
Naša vianočná Modra
Od Mikuláša cez inšpirácie, maľované obrázky, 
adventné svetlo až po zastavenie v radnici
Modra sa v týchto dňoch ponorila do tajomného predvianoč-
ného obdobia tak, ako tomu v decembri býva. Ulice a domovy 
zdobia svetlá, hviezdy a stromčeky. Jeden taký, ten mestský, 
prišiel presne v deň Svätého Mikuláša - 6. decembra rozsvie-
tiť Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi. 

Členovia FS Ľusk sa preodeli za 
Mikuláša, čertov a anjelov. Pred-
zvesťou ich príchodu boli spieva-
né vianočné koledy malých ko-
ledníkov z Detského folklórneho 
súboru Magdalénka. Všetci spo-
ločne potom rozsvietili veľký via-
nočný strom v parku pri soche sv. 
Floriána na Námestí slobody pred 
našim gymnáziom. Podujatie, 
teplý čaj a punč k tomu pripravilo 
Kultúrne centrum v Modre. Druhý 
vianočný strom Modranom svieti 
na detskom ihrisku v Parku hrania 
a oddychu. Všetci sa z neho teší-
me vďaka rodine Fuňových z Va-

janského ulice. Mikuláš rozdával 
radosť aj deťom v Kultúrnom 
dome na Kráľovej. Navštívil ich 
počas tradičného predvianočné-
ho stretnutia plného krásnych via-
nočných dekorácií a pochúťok. To 
všetko zabezpečili šikovné členky 
OZ Kráľovan. Iniciatíva obča-
nov Kráľovej v každú adventnú 
nedeľu pripravuje rozsvecovanie 
sviec na adventnom venci inšta-
lovanom pri miestnych kostoloch. 
Vianoce zavítali aj do kaštieľa na 
Hornej ulici, kde každý rok kraľu-
jú Vianočné inšpirácie pripravené 
pracovníkmi Malokarpatského 

osvetového strediska. Ich pozva-
nie prijali zástupcovia miestnych 
škôl a sociálnych zariadení, dob-
rovoľníci, aj predajcovia z oko-
lia. Varila sa kapustnica, podával 
sa horúci punč a počas troch dní 
znel nádvorím pod storočným 
platanom folklór a ľudové zvyky. 
Krásne maľované obrázky na skle 
od Agáty Petrakovičovej Šikulo-
vej zdobia steny historickej rad-
nice počas vianočného obdobia. 
K tomu nechýba jedinečný kera-
mický betlehem, ktorého posta-
vičky pribúdajú aj vďaka dobrým 
ľuďom. 
Nuž a pomyselné pozastavenie či 
pristavenie sa ponúkajú, už kaž-
doročne, predvianočné mestské 
trhy s názvom Vianočné zastave-
nie. Možno práve teraz na nich čí-
tate čerstvé decembrové Modran-
ské zvesti. Aj v nich sa dozviete 
veľa ďalších informácií o mod-
ranských Vianociach. Na Zastave-
ní načerpajte energiu v stánkoch 
našich občianskych združení, 

škôl, klubov a zariadení. Ovo-
niavajte, ochutnávajte, nakupuj-
te, počúvajte a najmä oddychujte. 
Onedlho sa skončí rok 2016 a vy-
strieda ho ten nový, rok 2017. Pra-
jeme všetkým obyvateľom Mod-
ry pokojné Vianoce plné rodinnej 
pohody a šťastia. A kto bude mať 
chuť, prijmite pozvanie primátora 
a poslancov na silvestrovskú roz-
lúčku 31. 12. 2016 o 23.30 pred 
radnicou v Modre alebo v Dome 
kultúry Kráľová.

Jana KUCHTOVÁ,  
redaktorka

Na fotografii: Mikuláš vítal deti 
v Modre presne 6. decembra.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Januárová uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 18. 1. 
2017 o 12.00 h. (red)

FO
TO

: J
A

N
A

 K
u

c
H

TO
V

á

Ročník XXIV Číslo 12 December 2016
Vydáva Média Modra, s.r.o.



2
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  V i a n o c e

Odpady počas 
sviatkov

Odvoz komunálneho odpadu 
z domácností obyvateľov a od 
právnických a fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie sa 
bude počas vianočných sviatkov 
vykonávať v zmysle platného har-
monogramu pre rok 2016.
Zberný dvor na Dolnej ulici bude 
počas vianočných sviatkov zatvo-
rený v týchto dňoch: 24., 25., 26. 
a 31. 12. 2016, rovnako v dňoch 1. 
1. a 6. 1. 2017. (msú)

Zimná údržba v meste
Mesto Modra sa aktuálne nachádza v pohotovosti zimnej údržby miestnych komunikácií.
Máme za sebou prvé, mierne sneženie, dni bývajú mrazivé 
a hmlisté. Zimnú údržbu ciest III. a IV. triedy a chodníkov, 
ktoré sú v majetku a správe mesta zabezpečuje útvar Verej-
noprospešných služieb. Chýbajúce kapacity v častiach Kráľo-
vá, Harmónia a na Piesku bývajú zabezpečené dodávateľsky. 
Mesto Modra má k dispozícii staršiu techniku, ktorá je po re-
vízii a oprave v prevádzkyschopnom stave a pracovníci sú skú-
sení aj v zvládaní prípadných kalamitných situácií. 

cesty II. triedy, ktoré sú vo 
vlastníctve Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, budú udr-
žiavať Regionálne cesty Bra-
tislava. Sú to: Štefánikova ul., 
Dukelská ul., Dolná ul., Štúro-

va ul., Horná ul., cesty medzi 
Modrou a Kráľovou, Harmó-
niou, Pieskom, časť Trnavskej 
ul. smer na Trnavu, Partizánska 
smer Dubová, Puškinova ul. Zo-
pakujme si aj paragraf 9 a ods. 

4, písm. a) zákona 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách, 
ktorý hovorí: ...vlastníci, správ-
covia alebo užívatelia nehnu-
teľností, ktoré v súvisle zasta-
vanom území hraničia s cestou 
alebo miestnou komunikáciou, 
zodpovedajú za škody, ktorých 
príčinou boli závady v schod-
nosti na priľahlých chodníkoch, 
ktoré vznikli znečistením, po-
ľadovicou alebo snehom a ne-
boli bez prieťahov odstránené. 
V praxi to znamená, že obyva-
telia bytových domov sú povin-

ní odpratávať pravidelne sneh 
spred svojich vchodov a chod-
níkov, rovnako obyvatelia ro-
dinných domov a podnikatelia 
spred svojich prevádzok. Žia-
dame občanov, aby si tieto po-
vinnosti plnili a tým prispeli 
k rýchlej schodnosti chodníkov..

Dispečing zimnej údržby:
Ladislav Ochaba, vedúci verej-
noprospešných služieb: +421 
903 406 211
Mestská polícia: +421 911 
436 752. (red)

Ako tráviť zimný čas
Tohtoročné zimné prázdniny 
sa začínajú 23. 12. 2016 a kon-
čia 8. 1. 2017. Okrem tradičné-
ho navštevovania rodiny a zná-

mych, môžete tieto dni, znova 
po roku, využiť na trávenie voľ-
ného času v prírode pri zimných 
športoch. Na Zochovej chate si 

zalyžujete a v Modre na oboch 
rybníkoch sa pokorčuľujete. 
Všetko však závisí od priazni-
vého počasia. Ak nám v túto 
zimu bude mrznúť, budeme aj 
športovať. Plochy našich ryb-
níkov si svojpomocne udržia-
vajú milovníci zimných športov 
a starostlivosť o lyžiarsky svah 
a vleky je pod správou Lyžiar-
skeho klubu Baba. Ak aj po-
časie nebude také, aké by sme 
chceli, vždy je tu možnosť zájsť 
na vychádzku do malokarpat-
ských lesov. 
Podrobnejšie informácie: www.
lkbaba.sk/zochova-chata/ alebo 
www.modra.sk časť Voľný čas 
a turizmus. (red)

Na fotografii: Lyžovačka na Zo-
chovej chate pre nenáročných.

Silvester pred radnicou i v KD Kráľová
Zabávajme sa ohľaduplne
Mesto Modra pozýva všetkých obyvateľov na spoločnú rozlúč-
ku so starým rokom 2016 a uvítanie nového roka 2017. Stretnu-
tie spojené so slávnostným prípitkom a ohňostrojom sa usku-
toční 31. decembra od 23.30 v Modre na námestí a v miestnej 
časti Kráľová, v Dome kultúry, počas Silvestrovskej zábavy. 

Popri zábave, speve a dobrej 
nálade býva hojne používaná aj 
zábavná pyrotechnika. Ak už ju 
používame, skúsme byť ohľa-
duplní voči ostatným a dodr-

žiavajme základne pravidlá, na 
ktoré upozorňuje výrobca ta-
kýchto predmetov. Okrem iné-
ho, pyrotechnika nepatrí do rúk 
deťom, nie je správne ju hádzať 

do kontajnerov, na automobily 
alebo popod nohy a na ošate-
nie, nakoľko sa tak dopúšťa-
me ničenia cudzieho majetku 
a poškodzovania zdravia. Tak-
tiež majme úctu k našim star-
ším spoluobčanom, malým de-
ťom a bezbranným zvieratám, 
ktorým zvuky pyrotechnických 
výrobkov spôsobujú traumu.

(red)
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Vianočné stromčeky
Stromčeky, malé i veľké. Bez 
nich si nevieme Vianoce azda ani 
predstaviť. Máme ich vo svojich 
domovoch, ale oko a dušu pote-
šia aj na priestranstvách, po kto-
rých chodíme všetci. Mestský 
vianočný strom je tento rok si-
tuovaný opäť v parčíku, na Ná-
mestí slobody, pred gymnáziom. 
Z toho druhého sa tešia všet-
ci okoloidúci a žijúci v lokalite 
Vajanského ulice v Parku hrania 
a oddychu (na fotografii). Vyzdo-
benie prvého zabezpečil Mest-
ský úrad v Modre a o skrášlenie 
druhého sa tak, ako v predošlé 
roky, sponzorsky pre všetkých 
Modranov postaral Slavomír Fu-
ňa z Vajanského ulice.  (red)
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Príhovor primátora mesta
Milí Modrania, Kraľovania i obyvatelia Harmónie a Piesku, po 
roku stojíme opäť na prahu Vianoc. Advent patrí medzi naj-
krajšie a najradostnejšie obdobia roka. Vzduch začne akosi inak 
voňať, s každou adventnou nedeľou pribúda viac svetla, ľudia 
majú k sebe bližšie. Človek sa často v myšlienkach a pocitoch 
vracia do minulosti, do detstva a spomína na ľudí, ktorých už 
neuvidí pri štedrovečernom stole. Prichádza chvíľa na stíšenie, 
zamyslenie sa nad uplynulým rokom. Je ideálny čas na pokoru 
a vďačnosť, ale i na poohliadnutie sa nazad. 

