
Nebýva na každom vŕšku Šikula
Scénický program pri príležitosti nedožitých 80. narodenín spisovateľa V. Šikulu
Tohtoročná jeseň bola aj v Modre venovaná životu a dielu slo-
venského prozaika, básnika, scenáristu, autora literatúry pre 
deti a mládež a hudobníka Vincenta Šikulu pri príležitosti je-
ho nedožitých 80. narodenín. Šikulovo dielo je jedinečné naj-
mä vďaka rozprávačskej bezprostrednosti; opisuje rodný kraj, 
obyčajné ľudské príbehy a životné skúsenosti.

Za svoju novelu S Rozárkou mu 
udelili významnú literárnu cenu... 
a tak Rozárka, Ondrej, ale aj strý-
co Rafael, šibal Vincko, poštár-

ka, básnik, vinári,... a iné literár-
ne postavy, ale i ľudia zo života 
Šikulu sa postupne objavili 21. 
októbra na scéne Kultúrneho do-

mu Ľ. Štúra. Kultúrne centrum 
Modra spoločne s Danielom He-
vierom a Patrikom Lančaričom 
naštudovali jedinečné scénic-
ké dielo, v ktorom ožili postavy, 
hudba hrala, deti tancovali, zneli 
dialógy prepletené básňami, spo-
mienkami, ale aj známym humo-
rom. To všetko za pomoci rodiny, 
známych a kamarátov zo Šikulov-
ho života. Všetci spoločne vytvo-
rili zaujímavú kompozíciu, kde sa 
spojila literatúra, hudba a tanec. 
Jedinečnú celovečernú spomien-
ku autorsky vytvoril Daniel He-
vier, ktorého tvorivú osobnosť 
a priateľstvo s Vincentom Šiku-
lom bolo citeľne poznať aj priamo 
v jeho osobných vstupoch. Neo-
pakovateľnú atmosféru scenára 
režijne uchopil divadelný a filmo-
vý režisér Patrik Lančarič. 
V scénickom programe účinko-

vali: Daniel Hevier, Veronika Ši-
kulová, Agáta Petrakovičová Ši-
kulová, Dorota Petrakovičová, 
Vincent Mihalkovič, Elena Šiku-
lová, Martin Kellenberger, Má-
rius Kopcsay, Martin Žák, Ľubo 
Piktor a Katka Aulitisová, Bra-
nislav Dugovič, Jozef Šimeček, 
orchester FOR Bratislava, Di-
vadlo pri ZUŠ Modra, DFS Mag-
dalénka a veľa ďalších. 
Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia. (red)

Na fotografii: Záverečná scéna 
spomienkového večera venova-
ného Vincentovi Šikulovi.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Decembrová uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 7. 12. 
2016 o 9.00 h. (red)

Vincent Šikula sa narodil v ne-
ďalekej Dubovej a zomrel 
v Modre. Pochádza z mnoho-
detnej rodiny, ktorej život bol 
spojený s hudbou. Rovnakú ces-
tu si vybral aj Šikula a vyštudo-
val hru na lesný roh. V šesťde-
siatych rokoch vyučoval hudbu 
v Modre na Ľudovej škole ume-
nia. V Modre sa zoznámil s via-

cerými osobnosťami kultúrneho 
života. Popri hudbe začal písať. 
Stal sa redaktorom, neskôr fil-
movým a televíznym dramatur-
gom. Vo svojej bohatej literár-
nej tvorbe sa venoval písaniu 
kratšej prózy, noviel i rozsiah-
lych románov, vydal viacero 
kníh pre deti a mládež a básnic-
kých zbierok.
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Primátor mesta Modry ocenil žiakov našich škôl
Dňa 16. novembra sa uskutočnilo 
v sobášnej sieni slávnostné oce-
ňovanie žiakov našich základ-

ných škôl a študentov stredných 
škôl pri príležitosti Dňa študent-
stva. Primátor mesta Modry Juraj 
Petrakovič spolu so svojím zá-
stupcom Ing. Marianom Gavor-
níkom a poslankyňou Mestského 
zastupiteľstva Modry Bc. 
Andreou Kukumbergovou 
odovzdali oceneným Pa-
mätné listy a vecné dary. 
Ocenení žiaci a študenti si 
za svoju usilovnosť a re-
prezentáciu mesta zaslúžia 
veľkú gratuláciu. 
Ocenení boli nasledovní 
žiaci a študenti: Základná 
škola Ľudovíta Štúra - te-
reza Oravcová, Sabína Ur-
banová; Základná škola 
Vajanského 93 - Kamil Ba-
ňas, Ema tóthová; Základ-
ná umelecká škola - Lucia 
Ondovčíková, Martin Ma-

kovník; Stredná odborná škola vi-
nársko-ovocinárska - Alexandra 
takácsová, Simona Kramárová; 
Pedagogická a kultúrna akadé-
mia - Katarína Baxová, Kristína 
Priebrachová a Gymnázium Ka-

rola Štúra - Krištof Nemček, Ri-
chard Nemčovič. (msú)

Na fotografii: Najlepší študenti 
základných a stredných modran-
ských škôl.

Premiér SR Robert Fico navštívil modranské gymnázium
V pondelok 14. novembra 2016 navštívil modranské Gymná-
zium K. Štúra premiér SR Robert Fico. V úvode návštevy ho 
privítal v meste Modra primátor Juraj Petrakovič a riaditeľka 
tunajšieho gymnázia Danica Grnáčová. V štyridsaťpäťminú-
tovej prednáške sa premiér porozprával so študentmi na tému 
Slovenská republika a jej predsedníctvo v Rade EÚ. V rámci 
svojho pracovného programu navštívil v popoludňajších ho-
dinách neďaleké podniky v susedných Šenkviciach. V závere 
návštevy v Modre sme premiéra požiadali o krátky rozhovor. 

V nadväznosti na eurotémy, 
ktoré ste odprednášali aj mod-
ranským gymnazistom, aké 
vedomosti o EÚ majú študenti 
slovenských škôl?
Takýchto prednášok robím po 
Slovensku veľa. Aj táto prednáš-
ka ukázala, že študenti majú zá-
ujem, len ich nesmieme kŕmiť 
poučkami a definíciami. Je dô-
ležité, aby medzi študentov cho-
dili ľudia z politickej praxe, mi-
nistri, poslanci a europoslanci. 
takto pocítia, o čom mladí ľudia 
uvažujú, čo je pre nich dôležité. 
Otázky študentov, či už k téme 
Turecka, zamestnanosti mladých 
alebo brexitu, len potvrdzujú, že 
aj oni reálne žijú politikou. Ja by 
som ich nepodceňoval. Určite ne-
platí, že to, čo je v novinách na-
písané, majú automaticky v hla-
vách. Každý z nich má svoju 

vlastnú hlavu. Ja som bol s touto 
prednáškou veľmi spokojný.

Po návšteve Modry Vaša ces-
ta pokračuje do neďalekých 
Šenkvíc, kde sa stretnete so 
starostami okolitých obcí. 
S akými otázkami sa na vlá-
du najčastejšie obracajú prá-
ve starostovia nášho regiónu?
Toto je región, kde je miera ne-
zamestnanosti podstatne nižšia 
ako v iných častiach Slovenska. 
Svoje otázky predstavitelia ob-
cí a miest smerujú najmä k špe-
cifikám tohto regiónu, akým je 
napríklad podpora vinárstva. 
Vláda už v minulosti prijala 
konkrétne opatrenia pre pod-
poru vinárstva na Slovensku. 
So starostami a výrobcami vín 
by som preto chcel diskutovať 
o tom, čo by sa ešte dalo v ich 

prospech urobiť, ako by ich bolo 
možné ďalej podporiť. Bojovali 
sme napríklad proti dani z tzv. ti-
chého vína a i naďalej ju odmie-
tame. Preto stále hľadáme cesty, 
ako vinárov podporiť, tento re-
gión žil vínom už dlhé stáročia 
a bol by som rád, keby dlhé stá-
ročia ešte aj žil.

Modra je známa ako mesto 
škôl, vinárstva, ale aj kerami-
ky. V uplynulých dňoch skon-
čil svoju činnosť podnik Slo-
venská ľudová majolika. Vie 
vláda pomôcť Modre k tomu, 
aby sa výroba majoliky ako 
remesla zachovala?

Vláda nikdy neodmietala pomoc 
firmám, ktoré majú svoj špeci-
fický výrobný program. Ak ide 
o takúto tradičnú výrobu, bola by 
veľká škoda, keby mala skončiť. 
Poskytli sme množstvo stimulov 
tak zahraničným, ako aj domá-
cim firmám. Boli sme pri zno-
vuzrodení viacerých firiem, kto-
ré úplne zanikli. Oboznámime sa 
s konkrétnou situáciou a pokiaľ 
budeme môcť pomôcť, radi po-
môžeme. Zhovárala sa
 Jana KUCHTOVÁ

Na fotografii: Premiéra R. Fica 
víta riaditeľka gymnázia D. Gr-
náčová.

Verejné 
zhromaždenie

Zhromaždenie občanov s primá-
torom a poslancami sa uskutoční 
30. 11. 2016 o 18.00 v KD Krá-
ľová. (red)

Zasadnutie MsZ
V mesiaci december 2016 sa 
zasadania poslancov mestské-
ho zastupiteľstva uskutočnia 
vo dvoch termínoch a to 8. 12. 
o 14.00 v Kultúrnom dome Ľ. 
Štúra a 15. 12. o 17.00 (miesto 
bude upresnené). (red)
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O čom v októbri rokovali mestskí poslanci
Dňa 20. októbra 2016 sa uskutočnilo 18. zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva mesta Modry. Mestskí poslanci diskutovali a rozhodo-
vali o 15 bodoch rokovania. Prijali aj nasledovné uznesenia. Plné 
znenia, ako aj videozáznam zo stretnutia nájdete na www.modra.sk.

Mestské zastupiteľstvo zobra-
lo na vedomie Správu č. 6/2016 
hlavnej kontrolórky z kontroly 
zákonnosti, účinnosti, hospodár-
nosti a efektívnosti pri hospodá-
rení s majetkom mesta - daňový-
mi pohľadávkami mesta za rok 
2015.
Poslanci MsZ podľa § 14 ods. 2 
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
schválili rozpočtové opatrenia 
a úpravu programového rozpoč-
tu na rok 2016 nasledovne:

MsZ súhlasilo so schvále-
ním vyradenia majetku mesta 
v celkovej zostatkovej cene 1 
024,52 € a v celkovej obstará-
vacej cene 3 665,15 € a schvá-
lilo tiež vyradenie majetku Zá-
kladnej školy Ľ. Štúra v Modre 
v celkovej obstarávacej cene 7 
192,77 €. 
V bode s názvom Majetko-
vé vysporiadania MsZ schvá-
lilo odpredaj majetku mesta 
za cenu: 1,00 € pre žiadateľa 

Bratislavská vodá-
renská spoločnosť, 
a.s. z dôvodu, že 
odpredávaný poze-
mok je pozemkom 
zastavaným stav-
bou čerpacej sta-
nice vo vlastníctve 
žiadateľa.
Ďalej bol odsúhla-
sený na základe 

ustanovenia § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov prenájom 
pozemkov žiadateľovi ikea 
industry Slovakia s. r. o. za ná-
jomné vo výške: 0,02 Eur/m2/
rok z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa, ktorým je podpo-
ra zámeru žiadateľa na využitie 
prenajímaných pozemkov ako 
miesta určeného na výsadbu 
a pestovanie rýchlorastúcich 
drevín, a to v trvaní nájomného 
vzťahu na dobu určitú 5 rokov, 
s podmienkou, že mesto Mod-
ra bude oprávnené vypovedať 
nájomnú zmluvu v prípade re-
alizácie obchvatu mesta Mod-
ra, a to v lehote 6 mesiacov odo 
dňa doručenia výpovede.
Poslanci schválili aj odpred-
aj nehnuteľného majetku mes-
ta vo forme novovytvorených 
pozemkov za cenu: 67,00 €/m2 

pre žiadateľa: Lidl Slovenská 
republika, v.o.s. z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa, kto-
rým je, že prevádzané pozem-

ky susedia s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve žiadateľa, kto-
rý ich hodlá využiť za účelom 
rozšírenia existujúcej prevádz-
ky predajne Lidl.
V ďalšom bode bol preroko-
vaný návrh Zmluvy o zriadení 
združenia obcí Modra - Šenkvi-
ce, vrátane stanov združenia. 
Následne MsZ uvedený zámer 
schválilo.
V bode Zmena člena v dozor-
nej rade mestskej spoločnosti 
Lesy Modra, s.r.o. bolo schvá-
lené odvolanie dozerajšieho 
člena dozornej rady Branislava 
Manáka a poslanci vymenova-
li za nového člena DR poslanca 
Michala Petríka 
V závere rokovania Mestské 
zastupiteľstvo Mesta Modry 
zobralo na vedomie Urbanis-
tickú štúdiu regulačnej zóny 
NU 10 - Modra-Vŕšky.
Všetky podrobné informácie 
nájdete na oficiálnej web strán-
ke mesta www.modra.sk alebo 
na sekretariáte MsÚ.
 (red)

Predstavujeme pracovníkov 
mestského úradu
Beáta Adameová, vedúca Spoločného obecného stavebného úradu
Po ukončení vysokoškolského 
štúdia pôsobila na Krajskom úra-
de životného prostredia v tren-
číne, kde ju vymenovali do 
funkcie odborného radcu v od-
bore starostlivosti o životné pro-
stredie. Následne pracovala na 
Okresnom úrade Senec, odbor 
starostlivosti o životné prostre-
die. V oboch prípadoch zastávala 
funkciu odborného radcu na špe-
ciálnom stavebnom úrade podľa 
stavebného zákona pri povoľo-
vaní vodných stavieb. V septem-
bri tohto roku bola po výbero-
vom konaní prijatá na pozíciu 
vedúceho Spoločného obecné-
ho (stavebného) úradu v Modre 
v kompetencii ktorého je najmä 
koordinácia, riadenie, kontrola 
a zodpovednosť za činnosti re-
ferátu stavebného úradu najmä 
na úseku územného rozhodova-
nia a stavebného poriadku, ako 

aj špeciálneho stavebného úradu 
pre miestne a účelové komuniká-
cie pre mesto Modra a obce Vi-
nosady, Vištuk, Doľany, Dubová, 
Píla, častá ako prenesený výkon 
štátnej správy v rámci Spoločné-
ho obecného (stavebného) úra-
du. Všetky potrebné, legislatívne 
ošetrené informácie o územnom, 
stavebnom konaní, ale tiež infor-

mácie o ďalších službách v kom-
petencii úradu, ako aj súvisiace 
tlačivá, nájdu občania a podni-
kateľské subjekty na webovej 
stránke mesta www.modra.sk.
 (msú)

Na fotografii: Vedúca Spoloč-
ného stavebného úradu Beáta 
Adameová.

Uzávierka 
cesty

V termíne od 10. novembra do 
7. decembra 2016 ohlásil Brati-
slavský samosprávny kraj úpl-
nú dopravnú uzávierku cesty 
ii/502 medzi Modrou a Vino-
sadmi. Dôvodom sú revitalizač-
né práce na stromoradí lemujú-
ce okraj cesty. Na obchádzkovú 
trasu v pracovných dňoch od 
8.30 do 15.00 cez obec Šenkvi-
ce upozorňuje prenosné do-
pravné značenie. Krajské ria-
diteľstvo PZ v Bratislave preto 
aj naďalej upozorňuje vodi-
čov na dopravné obmedzenia, 
s ktorými je potrebné počítať aj 
v nasledujúcich dňoch na ceste 
Modra - Vinosady. Žiadateľom 
a objednávateľom revitalizá-
cie zahŕňajúcej orezy a výruby 
stromov v uvedenom stromo-
radí sú Regionálne cesty Brati-
slava, a.s. Dodávateľom prác je 
spoločnosť Arbor Vitae - Arbo-
ristika, s.r.o. Viac si o revitali-
zácii prečítajte v rozhovore na 
nasledujúcej strane.  (red)

Bežné príjmy 6 082 691
Kapitálové príjmy 369 000
Príjmové finančné operácie 953 720
celkové príjmy 7 405 411 
Bežné výdavky 5 883 861
Kapitálové výdavky 1 312 610
Výdavkové finančné operácie 96 000
celkové výdavky 7 292 471 
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O revitalizácii stromov na ceste z Modry do Vinosad
V týchto dňoch sa realizuje na ceste Modra - Vinosady revita-
lizácia stromoradia zahŕňajúca orezy a výruby. Žiadateľom 
prác sú Regionálne cesty Bratislava, ktoré aj uvedenú akciu 
hradia v objeme cca 60 tisíc eur. Povolenie na práce vydal 
Okresný úrad v Pezinku a realizátorom odborných úkonov je 
spoločnosť Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. Tá v čase úplnej 
uzávierky cesty v pracovných dňoch od 8.30 do 15.00 vykoná-
va orezy a výruby stromov. O rozhovor sme požiadali zástup-
kyňu spoločnosti Evu Lalinskú.