Náš spoločný druhý rok, bol pre 
mesto náročný, pretože bol ob-
dobím ukončenia veľkých in-
vestícii do mestskej infraštruk-
túry. Modra aj Kráľová dostali 
konečne kanalizáciu končiacu 
vo fungujúcej čistiarni odpado-
vých vôd, plynári zmodernizo-
vali rozvody plynu, zrekonštru-
ovali sme vodovod v historickej 
časti mesta a veľká časť elek-
trických rozvodov bola umiest-
nená pod zem, tak ako je to 
bežné vo fungujúcich mestách. 
Všetky tieto investície zneprí-
jemňovali život ľudom, obme-
dzovali dopravu a komplikova-
li život tým, ktorí v dotknutých 
častiach mesta podnikajú a bý-
vajú. Sú však nevyhnutnosťou 
pre to, aby sme mohli v bu-
dúcnosti revitalizovať verej-
ný priestor, historické centrum, 
zrekonštruovať chodníky a za-
sadiť stromy. Touto cestou vám 
ďakujem za trpezlivosť a svoj-

im kolegom za pracovné nasa-
denie. 
Našou prácou sa snažíme skva-
litňovať služby a vytvárať lep-
ší priestor pre život obyvateľov 
Modry a priľahlých miestnych 
častí. Začali sme s rekonštruk-
ciou povrchu miestnych komu-
nikácií, v Kráľovej na Trnavskej 
ulici a na troch kratších cestách 
a v Modre na Kalinčiakovej uli-
ci, obyvatelia Trnavskej ulice 
majú nový a bezpečný chod-
ník. Otvorili sme dve nové trie-
dy materskej školy, pokračovali 
sme opravou strechy na základ-
nej škole Ľudovíta Štúra, ktorú 
v nasledujúcom roku aj dokon-
číme. Modrania majú nové mul-
tifunkčné ihrisko. V priestoroch 
historických ulíc Moyzesovej 
a Súkeníckej ulici svietia nové 
úsporné svetlá na pouličnom 
osvetlení a na jar pokračuje-
me ďalšími ulicami. Čo sa týka 
voľnočasových aktivít, v spo-
lupráci s Bratislavským samo-
správnym krajom dokončujeme 
vyhliadku a cykloodpočívadlo 
na Kalvárii, pumprackovú drá-
hu na Piesku, máme označe-
ných viac ako 80 kilometrov 
prírodných cyklotrás a opravu-
jeme cestu v chotári na Kalvá-
rii. V meste, konkrétne v mest-
skom dome na Štúrovej ulici 
č. 59 sme v podkroví vybudo-
vali nové priestory pre oblast-
nú kanceláriu cestovného ruchu 
a finišujeme s prácami v oddy-
chovej komunitnej záhrade pre 
rodiny. Návštevníci Modry iste 
ocenia sfunkčnenie turistickej 
informačnej kancelárie a mi-
lovníci pamiatok a malebných 
zákutí ukážkovú rekonštrukciu 
hradieb za Štúrovou ulicou, re-
vitalizáciu okolia modranského 
rybníka, lipovej aleje a výsadbu 
desiatkoch stromov v chotári. 
Modra sa konečne môže po-

chváliť aj dôstojným miestom 
posledného odpočinku Ľudovíta 
Štúra, pretože sa nám podarilo 
dokončiť rekonštrukciu náhrob-
ného areálu na modranskom 
cintoríne. Aj ďalší mestský ma-
jetok čaká rekonštrukcia a opra-
vy. Postupne zveľaďujeme 
mestské budovy, automatizu-
jeme kotolne a budujeme nový 
prívod plynu. Môžeme sa po-
chváliť novou čitárňou pre de-
ti, letnou čitárňou v kultúrnom 
dome a novými šatňami a so-
ciálnymi zariadeniami školskej 
telocvične na Vajanského ulici. 
Všetkých milovníkov kúpania 
prírodnom prostredí iste poteší, 
že máme dokončenú projekto-
vú dokumentáciu pre realizáciu 
prírodného kúpaliska na Piesku, 
čo je prvý predpoklad k otvo-
reniu jedinečného prírodného 
kúpaliska, kde sme sa ešte pred 
pár rokmi kúpali.
Milí Modrania, s potešením 
môžem konštatovať, že mno-
hé z investícii sa realizovali 
z externých finančných zdro-
jov a ušetrili sme financie mes-
ta. Týmto opäť úprimne ďaku-
jem kolegom, ktorí pripravovali 
žiadosti o dotácie, ako aj part-
nerom, inštitúciám a organizá-
ciám, ktoré nás finančne pod-
porili.
V rozpočte pre budúci rok sme 
pripravili aj participatívnu ob-
čiansku časť, z ktorej si obyva-
telia mesta môžu priamo vybrať 
projekt či investíciu, ktoré sa 
za vyčlenené financie budú re-
alizovať.
Aj keď sme nevedeli vyho-
vieť každému a nie všetko sa 
nám podarilo zrealizovať hneď, 
ideme krok za krokom pod-
ľa programového vyhlásenia. 
O mnohých problémoch v mes-
te a aj o chybách, ktoré robíme, 
vieme často aj vďaka vám. Som 
veľmi rád, že takáto priama ko-
munikácia medzi vami a vede-
ním mesta funguje nielen na za-
stupiteľstvách či na verejných 
zhromaždeniach, ale aj pria-
mo, osobne a operatívne. A tak 
dvere mojej kancelárie i kance-
lárie viceprimátora máte a bu-
dete mať vždy otvorené.
Dôležitou súčasťou mestského 
života sú občianske združenia, 
organizácie a športové kluby, aj 
v tomto roku sa mesto snažilo 

s nimi spolupracovať a vytvárať 
im priestor na prácu v komuni-
te. Významnou udalosťou bola 
v Modre návšteva našich a za-
hraničných najvyšších štátnych 
predstaviteľov, Modra ich pri-
tiahla najmä vďaka Štúrovskej 
tradícii a tiež ako mesto kultúry.
Dôstojne a kultúrne sme oslá-
vili okrúhle výročie úmrtia Ľu-
dovíta Štúra a zavŕšením Roku 
Ľudovíta Štúra sme zviditeľni-
li Modru po celom Slovensku, 
obnovili sme zašlú slávu Mod-
ranského vinobrania, originál-
ne sme si pripomenuli nedoži-
tých 80. rokov modranského 
spisovateľa Vincenta Šikulu. 
Sú to všetko podujatia, do kto-
rých sa zapojili mnohí Modra-
nia, občianske združenia, štu-
denti a žiaci modranských škôl. 
Bez vašej pomoci by sme to ne-
zvládli.
Čo sa nám v tomto roku nepo-
darilo realizovať podľa našich 
predstáv, je určite čistota v mes-
te, údržba verejných priestran-
stiev a nakladanie s komunál-
nym odpadom. Vieme o tom 
a máme konkrétne návrhy a rie-
šenia pre budúci rok. Okrem 
zlepšenia čistoty budeme pokra-
čovať v budovaní chodníkov, 
oprave komunikácii, výsadbe 
zelene a revitalizácii verejných 
priestranstiev v Modre, Kráľo-
vej, Harmónii aj na Piesku. Na-
ším cieľom je vybudovať fun-
gujúce mesto, do ktorého sa 
bude chodiť za kultivovaným 
prostredím, kultúrou, maleb-
nou prírodnou, rekreáciou, za 
dobrým vínom a gastronómiou. 
Modra však musí byť mestom 
príjemným a priateľským najmä 
pre jej obyvateľov. Miestom, 
kde budeme radi žiť, v bezpečí 
vychovávať svoje deti, kde bu-
deme cítiť silnú spolupatričnosť 
a radi pracovať pre komunitu. 
Milí Modrania, Kráľovania, 
obyvatelia Harmónie a Piesku 
k Vianociam aj k novému roku 
patril vždy vinš, preto mi do-
voľte zavinšovať vám všetkým 
požehnané sviatky, aby sa vám 
vyhýbala choroba, žičil vám 
osud a dobre sa vám žilo v na-
šom spoločnom meste aj v no-
vom roku. To vám želám za 
seba aj v mene celého vedenia 
mesta Modry.

Juraj PETRAKOVIČ

Vianočné stromčeky
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Koledovanie Dobrej noviny
„Dobrú novinu vám nesieme a či si ju vypočujete...?“ Každoroč-
ne sa vo vianočnom čase ozývajú tieto slová prednášané koled-
níkmi v ohlasovaní narodenia Spasiteľa. 

Neopakovateľná je atmosféra 
navštevovania známych aj ne-
známych. V rámci Dobrej no-
viny koledujú na Slovensku ti-
sícky detí a mladých, ale tiež 
dospelých, aby spojili krásne 
zvyklosti našich ľudových tradí-
cií s konkrétnou pomocou bied-
nym ľuďom dneška. Aj v Modre 
bude znieť koleda. Aby sa vy-
spievala radosť z narodenia Bo-
žieho dieťaťa a tiež, aby mnohé 
deti trpiace núdzu, mohli mať ži-
vot lepší a radostnejší.

Koledníci Dobrej noviny budú 
navštevovať domy tých, ktorí 
chcú prijať koledu, na sviatok 
sv. Štefana a to v pondelok 
26. 12. 2016 od 15.00 hodi-
ny. Pokiaľ by ste chceli doma 
koledníkov prijať, môžete sa 
ohlásiť na e-mail: cvcmodra@
gmail.com alebo telefonicky 
na tel.: 0908 919 904.
Nech sa i v tomto roku od do-
mu k domu nesie zvesť o dob-
rote a láske, ktorá prišla na 
svet pred mnohými rokmi 

a nás všetkých učí pravej dob-
rote a vzájomnej láske a po-

moci. Požehnané Vianoce pra-
jeme! (es, red.)

Frkacule našich seniorov

Modranskí seniori z klubu Jedno-
ty dôchodcov v Modre tradične 
v predvianočnom čase vyrábajú 
ručne a s láskou robené polievko-
vé cestoviny frkacule. Nimi vás 
potom potešia a ponúkajú aj na 
vianočných trhoch a podujatiach 
organizovaných v meste Modra 
počas Adventu. V Modre a v Krá-
ľovej sa ich výrobe venuje mnoho 
gazdiniek. Kedysi sa frkacule po-
užívali výhradne pri slávnostných 
príležitostiach, do sviatočných 
a svadobných polievok. Dnes ich 
vidno pri mnohých ďalších príle-
žitostiach, sú ponúkané návšte-
vám i rodine. Ďakujeme našim 
milým seniorom, že nás aj v tom-
to roku prijali medzi seba, výro-
bu frkacul sme si vyskúšali a spo-
lu sme posedeli pri voňavom čaji 
a ich vzájomných spomienkach.
 (red)

Na fotografiách: Modranskí se-
niori a výroba frkacul.
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Zapaľovanie adventných sviec pri kostole v Kráľovej
Každoročne pripravuje iniciatí-
va obyvateľov Kráľovej poduja-
tie s názvom Svetlo pre Kráľovú. 
Zapaľovanie sviec na adventnom 
venci sa koná každú nedeľu v ad-
ventom období. Pozvanie organi-
zátorov prijal aj primátor Modry 
(na foto) a podujal sa k zapáleniu 
prvej sviece. V poslednú advent-
nú nedeľu je súčasťou progra-
mu i predvianočný koncert Igora 
Bázlika v evanjelickom kostole, 
ktorého organizátorom je evanje-
lický cirkevný zbor a. v. v Modre-
-Kráľovej. (red)

Maľovaný advent Agáty Petrakovičovej Šikulovej
V zimný decembrový podvečer 
9. 12. bola v priestoroch mest-
skej radnice na Štúrovej ulici 
sprístupnená výstava malieb na 
sklo s názvom Maľovaný ad-
vent. Autorka Agáta Petrakovi-
čová Šikulová sa maľovaniu na 
sklo venuje od roku 1997 a vo 
svojej tvorbe sa inšpiruje sve-
tom rozprávok, ľudovými tradí-
ciami a sakrálnymi témami. Pri 
maľovaní používa starú tradičnú 
techniku maľovania a konzer-
vovania obrázkov. V súčasnosti 
sa stala lektorkou kurzu maľby 

na skle v ÚĽuV-e, čím, ako sa-
ma hovorí, sa jej splnil jeden zo 
snov. Počas výstavy Maľovaný 
advent je v priestoroch histo-
rickej radnice do 21. decembra 
inštalovaný aj jedinečný mod-
ranský keramický betlehem, 
ktorého figúrky je možné si 
„adoptovať“, a tak prispieť k je-
ho rozrastaniu sa. (red)

Na fotografii: Dielo autorky 
Agáty Petrakovičovej Šikulovej 
(vpravo) uviedla Denisa Kovác-
sová z Kultúrneho centra.

Mikuláš bol na Zochovej chate
Už tradične, od otvorenia rozhľadne na Veľkej homoli na začiat-
ku tretieho tisícročia, organizujú členovia Modranského turis-
tického spolku stretnutie s deťmi pri príležitosti sviatku Svätého 
Mikuláša. Za krásneho slnečného počasia sa tohoročné stretnu-
tie uskutočnilo pri chatke pod lyžiarskym svahom.

Parkovisko obsadili autá, rodičia 
vyložili ratolesti do saní alebo do 
nosidiel na chrbát. Na ceste na ly-
žiarsky svah sa viac ako 70 detí 
s rodičmi zastavili pri turistickom 
Mikulášovi a čertovi. Deti dosta-
li čokoládky, perníky, zápisníky 
a pamätný list, ktoré im budú pri-
pomínať stretnutie pod zasneže-
ným lyžiarskym svahom. Členky 
výboru MTS Eva Solgová, Mária 
Godálová, Beata Valková a ďal-
šie, pripravili pre deti darčeky, 
Oľga Hubeková uvarila chutnú 
fazuľovicu s klobásou, horúci čaj 

pripravili turisti pre návštevníkov 
podujatia. Sklamaná bola skupi-

na asi 40 detí, ktorá hľadala Mi-
kuláša pod rozhľadňou, kde kaž-
doročne chodieval. Potešiteľná je 
skutočnosť, že MTS má takto po-
starané o svojich nástupcov.
Najviac turisti diskutovali o osu-
de rozhľadne na Veľkej homoli, 
ktorá bola po statickom posudku 

uzatvorená. Stavitelia a údržbári 
rozhľadne Anton Macháček, Mi-
lan Ružek a ďalší turisti, spolu 
s mestskou samosprávou pripra-
vujú návrhy na novú rozhľad-
ňu. Veria, že Bratislavský samo-
správny kraj v rámci podpornej 
dotačnej schémy podporí z eu-
rópskych prostriedkov jej vý-
stavbu. Drevená rozhľadňa, kto-
rú postavili nadšenci na mieste, 
kde stavali rozhľadňu už turis-
ti na konci 19. storočia doslúži-
la, prilákala za 15 rokov tisícky 
turistov, obdivovateľov malo-
karpatskej prírody. Rozhľadňa 
je symbolom dobrej spoluprá-
ce obyvateľov Modry a Pezinka. 
Dúfajme, že sen modranských 
turistov sa stane čoskoro realitou.
 (fm, red.)

Na fotografii: Turistický Mikuláš 
na snehu.FO
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Rehabilitačné stredisko Claudianum 
vyhlasuje Vianočnú súťaž
Milí Modrania, máme pred sebou sviatky, ktoré si zvyčajne spá-
jame s obdarovávaním. Čo je krajšie: darovať či byť obdarova-
ný? Ťažko povedať. Pre činnosť organizácie ako sme my, Reha-
bilitačné stredisko Claudianum, je podpora od darcov nesmierne 
dôležitá počas celého roka. Radi však aj darčeky dávame. Cítime 
veľkú vďačnosť za podporu, prijatie a spoluprácu, s ktorou sme 
sa z vašej strany počas uplynulého roku stretli. Preto vyhlasujeme 
súťaž a troch z vás, ktorí odpovedia na súťažnú otázku odmeníme 
našimi výrobkami - taškou, hrou Guľôčky a brošňou.

Súťažná otázka: „Podľa koho 
alebo čoho sa volá nezisková or-
ganizácia a rehabilitačné stre-
disko Claudianum?”
Odpovede posielajte v správe na 

claudianum@gmail.com alebo 
cez FB do 12.00, 23. 12. 2016. 
Mená vyžrebovaných šťastliv-
cov zverejníme ešte v ten deň 
na www.facebook.com/claudia-

num a tiež v januárovom 
čísle Modranských zves-
tí. Odovzdanie výhry si 
dohodneme s výherca-
mi. Zároveň vám všet-
kým želáme požehnané 
sviatky a aby sme každý 
deň v prichádzajúcom 
roku v dobrom vnímali 
dary, ktoré máme v sebe 
a okolo seba. 

Eva ONDROVÁ

Na fotografii: vianočná 
výzdoba.

Harmónia anjelov 
V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie 
v Modre sa 2. decembra 2016 uskutočnila vernisáž umelec-
kých diel výtvarne nadaných klientov Domova sociálnych 
služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema, pod 
názvom Harmónia anjelov.

umenie je balzam pre dušu, 
je terapiou a relaxom zároveň. 
V živote ľudí so zdravotným 
znevýhodnením má nenahradi-
teľné miesto. Pod láskyplným 
vedením inštruktorky sociálnej 
rehabilitácie Dariny Rohaľo-
vej dokazujú páni Štefan Gálik, 
Branislav Šebesta, Jozef No-
vák, Ladislav Garaj, Jozef Sza-
bo a František Škrovánek sve-
tu, že sú výnimoční. Napriek 

tomu, že ich život nie je ľahký, 
ich výtvarný prejav a vystavo-
vané diela sú obdivuhodné a in-
špirujúce, zachovávajú auten-
tický rukopis, vlastné vnímanie 
sveta, a to je hodnota. Tvorba 
našich umelcov je motivova-
ná ich vlastnou emóciou, často 
vyúsťujúcou do expresívneho 
výtvarného prejavu. Je pretka-
ná fantazijnými postavičkami, 
poéziou prírody, čarovnými de-

tailmi a širokospektrálnou fa-
rebnosťou.
Výber z tvorby klientov DSS 

a ZPB Merema si môže-
te pozrieť v priestoroch 
Musique club galerie 
v Modre, Štúrova 61, 
do konca januára 2017. 
Každý záujem o ich 
osobu a prácu motivu-
je a posúva týchto ľudí 
vpred k naplneniu svo-
jich snov a túžob.
Vďaka prináleží všet-
kým sponzorom a sym-
patizantom Meremy, 
ktorým talent znevý-
hodnených ľudí nie je 
ľahostajný. Osobitná 
vďaka patrí samotným 
autorom vystavených 

umeleckých diel, ktorí nás ne-
chali nahliadnuť do svojho sve-
ta. Milada BARČÍKOVÁ

Dávajme aj prijímajme s radosťou
Revia - Malokarpatská komunitná nadácia je tu s vami 20 ro-
kov. Celý rok sme žili okrúhlinami - rekapitulovali sme, pra-
covali sme, zamýšľali sa. Aj nad tým, či v regióne a v komunite 
máme ešte stále svoje miesto a opodstatnenie. Či nás nevalcujú 
väčšie nadácie, väčšími finančnými príspevkami, či nie je bliž-
šia košeľa ako kabát - teda či občianske združenia so svojimi 
jasnými poslaniami a cieľmi nie sú pre ľudí viac čitateľnejšie 
ako všeobjímajúca komunitná nadácia.

Odpoveďami na naše dumky ste 
vy - naši partneri, darcovia, pria-
telia. 20 rokov nadácia podporu-
je vaše projekty a aktivity a pro-
stredníctvom nich prinášame 
riešenie problémov, potrieb, zá-

žitky a radosť. A my vidíme, že 
sa naša štedrosť vracia aj od vás 
- v podobe zakúpených knižiek, 
ktorými obdarúvame deti zo so-
ciálne slabších rodín v rámci pro-
jektu Otvor srdce, daruj knihu, či 

už prinesiete dobroty do charita-
tívneho stánku, účasťou na rôz-
nych podporených podujatiach 
alebo podporujete drobnými dar-
mi to, čo robíme. 
K 20. výročiu nášho pôsobenia sa 
mnohí pridali k našej pomyselnej 
Reťazi dobra a cez nás ste opäť 
obdarovali seba. už teraz sa nám 
podarilo vyzbierať niečo vyše 10 
tisíc eur od 319 darcov. Ale náš 
cieľ je ambicióznejší, a to do kon-
ca marca 2017 vyzbierať 20 000 
eur, ako našich 20 rokov. Pridá-
te sa? Ako sa môžete zapojiť do 

Reťaze dobra aj vy? Napríklad 
formou darcovskej SMS v tva-
re „DMS REVIA“ na číslo 877, 
alebo môžete posielať príspevky 
na číslo účtu SK71 5600 0000 
0066 6028 1001, bližšie informá-
cie nájdete priamo na stránke na-
dácie www.revia.sk/daruj. Našim 
krédom je: „Pošli dobro ďalej“, 
pretože každý dobrý skutok sa 
človeku niekoľkonásobne vráti.
Revia praje všetkým svojim dar-
com, partnerom a priateľom po-
kojné sviatky a úspešný nový 
rok.

Drahoslava FINKOVÁ 
a Miroslava PETRUŠOVÁ, 

Revia 
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Prenájom školskej jedálne
Začiatkom roka 2017 plánuje 
mesto Modra zmenu v oblasti 
stravovania žiakov základných 
škôl. Bude sa týkať prenájmu 
Školskej jedálne. Doterajšie za-
riadenie, ktoré tvorí súčasť školy 
sa stane súkromným dodávate-
ľom a to za podmienok dodržania 
platnej právnej legislatívy. uve-
dená zmena nič neuberie na kva-
lite stravovania, naopak doterajší 
a súčasne budúci prevádzkovateľ 
školskej jedálne p. Mária Bár-
tová naďalej deklaruje zdravú, 

pestrú a vyváženú stravu pripra-
vovanú z kvalitných surovín. Ta-
kéto súkromné zariadenia rovna-
ko podliehajú kontrole zo strany 
Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. Mesto Modra sa 
rozhodlo pristúpiť k uvedeným 
zmenám a to najmä z dôvodu 
komplikovanej evidencie a admi-
nistratívy v tomto smere. O ďal-
ších krokoch týkajúcich sa zmeny 
formy poskytovania školského 
stravovania budeme informovať 
čoskoro. (red)

Predstavujeme mestský úrad

Eva Hornáčková - matrikárka mesta Modry 
Čo je matrika?
Matrika je prenesený výkon 
štátnej správy. Je to štátna evi-
dencia o osobnom stave fy-
zických osôb, ktoré sa narodi-
li, uzavreli manželstvo alebo 
zomreli na území Slovenskej re-
publiky a štátnych občanov Slo-
venskej republiky, ktorí sa naro-
dili, uzavreli manželstvo alebo 
zomreli v cudzine. Matrika je 
verejná listina. Verejnými listi-
nami sú aj rodný list, sobášny 
list a úmrtný list, potvrdenia vy-
hotovené o údajoch zapísaných 
v matrike.