Práce na revitalizácii sa zača-
li 10. novembra a majú pokra-
čovať do 7. decembra 2016. Po 
prvých dňoch prác a za aktu-
álnych poveternostných pod-
mienok viete povedať, či da-
ný termín viete dodržať podľa 
plánu?
Podľa doterajšieho priebehu 
prác môžeme s istotou povedať, 
že stanovený termín dodržíme. 
Pracujeme so štyrmi vysoko-
zdvižnými plošinami a súčasne 
sa niektoré stromy ošetrujú stro-
molezeckým spôsobom. Na to je 
naša firma špecializovaná. Venu-
jeme sa arboristike, čo je kom-
pletná starostlivosť o stromy a to 
od ich vysadenia až po najstar-
ší vek. Zároveň je nevyhnutné, 
aby boli vždy minimálne 3 - 4 
pracovníci pod plošinami a ko-
ordinovali práce zo zeme, ďal-
ší zamestnanci nepretržite cestu 
dočisťujú, sústreďujú orezané 
konáre na kopy a pripravujú ich 
na odvoz. Denne pracuje na 
ošetrení stromov 12 - 15 arbo-
ristov.

Koľko stromov sa orezáva 
a zároveň ošetruje a u koľkých 
padlo rozhodnutie o výrube? 
Ktoré sú to druhy? V prípa-
de ošetrovania, aké spôsoby 
sa používajú a akú majú u da-
ných stromov trvácnosť?
celkovo je popri ceste zmapova-
ných 142 stromov, z ktorých pre-
važná väčšina je (118 ks) topoľ 
kanadský. Ošetrenie sa realizuje 
na 109 stromoch a 33 stromov 
muselo byť vyrúbaných z dô-
vodu bezpečnosti. Z celkové-
ho počtu sa 16 drevín nachádza 
v melioračnom potoku a nie je 
priamou súčasťou stromoradia. 
Napriek tomu boli do ošetrenia 
zahrnuté, pretože výrazne zasa-
hujú do profilu vozovky. Ošetre-
nie spočíva v zdravotnom reze, 

kedy sa zo stromov odstraňujú 
suché, polámané alebo poškode-
né konáre. Pri väčšine stromov 
bola navrhnutá celková obvo-
dová redukcia koruny, pričom 
sa zmenší náporová plocha stro-
mu pri vetre, odľahčí sa koruna 
a zmenší sa rozpätie konárov 
a možné riziko zlomu konárov 
nad cestou. Pri mnohých stro-
moch sa musela robiť aj lokál-
na redukcia nad cestou, nakoľko 
nebola zabezpečená dostatoč-
ná podjazdná výška. Všetky zá-
kroky zabezpečia prevádzkovú 
bezpečnosť stromov. Odborné 
ošetrenie stromov na takto frek-
ventovanom mieste by sa malo 
realizovať pravidelne minimálne 
v 5 ročných intervaloch. Vzhľa-
dom na fakt, že stromy neboli 
nikdy odborne ošetrené, rozsah 
revitalizácie vyžaduje náročnej-

šiu a zdĺhavejšiu realizáciu ako 
by bola nutná pri pravidelnej 
starostlivosti. Ošetrenie stromov 
dokáže predĺžiť ich život aj o 10 
- 15 rokov.

Zaoberáte sa aj vypracovaním 
posudkov. Vypracovala ich va-
ša spoločnosť aj v prípade toh-
to stromoradia?
áno, naša spoločnosť spraco-
vala kompletnú inventarizáciu 
a posúdenie uvedených stromov. 
Okrem základného zmapovania 
drevín a vizuálneho posúdenia 
celkového zdravotného stavu 
boli pri každom strome navrh-
nuté nevyhnutné opatrenia pre 
zabezpečenie ich aktuálnej pre-
vádzkovej bezpečnosti, t.j. ná-
vrh ošetrenia. Pri stromoch, kde 
bolo podozrenie na hnilobu bázy 
kmeňa, koreňov alebo koreňo-
vých nábehov sa ešte hodnote-
nie doplnilo o prístrojové vyšet-
renie rezistografom. To nám vo 
väčšine prípadov potvrdilo pred-
pokladané poškodenie a žiaľ aj 
navrhovanú asanáciu.

Aké bývajú dôvody, kedy sa 
pristúpi k rozhodnutiu strom 
vyrúbať? V akom veku sú to-

pole v stromoradí? Ak by sa 
výrub v daných prípadoch 
neuskutočnil, čo by to mohlo 
znamenať z hľadiska bezpeč-
nosti na ceste?
Vek stromov (topoľov) v stro-
moradí odhadujeme na 60 rokov. 
Uvedený druh topoľa je krátko-
veká drevina, momentálne už 
v poslednej fáze svojej životnos-
ti, napriek tomu ešte stále v rela-
tívne dobrom stave a môžeme ho 
považovať za významný a nena-
hraditeľný ekologický a krajin-
notvorný prvok v lokalite. Dô-
vodom výrubu je havarijný stav 
niektorých stromov. Sú to naj-
mä vážne poškodenia spôsobené 
hnilobnými procesmi v kmeni, 
na báze kmeňa, na koreňových 
nábehoch. Postupné zníženie 
vitality a odumieranie dreviny 
spôsobené drevokaznými huba-
mi, poškodeniami na kmeni ale-
bo na kostrových konároch.
Pokiaľ by sa stromy určené na 
výrub ponechali na mieste, pred-
stavovali by priame riziko ohro-
zenia bezpečnosti na ceste alebo 
pri práci na priľahlých poliach. 
Pri náhlej zmene počasia (silnom 
nárazovom vetre), silnej námra-
ze alebo extrémnych zrážkach 
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Zmeny v kancelárii prvého kontaktu
Od 21. novembra 2016 sú v kancelárii prvého kontaktu po-
silnené existujúce služby pre občanov. Podateľňa, pokladňa, 
matrika, evidencia obyvateľstva sú doplnené o referáty miest-
nych daní a poplatkov. Z budovy na Dukelskej ulici sa do 
priestorov na Štúrovej č. 59 presťahovali pracovníčky Renáta 
Košíková a Elena Federlová, ktoré majú na starosti miestne 
dane a poplatok za komunálny odpad.

Kancelária prvého kontak-
tu je otvorená pri Mestskom 
úrade od roku 2012 ako cen-
trálny kontaktný bod pre všet-
kých občanov prichádzajúcich 
za službami mesta. Jej cieľom 
je rýchlo a efektívne reagovať 
na požiadavky občanov, zjed-
nodušiť vybavovanie ich žia-
dostí, uľahčiť im orientáciu 
v rámci úradu a v mestských 
službách.
Pracovníci kancelárie prvé-
ho kontaktu sú pripravení od-
povedať občanom na otázky 
týkajúce sa činnosti jednot-
livých referátov MsÚ. Majú 
k dispozícii údaje o činnosti 

mestského úradu, mestských 
organizácií a inštitúcií, ale aj 
základné samosprávne a legis-
latívne dokumenty. Zároveň 
občanom poskytujú odborné 
rady a pomoc pri vypĺňaní tla-
čív. Ak nie je možné vybaviť 
všetky náležitosti v kancelá-
rii prvého kontaktu, usmernia 
klienta na odborné pracovis-
ko, ktoré zabezpečí kompletné 
vybavenie žiadosti. Občania 
tu tiež môžu uplatniť svo-
je požiadavky v súvislosti so 
sprístupňovaním informácií 
v zmysle zákona č. 211/2000 
o slobodnom prístupe k infor-
máciám a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií).
 (red) 

Stránkové hodiny KPK:
Pondelok 8:00 - 11:30 | 12:00 - 16:00 hod.
Utorok 8:00 - 11:30 | 12:00 - 16:00 hod.
Streda 8:00 - 11:30 | 12:00 - 18:00 hod
Štvrtok 8:00 - 11:30 | 12:00 - 16:00 hod.
Piatok 8:00 - 11:30 | 12:00 - 14:00 hod

V čase od 11:30 do 12:00 hod. je obedňajšia prestávka.

a podmočení terénu by mohlo 
dôjsť k ich zlomu alebo vývratu. 
Rovnako boli potenciálne riziko-
vé aj stromy, ktoré sa „iba“ ošet-
rovali. Pri mnohých boli z ko-
runy odstraňované veľké suché 
konáre priamo nad cestou.

Budú na miestach vyrúbaných 
stromov nasadené nové? Aké, 
koľko, kedy a kto ich bude fi-
nancovať?
V rozhodnutí o povolení vý-
rubu stromov bola žiadateľo-
vi Regionálne cesty Bratislava 
na základe požiadavky mesta 
Modry a obce Vinosady urče-
ná náhrada za vyrúbané stromy 
a to obnova uvedeného stro-
moradia v počte 70 stromov 

topoľa čierneho do konca ro-
ka 2017. Uvedená výsadba bu-
de rovnako hradená z rozpočtu 
Regionálnych ciest Bratislava. 
topoľ čierny je strednoveká 
drevina, ktorá sa pri dobrých 
podmienkach a starostlivos-
ti dožíva viac ako 100 rokov. 
tiež sa obyvatelia nemusia 
obávať, že im budú každú jar 
znepríjemňovať život páperna-
tými semenami, nakoľko sa pri 
predpestovaní v okrasnej škôl-
ke dbá na to, aby sa vysádzali 
iba samčie jedince. Považuje-
me za naozaj správne a dôle-
žité, aby sa toto stromoradie 
obnovilo a postupným nahrá-
dzaním stromov bolo zachova-
né pre ďalšie generácie! (jk)
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Komunitný plán sociálnych služieb mesta Modry
Zákon o sociálnych službách ukladá mestám a obciam za-
bezpečiť sociálne služby pre obyvateľov svojho územia. 
Mesto Modra aktuálne pracuje na tvorbe Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta Modry. 

cieľom takéhoto komunitné-
ho plánu je zmapovať sociálne 
služby poskytované na území 
mesta a ich nastavenie na budú-
ce obdobie. Pracovná skupina 
pre vypracovanie KP v zlože-
ní: Ing. Marián Gavorník, zá-

stupca primátora Mesta Modry, 
Mgr. Erika Strašiftáková, refe-
rent sociálnych vecí MsÚ Mod-
ra, Mgr. Jana Machalová, riadi-
teľka MscSS Modra, Mgr. Eva 
Ondrová, riaditeľka claudia-
num, n. o. spolupracuje s Ra-

dou pre poradenstvo v sociálnej 
práci Bratislava.
V prvej fáze tvorby KP - do-
tazníkovom prieskume, sa pre-
dovšetkým zisťovali základné 
informácie a potreby v meste 
Modra. Následne boli informá-
cie z neho doplnené a korigova-
né v rámci pracovných stretnutí, 
ktoré sa týkajú troch cieľových 
skupín. Ide o seniorov, osoby so 
zdravotným postihnutím, ľudí 

v núdzi a krízovú intervenciu. 
Stretnutia sa uskutočnili 28. 10. 
2016 o 9.00 hod., 28. 10. 2016 
o 16.00 hod. a 2. 11. 2016 o 16. 
00 hod. Diskutujúcimi boli po-
skytovatelia sociálnych služieb, 
spolupracujúce osoby, rodinní 
príslušníci i samotní užívatelia 
sociálnych služieb. Dokončenie 
komunitného plánu je napláno-
vané do konca roka 2016.

(msú)

Stravovanie v Mestskom centre sociálnych služieb
Rozšírená ponuka jedál o šetriacu diétu
Mestské zastupiteľstvo v Modre na svojom zasadnutí vyčlenilo 
finančné prostriedky na kúpu konvektomatu a technickú úpra-
vu vývarovne Mestského centra sociálnych služieb v Modre 
a tiež na vybudovanie protišmykovej podlahy v jedálni pre se-
niorov. Veľkou mierou tak podporilo zvyšovanie kvality v po-
skytovaní sociálnych služieb svojich občanov - seniorov.

Dovoľujeme si preto informovať 
seniorov a občanov s nepriazni-
vým zdravotným stavom alebo 
ťažkým zdravotným postihnutím 
a ich rodinných príslušníkov, že 
od novembra ponúkame možnosť 
výberu z dvoch druhov jedál. Prvé 
jedlo „A“ bude klasické, také, na 
aké ste boli zvyknutí doposiaľ. 
V druhej možnosti výberu „B“ 
pôjde o šetriacu diétu, ktorú lekári 
odporúčajú nielen pri zdravotných 
obmedzeniach, ale aj stravníkom 
- seniorom. Mali by sa tak stravo-
vať všetci tí, ktorí trpia choroba-
mi tráviaceho systému, majú napr.  
funkčné poruchy žalúdka, poru-

chy vylučovania, chronickú gas-
tritídu, vredovú chorobu žalúdka 
a dvanástnika, ochorenie žlčníka 
a dvanástnika a iné. Šetriaca diéta 
je obsahom živín a energetickou 
hodnotou stravou plnohodnotnou, 
možno ju podávať dlhodobo. Po-
mer základných živín vychádza 
zo súčasných trendov racionálnej 
stravy. Strava je ľahko stráviteľná, 
musí mať mäkkú konzistenciu. Pri 
úprave jedla volíme varenie, duse-
nie, pečenie, tuky sa nesmú prepa-
ľovať. Garanciou kvality jedál je, 
okrem skúseného interného per-
sonálu, i spolupráca s diétnou ses-
trou. Je preto na vás, ktoré jedlo si 

vyberiete, môžete ho počas týždňa 
aj kombinovať. cena obeda zostá-
va rovnaká 3,50 Eur s dovozom. 
Mesto naďalej na stravovanie se-
niorov prispieva.
Veríme, že s touto zmenou bu-

dete spokojní a že si na systém 
objednávok čoskoro zvyknete. 
V príjemnom prostredí jedálne 
vás ochotne obslúžia milé kolegy-
ne. Prajeme vám všetkým dobrú 
chuť! 

Svoje otázky môžete 
klásť priamo kuchárkam 
pri výdajnom okienku 
alebo telefonicky na tel. 
čísle 0918 726 496. Bu-
deme radi, ak sa na nás 
budete obracať i s vašimi 
návrhmi a zlepšeniami. 
Vopred vám ďakujeme 
za spoluprácu.

Mgr. Jana MACHA-
LOVÁ, riaditeľka 

MsCSS Modra 

Na fotografii: Stravo-
vanie v mestskom centre 
ponúka výber z dvoch je-
dál.

Program pre najstarších
„Človek je krásny nielen vtedy, 
keď má pružný krok. Je krásny 
podľa múdrosti, čo zračí sa mu 
v oku, podľa vrások a bielych 
vlasov, podľa slov, keď ponára 
sa v hovore s deťmi do rokov, keď 
aj on bol mladý. Človek je krásny 
vtedy, keď ho ľudia majú radi”, 
hovorí ľudová múdrosť.
Primátor mesta Modry Juraj Pet-
rakovič v spolupráci s Mestskou 
organizáciou Jednoty dôchod-
cov Slovenska a poslancami 
Mestského zastupiteľstva mesta 

Modry pripravili na štvrtok 27. 
októbra posedenie pre modran-
ských seniorov pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším. Stretnu-
tie sa konalo v Kultúrnom dome 
Ľ. Štúra. Primátor v úvode po-
poludnia predniesol príhovor a v 
kultúrnom programe vystúpili 
žiaci tunajšej Základnej umelec-
kej školy a hudobná skupina Ja-
no. (red)

Na fotografii: Október patrí na-
šim seniorom a tí prijali pozvanie 

na spoločné posedenie.
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BSK: Kraj získal ocenenie Senior Friendly 2016
Bratislavský samosprávny kraj ako jediný zo samosprávnych 
krajov, získal ocenenie Senior Friendly 2016, ktoré sa rea-
lizuje pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky Jána Richtera. Ocenenie získal za dlho-
dobý aktívny prístup v prospech seniorov. 

„Bratislavský samosprávny kraj 
dlhodobo vytvára podmienky 
a príležitosti na aktívny prístup 
seniorov k životu a na aktívne 
zapájanie sa seniorov do živo-
ta. Dôkazom je už 6. ročník Žup-
nej olympiády seniorov, ktorý sa 

uskutočnil v auguste v Bratisla-
ve,“ povedal predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pavol 
Frešo. Ocenenie Senior Friendly 
2016 získal Bratislavský samo-
správny kraj za dlhodobú podpo-
ru seniorov k aktívneho prístu-

pu k životu, aktívnemu zapájaniu 
sa do spoločenského diania a za 
podporu spolupráce medzi gene-
ráciami. Ocenenie prevzala v pia-
tok 21. októbra 2016 riaditeľka 
Odboru sociálnych vecí Úradu 
Bratislavského samosprávneho 
kraja Michaela Šopová. Slávnost-
ného vyhlásenia výsledkov súťaže 
sa zúčastnil aj Branislav Ondruš, 
štátny tajomník Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky.

„Dôležitou súčasťou činnosti Bra-
tislavského samosprávneho kraja 
je vytváranie podmienok pre se-
niorov, ktorí sú z dôvodu svoj-
ho zdravotného stavu odkázaní 
na pomoc a podporu iných a sú 
im poskytované sociálne služby 
- podmienok, ktoré umožňujú se-
niorom stráviť dôstojnú starobu 
v čo najprirodzenejšom prostre-
dí,“ dodala Michaela Šopová, ria-
diteľka Odboru sociálnych vecí 
Úradu BSK. TS BSK

Posedenie našich jubilantov
Tak, ako každoročne býva zvykom, mesto Modra v mene pri-
mátora Juraja Petrakoviča v spolupráci s Komisiou sociálnou 
a zdravotnou pri mestskom zastupiteľstve, pozvali modranských 
jubilujúcich seniorov na slávnostné jesenné stretnutie. To sa usku-
točnilo 9. novembra v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre. 

Dôchodcov, ktorí v tomto roku 
oslavujú 70, 75, 80, 85, 90, 95 
a viac rokov, máme v Modre viac 
ako 240. Potešujúce je, že takmer 
všetci, ktorým to zdravotný stav 
povolil, pozvanie prijali a mohli sa 
zúčastniť príjemného popoludnia 
pri hudbe a kultúrnom programe. 
Najstaršou pozvanou bola 97 roč-
ná Mária Sodomová a najstaršími 
prítomnými občanmi boli 95 roč-
ná Zuzana Knapeková a 95 ročný 
František Petrakovič. 
Po úvodnom privítaní, prevzatí 
kvetinového daru a po zápise do 

pamätnej knihy mesta sa prítom-
ným prihovoril primátor Juraj Pet-
rakovič. V kultúrnom programe 
seniorov pozdravili deti z miest-
neho folklórneho súboru Mag-
dalénka, ktoré si pod vedením A. 
Mudrochovej pripravili pre star-
kých pútavý folklórny program. 
Nasledoval chutný obed z kuchy-
ne Školskej jedálne pri ZŠ Ľ. Štú-
ra, ktorý navarili a podávali ku-
chárky pod vedením M. Bártovej. 
Pri príprave stolovania, obsluhe 
hostí a servírovaní pomáhali štu-
denti Strednej odbornej školy vi-

nársko-ovocinárskej v Modre pod 
vedením riaditeľa školy S. Zocha 
a vychovávateliek. Po kultúrnom 
programe, obede, káve a zákusku 
posedenie s priateľmi našim jubi-
lantom spríjemnila ľudová hudba. 

Mesto Modra ďakuje za spoluprá-
cu menovaným, ktorí sa pričinili 
o to, aby sa jubilujúci občania cí-
tili príjemne a aby odchádzali do-
mov s dobrým pocitom. (red)

Na fotografii: Najstaršou dá-
mou na stretnutí seniorov bola 
95 ročná Zuzana Knapeková.

...Čas
...Nech požehná roky zakukle-
né v nás. čas je iba nitka medzi 
prstami. - Marek Sopko: Vlny 
času. Rád by som poďakoval za 
tohtoročné stretnutie s jubilan-
tami, ktoré sa konalo 9. novem-
bra 2016 v Kultúrnom dome Ľ. 
Štúra, pánovi primátorovi, ako aj 
všetkým, ktorí sa na jeho príprave 
podieľali. Zlatým klincom bolo 
vystúpenie súboru Magdalénka, 
ktoré akoby vyjadrovalo spoji-
tosť medzi najmladšou a už (vraj) 
najstaršou generáciou Modranov. 
Vďaka vám, Modrančatá.
 Ing. Viktor PETRAKOVIČ

Mesiac úcty k starším
Október je už tradične a dl-
hodobo pomenovaný ako me-

siac úcty k starším. Mesto 
Modra pripravilo 27. októbra 
v Kultúrnom dome posede-
nie pri hudbe pre modran-
ských seniorov. Výbor Jedno-
ty dôchodcov v Modre v mene 
účastníkov ďakuje organizáto-
rom podujatia, samosprávnym 
orgánom mesta, pedagógom 
a žiakom Základnej umelec-
kej školy. Poďakovanie patrí 
aj spoločnosti Fine Bakery za 
poskytnutie štrúdieľ na po-
sedenie. Na tomto mieste by 
sa výbor JDS rád poďakoval 
aj Štefanovi Jajcajovi za bez-
platné vymaľovanie priesto-
rov v Dennom centre seniorov 
na Súkeníckej ulici . Poďako-
vanie patrí aj členom a člen-
kám JDS Modra za vyčistenie 

a upratanie priestoru Klubu 
seniorov. (ma, JDS)

Výnimočný deň
27. októbra som sa zúčastnila 
veľmi pekného podujatia „Úc-
ta k starším“, korý zorganizoval 
mestský úrad. V úvode nás pri-
vítala riaditeľka Základnej ume-
leckej školy Lýdia cibulová, 
ktorá nás oboznámila s progra-
mom. Vystúpenie bolo veľmi 
pekné, snažili sa nám spríjemniť 
posedenie. 
Milými slovami nás pozdravil 
primátor Juraj Petrakovič, kto-
rému ďakujem za všetko, čo do-
teraz pre naše mestečko Modru 
urobil aj spolu so svojimi spolu-
pracovníkmi. Ďalej nás pozdra-
vil Vladimír Medlen, predseda 

Jednoty dôchodcov v Modre, 
zároveň nás oboznámil s progra-
mom do budúcich dní. Potom už 
nasledovalo občerstvenie, ká-
vička, dobré pagáčiky, starodáv-
ne smotanové kysnuté osúchy, 
tvarohová štrúdľa. Samozrej-
me nechýbal ani pohárik mod-
ranského vínka, ktorým sme si 
pripili na zdravíčko... A záver? 
Nezabudnuteľný... Hrala výbor-
ná hudba do tanca, skupina Ja-
no. Nechýbali tanečníci, najskôr 
len dámske páry, no neskoršie 
už tanečný parket zaplnilo veľa 
tanečníkov, ktorí si v tanečnom 
rytme iste zaspomínali na svo-
je mladé roky. Vďaka všetkým, 
ktorí sa podieľali na tomto krás-
nom podujatí.

Irena FIALOVÁ
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Investičné aktivity mesta

Prestavba podkrovia 
na kancelárske 

priestory, Štúrova 59
Zhotoviteľ: Eduard Ružička, 
Modra, zmluvná cena: 49 854,20 
Eur.
Predmetom prác je prestavba 
podkrovia meštianskeho domu 
na kancelárske priestory podľa 
projektovej dokumentácie, kto-
rú spracoval Ing. Juraj Ondrej-
kovič v 09/2016. Rozsah prác 
zahŕňa stavebné úpravy, zdra-
votechniku, ústredné kúrenie, 
elektroinštaláciu. V zrekonštruo-
vaných priestoroch bude umiest-
nená Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu (OOcR). Mesto 
získalo na túto investíciu finanč-
né zdroje z dotácie Bratislavské-
ho samosprávneho kraja vo výš-
ke 15 000 eur. 

Obnova spevnených 
plôch, cintorín 
Modra I. etapa

Zhotoviteľ: OcR Postavba, s.r.o., 
Bratislava, zmluvná cena: 24 
945,29 Eur.
V nadväznosti na obnovu ná-
hrobného areálu Ľ. Štúra v r. 
2015 pokračuje mesto aj v roku 

2016, kedy opäť získalo finanč-
né prostriedky vo výške 20 000 
eur z MK SR, na úpravách plo-
chy predpolia náhrobného areá-
lu, kde predmetom stavebných 
prác sú terénne úpravy, odstráne-
nie jestvujúcej úpravy, odvedenie 
dažďových vôd, vybudovanie 
spevnených plôch v kombinácii 
mlat a prírodný kameň v zmysle 
návrhu projektu Obnova spevne-
ných plôch na cintoríne - I. eta-
pa, ktorá je uverejnená na webo-
vej stránke mesta. 

Rekonštrukcia 
verejného 
osvetlenia 

Zhotoviteľ: Gaad Real, s.r.o.
Západoslovenská distribučná, 
a.s., realizuje v roku 2016 ka-
belizáciu vzdušných NN rozvo-
dov v meste Modra na uliciach 
Moyzesova, Súkenícka a v roku 
2017 na uliciach Dr. Bodického 
a Hviezdoslavova. Na podperách 
vzdušného NN vedenia sú v sú-
časnosti umiestnené svietidlá ve-
rejného osvetlenia. V priamej sú-
vislosti s realizáciou investície 
ZsDiS, a.s. mesto zabezpečuje 
práce na obnove siete verejné-

ho osvetlenia na uliciach, ktoré 
sú kabelizované. Do konca roku 
2016 bude osadené a sfunkčnené 
nové verejné osvetlenie na uli-
ciach Moyzesova a Súkenícka. 

Projekt mestskej 
komunitnej záhrady

Mesto Modra získalo v tomto ro-
ku dotáciu vo výške 5 000 eur 
z Bratislavskej regionálnej do-
tačnej schémy na podporu roz-
voja vidieka. Zámerom predkla-
daného projektu je vytvorenie 
mestskej záhrady na Štúrovej 59, 
ktorá sa v súčasnosti buduje svoj-
pomocne, pracovníkmi verej-
no-prospešných prác vedenými 
Matejom Kratochvílom.

Oprava vodovodnej 
prípojky na cintoríne

Po dlhoročných problémoch 
s tlakom vody na cintoríne a na 
základe preverenia skutkového 
stavu rozvodov vody mesto pri-
stúpilo v mesiaci október k zre-
konštruovaniu poškodenej vodo-
vodnej prípojky. Práce na oprave 
prípojky zrealizovala firma Mar-
ko Gas s.r.o.. 
 Čiarovanie basketbalo-

vého ihriska 
V mesiaci október firma Športo-
vé stavby, s.r.o. trenčín zrealizo-
vala posledné úpravy na dokon-
čenom basketbalovom ihrisku 
pri ZŠ Vajanského. Boli vyzna-
čené čiary basketbalového ihris-
ka a doplnené basketbalové koše. 
Zrevitalizované ihrisko je už pl-
ne k dispozícii deťom a športov-
com. (red, msú)

Na fotografiách (zľava): Pre-
stavba podkrovia na Štúrovej 
59, budúca Komunitná záhrada 
na Štúrovej 59, rekonštrukcia 
osvetlenia na Moyzesovej ulici,  
spevňovanie chodníkov na cin-
toríne a čiary nového ihriska 
pri ZŠ na Vajanského ulici.
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Poslanci BSK na kontrolnom dni
Bike park na Zochovej chate a cykloodpočívadlo na Kalvárii 
Bratislavský kraj finišuje 
s prácami na dvoch projek-
toch, ktoré financuje. Poslan-
ci BSK si oba projekty prišli 
prezrieť počas svojho kontrol-
ného dňa. Prvým projektom je 
bike park - pumptracková drá-
ha v lokalite Zochovej chata. 

Areál v objeme 84 000 Eur je 
hotový a je určený pre milov-
níkov horskej cyklistiky. Aktu-
álne prebieha výber dodávate-
ľa na prevádzkovanie dráhy. Po 
ňom bude objekt sprístupnený 
verejnosti. Druhým projektom 
je výstavba cykloodpočívadla 

v mieste nad Kalváriou v Mod-
re medzi vinohradmi. cyklood-
počívadlo v hodnote 6 4600 Eur 
poskytne zázemie všetkým náv-
števníkom a bude súčasťou ďal-
ších lokálnych peších či cyklis-
tických chodníkov. Súčasťou 
projektu oddychovej zóny je aj 

revitalizácia krajinného priesto-
ru. Obe stavby by mali byť odo-
vzdané do užívania už v decem-
bri 2016. (red, bsk)

Na fotografiách: vľavo – vý-
stavba cykloodpočívadla nad 
Kalváriou v blízkosti vinohra-
dov, vpravo – dokončená cyk-
listická pumptracková dráha na 
Zochovej chate pri detskom ih-
risku.

Nadácia Revia: 
Nezabúdame na minulosť
Revia má v svojom poslaní podporovanie dobra a vzájomnej po-
moci. Dňa 11. 11. 2016 sa v Mestskom múzeu v Pezinku konala 
vernisáž výstavy pod záštitou prezidenta SR Andrea Kisku - „Tí, 
ktorí zmizli“ a tiež sa uvádzali do života dve knihy: od Františky 
Čechovej - Žigmund Šlomo Diamant: Sculptures - Sochy a 2. vy-
danie knižky Dr. Aristida Jamnického - Oprášené histórie. 

V nadácii sa opäť podarilo pre-
pojiť tvorivý potenciál s finan-
ciami v regióne, a tak partner-
stvo autorov kníh, ich rodín, 
Mesta Pezinok, Mestského mú-
zea v Pezinku, podnikateľských 
subjektov s Nadáciou Revia pri-
nieslo ovocie. Všetkým srdečne 
ďakujeme.
Hodnota kníh stúpa, keď ma-
jú svojich čitateľov. Veríme, že 
aj uvedené knihy si nájdu svo-
jich čitateľov z viacerých dôvo-
dov. Jednak pre ich obsah, ktorý 
rozšíri naše obzory a poznanie 
o kus histórie, jednak ako poc-
tu ich autorom, ktorí odovzdali 
komunite svoje znalosti a vedo-
mosti, tiež po ich zakúpení pre 
dobročinný účel. Výťažok z pre-

daja kníh pôjde do štipendijného 
Fondu starých rodičov a podpo-
rí deti zo sociálne znevýhodne-
ných pomerov, aby mohli rozví-
jať svoje talenty, záujmy, alebo 
sa im len prilepší v ich ťažšej 
životnej situácii a na ďalšie ak-
tivity nadácie. tak vďaka úsiliu 
mnohých ľudí dobrého srdca je 
svet o niečo hodnotnejší.
Obe knihy si môžete zakúpiť 
v Modre v kníhkupectve Folly 
a v Pezinku v kancelárii Nadá-
cie Revia, v kníhkupectve Art-
forum, Mestskom múzeu, Infor-
mačnom centre a kaviarni Mlsná 
Ema. Ďakujeme.
Revia - Malokarpatská komunit-
ná nadácia, http://www.revia.sk/
aktivity/publikator/ (petr)
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Jesenné aktivity detí Základnej školy Vajanského
Naša škola aj počas jesene pripravila pre svojich žiakov viace-
ro zaujímavých podujatí, súťaží a exkurzií. 

Náš Sport day 
V rámci Európskeho týždňa 
športu sa žiaci 2. stupňa zapojili 
do športových aktivít, ktoré or-
ganizovala vyučujúca anglického 
jazyka Mgr. Katarína Hájiková. 
Žiaci sa oboznámili so slovnou 
zásobou športových aktivít 
a športového vybavenia a počas 
hier sa navzájom povzbudzova-
li anglickými výrazmi. Formou 
hier si žiaci ľahko a s úsmevom 
osvojili slovnú zásobu, čo sa im 
veľmi páčilo.

Deň zdravej výživy 
Už tradičný deň sa konal 16. 10. 
v rámci Svetového dňa výživy. 
Každoročnou výzvou a inšpirá-
ciou pre žiakov i učiteľov našej 
školy je v tento deň príprava zdra-
vých pokrmov. V triedach vznikli 
pestré stoly plné výživných maš-
kŕt. Deti navzájom ochutnávali 
rodinné recepty svojich spolu-
žiakov. Zdravou výživou sa žiaci 
v tento deň zaoberali aj v rámci 
výučby jednotlivých predmetov. 
Osvojili si slovnú zásobu spoje-
nú so zdravým životným štýlom 
v anglickom a nemeckom jazy-
ku, na výtvarnej výchove tvori-
li mozaiky z obilnín a strukovín. 
Zapojili sa i do kvízu o zdravom 
životnom štýle (mimochodom 

zvládli ho na výbornú!). Veríme, 
že podujatie inšpiruje deti k ná-
vykom zdravo jesť a obohacovať 
svoj jedálny lístok o nové zdra-
viu prospešné jedlá. Ďakujeme 
rodičom i starým rodičom, ktorí 
pomohli žiakom s prípravou jed-
la - aj vďaka nim sme mohli toto 
podujatie zorganizovať.