Pani Hornáčková, čo všetko 
občan vybaví na matričnom 
úrade?
Na matrike vybavíte narodenie 
dieťaťa v domácom prostredí, 
vystavenie rodného listu a po-
radíme vám, ako a kde vybaví-
te napr. príspevok pri narode-
ní. Ďalej uzavretie manželstva, 
ak sú obaja snúbenci občania 
SR alebo ak je jeden cudzinec. 
V prípade, ak majú snúbenci po-
žiadavku, že chcú uzavrieť man-
želstvo mimo trvalého pobytu, 
vystavíme splnomocnenie. Vy-
bavujeme úmrtia, ktoré nastali 
na území nášho mesta a infor-
mujeme pozostalých, ako ďalej. 
Zabezpečíme občiansky pohreb 
podľa požiadavky pozostalých. 
Zapisujeme matričné udalosti 
do matričných kníh. už nemu-
síte chodiť vybavovať matričné 

doklady podľa miesta narode-
nia, ale vďaka cISME (centrál-
ny informačný systém matrík 
) je možnosť vybaviť na mat-
ričnom úrade aj rodný list, so-
bášny list a úmrtný list, z kto-
réhokoľvek matričného úradu. 
Poplatok za matričný doklad je 
5,00 € a platí sa v hotovosti. Vy-
stavíme aj matričný doklad na 
použitie v zahraničí. V prípade, 
ak nie ste manželia a očakáva-
te v rodine prírastok, je vhodné 
urobiť určenie otcovstva, aby 
váš potomok mal v rodnom liste 
uvedeného otca a priezvisko, na 
akom sa rodičia dohodnú.
Na matričnom úrade vybavíte 
aj zmenu priezviska po rozvode 
manželstva. Ak podáte žiadosť 
v lehote do troch mesiacov, je 
to bez poplatku a vec vybaví-
te v deň podania. Podmienkou 
je, že sobáš musí byť zapísaný 
v matričnej knihe mesta. V prí-
pade, že to v lehote nestihnete, 
poradíme vám, ako ďalej. Pora-
díme vám aj, aké doklady potre-
bujete pri uzavretí manželstva 
v cudzine. Zabezpečíme opra-
vu rodného čísla, ak ho máte 
nesprávne. V prípade, že nasta-
la matričná udalosť v cudzine, 
je potrebné spísať o tom zápis 
a následne vám bude vystavený 
slovenský matričný doklad. Po 
zistení chybného zápisu v mat-
ričnej knihe urobíme opravu 
z úradnej povinnosti i na zák-
lade žiadosti občana. Z úradnej 

povinnosti zasielame oznáme-
nia o narodení, uzavretí manžel-
stva, úmrtí a štatistické hlásenia 
na príslušné inštitúcie. Na zák-
lade výpisu zo štátneho archívu 
Bratislava-pobočka Modra vy-
stavíme matričné doklady. 
Ďalšia agenda, ktorú vybavíte 
na matričnom úrade je osved-
čovanie podpisov na doklady 
používané na území SR, osved-
čovanie listín v slovenskom ja-
zyku, prípadne v českom jazy-
ku a doklady použité v SR. Na 
základe požiadavky občanov, 
ktorí sú pripútaní na lôžko, je 
možnosť osvedčiť podpis aj 
v domácom prostredí. Vybaví-
te si potvrdenie o žití, čo je do-
klad, ktorý je potrebný k vyplá-
caniu dôchodku zo zahraničia. 
Matrika zabezpečuje slávnostné 
uvítanie do života dieťaťa na 

základe požiadavky rodiny, pre 
svojich jubilujúcich rodičov aj 
Slávnosť zlatej či diamantovej 
svadby.

Kde vás občania nájdu, 
v akých časoch a na akých 
kontaktoch zastihnú?
Matričný úrad sa nachádza 
v Kancelárii prvého kontaktu 
v Modre na Štúrovej ulici 59. 
Navštíviť nás môžu v úradných 
hodinách, ktoré sú uvedené na 
stránke mesta www.modra.sk 
v časti Kancelária prvého kon-
taktu, kde sú aj mnohé ďalšie 
informácie.
Rada vám poradím osobne, 
prípadne telefonicky na čísle 
033/6908 315,
mobil 0911852144 alebo odpo-
viem e-mailom na eva.hornac-
kova@msumodra.sk. (eh, red)

Oprava 
V Modranských zvestiach č. 
11/2016 v článku Stravova-
nie v Mestskom centre sociál-
nych služieb... sme nedopatrením 
uviedli nesprávnu informáciu. 
Všetkým dotknutým sa touto ces-
tou ospravedlňujeme a uvádzame 
opravu a správnu sumu obedov 
v jedálni Mestského centra sociál-
nych služieb.
Správne znenie časti textu: 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. ...Je preto na vás, kto-
ré jedlo si vyberiete, môžete ho 
počas týždňa aj kombinovať. ce-
na obeda zostáva nezmenená a to 
2,10 € bez dovozu a 2,50 € s do-
vozom.
Svoje otázky môžete klásť priamo 
kuchárkam pri výdajnom okien-
ku alebo telefonicky na tel. čísle 
0918 726 496. Budeme radi, ak sa 
na nás budete obracať i s vašimi 
návrhmi a zlepšeniami.

Redakcia MZ
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Vrchnáčiky pre Filipka 
„Volám sa Filipko Kosár a mám 
diagnózu DMO-Detská mozgo-
vá obrna. Mám 2,5 roka a po-
maličky napredujem, ale ešte 
ma to bude stáť veľa síl a veľa 
vrchnáčikov. Keďže maminka 
je na mňa a dvoch bratov sama 
a rehabilitácie sú finančne veľ-
mi náročné, tak sa rozhodla pre 
zber vrchnáčikov. Za vyzbierané 
vrchnáčiky dostaneme peniažky, 

ktoré použijeme na rehabilitá-
cie, operáciu Ulzibat (poisťovne 
ju nehradia a robia sa v Kladne, 
Krakowe), ktorá mi pomôže, aby 
ma poslúchala aj ľavá ručička 
a mohol som sa hrať a behať so 
svojimi rovesníkmi“.
Filipko je veľmi živé dieťa 
s chuťou napredovať, rozdáva 
radosť a úsmev kamkoľvek prí-
de. Keď už nevládzeme my, tak 

on nás presviedča, že treba bo-
jovať ďalej. Absolvovali sme 
rehabilitačné pobyty v Tetise 
aj v Piešťanoch, po rehabili-
tácii robí Filipko veľké pokro-
ky a dúfame, že bude taký, ako 
ostatné zdravé deti. Preto vás 
prosíme, pomôžte nám v zbie-
raní vrchnáčikov. 
A ako na to? Zbierame vrch-
náčiky z Tetra Pakov (mlieko, 
džúsy, malinovky, minerálky, 
šľahačky, čistiace prostried-
ky, aviváže, olej, ocot, acidko, 

zubná pasta, káva (pozor, bez 
papiera, čo je vo vnútri). Na-
opak, nezbierame vrchnáčiky 
z liekov a jupíkov, je v nich gu-
mená membrána! Pomôcť mô-
žete aj inak, všetko vám ochot-
ne a rada vysvetlí mamička 
Jana Kosárová, telefonicky na 
tel.: 0940 903 086, adresa: Ko-
menského 19, 900 01 Modra, 
prípadne IBAN: SK 61 1100 
0000 0029 1797 1836 BIc: TA-
TRSKBx.

Jana KOSÁROVÁ, red. 

Výročná správa referátu lesoparku a krajiny 
Referát správy lesoparku a krajiny pri Mestskom úrade 
v Modre sa od svojho vzniku snaží zlepšovať stav mestských 
pozemkov a majetku, dať zanedbaným mestským priestorom 
častokrát funkciu a aj zmysel. Ide o zlepšovanie stavu chodní-
kov a mobiliáru v lesoparku, budovanie a starostlivosť o od-
dychové zóny, tvorba krajinnoekologických prvkov, výsadba 
zelene, postupná oprava ciest v chotári, obnova studničiek, vý-
stavba vyhliadok, tvorba prvkov typických pre vinohradnícky 
chotár nášho mesta, spolu s Modranským okrášlovacím spol-
kom obnova mestského opevnenia a mnohé iné. Tu je zopár 
významnejších aktivít, projektov roku 2016.

Každoročná údržba
Množstvo práce šlo do údržby 
v minulosti realizovaných vý-
sadieb zelene, kosenia trávnych 
plôch v lesoparku. Okrem ko-
senia a polievania sme dosa-
dili výpadky stromov, opravili 
sme kotvenia a ochranné oplo-
tenia. Začali sme s kosením 
mestských plôch za mestskými 
hradbami. Na Zochovej chate 
sme v prvom mestskom sade 
opravili studňu a nainštalovali 
nové ručné čerpadlo. Na vino-
hradníckej búde v Obrperkoch 
sme zhotovili podzemnú nádrž 
na vodu, naakumulovanú vodu 
chceme používať v budúcnosti 
na polievanie výsadieb.

Modranské hradby 
Mesto Modra v spoluprá-
ci s Modranským okrášlo-
vacím spolkom aj v roku 
2016 pokračovali v oprave 
hradieb. Na východnom 
úseku hradieb sa podari-
lo opraviť časť dlhú 32 m. 
Ide o asi o 32 m3 hrubého 
muriva, ktoré bolo treba 
dostavať a o 214 m2 špáro-
vania. V tomto roku spolu 
s oddelením riadenia pro-

jektov a cestovného ruchu po-
dávame žiadosť na Ministerstvo 
kultúry (program Obnov si svoj 
dom) na obnovu hradieb. Ak bu-
deme úspešní, posunie nás to 
o krok vpred pri obnove hradieb. 

Ochrana Listnatca 
čipkového

Na jar sme na podnet Doc. 
Ing. K. Erdelského vybudova-
li na lesných pozemkoch nad 
bývalou Zorničkou oplotenie 
slúžiace na ochranu rastliny 
Listnatec čipkový (Ruscus hy-
poglossum), ktorý je na Sloven-
sku zákonom chránený. Oplote-
nie o dĺžke 150 m má slúžiť ako 
ochrana pred nadmerným ohry-
zom zverou.

Spolupráca s Hewlett 
Packard Enterprise

Vďaka dobrovoľníkom z HPE 
sa podarilo vykosiť a pohra-
bať detské ihrisko na Zochovej 
chate, vysadiť ovocné stromy 
v „komunitnej záhrade“ a osa-
diť 2 lavičky na Sebreckej ceste 
a 1 lavičku pod Zámčiskom.