Zážitková exkurzia 
vedy a techniky - 

Aurelium
V októbri sa naši štvrtáci zúčast-
nili zaujímavej exkurzie v cen-
tre vedy v Bratislave. Žiaci mali 
možnosť vyskúšať si prácu s rôz-
nymi vedeckými a technickými 
prístrojmi a nástrojmi, a tak si 
prehĺbiť vedomosti z matemati-
ky, vlastivedy a prírodovedy. Na 
začiatok mali pripravený zaují-
mavý výklad o vedeckom centre, 
nasledovala laserová šou, ktorá 
sa deťom veľmi páčila, neskôr 
mali možnosť pristúpiť k jednot-
livým exponátom, a tak sa učiť 
zážitkovou formou. Veľmi púta-
vé pre deti boli napríklad cievka 
s hudbou, veterná energia, ro-
botika, meranie tepu, rýchlosť 
pohybov, očné klamy, veci rea-
gujúce na svetlo, využitie elek-
trickej energie, ekológia alebo 
magnetizmus a veľa iného. tým-

to veľmi pekne ďakujeme páno-
vi Janáčovi, ktorý nám exkurziu 
zabezpečil a tak umožnil deťom 
prežiť nezabudnuteľný zážitok.

Beseda 
so spisovateľkou

Spisovateľka V. Šikulová prišla 
deťom zo 4. ročníkov porozprá-

vať o osobnostiach malokarpat-
ského regiónu, ktorými boli : J. 
Kupecký, V. Šikula, J.Ľ. Holuby, 
J. Hečko, Š. cpin, Ľ. Kellenber-
ger, Ľ. Rajter. Keďže rok 2016 
je aj rokom 80. výročia narode-
nia a 15. výročie úmrtia V. Šiku-
lu, beseda bola zameraná najmä 
na literárnu tvorbu tohto spiso-
vateľa. informácie boli deťom 
prezentované veľmi podrobne 
a pútavo. Spisovateľka bližšie 
pracovala s knihou pre deti s ná-
zvom Prázdniny so strýcom Ra-
faelom, ktorá bola podkladom 
pre film Otec ma zderie tak či 

tak. Dielo bolo priblížené deťom 
pomocou premietania niektorých 
častí z filmu, na ktoré mohli deti 
reagovať pomocou otázok a za-
ujímavých úloh. Žiakov beseda 
zaujala a aj neskôr po besede, na 
hodinách čítania mali možnosť 
ďalej pracovať s knihou. Ďakuje-
me pani spisovateľke Šikulovej.

Fantastická cesta
Tento program pútavou detskou 
formou priblížil žiakom súhvez-
dia severnej oblohy, základné po-
znatky o slnečnej sústave a pla-
néty, vrátane pohybov Zeme. 
Žiaci si mali možnosť prehĺbiť 
svoje vedomosti z učiva v pred-
mete prírodoveda. 

Ľ. NEMČEKOVÁ, K. PO-
TOČNÁ, S. BENKOVSKÁ, 

učiteľky ZŠ

Na fotografii: Ochutnávanie 
zdravých dobrôt pripravova-
ných podľa rodinných receptov.

Aj tretiaci si zaspomínali na Vincenta Šikulu
V čase spomienok na nedožité 
80. narodeniny Vincenta Šikulu 
sme si aj my tretiaci zo ZŠ Va-
janského pripomenuli toto vý-
ročie. Najprv sme v škole číta-
li knižku Prázdniny so strýcom 
Rafaelom, kde sa chlapec Vin-
cko učil hrať na heligónku a jeho 
tatino bol veľmi prísny. Dúfame, 
že kniha nebude pre našich rodi-
čov príručkou, ako nás majú vy-
chovávať. Potom sme si v starej 
radnici pozreli výstavu fotogra-
fií z jeho života a zistili sme, že 
sa venoval aj včelárstvu a vino-
hradníctvu a asi najviac muzike. 
V Kultúrnom dome Ľ. Štúra sme 
videli divadelné predstavenie 

Vajíčko sliepky liliputánky. Ba-
vili nás šibalky Agátka a Veroni-
ka svojimi detskými dobrodruž-
stvami, ktoré ich tatino Vinco 
spísal do knižky pre deti.
Niektorí sme boli aj na večer-
nom predstavení o živote Vin-
centa Šikulu, kde účinkovali aj 
jeho deti a vnúčatá. Nakoniec 
sme sa jedno dopoludnie s pani 
učiteľkou vybrali na prechádzku 
ku jeho domu v Hamrštíle. Posa-
dali sme si pred dom, v ktorom 
žil a tvoril tento slávny modran-
ský spisovateľ a pani učiteľka 
nám prečítala jeden príbeh z kni-
hy Prázdniny so strýcom Rafa-
elom. Bol to veľmi pekný záži-

tok a takéto učenie sa nám veľmi 
páčilo.

Petra FUŇOVÁ, Oleg LYSÝ, 
žiaci 3.A, ZŠ Vajanského.

Na fotografii: Tretiacka vy-
chádzka do domu Vinca Šikulu 
zvaného Hamrštíl.
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Deň rodiny a školy MŠ Kalinčiakova
tento rok sme Deň rodiny a ško-
ly oslávili v našej Materskej ško-
le na Kalinčiakovej ulici 24. ok-
tóbra. Pani učiteľky aj niektoré 
šikovné mamičky pripravili pre 
deti ráno zaujímavé aktivity 
a my, zvedaví rodičia, sme obdi-
vovali, čo všetko tie naše deťú-
rence dokážu. A že je toho veľa 
nám ukázali v každej triede. De-
ti s radosťou kreslili, maľovali, 
strihali, lepili a zdobili, až kým 
neboli hotové strašidielka, svet-
lonosy, šarkany, ježkovia dokon-

ca aj metla pre čarodejnicu. Do-
poludnia sme ešte stihli púšťať 
na miestnom štadióne šarkanov 
a popoludní nám bolo veselo pri 
vyrezávaní tekvičiek do neuve-
riteľných podôb na školskom 
dvore. Svetlonosov sme si na 
výstave odfotili a potom sme si 
pochutnali na zdravých dobro-
tách, ktoré pre deti pripravili te-
ty kuchárky, mamičky, ba aj nie-
ktorí oteckovia.
Ďakujeme za pekný deň, ktorý 
sme mohli stráviť s našimi deť-
mi v materskej škole.
Eliška a Stano MATIESKOVÍ, 

za rodičov detí

Jeseň v školskom klube Slniečko ZŠ Ľ. Štúra
Akáže by to bola jeseň bez tradičnej jesennej radovánky s názvom 
Šarkaniáda? V jedno krásne októbrové popoludnie sa malí aj veľkí 
našej ZŠ Ľ. Štúra stretli na školskom dvore. K oblakom sa začali 
vznášať desiatky šarkanov od výmyslu sveta. Milá akcia bola zakon-
čená malým občerstvením a vyhodnotením najkrajších šarkanov.

Ďalším zaujímavým podujatím, 
ktoré pani vychovávateľky pri-
pravili pre naše deti, bola výsta-
va pre milovníkov nestarnúcej 
skladačky Lego, ktorá sa konala 
Bratislave pod názvom Kocky na 
cestách. Deti s nadšením obdivo-
vali výtvory zo skladačiek a ná-
sledne si pomocou svojej fantázie 
mohli poskladať vlastné stavby. 
Žiariace očká a úsmevy na tvá-
rach detí boli najlepším dôka-
zom, že v Lego krajine sa deťom 
veľmi páčilo.
Interaktívne výstavy Trvalé byd-
lisko Zem a Hrdinovia všedného 
dňa boli podujatia určené pre na-
šich najmenších prváčikov. De-

ti sa dozvedeli o vzťahu človeka 
k prírode, k spoločnosti a k hod-
notám. Zážitkovými hrami sa uči-
li o potrebe recyklácie odpadu a o 
spracovávaní kovov, plastov, skla 
a papiera. Druhá výstava priblíži-
la deťom každodennú prácu zá-
chranárov, hasičov a policajtov. 
Deti si hravo zapamätali dôleži-
té telefónne čísla. S radosťou si 
vyskúšali „jazdu“ na policajnom, 
hasičskom a záchranárskom au-
te a zahrali sa na dispečerov zá-
chranného systému. Obe výstavy 
boli pre deti zábavné, ale najmä 
poučné a aktuálne.
Ďalšou milou každoročnou tra-
díciou je jesennú slávnosť spo-

jená so súťažou vo 
vytváraní svetlono-
sov z tekvičiek. ten-
to rok ich bolo viac 
ako 100. Hlasova-
ním, do ktorého sa 
mohol zapojiť kaž-
dý, bolo vyhodnote-
ných 10 naj svetlo-
nosov. táto slávnosť 
plná radosti, dobrej 
nálady a smiechu, 
sa skončila lampió-
novým sprievodom 
v okolí školy.
No a na záver Škol-
ský klub detí Slniečko neza-
budol ani na najstarších oby-
vateľov Modry. Pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším navští-
vili deti Mestské centrum so-
ciálnych služieb na Zochovej 
a Súkeníckej ulici v Modre. De-
ti si ochotne pripravili kultúrny 

program pre dôchodcov, ktorým 
im spestrili jesenné dni života.

Mgr. Zlatica LIŠKOVÁ, 
riaditeľka školy

Na fotografii: Deti si so záujmom 
skladali na bratislavskej výstave 
Lego.

Máme sa kde hrať...
Takmer pred rokom sa naše OZ 
Európsky škôlkar pri MŠ Kalin-
čiakova zapojilo do výzvy BSK 
a podalo si žiadosť o dotáciu na 
drevený altánok pre tvorivé akti-
vity detí. Keďže náš projekt spĺ-
ňal podmienky výzvy BSK, obe 
strany podpísali v júni zmluvu 
o poskytnutí dotácie na sumu 
4000 € - čiastočnú úhradu ná-
kladov na projekt. V tom čase sa 
naplno rozbehla spolupráca via-
cerých firiem, členov OZ a pria-

teľov školy a dnes sa môžeme 
tešiť z krásneho, priestranného 
multifunkčného altánku v pô-
vodne nevyužitých priestoroch 
areálu MŠ. Od jari do jesene altá-
nok využijeme na kultúrne pod-
ujatia, edukačné a športové ak-
tivity detí a samozrejme na hru 
v príjemnom prostredí. Všetkým 
týmto ďakujeme.

A. KUKUMBERGOVÁ, 
za OZ Európsky škôlkar 

pri MŠ Kalinčiakova
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Tretí lampiónový sprievod - 
pomyselné putovania po zámkoch
Posledný októbrový deň sa stretli malí aj starší pútnici, priatelia 
lampiónového sprievodu pri starom mlyne oproti Hornej bráne. 
Krátko po 17.00 hodine sa spolu vydali na tajuplnú pomyselnú ces-
tu po hradoch a zámkoch v blízkom aj vzdialenom okolí Modry. 

Putovali od Devína cez Pajštún, 
navštívili červený kameň, bo-
li na Smolenickom zámku i vo 
vzdialenejších čachticiach. Na 
každom stanovisku si pútnici vy-
počuli povesť a plnili rôzne úlo-
hy, ktorými pomáhali dušičkám 
na jednotlivých stanovištiach. 
Sprievodca v podobe Svetlono-
sa po ceste zbieral dušičky z jed-
notlivých príbehov. Na konci ich 
pútnici spoločne vyprevadili na 
cestu do neba. 
Spoločne sme večer zakončili na 

nádvorí starej radnice pri teplom 
čaji a perníčkoch od pani Vero-
niky Šperglovej. Podujatie uspo-
riadalo OZ ĽUSK v spolupráci 
s mestom Modra a Kultúrnym 
centrom Modra. K jeho úspešné-
mu priebehu prispeli aj členovia 
OZ Modranská beseda, divad-
la MoKraĎ, Katarína Hýllová, 
Kristína Balážová, Denisa Ko-
vácsová, Veronika Juranová, To-
máško a Maťo Novotný. Vďaka 
patrí aj Mestskej polícii v Mod-
re za zabezpečenie bezpečného 

prechodu účastníkov cez štátnu 
cestu, ako aj príslušníkom Po-
licajného zboru Slovenskej re-

publiky v Modre, ktorí svojou 
prítomnosťou prispeli taktiež 
k bezpečnosti a ochrane. (pele)

Na fotografii: Lampiónový 
sprievod sa každoročne teší čo-
raz väčšiemu záujmu malých aj 
veľkých.

Tvorivé stretnutie so svetlonosmi 
Obľúbené jesenné tvorivé diel-
ne s názvom Stretnutie so svet-
lonosom sa uskutočnili v Kul-
túrnom dome Ľ. Štúra 22. 
októbra popoludní. Znova sa 
postretali malí aj veľkí, kama-
ráti, susedia a známi. Tvorivé 
dielne ponúkli mnoho možností 
ako sa zabaviť, ale aj ako si vy-
robiť niečo, čo poteší a zároveň 
vyzdobí naše domovy. Spoloč-
nými silami detí s ich rodičmi 

vznikli vyrezávané tekvice rôz-
nych veľkostí, tvarov a farieb 
a postupne sa menili na krás-
nych svetlonosov. Na stoloch 
nechýbali omaľovánky, všetky 
potreby na vytvorenie lampá-
šikov alebo textilných tekvi-
čiek. Maľovanie na tvár využi-
li takmer všetci a postupne sa 
v sále KD prechádzali ježiba-
by, netopiere, ale aj všakovaké 
rozprávkové bytosti. Spojenie 

trávenia voľného ča-
su so svojimi deť-
mi a známymi s vý-
robou dekoračných 
drobností naplnilo 
ciele jesenného po-
poludnia. Tvorivý 
program Stretnutie 
so svetlonosom pri-
pravilo Kultúrne cen-
trum Modra.
 (red)

Čo všetko zažili škôlkari v MŠ na Vŕškoch
Ani sme sa nenazdali a už sa aj v našej materskej škole na 
Sládkovičovej ulici hlási o slovo jeseň a v našich uškách ešte 
stále znie hudobné doobedie Smejka a Tanculienky, ktoré nám 
vďaka dotácii zabezpečilo OZ Vrškárik.

Pani jeseň premaľovala celý kraj 
do pestrých farieb a pripravila 
pre všetky deti tekvicové sláv-
nosti zvané aj Halloween. i tento 
rok v mesiaci október bola našim 
hosťom a spoločne s nami oslávi-
la sviatok tekvičiek. Deti už ve-
dia, že je to slávnosť strašidiel. 
Odeté v maskách spolu s rodičmi 
prechádzali po triedach a vyrába-
li si z papiera svetlonosov, stra-
šidlá, pavúčie škrabošky a vy-
rezávali tekvice. Pani kuchárky 
pripravili pre všetkých prítom-
ných polievku hokkaido, rodičia 
priniesli pochutiny z jesenných 
plodov. Jeseň rozdala sladké da-

ry a ponúkla nás pohárom jabĺč-
kovej šťavy. Jeseň sa nám niekde 
skryla, šaty vonku zahodila, vo-
lá všetkých von. A čo na záver? 
Aby sa nezabudlo na každoročné 
slávnosti tekvičiek, vybrali sme 
sa za sprievodu hudby na krátku 
prechádzku, aby sme aj ostatným 
ľuďom pripomenuli sviatky je-
sene. Dovidenia o rok, priatelia 
a kamaráti. Lucia ŠIMKOVÁ,

za OZ Vrškárik
Adriana HORVÁTHOVÁ

Na fotografii: Deti si užívali 
rozprávkové stretnutie so Smej-
kom a Tanculienkou.
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Výstava Plody zeme a súťaž 
o najkrajšieho strašiaka v Kráľovej
Plodmi zo svojich záhrad a viníc sa predstavili pestovatelia 
na tradičnej výstave Plody zeme, ktorú v druhý októbrový 
víkend zorganizovalo Občianske združenie Kráľovan v Kul-
túrnom dome v Modre-Kráľovej. 