Studnička
Popri údržbe už obnovených 
studničiek sme tento rok obno-
vili studničku nachádzajúcu sa 
v Horných Sebrekoch. Studnič-
ku sme úplne rozobrali, vyčis-
tili, prekopali odtokový kanál 
a nanovo vystavali z miestneho 
kameňa.

Komunitná záhrada
Vďaka podpore Bratislavského 
samosprávneho kraja vo výške 
5000 eur a 1500 eur z rozpoč-
tu mesta Modry sa zrealizova-
la úprava zarastenej a sčasti 
zanedbanej záhrady na Štúro-
vej 59. Hlavnou ideou obnovy 
záhrady je vytvorenie príjem-
ného priestoru na oddych, ale 
má byť i prepojením námestia 
a priestoru za hradbami. Z po-

skytnutých financií 
sme realizovali čis-
tiace práce, terénne 
úpravy, vybudovali 
sme naprieč celou 
záhradou kamenný 
dláždený chodník. 
Vysadili sme man-
dle, moruše čierne, 
marhule a slivky 
a popri múre sme 
vytvorili dreve-
nú dubovú pergolu 

s výsadbou rezistentných od-
rôd viniča. Z financií sa zaplatia 
i 3 keramické kachlice s vyob-
razením klasických rozprávok 
pre deti. Práce sme realizova-
li svojpomocne a hoci sme na 
začiatku uvažovali záhradu re-
vitalizovať prostredníctvom 
dodávateľa, nakoniec sme od 
tohto variantu upustili. 

Modranský rybník
Vďaka 3000 eur získaných 
z nadácie Slovenskej sporiteľ-
ne sme mohli pokračovať v po-
stupnej revitalizácii priestoru 
modranského rybníka. Z po-
skytnutých peňazí osadíme 
päť nových lavičiek, dosadia 
sa ďalšie stromy a z nevyužitej 
šachty so stavidlom vytvoríme 
vyhliadku so sedením.

Rekonštrukcia 
detského ihriska

V októbri sme začali obnovu 
detského ihriska na Zochovej 
chate. Okrem brúsenia a no-
vých náterov si ihrisko vyžiada-
lo i výmenu niektorých zniče-
ných alebo poškodených častí.

Matej KRATOCHVÍLA, 
MsÚ (red.)FO
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BSK: výzvy na podporu podporu kultúry, 
turizmu, rozvoja vidieka, športu a mládeže
Bratislavský samosprávny kraj 9. novembra 2016 otvoril štyri vý-
zvy na poskytovanie dotácií prostredníctvom dotačných schém, 
v ktorých je spolu alokovaná rekordná suma 1 996 800,00 €.

cieľom podpory v oblasti kul-
túry je rozvoj kultúrneho živo-
ta a umeleckej tvorby v celom 
spektre oblastí, druhov, foriem 
a žánrov, prostredníctvom fi-
nančnej podpory aktérov zria-
ďovanej aj nezriaďovanej 
kultúry. cieľom podpory v ob-
lasti rozvoja vidieka je zlepše-
nie kvality života obyvateľov 
prostredníctvom obnovy obcí 
a podpory miestnej ekonomi-
ky. V oblasti podpory športu 
a mládeže je dôraz kladený na 
zvýšenie účasti obyvateľov na 
pohybových a športových akti-
vitách podporou systematickej 

práce s mládežou prostredníc-
tvom neformálneho vzdelá-
vania, aktívneho využívania 
voľného času a rozvoj mládež-
níckych organizácií. V pod-
pore turizmu je cieľom vy-
tváranie podmienok na rozvoj 
aktivít pešej a cyklistickej tu-
ristiky v kraji, rozvoj vodáckej 
turistiky a ekoturizmu, rozvoj 
vínneho turizmu a zachovanie 
hodnôt historického a kultúr-
neho dedičstva. 
Dôveryhodnosť a transparent-
nosť dotačnej schémy zaru-
čuje odborné hodnotenie. Do 
odbornej hodnotiacej komisie 

môže podľa nového VZN no-
minovaný iba odborník v danej 
oblasti s praxou v hodnotení 
projektov, ktorý nie je poslan-
com BSK. V oblasti podpo-
ry kultúry sú to už tretí rok 
osobnosti slovenského kultúr-
neho života, v oblasti podpo-
ry rozvoja vidieka sú to ľudia 
s praktickými skúsenosťami 
v oblasti, odborníci na regio-
nálny rozvoj, pre oblasť špor-
tu a mládeže boli do komisií 
oslovení úspešní športovci, no-
vinári, propagátori, odborníci 
pre prácu s mládežou či učite-
lia a napokon pre oblasť turiz-
mu odborníci na cestovný ru-
ch a jeho marketing, akademici 
a úspešní podnikatelia v ces-
tovnom ruchu.

Žiadateľmi dotácií môžu byť 
obce, malí a strední podnika-
telia, občianske združenia, zá-
ujmové združenia právnických 
osôb i neziskové organizácie. 
Maximálna výška dotácie na 
základe VZN BSK č. 2/2016 
jednému žiadateľovi v jed-
nom rozpočtovom roku (týka 
sa všetkých žiadostí o dotáciu 
v rámci jedného rozpočtového 
roka, vrátane iných dotačných 
schém) nesmie prekročiť sumu 
20.000 eur. Žiadosti sa podáva-
jú cez elektronický informačný 
systém a zároveň v tlačenej po-
dobe do podateľne BSK na Sa-
binovskej ul. v Bratislave.
Súbežne s výzvami spúšťa 
BSK aj novú webovú strán-
ku www.brds.sk. Jej cieľom je 
efektívne a transparentne ko-
munikovať všetky informácie 
ohľadom dotácií na jednom 

Elena PALČÁKOVÁ, 
MsÚ Modra, red.

Dotácie z rozpočtu mesta 
Podmienky na poskytnutie ako aj zúčtovanie dotácií upravuje VZN 
č. 4/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktoré je zverejne-
né aj s prílohami na stránke mesta Modra www.modra.sk v časti 
Dokumenty mesta -Všeobecné záväzné nariadenia roku 2011.

Termín na zúčtovanie poskyt-
nutých dotácií z rozpočtu mesta 
v roku 2016 je najneskôr do 15. 
12. 2016, pričom prijímateľ je 
povinný použiť poskytnutú do-
táciu iba v rámci rozpočtového 
obdobia, v ktorom mu dotácia 
bola poskytnutá. Zúčtovanie je 
potrebné podať na predpísanom 
tlačive Zúčtovanie dotácie po-
skytnutej mestom Modra v roku 
... (príloha č. 3 k VZN č. 4/2011). 
Zúčtovať je potrebné vždy 100% 
dotácie poskytnutej z rozpočtu 
mesta, ako aj naviac 10% vlast-
ných nákladov žiadateľa (zo 
sumy dotácie) na danú akciu ko-
nanú počas roka 2016. Spolu so 
zúčtovaním dotácie je potreb-
né dodať všetky potrebné doku-
menty v súlade s § 8 písm. 1) až 
6) VZN č. 4/2011, najmä foto-
kópie účtovných dokladov pre-
ukazujúcich použitie finančných 
prostriedkov na schválený účel 
(podujatie, akciu, úlohu) najme-
nej vo výške 110% z poskytnu-

tej dotácie a výpisy z bankového 
účtu, resp. pokladničné doklady. 
Zúčtovanie môže byť predložené 
aj vo forme elektronického do-
kumentu. Nevyčerpané finančné 
prostriedky z poskytnutej dotácie 
v roku 2016 je povinnosťou vrá-
tiť na účet mesta spolu so zúčto-
vaním dotácie do 31. 1. 2017. 
Termín na podanie žiadostí o po-
skytnutie účelových dotácií 
z rozpočtu mesta na rok 2017 je 
najneskôr do 31. 1. 2017 a v prie-
behu roka do 31. 8. 2017. O po-
skytnutie dotácie v zmysle VZN 
č.4/2011 môže požiadať len fy-
zická osoba - podnikateľ alebo 
právnická osoba - podnikateľ 
so sídlom alebo trvalým poby-
tom na území mesta Modra ale-
bo ktorá pôsobí na území mesta 
Modra alebo poskytuje služby 
na území mesta Modra. Žiadosť 
o poskytnutie dotácie je potreb-
né podať na predpísanom tlači-
ve Žiadosť o poskytnutie dotá-
cie na rok .... (príloha č. 1 k VZN 

č. 4/2011), ktorá musí obsaho-
vať identifikačné údaje žiadate-
ľa, potrebné informácie o účele 
podujatia (akcie, športovej čin-
nosti), celkové náklady poduja-
tia, výšku požadovanej dotácie, 
voľbu oblasti, z ktorej má byť 
dotácia poskytnutá, vyčíslenie 
predbežných nákladov podujatia 
(akcie, športovej činnosti) ako aj 
zoznam a počet členov žiadate-
ľa (pre dotácie v oblasti športu). 
Spolu so žiadosťou je potrebné 
dodať aj všetky súvisiace doku-
menty v súlade s §4 písm. a) až 
k) VZN č. 4/2011, okrem identi-
fikácie žiadateľa a účelu dotácie 
najmä:
čestné vyhlásenie, že žiadateľ 
nemá záväzky voči štátu, daňo-
vému úradu, poisťovniam a nie 
je v likvidácii, nie je voči nemu 
vedené exekučné konanie a kon-
kurzné konanie, nie je v konkur-
ze alebo nebol proti nemu za-
mietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok ma-
jetku, spôsob propagácie mesta 
ako podporovateľa danej aktivi-
ty, výpis z obchodného registra, 
prípadne živnostenské oprávne-
nie alebo zriaďovateľskú listinu 
a stanovy spoločnosti resp. zdru-
ženia, nie staršie ako 3 mesiace, 
meno, priezvisko, funkcia a pod-

pis žiadateľa, alebo osoby opráv-
nenej konať v jeho mene, vrátane 
adresy, telefónneho čísla a e-ma-
ilu. Tieto povinné súčasti žiados-
ti žiadatelia často neprikladajú 
a tak sa celý proces spracovania 
žiadosti predlžuje. Všetky prija-
té žiadosti posúdi ekonomický 
útvar, pri žiadostiach, ktoré bu-
dú neúplné vyzve žiadateľa na 
doplnenie chýbajúcich informá-
cií. Kompletné žiadosti rozdelí 
do príslušných oblastí a poskyt-
ne ich (spolu s vyúčtovaním za 
posledné dva roky) predsedom 
komisií MsZ na posúdenie. Ko-
misiám na prerokovanie budú 
postúpené tie žiadosti, ktoré bu-
dú mať vysporiadané zúčtovanie 
za predchádzajúci rok.
Komisia prerozdelí finančné 
prostriedky medzi jednotlivých 
žiadateľov a svoje stanovisko 
navrhne MsZ na schválenie. Pri-
deľovanie dotácií v jednotlivých 
komisiách upravuje príloha č. 2 
k VZN č. 4/2011 Pravidlá a kri-
tériá pre rozhodovanie o pridele-
ní dotácií pre jednotlivé oblasti.
Potrebné informácie vám budú 
poskytnuté na tel. č.: 033/6908 
303, 033/6908 310 alebo na lu-
cia.markovicova@msumodra.sk.