Príjemné jesenné počasie a krásne 
vyzdobený vchod lákali okoloidú-
cich vstúpiť do Kultúrneho domu. 
A tam už na návštevníkov čaka-
li stoly zaplnené tými najkrajší-
mi plodmi, ktoré sa záhradkárom 
podarilo v tomto roku dopestovať 
- krásne aj vtipne naaranžované, 
v niektorých prípadoch doplnené 
o drobné artefakty z dôb našich 
starých materí. Nechýbali ani ne-
tradičné plody, napríklad kiwi ale-
bo indické uhorky dlhé takmer 
meter. 
Výstavu otvoril zástupca primá-
tora Modry Marian Gavorník. 
V úvode vystúpili chlapci z det-
skej besiedky pri evanjelickom a. 

v. cirkevnom zbore pod vedením 
Michala Makovníka. Program 
pokračoval súťažou vo výro-
be najoriginálnejšieho strašiaka 
do vinohradu proti škorcom. Ví-
ťazkou 2. ročníka súťaže sa stala 
opäť „strašiačka“, ktorú vytvoril 
Elian Maász so svojou mamou. 
Na 2. mieste sa umiestnil strašiak 
od Mateja a Samka Vargovcov 
a ich mamy a na 3. mieste strašiak 
z dielne Elizabety Moravčíkovej 
a jej otca. tri víťazné tímy do-
stali sladkú odmenu - tortu, všet-
ky zúčastnené deti aj krhličku na 
polievanie a tvorcovia všetkých 
strašiakov dostali diplom a pek-
nú jesennú dekoráciu. Výstavu 

a vyhodnotenie súťaže 
strašiakov si prišiel po-
zrieť aj primátor Modry 
Juraj Petrakovič. Atmo-
sféru podujatia umocnila 
aj živá ukážka vinohradu 
a oberačkových nádob 
priamo na pódiu kultúr-
neho domu. A to všetko 
dopĺňala neodolateľná 
vôňa čerstvých langošov, 
ktoré pre návštevníkov 
po celý čas pripravovali členky 
OZ Kráľovan.
Ďakujeme všetkým vystavova-
teľom, ktorí priniesli plody svo-
jej práce. Zároveň im prajeme do 
budúceho pestovateľského roka 
dobré počasie a dostatok vlahy, 
aby sme aj o rok mohli obdivovať 
čo najviac kvalitného a oku laho-
diaceho ovocia a zeleniny. Veľká 
vďaka patrí aj účinkujúcim chlap-

com, Jožkovi Šimečkovi za vtipné 
moderovanie, celej porote a naj-
mä všetkým, ktorí nelenili a zapo-
jili sa do súťaže o najkrajšieho vi-
nohradníckeho strašiaka.

Mária RUŽEKOVÁ, 
OZ Kráľovan

Na fotografii: Tohtoročná stra-
šiaková víťazka z dielne Eliana 
Maásza a jeho mamy.

Farebná jeseň v MŠ Vajanského, SNP a Partizánska 
Aj deti najmladšej materskej 
školy v Modre na Vajanské-
ho ulici sa tešili z tohtoroč-
nej jesene. Občianske združe-
nie materská škola Vajanského 
pripravilo na 26. októbra tvo-
rivé popoludnie detičiek s ich 
s rodičmi. Od 16.00 hodiny 
sa na školskom dvore tvori-
lo, vyrezávali sa svetlonosi 
z oranžových tekvíc. Pod ruka-
mi šikovných rodičov vznika-
li všakovaké tváre a či posta-
vičky. Počas podvečera bolo 
k dispozícii pre všetkých ob-
čerstvenie v podobe teplého 
čaju, sladkých a slaných dob-
rôt, ktoré zabezpečili ochot-
né mamičky. Spoločné tvorivé 
popoludnie bolo veru príjem-
né. Deti v modranskej mater-
skej školy na ulici SNP a v jej 
elokovaných pracoviskách MŠ 
Vajanského v Modre a MŠ Par-
tizánska v Kráľovej sa počas 
tohtoročnej jesene tešili z púš-
ťania šarkanov, vyrezávania 
tekvicových svetlonosov, na-
vštívili ich dokonca sokoliari 
a predstavili svojich dravcov. 
Spoločne si so svojimi pani 

učiteľkami užívali na plno kaž-
dý svoj škôlkarsky deň. Jeseň 
sa však pomaly končí a tak už 
teraz sa všetci malí s pomocou 
veľkých usilovne pripravujú 
na vianočné programy. (red)

Na fotografiách: Jesenné ra-
dovánky malých škôlkarov 
v materských školách SNP, 
Partizánska a Vajanského.
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Výstava o živote generálmajora letectva Michala Pridalu
9. novembra 2016 uplynulo sto rokov od narodenia význam-
ného slovenského letca, protifašistického bojovníka a spiso-
vateľa, generálmajora letectva Ing. Michala Pridalu. Narodil 
sa v modranskej rodine Pridalovcov ako najmladší syn a su-
dičky, ktoré stáli pri jeho kolíske, mu dali veľké dary, me-
dzi ktoré možno zaradiť dar slova, dar odvahy a dar lásky. 
Všetky tri dary prejavoval naplno celý svoj život. Slovenský 
Exupéry je prívlastok, ktorý mu právom patrí. 

SNM-Múzeum Ľudovíta Štú-
ra v Modre pripravilo výstavu 
predstavujúcu všetky dôležité ži-
votné kapitoly Michala Pridalu. 
Návštevník má možnosť nielen 
dozvedieť sa priebeh jeho život-
nej púte, ale vidieť aj trojrozmer-
né osobné predmety, dokumenty 
a fotografie z rodinného i profe-
sionálneho života, jeho vojenské 
vyznamenania, či slávnostnú uni-
formu. Predmety z pozostalosti 
nášho slávneho rodáka venovala 
Múzeu Ľudovíta Štúra pani Emí-
lia Pridalová, ktorá s neutícha-
júcim záujmom stále pracuje na 
zachovaní manželovej pamiatky, 
rôzne akvizície a dokumenty ve-
novala tiež Múzeu SNP v Banskej 
Bystrici a Vojenskému historické-
mu ústavu v Bratislave. Jej patrí 
veľká vďaka pri spolupráci s Mú-
zeum Ľudovíta Štúra a tiež dcére 
manželov Pridalovcov, pani Vie-
re D´Agostiny. Výstava v Múzeu 
Ľudovíta Štúra potrvá do konca 
januára 2017. 
V rodnom meste absolvoval mla-
dý Michal stredoškolské štúdiá, 
maturoval na Štátnom učiteľskom 
ústave v Modre. Jeho prvé učiteľ-
ské pôsobenie bolo v obci Kšinná, 

ktoré zdieľal so svojimi rodák-
mi a priateľmi Michalom Vodom 
a Emilom Kubovčákom. Po ab-
solvovaní vojenskej prezenčnej 
služby pôsobil ako učiteľ v štátnej 
meštianskej škole v Pezinku. Eš-
te pred druhou svetovou vojnou 
sa zoznámil so svojou snúbenicou 
Emíliou chorvátovou, s ktorou ho 
pútal celoživotný hlboký vzťah.
Do prezenčnej vojenskej služ-
by nastúpil v r. 1937 Bratislave 
k dragúnskeho pluku. časom sa 
stal poručíkom jazdectva, ale je-
ho láska k lietaniu ho priviedla na 
kurz športového letectva a postup-
ne do vojenskej Leteckej školy 
v trenčíne a do Banskej Bystrice. 
Bol redaktorom a prispievateľom 
vojenských časopisov Vzlet a Bo-
jovník. V Banskej Bystrici ho za-
stihlo SNP, počas neho s kolegami 
tlačili a zhadzovali na front letá-
ky informujúce vojakov o tejto 
udalosti. Po potlačení Slovenské-
ho národného povstania preletel 
cez Poľsko na Ukrajinu a bojoval 
v Prvej československej zmieša-
nej leteckej divízii na ukrajinskom 
a ruskom fronte, bol zranený, ležal 
dva mesiace v krakovskej nemoc-
nici, odkiaľ sa po ukončení vojny 

a vyliečení vrátil domov. Oženil 
sa v auguste 1945 a pár týždňov 
po sobáši odišiel na štúdiá do Mo-
nina neďaleko Moskvy na Vojen-
skú leteckú akadémiu. Po štúdiu 
nastúpil kariéru vysokoškolského 
pedagóga a odovzdával poznat-
ky získané v Sovietskom zväze 
na vysokých vojenských školách 
v Prahe, Hradci Královom a Br-
ne. V poslednej vlne stalinských 
čistiek bol z armády prepustený 
v hodnosti plukovníka letectva 
bez nároku na dôchodok. Krivdy 
zasiahli do života tohto čestného 
človeka a po nespravodlivej ra-
ne sa vrátil ku svojej prvej láske 
- učiteľskému povolaniu. S ro-
dinou, do ktorej pribudli postup-
ne tri deti, sa vrátil na Slovensko 
a zamestnal sa v Štátnom bábko-
vom divadle, začal spolupracovať 
so školami a písať bábkové hry 
pre mládež. Neskôr dostal miesto 
učiteľa polytechnických prác na 
ZŠ thälmannova a tu zotrval až 
do dôchodku v r. 1976. Bol mu 

udelený titul Zaslúžilý učiteľ. 
Neutíchajúcou vášňou Michala 
Pridalu bolo písanie. Debutoval 
básnickou zbierkou Džez puber-
ty, neskôr to boli knihy z letecké-
ho prostredia - Útok na vzduch, 
Z letcovho zápisníka, Monológy 
z hviezdnych hĺbok, či z Memo-
árov xx. storočia. Väčšinou opi-
suje vlastné spomienky letca, au-
tenticky prežité, tvoriace kroniku 
jeho života. Jeho knihy sú osla-
vou hrdinstva a obetavosti sloven-
ských letcov, akých máme v našej 
literatúre málo. 
Michal Pridala po uvoľnení po-
litickej situácie v r. 1968 žiadal 
rehabilitáciu, bol mu uznaný ti-
tul ing., získaný v ZSSR. Ospra-
vedlnenia za spôsobené krivdy sa 
dočkal až v r. 1992, kedy bol re-
habilitovaný v pôvodnej hodnosti 
plukovníka letectva. 34 rokov po 
prepustení z armády dostal ozná-
menie o povýšení na generálma-
jora letectva, jeho odovzdania sa, 
žiaľ, už nedožil. Zomrel 8. au-
gusta 1993 a jeho menovanie do 
hodnosti generálmajora z rúk pre-
zidenta SR prevzala manželka, 
p. Emília Pridalová. Pochovaný 
je na modranskom cintoríne a na 
jeho rodnom dome v Modre bo-
la v r. 2001 odhalená pamätná ta-
buľa. 
Mgr. Sylvia HRDLOVIČOVÁ, 
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra 

v Modre

Na fotografii: Generálmajor le-
tectva Ing. Michal Pridala.

Budmerické víno, vaše i naše
Z tých niekoľkých malokarpatských obcí, 
nachádzajúcich sa v dohľade mojej rodnej 
Modry, som si najviac obľúbil Budmerice. 
Dôvodom tejto tiežlásky je moja manžel-
ka. Učila na budmerickej základnej škole 
takmer štyri dekády rokov. Prostredníc-
tvom nej som spoznával obyvateľov tejto 
malebnej obce, ich správanie, ich zvyklos-
ti. Sú to dobrí a pracovití ľudia. Bývajú 
v úhľadných a pekných domoch i vilách, 
kultivujú svoje polia, záhrady i vinice. áno 
i vinice, aj keď tých je tu pomenej. Predsa 
len, Malé Karpaty pred Budmericami ako-
si „utekajú“. Pohľad na ne je však inšpi-

rujúci. Nuž a budmerické 
vinice a vína nie sú o nič 
horšie ako tie dubovanské, 
častovské, ompitálske... 
Budmerickí vinohrad-
níci a vinári sa nazvali 
„fajnkoštérmi“. Založi-
li si spolok a pri svojich 
nektároch sa pravidelne 
stretávajú a vášnivo dis-
kutujú. Od vášne je k láske 
veľmi blízko. Fajnkoštéri svo-
je víno milujú. Milovať svoju ženu 
však neznamená očkom sa nepozrieť na 

inú. Keď fajnkoštéri koštujú vaše víno, 
majú obe oči otvorené. to však ne-

stačí. Zapoja i nos, nabrúsia si i ja-
zyky. Až potom vyhlásia rozsu-

dok, súd o kvalitách vášho 
moku. Na budmeric-

kých výstavách ví-
na sa to tak deje už 
dlhé roky. Koštujú 
sa vína vaše i na-

še. Naše budmeric-
ké. Víťazia obyčajne tie 

vaše. áno, je vás viac a ste 
i lepší. Nám Budmeričanom to 

však nevadí. Uvidíte o pár rokov, 
i naše víno bude raz šampiónom bud-

merickej výstavy vín! Fedor MALÍK st.
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Spomienka
Dňa 6. 11. 2016 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy 
opustil Ľubomír ivica. S láskou spomína manželka 
a deti s rodinami.

Spomíname
Dňa 17. 11. 2016 uplynulo 23 rokov, čo nás navždy 
opustila Matilda ivicová. S láskou spomíname.

Spomíname
Dňa 4. 12. 2016 uplynie 20 rokov, 
čo nás opustil manžel a otec ing. Bohumil Závod-
ský v 50-om roku svojho života.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p o l o č e n s k á  k r o n i k a / I n z e r c i a

Spomíname
„Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť“. Dňa 20. novembra uplynie 5 
rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, 
svokra a babka Vlasta Jelemenská, rodená Hynko-
vá. S láskou a úctou spomínajú synovia, nevesta, 
vnuci a ostatná rodina.

Tichá spomienka
Nič už nie je také, aké bolo predtým, stále je smut-
no a ťažko nám všetkým. Všade okolo chýbaš ty 
a tvoj hlas, mal si rád život, my teba a ty nás. So 
smútkom v srdci sme si 4. novembra 2016 pripome-
nuli 6. výročie, kedy nás vo veku 59 rokov navždy 
opustil náš milovaný manžel, ocino a dedko Ladislav Kubiš. S lás-
kou a úctou spomína manželka, dcéry Katarína a Zuzana s rodinou, 
syn Juraj, vnúčik Adamko a ostatná smútiaca rodina. ten, kto ho po-
znal, spomenie si, ten, kto ho mal rád, nezabudne... 

Spomienka
Dňa 28. 10. 2016 uplynul 1 rok od 
úmrtia Viktora Orgona - otca a 9 
rokov od úmrtia Viktora Orgona - 
syna. S láskou a úctou spomína ce-
lá rodina. Stále žijú s nami v našich 
spomienkach.

Nezabudneme
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srd-
ciach zostaneš s nami. Už len kytičku kvetov na 
hrob môžeme ti dať a s láskou na teba spomí-
nať. Dňa 9. 11. 2016 si pripomíname 20. výročie 
úmrtia nášho manžela, otca, dedka Jána Krchníka 
z Modry - Kráľovej. S láskou a úctou spomínajú manželka, deti 
a vnúčatá.

Spomienka
Spomíname na teba, lebo spomienky sú, ktoré sa 
zo života nevymažú. Dňa 29. 11. 2016 si pripome-
nieme 4. výročie úmrtia Evy Richterovej. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Tichá spomienka
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo 
je bolesť a žiaľ. Za lásku ti už nič nemôžeme dať, 
len kytičku kvetov na tvoj hrob a spomínať. Dňa 
10. 10. 2016 uplynulo 20 rokov do úmrtia manžela 
a otca igora Žáčka. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Manželka, syn a ostatná rodina. 

Spomíname
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všet-
kých nás. Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, ale osud 
to tak zariadil, že musel si nás tak nečakane a na-
vždy opustiť. Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami. Už len ky-

tičku kvetov na hrob môžeme ti dať a s láskou na teba spomínať. 
So žiaľom v srdci si 30. 11. 2016 pripomíname smutné 2. výročie 
úmrtia nášho syna a brata Martina tótha. S láskou spomínajú rodičia 
a súrodenci s rodinami.

Narodili sa
Andel Marko 19. 10.
Bača Matej 11. 10.
Hrdlovičová Linda 14. 10.
Košan Adam 16. 10.
Krajčovičová terézia 6. 10.
Krausová Emma 25. 10.
Lackovič Damián 12. 10
Omanová Sofia 8. 10.
Šarmírová Branislava 7. 10.
Šťastný Dominik 5. 10.
Vrška Adam 19. 10.

Opustili nás
Uhláriková Zuzana, 95 r. 3. 10.
Uherčíková Darina, 82 r. 16. 10.
Potočný Štefan, 68 r. 17. 10.
Brunovská Zuzana, 34 r. 19. 10.

Jubilanti
90 roční

Falatová Štefánia 15. 11.
Hubeková Mária 12. 11.
Palková Alžbeta 20. 11.
Škárová Margita 7. 11.
Špániková Františka 25. 11.

SpoločenSká kronika

tóth ivan, Dr.th. 6. 11.
Voda Stanislav Gustav 15. 11.

85 ročný
Pešková Oľga 8. 11.
Piršelová Mária 14. 11.
Valachová Elena 2. 11.

75 roční
Adamov Ján 21. 11.
Krošlák Samuel 19. 11.
Šefčovič Ladislav 9. 11

70 roční
csikosová Oľga 17. 11.
Jantoščiaková Eva 30. 11.
Reich Jozef 23. 11.
Riganová Anna 6. 11.
Urlandová Katarína 25. 11.

Zosobášili sa
Pavol Ružička
a Vladimíra Sodomová 15. 10.
Tomáš Rišian
a Katarína Pavlíková 16. 10.