Ing. Tatiana MACHÁČOVÁ, 
hlavná ekonómka mesta



10
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  N á z o r y

K „poslaneckým trafikám“
Vážený poslanec, milý Domi-
nik, na jednotlivé „fakty“, o kto-
rých píšeš v článku Poslanecké 
trafiky reagovať nebudem. Mys-
lím, že Modranské zvesti by ne-
mali byť tým najdôležitejším 
priestorom na vzájomné reakcie 
poslanca a primátora na sporné 
témy. Na ne máme dosť priesto-
ru na pracovných stretnutiach 
a najmä na riadnom zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva. Na 
tom najbližšom osobne otvorím 
všetky témy, ktoré spomínaš vo 
svojom článku a teším sa na dis-
kusiu s Tebou a aj s ostatnými 
poslancami. 

Milý Dominik, mám ešte v pa-
mäti, ako si pred šiestimi rok-
mi nastúpil do funkcie poslan-
ca v Modre. Sedel si pravidelne 
na zasadnutiach zastupiteľstva 
a väčšinou so záujmom si po-
zoroval nás kolegov a hlasoval. 
Dnes komentuješ, žiadaš, pole-
mizuješ, píšeš maily, zverejňu-
ješ na internetových stránkach. 
Na Tvojej poslaneckej práci vi-
dieť kvalitatívny posun, čomu sa 
úprimne teším.
Rád by som ponúkol priestor 
Tvojej energii a odbornosti aj 
na pravidelnej báze v prospech 
mesta, opätovne Ťa pozývam do 

niektorej z odborných komisií 
mestského zastupiteľstva mesta 
Modry.
Patríš medzi dvoch poslancov, 
ktorí nie sú členmi žiadnej komi-
sie. Dokonca si verejne odmietol 
pracovať v legislatívnej komisii. 
Podobných prípadov, keď po-
slanec odmietne pracovať v ko-
misii nenájdeš na Slovensku 
veľa. Na také rozhodnutie máš 
iste právo, ale je to škoda. Svo-
je odborné aj ľudské schopnosti 
si mohol efektívne využiť v pro-
spech obyvateľov Modry.
Z tvojho článku vyberám len jed-
nu vetu, ktorú si dovolím aj s po-
známkou citovať. „Tento spor 
(spor s pánom Vachom) vedú 
neodborne a je veľká pravdepo-

dobnosť, že ho aj prehrajú.“ Vy-
chádzajúc z tohto Tvojho úsud-
ku Ťa ako poslanca mestského 
zastupiteľstva s právnickým 
vzdelaním žiadam o kvalifiko-
vané, konkrétne, vecné a jed-
noznačné vysvetlenie, v čom 
spočíva neodborné vedenie súd-
neho sporu a ako by mal byť za 
mesto Modru vedený, aby sme 
neprehrali. Poprosil by som od-
povedať písomnou formou. Ak 
tak urobíš, bude to významná 
služba obyvateľom nášho mesta. 
Milý Dominik, želám Ti pokoj-
né a požehnané sviatky, pevné 
zdravie, veľa síl a odhodlanie do 
dní, ktoré prídu.

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor mesta Modry

Poslanecké trafiky 
Pán primátor a terajší poslanci po voľbách sľubovali transpa-
rentnosť, šetrnosť, prehľadnosť a všetci vieme, čo ešte. Neváhali 
donekonečna kritizovať a robiť prieky predchádzajúcej primá-
torke. A dnes už všetci vedia prečo. Išlo len o to, aby sa dostali 
k moci a mohli obsadiť všetky pre nich zaujímavé miesta a mest-
ské funkcie. Obsadiť dozorné rady, stať sa zástupcom primátora 
s platom prednostu. Takto sa dostal aj poslanec za konateľa spo-
ločnosti Tepla Modra. Poslanci a poslankyne do dozorných rád 
mestských spoločností. Ironicky povedané: všetko v záujme ušet-
riť mestské peniaze. Presne podľa predvolebného sľubu. Na vino-
braní som počul ako jeden skôr narodený Modran tento stav ko-
mentoval slovami: keď chcete mať vlastnú trafiku a byť platený 
z daní občanov a verejných peňazí, staňte sa poslancom v Modre. 

Po niekoľkoročnom súdnom 
spore s pánom PhDr. Kuchtom 
sa pán primátor so svojimi po-
slancami rozhodli vyplatiť sumu 
21 000 € na základe mimosúd-
neho vyrovnania. Išlo o pomer-
ne zanedbateľnú sumu oproti 
sume v spore s pánom Vachom, 
s ktorým tiež vedú súdny spor. 
Tento spor vedú neodborne a je 
veľká pravdepodobnosť, že ho 
aj prehrajú. Nebolo by za týchto 
okolností pre Modru lepšie ten-
to spor okamžite urovnať? upo-
zorňujem na to, pretože každým 
dňom narastajú úroky v nepro-
spech mesta. V opačnom prípa-
de môže mestu hroziť aj nútená 
správa. Tak ako som už poukazo-
val na zbytočnosť referenda, nič 
sa referendom nevyriešilo. Bolo 
neplatné. A osoby zodpovedné za 
vyhlásenie referenda odmietajú 
zaplatiť s ním spojené vzniknuté 

náklady. A od toho času už uply-
nul rok. 
Dňa 26. 7. 2016 pán primátor 
zvolal mimoriadne zastupiteľ-
stvo, opakujem mimoriadne za-
stupiteľstvo, na ktorom mestskí 
poslanci odsúhlasili zámenu po-
zemkov na Zochovej chate pre 
spoločnosť Grapent, a.s. Táto 
spoločnosť zamenila svoj poze-
mok o výmere 59 m2 za štvor-
násobne väčší mestský pozemok 
o výmere 240 m2. Návrh, aby sa 
zamieňalo v pomere 1:1 bol po-
slancami odmietnutý. Navyše tá-
to spoločnosť stavala na tomto 
zamieňanom pozemku bez riad-
neho stavebného povolenia. Za 
čo mala byť spoločnosti udelená 
sankcia. Laicky povedané spo-
ločnosť, ktorá stavala bez staveb-
ného povolenia namiesto pokuty 
zo stavebného úradu bola odme-
nená štvornásobne väčším po-

zemkom. Takto sa predsa dobrý 
hospodár nespráva. 
Nečitateľné postupy pri súbež-
nom výkone funkcie poslanca 
MsZ a konateľa spoločnosti Tep-
la Modra majú nové pokračova-
nie. Súčasný konateľ Mgr. Art. 
Jakub Liška, MReS dňa 4. 10. 
2016 dal v mestskej spoločnos-
ti Teplo Modra pánovi Erikovi 
Gábrišovi - svojmu dlhoročnému 
predchodcovi v tejto funkcii - na 
výber dve možnosti. Výpoveď 
alebo dohodu o ukončení pracov-
ného pomeru. Ešte pred týmto dá-
tumom oboznámil so svojím zá-
merom dozornú radu spoločnosti 
zloženú z poslancov Ing. Ján Zi-
go, Mgr. Peter Juran a JuDr. 
Igor Zelník a tiež pána primáto-
ra Mgr. Juraja Petrakoviča a zá-
stupcu primátora. O šestnásť dní 
neskôr dňa 20. 10. 2016 som sa 
na verejnom zasadnutí MsZ opý-
tal, či je pán Gábriš zamestnan-
com spoločnosti. Pán primátor 
pri odpovedi najprv hystericky 
odbiehal od témy, vyhlasoval, že 
je neslušné sa takto pýtať a odpo-
rúčal magistrovi umenia pánovi 
Liškovi, aby neodpovedal. Ten 
v odpovediach pokračoval v rov-
nakej postupnosti a nakoniec vy-
hlásil, že k tomuto dátumu je p. 
Gábriš zamestnancom spoloč-
nosti. Jemu a ďalším minimálne 
štyrom poslancom muselo byť 
známe, že dni p. Gábriša v spo-
ločnosti Teplo Modra sú spočíta-
né. Ale v tomto čase už zamest-
nancom spoločnosti pán Gábriš 

nie je. Z tohto pohľadu považu-
jem vyhýbanie sa odpovedi a tiež 
neuvedenie ďalších aspektov zo 
strany p. Lišku za, veľmi slušne 
povedané, nekorektné. O čom 
svedčí aj záznam zo zasadnutia 
MsZ dostupný na www.modra.
sk v časových úsekoch zázna-
mu 2:39:40 - 2:41:30 a 2:42:25 
- 2:42:50. 
Vzhľadom na skutočnosť, že 
podľa mojich poznatkov bol p. 
Gábriš jediným odborne spôso-
bilým zamestnancom, ktorého 
spoločnosť musí mať, aby moh-
la podnikať v tepelnej energetike. 
Bez takéhoto zodpovedného zá-
stupcu môže spoločnosť existo-
vať 30 dní. Ak už dnes nie je p. 
Gábriš energetikom, znamená to, 
že jeho miesto bude opäť obsade-
né iným odborníkom? Je otázne, 
za akým účelom bol tento kvalifi-
kovaný odborník prepustený? Či 
bude nahradený pánom Liškom, 
alebo sa prijme iný lepší odbor-
ník? 
Za tejto situácie neostáva nič 
iné, len počkať na ďalšie voľby 
a zvoliť nových poslancov. Nao-
zajstných poslancov, ktorí nebu-
dú hájiť záujmy primátora a ko-
nateľov, ale priority občanov 
a mesta. Títo noví poslanci by 
potom mohli iniciovať odvolanie 
konateľov mestských spoločnos-
tiach a zabezpečiť hĺbkové kon-
troly novým a hlavne nezávislým 
kontrolórom. 

JUDr. Dominik BUČURIČ, 
poslanec MsZ
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Reakcia na článok poslanca Bučuriča
Na subjektívne vnímané polopravdy pána Bučuriča nemá zmy-
sel reagovať. Pán poslanec nechce rozumieť faktom, aj keď sú 
mu vysvetľované a ponúkané. Je pre neho zjavne zaujímavejšie 
ako píše, „čo počul od jedného Modrana na vinobraní...“. Ponú-
kam preto svoju reakciu na jeho článok.