Mgr. Eva HORNÁČKOVÁ, 
matrikárka

Riadková inzercia
 z Dám do podnájmu 2-izbový 

byt v Modre.
Tel.: 0940 869 639

 z Doučujem matematiku na ii. 
stupni ZŠ. Tel.: 0907 971 048

 z Rada strávim čas s vašimi 
rodičmi alebo starými rodičmi, 
v dopoludňajších hodinách. Po-
núkam: vychádzky, návštevu 
lekára, podanie liekov, nákupy 
a drobná výpomoc v domácnos-
ti. Tel.: 0904 674 446

 z Hľadám na prenájom poze-
mok so stodolou v tichej lokalite 

uprostred prírody, dobrý prístup 
a inžinierske siete sú nutnosť. 
cena dohodou. 

Tel.: 0908 535 288 
 z Doučujem anglický jazyk, 

konverzáciu, gramatiku.
Tel.: 0903 442 136

 z Fyzioterapeutka poskytne 
cvičenie v domácom prostredí 
(imobilní pacienti, bolesti chrb-
tice, pacienti po zlomeninách, 
cvičenie podľa Vojtu, reflexná 
masáž chrbta a pod.).

Tel.: 0918 250 910 
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Po stopách Ľudovíta Štúra v Čechách
V dňoch 30. septembra až 2. októbra Modranská muzeálna spo-
ločnosť pripravila pre svojich členov zájazd do Hradca Králo-
vé, po stopách prvej lásky Ľudovíta Štúra a do Benátok nad Ji-
zerou, družobného mesta Modry. Na zájazde sa zúčastnilo viac 
ako štyridsať účastníkov nielen z Modry, ale i z Pezinka a Bra-
tislavy. Vedúci zájazdu Vladimír Medlen, predseda muzeálnej 
spoločnosti, spolu s Vierou Jančovičovou, riaditeľkou SNM - 
Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, pripravili zaujímavý program. 

Účastníci zájazdu navštívili 
mestá Litomyšl a Hradec Krá-
lové a v nich sa nachádzajúce 
historické pamiatky, po ktorých 
účastníkov zájazdu sprevádzali 
tamojší členovia spolku zahra-
ničných Slovákov. V úvode bo-
hatého programu sme navštívili 
rodisko Bedřicha Smetanu - sta-
robylú Litomyšl. Silný dojem na 
nás urobil zrekonštruovaný zá-
mok, ale aj historické námestie 
s dlhým radom starých meštian-
skych domov. Pri pamätnej ta-
buli Ľudovíta Štúra na námes-
tí v Hradci Králové si účastníci 
vyhotovili spoločnú fotografiu. 
Druhý deň zájazdu sme veno-
vali prehliadke skanzenu Po-
labskej dediny v Přerove nad 
Labem. Zaujímavá expozícia 
obsahuje viac ako štyridsať za-
chovalých sedliackych domov 
vybavených dobovým nábyt-
kom, sedliackym náradím a poľ-

nohospodárskou technikou. Po-
dobný skanzen majú i v Dolnom 
Rakúsku, kde už MMS bola na 
návšteve v minulosti. Žiadalo 
by sa zriadiť podobný skanzen 
i v podmienkach nášho malo-
karpatského regiónu, ktorý by 
dokumentoval ťažký život vino-
hradníka, históriu poľnohospo-
dárstva, ale i činnosť Slovenské-
ho vinohradníckeho družstva, 
ktoré počas hospodárskej krízy 
v tridsiatych rokoch minulého 
storočia zabránilo úpadku a zá-
niku vinohradníctva pod Malý-
mi Karpatmi. 
S obdivom si účastníci zájazdu 
prezreli aj Benátky nad Jizerou, 
kde navštívili mestský zámok, 
ktorý je súčasne sídlom radnice. 
V zámku je inštalovaná výsta-
va z družobného mesta Modra, 
ktorá prezentuje naše mesto naj-
mä z hľadiska jeho histórie, vino-
hradníctva a remesiel. Družobné 

mestá udržujú aktívne kontak-
ty i na úrovni spoločenských or-
ganizácii seniorov, športovcov, 
škôl, umelcov a podobne. Hosti-
telia nás ubytovali v modernom 
rekonštruovanom hoteli Bílý páv, 
ktorý patrí mestu Benátky nad Ji-
zerou. Zástupcovia mesta nás in-

formovali, že v programe majú 
celý rad investičných akcií, ktoré 
budú slúžiť obyvateľom mesta.
Na záver trojdňového zájazdu 
sme absolvovali prehliadku Kut-
nej hory, kde sme si prezreli Ka-
tedrálu svätej Barbory, Kostni-
cu a historické centrum mesta. 
S prekvapením sme zistili, že 

stovky zahraničných turistov sa 
na pamiatku fotografovali v ob-
robenom vinohrade pod Kated-
rálou svätej Barbory. Účastníci 
boli s priebehom zájazdu spo-
kojní, získali veľa nových po-
znatkov o histórii a stave pamia-
tok v navštívených mestách čR, 
kde sa im venuje zo strany štá-
tu veľká pozornosť. Oprávnene 
i vďaka tejto skutočnosti je čR 

vyhľadávaným miestom zahra-
ničných turistov.

František MACH, 
Matik Modra

Na fotografii: Účastníci zájazdu 
pri pamätnej tabuli Ľudovíta 
Štúra na námestí v Hradci Krá-
lové.

Turistická sezóna z pohľadu informačného centra
Čo turistov zaujíma a kam radi chodia
Najväčšia návštevnosť turistov v našom meste Modra bola po-
čas letných mesiacov, ale aj v septembri a októbri prichádzajú 
hostia do nášho mesta hlavne kvôli ochutnávke vína, keramike, 
ale aj prírode a pamiatkam. Najväčší záujem majú o návštevu 
u súkromných vinárov v ich historických pivniciach. 

V tomto období hľadali aj bur-
čiak, lebo majú dôveru a dobré 
skúsenosti, že práve u vinárov, 
ktorí im otvoria svoje dvory, 
dostanú kvalitu, ktorú očakáva-
li. A nielen to, vysoko si cenia 
osobný kontakt, ochotu otvoriť 
svoje súkromie, porozprávať sa 
o víne, tradíciách, a hlavne mať 
zážitok fyzický, vychutnávať, 
rozlišovať vône, farby, zapojiť 
všetky zmysly spolu s výkla-
dom miestneho vinára... My 
v Mestskom informačnom cen-

tre im sprostredkúvame náv-
števu u vinárov, čo však nie je 
vždy samozrejmé vzhľadom na 
ich vyťaženosť a priamu prácu 
vo viniciach. Ale zatiaľ sa nám 
darilo ochutnávky zabezpečiť 
a zo spätnej väzby vieme, že 
sú to nezabudnuteľné zážitky, 
ktoré hostí znova a znova priťa-
hujú späť do Modry. Modra je 
stále pre návštevníkov mestom 
vína, kam prídu, aby zažili a na-
kúpili to najlepšie.
Počas vinobrania bol postavený 

pred budovou centra infostan, 
ktorý aktívne fungoval a náv-
števníkom sme mohli poradiť 
a odpovedať na otázky. Sprí-
stupnená bola aj mestská veža, 
ktorá otvára vstup rímsko-ka-
tolíckeho kostola. Stala sa vy-
hľadávanou atrakciou, kam pri-
chádzalo veľmi veľa ľudí, aby 
sa obohatili o prekrásne výhľa-
dy a vypočuli si históriu mesta 
v sprievode sprievodcov. 
Našu kanceláriu najčastejšie 
navštevujú hostia z týchto štá-
tov: česko, izrael, Francúz-
sko, Nemecko a ďalších eu-
rópskych štátov, ako aj z USA 
a Kanady. Potešiteľná je vý-
razná návštevnosť hostí z izra-
ela, ktorých sme v letných me-

siacoch vítali takmer denne. 
celkovo sme od júla podnes 
poskytli informácie 1150-tim 
návštevníkom, z toho 60 % bo-
li zahraniční hostia. Návštevní-
ci oceňujú aj užitočné a pekne 
spracované informačno - pro-
pagačné materiály o meste. 
Odchádzajú s rozhodnutím, že 
teraz, keď už vedia, čo všetko 
sa u nás deje, musia prísť zno-
va a ostať tu viac dní. Vybe-
rám jeden zo zápisov z knihy 
návštev, ktorý napísali hostia 
zo Škótska: „Musíme sa určite 
vrátiť a budeme vás odporúčať 
aj našim priateľom.“ 

Mgr. Katarína BENCOVÁ, 
Turisticko-informačné 

centrum Modra
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Merema chráni dedičstvo našich otcov
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného býva-
nia Merema chráni dedičstvo našich otcov v mnohých podo-
bách, z ktorých jednou je zachovanie a šírenie keramickej tra-
dície pre náš región takej príznačnej. V novom projekte, ktorý 
Merema pripravuje, sa snúbi čaro hliny s divadelným umením 
a vytvára jeden spoločný súzvuk.

Klienti Meremy sa pod ve-
dením kreatívnych zamest-
nancov venujú umeniu celým 
svojim srdcom, ktoré každo-
denne vkladajú do tvárnej hli-
ny, ohybného drôtu, voňavého 
mydla a v neposlednom rade 
do dramatického a výtvarného 
umenia. Mnohí z nich sú člen-
mi divadelného súboru Agape 
a hereckému umeniu sa venujú 
pod vedením dramatoterapeuta 
Martina Žáka. Keramickej tvor-
be v chránenej dielni sa venujú 
pod vedením Miroslava Mali-
novského. Práve táto vzájom-

ná súčinnosť bola podnetom na 
prepojenie čara hliny s divadel-
ným umením v jeden spoločný 
príbeh, ktorý zachytáva histó-
riu keramikárov v Modre. Mo-
tiváciou pre našich hercov bola 
„prechádzka“ keramickou his-
tóriou, počas ktorej sme navští-
vili viacero keramických expo-
zícií a načerpali tak príjemnú 
vôňu hliny do svojho srdca 
a duše. Prostredníctvom vytvo-
renia divadelného predstavenia 
s danou tematikou chceme ší-
riť posolstvo keramikárov v na-
šom regióne, zanechať odkaz 

pre ďalšie generácie a prispieť 
k zviditeľneniu zdravotne zne-
výhodnených ľudí ich vlastným 
pričinením - prezentáciou toho, 
v čom sú výnimoční a úspeš-
ní. Filozofia tejto myšlien-
ky má v súčasnom svete svoje 
opodstatnenie a umožňuje ši-

rokej verejnosti poznanie aj tej 
„druhej strany brehu“. Projekt 
je realizovaný pod záštitou Na-
dácie pre človeka v núdzi a pre-
venciu kriminality, vďaka fi-
nančnej podpore Nadácia ZSE.

Milada BARČÍKOVÁ

Svetlo pre Kráľovú
Svetlo pre Kráľovú je iniciatíva obyvateľov Kráľovej, v rámci 
ktorej pripravujeme už po tretí raz zapaľovanie sviec na advent-
nom venci. Každú adventnú nedeľu, 27. novembra a potom 4., 11. 
a 18. decembra 2016 sa budeme stretávať v priestore medzi kos-
tolmi na Národnej ulici v Kráľovej, aby sme spolu zapálili sviece 
na našom adventnom venci. Program sa začne vždy o 15.00 hod. 

V poslednú adventnú nedeľu 
bude súčasťou programu pred-
vianočný koncert igora Bázlika 
v evanjelickom kostole, ktoré-
ho organizátorom je evanjelic-
ký cirkevný zbor a. v. v Modre-
-Kráľovej. Vždy po programe 
si spoločne budeme môcť po-

chutnať na dobrotách gazdi-
niek, ktoré z vlastnej iniciatívy 
napečú pre ostatných, či za-
hriať sa teplým čajom alebo 
vareným vínkom, ktoré nezišt-
ne poskytujú naši vinári z Krá-
ľovej. Prispieť však môže kaž-
dý z vás. 

Iniciátori a organizátori pod-
ujatia pozývajú teda všetkých 
obyvateľov Kráľovej - súčas-
ných aj bývalých, Modranov, 
priateľov a známych. Príďte 

medzi nás, stretnime sa a teš-
me sa spolu z prichádzajúcich 
Vianoc. 

Božena UHERČÍKOVÁ

Kalendár o kostole na cintoríne 
- darček pre vašich blízkych

„Máte už kalendár na rok 2017? 
ten náš je už v predaji a jeho 
kúpou prispejete na obnovu 
najstaršej pamiatky Modry“, 
oznamuje Združenie záchrany 
cirkevných pamiatok v Mod-
re na sociálnej sieni Facebook. 
Ak chcete podporiť dobrú vec 
a tou je obnova kostola sv. Já-
na Krstiteľa na modranskom 
cintoríne a navyše hľadáte na-
príklad aj vianočný darček pre 

seba či svojich blízkych, nevá-
hajte. Kalendár s jedinečnými 
fotografiami dostanete kúpiť 
v SNM-Múzeu Ľudovíta Štú-
ra a v papiernictve Karpaty na 
námestí, v papiernictve Rosi-
ko na ul. SNP 1, v obchodíku 
Folly v OD Kocka, vo farskom 
kostole sv. Štefana kráľa a v 
Mestskom informačnom centre 
na Štúrovej ul. 59.
 (red)
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Vianoce s nadáciou Revia
V adventnom čase žije Nadácia Revia svojimi najobľúbenejší-
mi aktivitami - vianočnými, darčekovými, voňavými, koláčiko-
vými. A prímesou je ako vždy štipka filantropie, dobročinnosti 
a charity. Veď inak by to v nadácii ani byť nemohlo.

Už dvanásty rok sa snažíme otvo-
riť srdcia dobrým ľuďom v re-
gióne, aby počas adventu mysleli 
aj na druhých. Počas uplynulých 
11 rokov sme vďaka dobrým ľu-
ďom obdarovali 1600 detí zo 
sociálne slabších pomerov kniž-
kami v hodnote vyše 13000 eur. 
Projekt Otvor srdce, daruj knihu 
takto otvára srdcia nám všetkým. 
Aj tohto roku sú medzi nami de-
ti, ktoré by knižka ako vianočný 
darček potešila. Pritom princíp 
obdarovania je veľmi jednodu-
chý. V našom kníhkupectve Fol-
ly alebo aj v Pezinku v Artfore 
alebo v kníhkupectve Archbooks 
v Bratislave nájdete knižky - bu-
dúce darčeky, ktoré sú označené 
záložkou. Na nej je napísané me-
no a vek dieťaťa, ktoré si ju žela-

lo. takúto knižku môžete dieťa-
ťu zakúpiť, alebo len prispejete 
drobnou čiastkou. Deti určite po-
teší aj venovanie, ktoré im na-
píšete do knižky. takto zakúpe-
né knižky dobrovoľníci zabalia 
a Nadácia Revia ich doručí de-
ťom. 
Domáce voňavé Dobro:ty po-
núkame v našom charitatívnom 
stánku. Riaditeľky a zamestnan-
kyne inštitúcií, dobrovoľníčky, 
naše priateľky napečú dobroty, 
ktoré potom ponúkame za dobro-
voľný príspevok. Výťažok z pre-
daja putuje stále na dobrú vec - na 
aktivity či projekty, ktoré organi-
zuje nadácia. charitatívny bazár 
nadácie s koláčikmi bol jedným 
z prvých na Slovensku, kto-
rý sme organizovali v Pezinku, 

prvýkrát pred 12-timi rokmi a je-
ho myšlienka sa úspešne šíri ďa-
lej aj medzi ostatné organizácie či 
manželky veľvyslancov. Nás teší, 
že šírime dobro a myšlienku pod-
pory ďalej.
A pripomíname aj zámer nadá-
cie Revia hľadať darcov, kto-
rí vytvoria „Reťaz dobra“, ktorí 
na spomínané projekty a dobro-
činné účely poskytnú po 2 eurá, 
(napríklad formou darcovskej 
SMS v tvare „DMS REViA“ 
na číslo 877, alebo aj po 20, 200 

a 2000 eur - teda čísla so symbo-
lickou dvojkou, ktorá pripomína 
dvadsať rokov nadácie. Príspev-
ky môžete posielať na číslo úč-
tu SK71 5600 0000 0066 6028 
1001, bližšie informácie nájdete 
priamo na stránke nadácie www.
revia.sk/daruj. Našim krédom je: 
„Pošli dobro ďalej“. Pretože kaž-
dý dobrý skutok sa človeku nie-
koľkonásobne vráti. (petr)

Na fotografii: Projekt Revie 
Otvor srdce – daruj knihu.

Krajšie Vianoce aj vďaka 
benefičnej zbierke pečiva
Mesto Modra a Kultúrne centrum Modra v spolupráci s part-
nermi a za pomoci všetkých ľudí s dobrými srdcom pripravujú 
i počas tohtoročných Vianoc benefičnú Vianočnú zbierku pečiva.

Každý, kto bude mať chuť pri-
spieť na dobrú vec, môže pri-
niesť pečené i nepečené dobroty 
do priestorov historickej radnice 
a to počas Vianočného zastave-
nia v sobotu 17. decembra 2016 
v čase od 10.00 do 13.00 h. Naše 
domovy začiatkom 
adventu začnú roz-
voniavať typickými 
vianočnými prísa-
dami a surovinami, 
preto pri pečení ne-
zabudnime ani na 
tých, ktorým znevý-
hodnená životná si-
tuácia neumožňuje 
skrášliť si Vianoce 
práve pečivom a ko-
láčmi, ktoré však ku 
najkrajším sviatkom 
v roku neodmysli-
teľne patria. 
Vopred patrí veľké 

poďakovanie tým, ktorí sa do 
tohtoročnej zbierky opäť alebo 
po prvý raz zapoja. Všetky pod-
robné informácie vám poskytnú 
pracovníci Kultúrneho centra 
Modra na telefónnom čísle 033 
647 21 12. (red)

Mestská organizácia Slo-
venského rybárskeho zvä-
zu v Modre pozýva všetky 
deti do nového krúžku mla-
dých rybárov. Začíname 
30. novembra 2016 o 17.00 
v Kultúrnom dome Ľ. Štú-
ra na Sokolskej ulici 8. Príďte 
s deťmi medzi nás. (red)
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Adventná Modra 2016
Precíťte atmosféru blížiacich sa Vianoc v kruhu priateľov a zná-
mych, urobte si radosť úsmevom aj malým darčekom. Prinášame 
vám Vianoce naplnené kultúrou a dobrými skutkami. V období 
od 26. 11. do 31. 12. 2016 si môžete vybrať z pestrej mozaiky kul-
túrnospoločenských podujatí v Modre a zapojiť sa do tradičnej 
zbierky vianočného pečiva pre sociálne slabších spoluobčanov. 

Aktualizované podrobnosti 
o podujatiach nájdete na novej 
internetovej stránke Kultúrneho 
centra www.kcmodra.sk.

sobota 26. 11. o 15.00 h 
Vianočné čítanie pre deti / Mest-
ská knižnica 
Príďte sa započúvať do rozpráv-
ky od Josefa čapka, v ktorom 
vám psíček a mačička porozprá-
vajú, čo by si najviac želali na 
Vianoce. 
Deťom číta Agáta Petrakovičová 
Šikulová. 

26. 11. - 31. 12. 
Otvor srdce daruj knihu / vybra-
né kníhkupectvá
Dobré skutky. Obdarovanie de-
tí zo sociálne slabých pomerov. 
Darčeky anonymných darcov. 
Kníhkupectvá Folly Modra, Ar-
tforum Pezinok a Archbooks 
Bratislava. Podujatie je iniciatí-
vou Malokarpatskej komunitnej 
nadácie Revia.

27. 11. - 18. 12. o 15.00 h 
Svetlo pre Kráľovú / každú ad-
ventnú nedeľu 
Stretnutie občanov spojené so 
zapaľovaním sviec na advent-
nom venci na Národnej ulici 
v Kráľovej. Súčasťou progra-
mu bude 18. 12. aj koncert Igora 
Bázlika v evanjelickom kostole. 

sobota 3. 12. o 16.30 h 
Perinbaba / Kino Mier
Pripravili sme pre vás špeciálne 
vianočné premietanie. Sloven-
ská filmová rozprávka nakrúte-
ná na motívy rozprávky bratov 
Grimmovcov Pani Zima sa stala 
kultovou pre všetky generácie. 
Réžia: Juraj Jakubisko
 
nedeľa 4. 12. o 12.00 h - 14.00 h 
Mikuláš pod rozhľadňou /chat-
ka pod zjazdovkou na Zochavej 
chate
Modranský turistický spolok 
vás pozýva na tradičné veselé 

stretnutie s Mikulášom od 12.00 
h do 14.00 h.

nedeľa 4. 12. o 18.00 h 
Adventný koncert Speváckeho 
zboru Lúčnica
Výnimočný predvianočný zá-
žitok vo vyzdobenej atmosfére 
Nemeckého evanjelického kos-
tola v Modre. O deky, čaj a malé 
vianočné prekvapenie pre vás sa 
postaráme.

utorok 6. 12. o 18.00 h 
Rozsvietenie stromčeka Miku-
lášom
Príďte so svojimi ratolesťami do 
parku pri fontáne sv. Floriána na 
priateľské mikulášske stretnutie. 
Uvaríme čaj i vianočný punč, 
zaspievajú deti z DFS Magda-
lénka a spoločne s Mikulášom 
rozsvietime velikánsky modran-
ský vianočný strom. 

9. 12. - 11. 12. od 15.00 h do 
20.00 h
Vianočné inšpirácie
Malokarpatské osvetové stre-
disko vás pozýva na tradičné 
ľudovo-umelecké trhy v atrak-
tívnom prostredí nádvoria mod-
ranského kaštieľa. 

piatok 9. 12. o 18.00 h 
Maľovaný advent / Agáta Petra-
kovičová Šikulová / historická 
radnica
Ako rozprávkový sen, taká je 
výstava malieb na skle Agá-
ty Petrakovičovej Šikulovej, na 
ktorej vernisáž vás pozývame.

piatok 9. 12 o 19.30 h 
Anjel pána 2 / Kino Mier
Špeciálne vianočné premietanie 
v excelentnom hereckom obsa-
dení je voľným pokračovaním 
úspešnej vianočnej rozprávky. 
Réžia: Jiří Strach

sobota 10. 12. o 13.00 h 
Predvianočné stretnutie / Kultúr-
ny dom Kráľová
Občianske združenie Kráľovan 
pozýva všetky deti na Predvia-
nočné stretnutie spojené s pre-
dajom vianočných dekorácií 
a dobrôt. O 17.00 h príde aj Mi-
kuláš, pripravte si básničku.

štvrtok 15. 12. o 18.00 h 
Dych Vianoc / Kultúrny dom Ľ. 
Štúra
Hudobný a tanečný odbor ZUŠ 
vás pozývajú na vianočný kon-
cert.

16. 12. - 17. 12. 
Vianočné zastavenie / historická 
radnica
Vianočné trhy mesta Modry a tra-
dičná charitatívna zbierka kolá-
čov. čaká vás výborné jedlo od 
miestnych kulinárov, chutné ko-
láče, modranské víno, jedineč-
né hand-made dielka, tvorivé 
dielne, výstava malieb na skle, 
vystúpenia miestnych súborov, 

škôl a združení, koncert skupiny 
Funny Fellows, živý aj keramic-
ký Betlehem, modranskí skau-
ti privezú Betlehemské svetlo 
a v stánku Artforum a v Antikva-
riáte Mestskej knižnice si môžete 
kúpiť najkrajší vianočný darček. 
charitatívnou zbierkou vianoč-
ného pečiva môžete podporiť 
sociálne znevýhodnených spolu-
občanov.

31. 12. o 20.00 h
Silvestrovská zábava / Kultúrny 
dom Kráľová
Občianske združenie Kráľovan: 
Silvestrovská tanečná zábava 
s oslavou záveru roka. Do tanca 
zahrá skupina E-MUZiK.

31. 12. o 23.30 h
Silvester
Pozývame vás na silvestrovské 
stretnutia a prípitok pred histo-
rickou radnicou v Modre a pred 
Kultúrnym domom Kráľová. 
Nový rok 2017 v meste privíta-
me už tradične ohňostrojom.

Denisa KOVÁCSOVÁ, 
KC Modra

Na fotografii: Spevácky zbor 
Lúčnica vystúpi počas druhej 
adventnej nedele 4. 12. v ne-
meckom evanjelickom kostole 
v Modre.

   
koncerty a predstavenia

tradičné trhy
rodinné programy 
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Deti zo 
špeciálnej školy 

v knižnici
Vincent Šikula - spisovateľ, hu-
dobník, ktorý je s našim mestom 
spojený tým, že tu žil a pôso-
bil... V týchto dňoch by sa dožil 
80 rokov. Pri tejto príležitosti nás 
pracovníčky Mestskej knižni-
ce v Modre pozvali na tematic-
kú prednášku o jeho živote a die-
le spojenú s čítaním rozprávok 
z knihy Prázdniny so strýcom Ra-
faelom. Deti čítanie zaujalo, veľ-
mi pozorne počúvali. Pokračova-
teľkou jeho tvorby je aj jeho dcéra 
- spisovateľka Veronika Šikulová. 
Ukážku z jej tvorby prečítala žiač-
ka ivanka Billová aj knihovníčka 
Ľubomíra Miháliková. Žiaci si na-
koniec prezreli knižnicu, zaujíma-
vé knižky a tí, čo mali záujem, do-
stali aj čitateľské preukazy. Mali 
sme všetci pekný zážitok a odišli 
sme obohatení o nové vedomosti. 
Ďakujeme za túto možnosť.

Hana BAJLOVÁ, 
žiaci a pedagógovia školy

Festival Jeden svet 2017 
už v januári v Modre 
9. novembra 2016 sa uskutočnilo premietanie filmov v rám-
ci festivalu Jeden svet pre študentov Gymnázia K. Štúra 
v Modre. Premietaním filmu Palestínsky maratón bol otvo-
rený ďalší, už 11. ročník festivalu v Modre. Cieľom premie-
taní pre školy je informovať mladých o dianí vo svete aj inou 
formou ako bežnými médiami. Ďalšie premietanie pre gym-
názium bude v decembri, kde by sme chceli mladým odpre-
zentovať film s ekologickou tematikou.

Tím organizátorov momentálne 
pracuje na výbere filmov, tvo-
rí diskusie, zháňa zaujímavých 
cestovateľov s neobyčajnými 
zážitkami a pripravuje program 
znova o čosi bohatší. Spoluprá-
ca s novootvoreným Bistrom 
Kinečko dá tento rok festiva-
lu nový rozmer. Návštevníci si 
budú môcť vychutnať kvalitné 
a zdravé jedlá pripravené od-
borníkmi a zabaviť sa na after-
party, ktorá bude festivalovou 
novinkou. Premietanie pre ši-
rokú verejnosť a sprievodné 

akcie sa uskutočnia v kine Mier 
v dňoch 6. - 8. januára 2017 

v Modre na Kalinčiakovej ul. 
č. 4. Vstupenky na festival si 
bude možné zakúpiť v dňoch 
festivalu priamo na mieste pre-
mietania. 
Partneri festivalu: Slovenská 
sporiteľňa, človek v ohroze-
ní, Mestské kultúrne stredisko 
v Modre a mesto Modra, Bistro 
Kinečko, tV Pezinok, Modran-
ské zvesti a Rádio Modra.
Bližšie informácie a program 
festivalu už čoskoro nájde-
te na: www.jedensvetmodra.
sk a www.facebook.com/je-
densvetmodra. (red)

Mestská knižnica plná nielen knižných noviniek
Mestská knižnica v Modre v mesiacoch október a november 
obnovila a doplnila svoj knižničný fond a tiež počítačové vyba-
venie pre čitateľov knižnice a aj pre tých, ktorí nie sú jej člen-
mi. Pribudne aj nový užívateľský priestor.

Všetko sa podari-
lo vďaka získaným 
dotáciám z Fondu 
na podporu umenia. 
Zo získaných peňa-
zí knižnica nakúpi-
la 357 nových kni-
žiek, počítače pre 
návštevníkov a zá-
roveň bolo doplnené 
aj zariadenie knižni-
ce o nový študijný 
a pracovný kút, aby 
členovia a návštev-
níci knižnice mohli 
v pohodlí študovať, 
prečítať si knižku 
alebo využívať in-
ternet. Spolu bola 
na obnovu knižni-
ce a jej zariadenia 
z Fondu na podpo-
ru umenia získaná 
čiastka 4 600 Eur. 

Okrem toho boli vyradené zni-
čené, neaktuálne a poškodené 
knižky, ktoré uvoľnili miesto 
práve pre nové tituly.
Naše police sú teraz naplnené 

najaktuálnejšími titulmi sloven-
ských aj svetových spisovate-
ľov z oblasti beletrie, detskej 
literatúry i doplnkovej litera-
túry pre žiakov a študentov. 

Môžete si prísť k nám 
knihy požičať alebo 
len prelistovať v čitár-
ni. Okrem toho Vám 
poskytneme aj ďalšie 
služby napríklad me-
dziknižničnú výpo-
žičnú službu, prístup 
k internetu, tlač doku-
mentov z USB kľúča či 
poradenskú službu pri 
výbere literatúry.
Mestská knižnica je 
pre Vás otvorená každý 
pracovný deň do 17.00 
h a v stredu do 18.00 
hod. Od januára 2017 
plánujeme rozšíriť náv-
števné hodiny. Sledujte 
aktuálne informácie na 
www.kcmodra.sk. 

R. KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica 
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Stolnotenisový turnaj 
pre seniorov 

Jednota dôchodcov Slovenska v Mod-
re pripravuje 2. ročník novoročného stol-
notenisového turnaja seniorov mes-
ta. ten sa uskutoční 14. januára 2017.  
turnaja sa môže zúčastniť každý senior vo 
veku nad 60 rokov, ktorý sa prihlási do 17. 
decembra 2016 a to v Dennom centre na Sú-
keníckej ulici (Mestské centrum sociálnych 
služieb) vždy v utorok od 15.00 - 19.00, 
v stredu od 14.00 - 17.00 a v piatok od 15.00 
do 19.00 h. Štartovné na turnaj je 1 euro.  
Propozície turnaja nájdete na nahliadnutie 
v Dennom centre. (jds)

Veselé vianoce 
 

www.kachliarff.sk  

tel.: 0908 105 759

pri teple domova. 

Program: slávnostná silvestrovská veèera,
polnoèný bufet a novoroèný prípitok,

hudobno-taneèná show The Susie Haas Band v rytme 
swing, blues, old jazz, woogie boogie a charlie stone, 

ohòová show Fandango Roaring inšpirovaná,
kabaretom zo zaèiatku 20. storoèia,

silvestrovský ohòostroj a zábava (DJ),
a štýlové módne doplnky pre dámy a pánov.

Veèerom sprevádza moderátorka Zuzana Haasová.

Silvester v štýle 30tych rokov v Harmónii

Zaèiatok: od 18:00 h. Cena: 119,00 EUR / osoba. 
Zakúpenie vstupeniek: sales@hotelpodlipou.sk, 0905 894 052.

Viac informácii na www.hotelpodlipou.sk.

ZLATÉ OPOJENIE

PEDIKÚRA 
YANA

mokrá pedikúra
ošetrenie kurieho oka
a zarasteného nechtu

V PONUKE DARCEKOVÉ
POUKÁŽKY.

Modra, Štefánikova 22
t. c.: 0905 428 424
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Dolná 65, Modra
tel. è.: 0905 240 509

www.sobibikeservis.sk

ÚDRŽBA

BICYKLOV
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Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra
Predstavujeme družstvo mužov
Modra je známa aj vďaka mnohým kvalitným športovcom, ktorí 
nás reprezentujú vo viacerých športoch. Jedným z nich je hádza-
ná. Muži HáO Slovan Modra už niekoľko sezón pôsobia v extrali-
ge. Darí sa aj dorastencom a žiakom. Postupne na stránkach MZ 
predstavíme všetky modranské hádzanárske družstvá. 

Družstvo mužov sa predstavi-
lo v odpovediach na nasledov-
né otázky: 1. Najobľúbenejšie 
miesto v Modre a okolí, 2. Pre-
čo hrám za Slovan Modra, 3. 
čo robí náš tím v tejto sezóne 
silným.
Juraj Fogarassy - hlavný tréner
1. Námestie Ľ. Štúra.
2. Považujem sa za cieľavedo-
mého a ambiciózneho človeka. 
V Modre som sa stretol s funk-
cionármi i hráčmi, ktorí majú 
podobný postoj k životu. Preto 
sa tu cítim veľmi dobre a rád tu 
trénujem.
3. Jednoznačne kolektív.

Martin Vereš - kondičný tréner
1. Hala.
2. Dostal som tu príležitosť, 
ktorú si cením a chcem ju vyu-
žiť. Rád by som klubu pomohol 
napredovať svojimi schopnos-
ťami a znalosťami.
3. Tímová hra.

Vladimír Šimášek - vedúci 
družstva
1. Kukla, Harmónia.
2. Vynikajúca spolupráca, per-
spektívne mužstvo.
3. Kolektív, chuť pracovať.

Ján Bača - pravá spojka
1. Miesta v okolí. Vinohrady, 
lesy, polia.
2. Hrám tu od 10 rokov.
3. Prepojenie skúsenosti a mla-
díckej energie, kolektív.