Mrzí ma, že pánovi poslancovi 
prekáža, že mesto v 12. súdnych 
sporoch (ktoré všetky zdedi-
lo z minulých volebných obdo-
bí) v súčasnosti uzatvorilo už 4. 
z nich zmierom tam, kde to za-
stupiteľstvo odsúhlasilo a zni-
žuje tak počet „živých“ súdnych 
sporov, čím šetrí mestské penia-
ze na právnikov a súdne trovy. 
Takisto pán poslanec nechce 
pochopiť, že zámena pozemku 
spol. Grapent a.s. bola zastupi-
teľstvom odsúhlasená na zák-
lade znaleckého posudku vo fi-
nančnej hodnote 1:1. Stačí si 
spomenúť, či pozrieť verejný 
záznam zo zastupiteľstva, kde 
pán poslanec bol.
K záujmu pána Bučuriča o za-
mestnanecké pomery spoločnos-

ti Teplo Modra, s.r.o. uvediem 
nasledovné: spomínaný pracov-
ný pomer bol ukončený vzájom-
nou dohodou. V čase, keď sa ma 
pán poslanec na zasadnutí zastu-
piteľstva pýtal, či je p. Gábriš 
zamestnancom spoločnosti, som 
jasne a bez vyhýbania (ako píše 
p. Bučurič, dá sa to pozrieť na 
zázname) uviedol že áno, je. To 
bola totiž pravda.
Spoločnosť Teplo Modra, s.r.o. 
má riadne zabezpečený výkon 
funkcie zodpovednej osoby v te-
pelnej energetike v zmysle Zá-
kona o energetike 251/2012 Z.z. 
spôsobom akým zákon ukladá. 
Spoločnosť nielenže nepríde 
o povolenie podnikať, ako „pod-
ľa svojich poznatkov“ naznačuje 
p. Bučurič, ale šetrí týmto pri-

bližne 10 000 eur ročne. Preto 
Valné zhromaždenie na odporu-
čenie Dozornej rady prijalo ná-
vrh konateľa na zmenu organi-
začnej štruktúry spoločnosti k 1. 
11. 2016, ktorá bola prijatá. Spo-
ločnosť od môjho nástupu prein-
vestovala približne 300 000 eur 
z vlastných a externých zdrojov 
do zariadení kotolní a rozvodov 
zanedbaných z minulosti, čo sa 
prejavilo na zvýšení hospodár-
nosti výroby, znížení nákladov 
na teplo a aj na hospodárení 
spoločnosti. Spoločnosť tak od-
viedla v roku 2015 mimoriadny 
príjem do mestského rozpočtu 
a plánuje tak urobiť aj v roku 
2016. Tieto prostriedky budú na-
vrhnuté na investície naspäť do 
majetku mesta.
Ako píše kolega poslanec „ne-
ostáva nič iné, len počkať na 
ďalšie voľby...“, tam sa uká-
že, za koho hovorí jeho práca 
a schopnosti a za koho niečo iné.

Jakub LIŠKA

Stanovisko
Vážená redakcia, informácie 
uvedené v článku p. Bučuriča 
a týkajúce sa mojej osoby, či 
v termíne, spôsobe ukončenia 
pracovného pomeru v Teplo 
Modra s.r.o. (len na doplnenie 
po 24 rokoch práce v modran-
skom tepelnom hospodárstve), 
aj informácie o mojej funkcii 
Zodpovedného zástupcu v te-
pelnej energetike sú pravdivé.

Erik GÁBRIŠ

Vyjadrenie 
redakčnej rady

Redakčná rada MZ hlasovaním 
dňa 17. 11. 2016 jednomyseľne 
rozhodla, že príspevok Posla-
necké trafiky autora D. Buču-
riča bude zverejnený v nasle-
dujúcom čísle. Príspevok bol 
dodaný po novembrovej re-
dakčnej uzávierke a osoby 
v ňom menované majú nárok 
sa vyjadriť k uvádzaným tvrde-
niam, a to v zmysle tlačového 
zákona i v súlade s elementár-
nou slušnosťou. Preto RR ulo-
žila redaktorke, aby umožnila 
vyjadriť sa v článku menova-
ným osobám a tiež, aby zve-
rejnila príspevok aj reakcie do-
tknutých osôb spolu v jednom 
vydaní. Redakčná rada Mod-
ranských zvestí považuje prin-
cíp uverejňovania kritických 
článkov spolu s odpoveďou 
dotknutého subjektu, pokiaľ 
sa tento chce vyjadriť, za jed-
noznačne správny a korektný 
a v tomto postupe chce a bude 
zotrvávať aj naďalej. 
Členovia redakčnej rady MZ

Ďakujeme 
darcom

Slovenský červený kríž poboč-
ka v Modre ďakuje bezpríspev-
kovým darcom krvi, ktorí sa zú-
častnili novembrového odberu. 
Prišlo vás dovedna 28 a všetkým 
srdečne ďakujeme. Tiež patrí 
poďakovanie aj Ladislavovi 
Štiglicovi z Kráľovej. (red)

Nielen kritizovať, ale aj poďakovať sa patrí
Na začiatku roka v nedeľu 17. januára 2016 sa uskutočnila 
pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľudo-
víta Štúra. V Modranských zvestiach som kritizoval, že nápis 
s jeho menom nebol viditeľný. A tak som dokazoval, že na sta-
rej pohľadnici, ktorú mi z Modry poslali v roku 1968 na vo-
jenčinu, v tom čase sa dal nápis prečítať.

My Modrania sme si zvykli 
a snáď nám už zovšednela táto 
osobnosť, ktorá žila a zomrela 
v našom meste. Ľudovít Štúr 
(1815-1856) s jeho výrokom 
zaznamenaným pod jeho me-
nom „Kým duch v národe, ná-
rod žije...“. Snáď i táto dobová 
pohľadnica a príhovor docen-
ta Karola Erdelského prispela 
k zviditeľneniu Štúrovho me-
na. Práve on mi zatelefonoval, 
že nápis pod sochou je zreštau-
rovaný. Touto cestou chcem 
poďakovať všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podie-
ľali na obnove mena Ľudovíta 
Štúra.
Tiež patrí vďaka za vyčistenie 
a tým aj možnosť prečítať si 
historickú tabuľu umiestnenú 
na Hornej bráne. Po prečítaní 

málokomu okrem tých, čo ve-
dia po latinsky, tento nápis nie-
čo hovorí. Staviteľmi bol vy-
braný špeciálne na tento účel 
z Biblie a jeho význam je „Ak 
nebude Hospodin strážiť mesto, 

nadarmo bdie Strážca“, Žalm 
127.1. určite si v tom čase uve-
domovali stavitelia a strážcovia 
hradieb okolo mesta tú pravdu, 
že je tu niekto mocnejší ako oni 
sami, ktorý ochraňoval a ochra-
ňuje naše mesto, i keď už hrad-
by v našej dobe stratili svoj 
význam. Ale pamiatku a histó-
riu chceme odovzdať i ďalšej 
generácii nášho mesta Modra. 
Tak ešte raz, srdečná vďaka.
 Samuel ČÍŽ
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Vývoz komunálneho odpadu v roku 2017
Rodinné domy 
Okruh R1: Bodického, Baštová, Bernolákova, cpinova, Fraňa Kráľa, Ferdinanda Piseckého, Hečkova, J. Bakoša, Jesenského, Kalinčia-
kova, Kellenbergerova, Kollárova, Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, Námestie Slobody, Sládkovičova, Sokolská, Vinárska, Za Šta-
diónom. 
 Netriedený odpad Papier a plasty BRO a BRKO
Január 2. 1., 16. 1., 30. 1. 19. 1. 23. 1.
Február 13. 2., 27. 2. 9. 2. 13. 2.
Marec 13. 3., 27. 3. 2. 3., 23. 3. 6. 3., 20. 3.
Apríl 10. 4., 24. 4. 13. 4. 3. 4, 10. 4., 17. 4., 24. 4.
Máj 8. 5., 22. 5. 4. 5., 25. 5. 1. 5., 8. 5., 15. 5., 22. 5., 29. 5.
Jún 5. 6., 19. 6. 15. 6. 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6.
Júl 3. 7., 17. 7., 31. 7. 6. 7., 27. 7. 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7.
August 14. 8., 28. 8. 17. 8. 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8.
September 11. 9., 25. 9. 7. 9., 28. 9. 4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9.
Október 9. 10, 23. 10. 19. 10. 2. 10., 16. 10, 30. 10.
November 6. 11., 20. 11. 9. 11., 30. 11. 13.1 1, 27. 11.
December 4. 12., 18. 12. 21. 12. 18. 12.

Okruh R2: Bratislavská, 1. mája, Čsl. armády, Dukelská, Erneyho, Družstevná, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Komenského, Krátka, Pod-
horská, SNP, Súkenícka, Štefánikova, Štúrova, Šúrska, Vajanského, Zochova, Dolná, Horná, Kostolná.
 Netriedený odpad Papier a plasty BRO a BRKO
Január 3. 1., 17. 1., 31. 1. 5. 1., 26. 1. 24. 1.
Február 14. 2., 28. 2. 16. 2. 14. 2.
Marec 14. 3., 28. 3. 9. 3., 30. 3. 7. 3., 21. 3.
Apríl 11. 4., 25. 4. 20. 4. 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4.
Máj 9. 5., 23. 5. 11. 5. 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5.
Jún 6. 6., 20. 6. 1. 6., 22. 6. 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.
Júl 4. 7., 18. 7. 13. 7. 4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7.
August 1. 8., 15. 8., 29. 8. 3. 8., 24. 8. 1. 8., 8. 8., 15.8 ., 22. 8., 29. 8.
September 12. 9., 26. 9. 14. 9. 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9.
Október 10. 10., 24. 10. 5. 10., 26. 10. 3. 10., 17. 10., 31. 10.
November 7. 11., 21. 11. 16.1 1. 14. 11., 28. 11.
December 5. 12, 19. 12. 7. 12., 28. 12. 19. 12.

Okruh R3: Dolinky, Harmónia, Karpatská, Lúčna, Národná, Partizánska, Piesok, Pod vinicami, Potočná, Puškinova, Trnavská.
 Netriedený odpad Papier a plasty BRO a BRKO
Január 6. 1., 20. 1. 12. 1. 27. 1.
Február 3. 2., 17. 2. 2. 2., 23. 2. 17. 2.
Marec 3. 3., 17. 3., 31. 3. 16. 3. 10. 3., 24. 3.
Apríl 14. 4., 28. 4. 6. 4., 27. 4. 7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4.
Máj 12. 5., 26. 5. 18. 5. 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5.
Jún 9. 6., 23. 6. 8. 6., 29. 6. 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6.
Júl 7. 7., 21. 7. 20. 7. 7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7.
August 4. 8., 18. 8. 10. 8., 31. 8. 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8.
September 1. 9., 15. 9., 29. 9. 21. 9. 1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9.
Október 13. 10., 27. 10. 12. 10. 6. 10., 20. 10.
November 10. 11., 24. 11. 2. 11., 23. 11. 3. 11., 17. 11.
December 8. 12., 22. 12. 14. 12. 1. 12., 22. 12.

Zbernú nádobu vykladajte v čase o 6.00 hod
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V prípade, že vám neboli pridelené sepa-
račné nádoby na papier a plast kontaktuj-
te nás na: 033/6908333, kristina.cechova@
msumodra.sk. Podrobné informácie o tom 
čo, do ktorej nádoby patrí a naopak nepatrí 
vám poskytnú pracovníci v Kancelárii prvé-
ho kontaktu na Štúrovej 59 alebo si ich pre-
čítajte na internetovej stránke www.modra.
sk.

Obyvatelia bytových domov 
Zo stojísk pri bytových domoch bude netrie-
dený odpad odvážaný každý pondelok a pia-
tok a papier/plasty každý pondelok. Vývoz 
skla bude: 1., 6., 10., 14., 18., 23., 27., 32., 
36., 40., 45., 49. týždeň v roku 2017.