Peter Kováč - brankár
1. Nemám. 
2. Som tu maximálne spokojný. 
3. Kolektív, bojovnosť.

Michal Kuliška - ľavá spojka 
1. Príroda, Zochova chata 
a Harmónia.
2. Vyrástol som tu a v okolí nie 
je klub s lepšími podmienkami.
3. Bojovnosť, domáce prostre-
die a diváci.

Matúš Jurikovič - pravá spoj-
ka
1. Športová hala.
2. Lebo nemám kde inde hrať. 
3. Kolektív. 

Marek Šimášek - ľavá spojka
1. Konkrétne miesto nemám, 
ale okolitá príroda. 
2. Pretože sa tu hrá najvyššia 
slovenská súťaž. 
3. Súdržnosť, tímový duch 
a bojovnosť.

Dávid Berner - ľavá spojka
1. tri kríže, Štúrova lavička.
2. Je to môj domov.
3. Bojovnosť, divácka kulisa.

Tomáš Ofčarovič - pravá spoj-
ka
1. Piesky. 
2. Blízko od domova - extrali-
ga. 
3. Dobrý kolektív.

Tomáš Jakubík - pravá spojka
1. Športová hala Modra. 
2. Lebo hádzaná ma baví a mô-
žem hrať za Modru extraligu.
3. Vyrovnaní spoluhráči, dobrá 
tímová spolupráca.

Michal Púpava - pravé krídlo
1. Veľká Homola. 
3. Modra vytvorila v posled-
ných rokoch super podmienky 
pre hráčov. Je to mesto, ktoré 
hádzanou žije a navyše má kaž-
dým rokom stále vyššie a vyš-
šie ambície. 
4. Súdržnosť, bojovnosť a urči-
te domáce prostredie.

Tomáš Lacko - stredná spojka
1. Posilňovňa v hale. 
3. Lebo tu hrám už od mladších 
žiakov a som tu spokojný. 
4. Všetci hráči sme rovnocen-
ní a nikto tu nejako extra ne-
vyčnieva, čiže sa dá striedať 
a nezmení sa sila družstva.

Marián Jaššo - pivot
1. Vodná nádrž Šúr.
2. Za Modru hrám kvôli dobré-
mu kolektívu.
3. Silných nás robí hlavne bo-
jovnosť.

Martin Vengh - stredná spojka
1. Homoľa.
2. Kvôli ľudom v Modre.
3. Nový tréner.

Peter Kintler - ľavé krídlo
1. Modranský rybník.
2. Mám Modru rád.
3. Sme dobrí kamaráti.

Peter Kováč - brankár
1. Nemám. 
2. Som tu maximálne spokojný. 
3. Kolektív, bojovnosť.

Marek Mišenčík - stredná 
spojka
1. Harmónia a Zochova chata, 
prechádzky v prírode.
2. Prisťahoval som sa do Mod-
ry, dobre podmienky na hádza-
nú, dobrý kolektív.
3. Skúsenosti starších hráčov 
a dravosť tých mladších.

Martin Kosák - brankár
1. Harmónia. 
2. Super kolektív. 
3. to isté čo v predchádzajúcej 
odpovedi.

Ľuboš Briestenský - ľavé krídlo
1. Športová hala. 
2. Lebo je to naj klub v okolí 
Bratislavy. 
3. Noví tréneri a lepší prístup 
hráčov ku tréningom.

Michal Nádaský - ľavá spojka
1. Veľká Homola. 
2. Lebo som tu doma. 
3. Ako už dlhší čas brankár.

Jakub Porkert - ľavé krídlo
1. Neviem. 
2. Lebo som tu začínal od ma-
lička a vydržal som až doteraz.
3. Dobrý kolektív.

Matej Jánošík - brankár
1. Zoška. 
2. Výborný kolektív. 
3. chuť hrať hádzanú.

Adam Čapka - pivot
1. Palubovka v hale
2. Lebo už som v Modre absol-
voval hosťovanie a páčilo sa mi 
tu.
3. Dobrý kolektív, v tíme nie je 
žiadna nenávisť.

Vladimír Lackovič - pivot
1. Radničné nádvorie.
2. Som odchovanec, v Modre 
ma naučili hrať hádzanú, pre-
to to chcem klubu aspoň trošku 
oplatiť.
3. to, čo každý rok, dobrý ko-
lektív. (red, háo)

Na fotografii: horný rad zľava 
Peter Kintler, Jakub Porkert, Ľu-
boš Briestenky, Michal Púpava, 
Tomáš Lacko, Martin Vengh, To-
máš Jakubík, Vladimír Lackovič; 
stredný rad zľava Peter Kováč, 
Marek Mišenčík, Martin Vereš 
(kondičný tréner), Juraj Foga-
rassy (hlavný tréner), Vladimír 
Šimášek (vedúci družstva), Ján 
Bača, Matej Jánošík; dolný rad 
zľava Adam Smolenický, Matúš 
Jurikovič, Marek Šimášek, To-
máš Ofčarovič, Michal Kuliška. 
Na fotografii chýbajú Adam Čap-
ka, Martin Kosák, Dávid Berner.
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Predávate byt,
rodinný dom,
pozemok?

Zverte Vašu nehnuteľnosť 
do mojich rúk a urobím všetko 
pre Vašu maximálnu spokojnosť.
Realitný maklér pre 
Pezinok a okolie.
(0903 708 707
a.caputova@directreal.sk

Odmena 100€ za TIP.
Viete o niekom, kto predáva nehnu-

teľnosť? Odporučte ma! Ak sa obchod 
uskutoční, odmením Vás.

www.directreal.sk/offi ce

do mojich rúk a urobím všetko 
pre Vašu maximálnu spokojnosť.
Realitný maklér pre 

Advent: otvorené aj v nede¾u
Dukelská 21, Modra

WILDHONEY
luxusné talianske mydlá

darèekové sady kozmetiky

bižutéria s krištálmi Swarovski

TO PRAVÉ SLOVENSKÉ
NA VÁŠ VIANOČNÝ STÔL

Čerstvé a poctivé slovenské potraviny 
vyrobené z kvalitných slovenských 

surovín od malých a stredných 
farmárskych výrobcov

údené mäso, klobásky, domáca hydina, čerstvé ryby, stupavské 
kysevé zelé, bio teľacie a hovädzie mäso, dobroty z mangalice, 

domáce vajcia, sezónne bio ovocie a zelenina, ovčie, kozie  
a kravské jogurty a syry, ovocné štavy, džemy a sirupy  

a mnohé ďalšie dobroty iba zo Slovenska

TEŠÍME SA NA VÁS  
NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 

(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

i n f o r m a č n é  s y s t é m y
k o m p l e x n é  I T  s l u ž b y

EMELIX, s.r.o.
Štúrova 61

MODRA

PREDAJŇA � SKLAD � REGISTRAČNÉ POKLADNE � VÝROBA � ÚČTOVNÍCTVO 

SPRÁVA POČÍTAČOV A SIETÍ
PREDAJ A INŠTALÁCIA POČÍTAČOV

SIETÍ, SERVEROV, POKLADNÍC

SOFTVÉR PRE VAŠU FIRMU

poradíme
n�tavíme
st�áme sa ...

www.emelix.sk

TITUS
OPTIKA 

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy
na všetok tovar

Využite kvalitné služby za nízke ceny.

PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 a 14.00 - 18.00

SOBOTA:
9.00 - 12.00

 HODINKY
Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 50 88

PD v Šenkviciach prijme 
pracovníkov do živoèíšnej 

a rastlinnej výroby:

kàmiè hovädzieho dobytka 
(potrebné vodièské oprávne-
nie typu “T”)    ošetrovate¾ 
hovädzieho dobytka, dojiè, 

traktorista (potrebné vodiès-
ké oprávnenie typu “T”)

sezónny brigádnik na práce 
vo vinici

Bližšie informácie na tel. è.: 

0915 419 639, 0918 384 131

Predaj 4 izbového bytu v ŠenkviciachPredaj 4 izbového bytu v Šenkviciach
Na predaj ponúkam 4 izbový, 

slneèný a priestranný byt 

(84 m2) na Družstevnej ulici 

v Šenkviciach. Pozostáva z 

dvoch detských izieb, spálne, 

ve¾kej obývacej izby a samos-

tatnej kuchyne s balkónom. 

Bytový dom je zateplený a 

k bytu patrí aj pivnica. 

Viac informácii na: www.realityteam.sk

tel.è.: 0905/126 531tel.è.: 0905/126 531
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Kultúrne a spoločenské podujatia 
v novembri/decembri 2016

27. 11., 4. 12., 11. 12. a 18. 12. o 15.00 h: 
Svetlo pre Kráľovú, stretnutie občanov spo-
jené so zapaľovaním sviec na adventnom 
venci, miesto: Kráľová, Národná ulica (me-
dzi kostolmi), organizátor: iniciatíva občanov 
Kráľovej, kontakt: 0903 277 776

26. 11. - 31. 12.: Otvor srdce, daruj kni-
hu, Dobré skutky. Obdarovanie detí zo soci-
álne slabých pomerov. Darčeky anonymných 
darcov., miesta konania: kníhkupectvá Folly 
Modra, Artforum Pezinok, Archbooks Brati-
slava, ambasádori projektu: spisovatelia Vero-
nika Šikulová a Márius Kopcsay, ktorí podpo-
ria projekt slovom a písmom., kontakt: www.
revia.sk

30. 11. o 19.00 h: Jaro Rihák - Pentcho. Prí-
beh parníka, autorské čítanie, ešte nikto sa ni-
kdy neodvážil plaviť po Dunaji a moriach na 
hrdzavom riečnom parníku z Bratislavy do Ha-
ify. Príďte si vypočuť úryvky z knihy napísa-
nej podľa skutočného príbehu plavby parníka 

Pentcho. , Režisér a spisovateľ bol za ňu no-
minovaný na cenu Anasoft litera 2016. Vstup 
voľný., miesto: Mestská knižnica, Kultúrny 
dom Ľ. Štúra, organizátor: Kultúrne centrum 
Modra a ars_litera, kontakt: 033 647 21 12

2. 12., 16.30 h: Svätokatarínska ochutnáv-
ka mladých vín, 17.00 h. požehnanie mla-
dých vín Jan Oslík, a Jozef Mišík, vstupné: 
10 € alebo 2 vzorky mladého vína r. 2016 (1 
vzorka á 3 fľaše), záloha za pohár: 2 €, miesto: 
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizáto-
ri: Spolok Vincúr a Kultúrne centrum Modra, 
kontakt: www.vincur.sk, www.kcmodra.sk

4. 12., 17.00 h: Hlasné čítanie, chráňme pri-
rodzenosť a nie pôvodnosť., Beseda s J. Luká-
čom z Leso-ochranárskeho zoskupenia Vlk., 
Prečo prirodzená príroda nie je pôvodná a pre-
čo zber papiera a sadenie stromčekov poško-
dzuje lesy. Vlci, medvede, lykožrút, smreky 
a jedle s bukmi v jednom prírodnom guláši., 
Neštandardne, netradične, provokatívne s ne-

štandardným, netradičným a provokatívnym 
Jurom Lukáčom z východoslovenskej divoči-
ny., miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, 
organizátor: Klub hlasného čítania, kontakt: 
033 647 21 12, www.kcmodra.sk

7. 12., 17.00 h: Šláger paráda - gala koncert, 
hostia: Martin Jakubec, Dušan Grúň, Mája 
Velšicová a Božanka, vstupné: 6 €, predpredaj 
vstupeniek v sieti Ticketportal, miesto: Kultúr-
ny dom Ľ. Štúra, organizátor: Maja Production 
s.r.o.

9. 12., 18.00 h: Maľovaný advent / vernisáž 
výstavy, Ako rozprávkový sen, taká je výsta-
va malieb na skle Agáty Petrakovičovej Šiku-
lovej., miesto: historická radnica v Modre, or-
ganizátor: Kultúrne centrum Modra a autorka, 
kontakt: 033 647 21 12, www.kcmodra.sk

13. 12., 17.00 h: Smejko a Tanculienka - 
Kde bolo, tam bolo..., hudobno-divadelné 
pásmo pre deti, vstupné: 8 €, predpredaj vstu-
peniek v sieti Ticketportal, miesto: Kultúrny 
dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: OZ Di-
vadlo Maska.

Kompletný program cyklu Adventná Modra 
2016 nájdete na stranách 18 a 19. (kc)

WWW.KINOMODRA.SK

Zmena programu vyhradená. SD slovenský dabing / ČD český dabing / ST slovenské titulky / ČT české titulky      Kino - pokladňa: 647 23 22, mier@kinomodra.sk

PROGRAM DECEMBER
1. 12. – ŠTV – 19.30 
NOČNÉ ZVIERATÁ
4€ / USA 2016 / MP 15

2. 12. – PIA – 17.00
FINÁLE
4€ / SR 2016  / MP 12

2. 12. – PIA – 19.30
UNDERWORLD: KRVAVÉ VOJNY
4€ / USA 2016 / MP 15

3. 12. – SO – 16.30
PERINBABA
2€ / SR/ČR/NEM 1985 / MP

3. 12. – SO – 19.30
SANTA JE ÚCHYL 2
4€ / USA 2016 / MP 12

4. 12. – NE – 16.30
TROLLOVIA
4€ / USA 2016 / MP

4. 12. – NE – 19.30
KRÁSNE DNI V ARANJUEZ 3D
6€ / FRA/NEM 2016 / MP 12

6. 12. – UT – 19.30
HACKSAW RIDGE: ZRODENIE HRDINU
4€ / USA 2016 / MP 15

7. 12. – STR – 19.30
JAMES WHITE – Filmový klub K4
2€ / USA 2015 / dráma / MP 15

8. 12. – ŠTV – 19.30
SNOWDEN
4€ / NEM/FRA/USA 2016 / MP 12

9. 12. – PIA – 17.00
SLOBODA POD NÁKLADOM
2€ / 4€ / SR 2016 / MP 12

9. 12. – PIA – 19.30
ANJEL PÁNA 2
4€ / SR/ČR 2016/ MP

10. 12. – SO – 16.30
DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA
4€ / USA/FRA 2016 / MP

10. 12. – SO – 19.30
UNDERWORLD: KRVAVÉ VOJNY 3D
6€ / USA 2016 / MP 15

11. 12. – NE – 16.30
VAIANA
4€ / USA 2016 / MP

11. 12. – NE – 19.30
VIANOČNÁ PÁRTY
4€ / USA 2016  / MP 15

13. 12. – UT – 19.30
PLANETÁRIUM
4€ / FRA/BEL 2016 / MP 12

14. 12. – STR – 19.30
LÍZA, LÍŠČIA VÍLA – Filmový klub K4
2€ / 4€ /  MAĎ 2016 / MP 12

15. 12. – ŠTV – 19.30
KAMENE BOLESTI
4€ / FRA 2016 / MP 12

16. 12 – PIA – 17.00
TRI GENERÁCIE
4€ / USA 2015 / MP 12

16. 12. – PIA – 19.30
INKARNÁCIA
4€ / USA 2016 / MP 15

17. 12. – SO – 16.30
KUBO A KÚZELNÝ MEČ
4€ / USA 2016 / MP

17. 12. – SO – 19.30
Collateral Beauty: Druhá šanca
4€ / USA 2016 / MP 12

18. 12. – NE – 16.30
VAIANA 3D
6€ / USA 2016 / MP

18. 12. – NE – 19.30
SEDEM STATOČNÝCH 
2€ / 4€ / USA 1960 / MP 12

20. 12. – UT – 19.30
AKCIA ARKTÍDA
4€ / NÓR 2014 / MP

21 .12. – STR – 19.30
AŽ NA SEVERNÝ PÓL – Filmový klub K4
2€ / 4€ / DÁN/FRA 2015 / MP 12

22. 12. – ŠTV – 19.30
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
4€ / USA 2016 / MP 12

23. 12. – PIA – 16.30
SPIEVAJ
4€ / USA 2016 / MP

23. 12. – PIA – 19.30
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY 3D
6€ / USA 2016 / MP 12

27. 12. – UT – 19.30
PREČO PRÁVE ON?
4€ / USA 2016 / MP 15

28. 12. – STR – 19.30
MANŽEL NA HODINU
4€ / ČR 2016 / MP 12

29. 12. – ŠTV – 19.30
ASSASSIN´S CREED
4€ / USA 2016 / MP 12

30. 12. – PIA – 16.30
SPIEVAJ 3D
6€ / USA 2016 / MP

30. 12. – PIA – 19.30
ASSASSIN´S CREED 3D
6€ / USA 2016 / MP 12

TEŠÍME SA NA VÁS V ROKU 2017