Právnické a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie 

vývoz 110, 240 a 1100 l smetných nádob

Okruh R1: Bodického, Baštová, Bernolá-

kova, cpinova, Fraňa Kráľa, Ferdinanda Pi-
seckého, Hečkova, J. Bakoša, Jesenského, 
Kalinčiakova, Kellenbergerova, Kollárova, 
Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, Ná-
mestie Slobody, Sládkovičova, Sokolská, 
Vinárska, Za Štadiónom. 
Okruh R2: Bratislavská, 1. mája, Čsl. ar-
mády, Dukelská, Erneyho, Družstevná, 

Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Komenského, 
Krátka, Podhorská, SNP, Súkenícka, Štefá-
nikova, Štúrova, Šúrska, Vajanského, Zo-
chova, Dolná, Horná, Kostolná.
Okruh R3: Dolinky, Harmónia, Karpat-
ská, Lúčna, Národná, Partizánska, Piesok, 
Pod vinicami, Potočná, Puškinova, Trnav-
ská. Kristína ČECHOVÁ, MsÚ, (red.)

Zodpovednosť

Zvoz 1x do týždňa
Netriedený odpad Papier a Plasty

Okruh R1 pondelok pondelok
Okruh R2 utorok pondelok
Okruh R3 piatok pondelok

Zvoz 2x do týždňa
Netriedený odpad Papier a Plasty

Okruh R1 pondelok a piatok pondelok
Okruh R2 utorok a piatok pondelok
Okruh R3 piatok a pondelok pondelok

Zodpovednosť
Mestská polícia Modra zazna-
menala v uplynulých dňoch 
niekoľko prípadov požia-
rov v kontajneroch na odpad 
a to v časti Harmónia-Bado-
gy. Prosíme preto obyvateľov, 
a najmä chatárov, aby pozorne 
narábali s popolom zo svojich 
krbov, nakoľko práve ten býva 
najčastejšou príčinou takých-
to udalostí. Ďakujeme, že ste 
zodpovední voči svojmu oko-
liu aj voči majetku.

(red)

Bezpečná Modra - 
ďalší podporený projekt

Mesto Modra spolu s mestskou 
políciou získalo finančné pros-
triedky z Nadácie Allianz pre 
rok 2016 na doplnenie kamero-
vého systému s príslušenstvom 
v centre mesta v sume 3000 
eur. Nadácia podporila projekt 
osadenia na námestí v Modre, 
ktorá bude monitorovať do-
držiavanie rýchlosti, dodržia-
vanie dopravných predpisov 
a bezpečnosť v centre mesta. 

cieľom nadácie je bezpečnosť 
na cestách, najmä detí, mláde-
že dospelých či seniorov, pre-
to podporujú projekty, ktoré 
sú zamerané na zvýšenú bez-
pečnosť na cestách, ekologic-
kú dopravu, výrazné osvetlenie 
prechodov pre chodcov, osa-
denie kamerového systému či 
meračov rýchlosti.

(msú)
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Riadková inzercia
 z Kúpim malotraktor MT8, 

TRAc MT8, TK14.
Tel.: 0905 101 500

 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 

Rybársky zväz oznamuje
Slovenský rybársky zväz, ob-
vodná organizácia Modra, ozna-
muje svojim členom, že prehľad 
o úlovkoch za rok 2016 je po-
trebné odovzdať do 15. januára 

2017 v kancelárii Slovenského 
rybárskeho zväzu v Pezinku ale-
bo v predajni rybárskych potrieb 
RIFO na Súkenníckej ul. č. 26 
v Modre. RF za výbor OO
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Nový festival Chute Malých Karpát
V dňoch 2. a 3. decembra mali všetci milovníci vína, kvalitnej 
gastronómie a kultúry možnosť zúčastniť sa nového festiva-
lu Chute Malých Karpát 2016. Prvý ročník podujatia prebie-
hal na piatich miestach Malokarpatského regiónu súčasne a to 
v Pezinku, Modre, Šenkviciach, Vinosadoch a v Suchej nad 
Parnou. Do podujatia sa zapojilo dvadsať vinárstiev. Modra 
lákala pestrou ponukou z produkcie Víno Ludvik a deviatich 
vinárstiev zapojených do Združenia Víno z Modry. 

Návštevníci mohli pri putova-
ní po regióne využiť aj kyvad-
lovú prepravu, ktorá im bola 
oba dni k dispozícii a bezpeč-
ne ich prepravila k jednotlivým 
vinárstvam. Keďže dobré ví-
no určite lepšie vynikne práve 
v spojení s kvalitným jedlom, 
navzájom sa nehádajú, ale po-
máhajú si a dopĺňajú sa, tak na-
ši návštevníci si to mohli ove-
riť vďaka šiestim reštauráciám, 
ktoré pre náš festival pripravi-
li tradičné gastronomické špe-
ciality Malokarpatského regió-
nu. V Modre pravdaže núdza 
o dobé jedlo nebola a to vďa-
ka reštauráciam Pavúk - wine 
restaurant, Mlyn108, Restau-
rant Landsfeld, či Starý Dom.
Keď človek nasýti svoje ústa, 
patrí sa obohatiť aj ducha. Náš 
kraj, azda je to vínom, od nepa-
mäti lákal množstvo umelcov 
a ľudí, ktorí mu zasvätili svoj 
život a svoju tvorbu. Spestriť 
a skrášliť Modru nám pomohli 
prostredníctvom svojej tvorby 
Janka Lepejová a Gabriel Polia-
čik svojimi obrazmi a fotogra-
fiami Jan Oslík a Martin Bibza.
Veľkým lákadlom pre návštev-

níkov bola aj výstava Z vino-
hradu, ktorú pripravilo Múze-
um Ľudovíta Štúra.
Vínna kultúra nie je len o pi-
tí vína, je to životný štýl ne-
oddeliteľne spätý s krajinou 
a ľuďmi, ktorí v nej prebývajú. 
A v tom našom kraji cítiť vínnu 
kultúru z každého kúta. Z ka-
menných stavieb, ktoré sa zro-
dili z kameňa vynoseného pri 
zakladaní nových viníc, z tvor-

by maliarov, sochárov či básni-
kov, zo starobylých pivníc, ale 
aj zo samotných ľudí. 
Víno vytvára priateľstvá, urov-
náva hádky a bezpochyby tvo-

rí dobrú náladu. Veríme, že sa 
u nás návštevníci cítili dobre 
a radi sa k nám vrátia, aby sme 
tú našu kultúru, vínnu kultú-
ru spolu pozdvihli na správne 
miesto.

Michal PETRÍK a Vinári 
Malých Karpát

Modre sa darilo na európskej súťaži vín
Na tohtoročnej najväčšej európskej vinárskej súťaži vín AWC 
Vienna v rakúskom Klosterneuburgu bol zaznamenaný abso-
lútny svetový rekord v počte zúčastnených vzoriek vín a vinár-
skych producentov. Bolo ich 1 866 zo 41 krajín a priviezli 12 826 
vzoriek. Slovenskí vinári sa ani tento rok nestratili a opäť doká-
zali svetu, že aj u nás na Slovensku dokážeme vyrábať fantastic-
ké vína. Odniesli si až dvadsaťdeväť zlatých ocenení. 

Medzi ocenenými 
nechýbali ani vinári 

z Modry:
Vinárstvo Rariga v silnej kon-
kurencii svetoznámych vinár-

stiev zaznamenalo vynikajúci 
úspech. Prinieslo si dve zlaté 
a tri strieborné medaily. Zlato 
za ružové víno cabernet Sau-
vignon 2015 a Devín slamový 

2015. Naviac sa toto vinárstvo 
z Modry tento rok zaradilo do 
rodiny „jednohviezdičkových“ 
vinárstiev (za významný bodo-
vý zisk z vystavovanej kolek-
cie vín). Ďalší úspešný mod-
ranský vystavovateľ Daniel 
Šimonovič sa môže popýšiť 
krásnou zbierkou štyroch strie-
borných kovov za vína z typic-
kých odrôd modranského vino-
hradníckeho rajónu.
Treba spomenúť, že tieto vi-

nárstva v tomto roku úspeš-
ne bodovali aj na ďalších vý-
znamných medzinárodných 
vinárskych podujatiach: Vina-
lies Internationales Paris 2016, 
Bacchus Madrid 2016, Les 
Grands concours Mondial du 
Monde Strasbourg 2016 i con-
cours Mondial de Bruxelles 
2016.
Všetky výsledky sú uvedené 
na stránke AWc Vienna.

(ir, red)

FO
TO

: Z
D

R
u

ŽE
N

IE
 V

íN
O

 Z
 M

O
D

Ry
, 2

x



15

Spomienka
Dňa 28. 12. 2016 uplynie 20 
rokov čo nás navždy opustil 
náš drahý otec Emil Majnhold st., 
keramik-majster ľudovoumelec-
kej výroby a na jar 2017 uplynie 5 

rokov od smrti našej milovanej mamičky Emy Majnholdovej rod. 
Krištofíkovej. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Česť 
ich pamiatke. S láskou a úctou spomínajú dcéra Daniela, Ema, Alica 
a syn Emil s rodinami.

Nezabudneme
Dňa 7. decembra 2016 uplynulo 35 rokov od úmrtia 
nášho milovaného blízkeho Jozefa Sečkára.

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

Tichá spomienka
Tak tíško odišla duša tvoja, nestihol si ani povedať 
- zbohom rodina moja. Dňa 22. 12. 2016 uplynie 
10 rokov, čo nás náhle opustil náš drahý Štefan Ja-
notík. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú 
spomienku. Smútiaca rodina.

Spomíname
Dňa 26. 12. 2016 uplynú dva roky, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec a starý otec Vladimír Me-
sík. S láskou spomínajú manželka Helena, synovia 
Vladimír, Juraj a dcéra Jarmila s rodinami, vnučka 
Kristínka, vnuci Vladko, Jurko, Jakubko a ostatná 
rodina.

Tichá Spomienka
Dňa 12. 12. 2016 si pripomíname 30. výročie úmr-
tia Antona Petrakoviča. S láskou spomínajú man-
želka, dcéry, vnuci, vnučka a pravnuci. Kto ste ho 
poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Spomienka
Ten, kto poznal - spomenie si. Ten, kto miloval - ne-
zabudne. Dňa 27. 12. 2016 uplynie 15 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec 
MuDr. Erich Moravčík. S úctou a láskou na neho 
spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

Spomienka
Dňa 8. 10. 2016 uplynulo 14 rokov, 
čo od nás navždy odišiel otec, dedko 
a pradedko Alojz Valovič. Tí, ktorí ste 
ho poznali, spomeňte si spolu s nami 
a venujte mu tichú spomienku. Dňa 

13. 12. 2016 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila naša drahá mama, 
babka a prababka Jolana Valovičová. Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. Spomína dcéra Jarmila a syn Alojz 
s rodinami. Navždy zostanete v našich spomienkach...

Nezabudneme
Ten, kto poznal, spomenie si. Ten, kto Ťa mal rád, 
nezabudol. Dňa 30. decembra 2016 uplynie 10 
smutných rokov, čo nás navždy opustila naša dra-
há manželka, matka a stará matka Marta Smetano-
vá, rod. Hajdušková. S láskou a úctou spomína celá 
rodina. 

Tichá spomienka
Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach zostá-
va navždy. Dňa 21. 12. 2016 uplynulo 5 rokov, čo nás 
navždy opustila naša drahá, milovaná mama a bab-
ka Božena Hajdušková. S láskou spomína syn Igor 
s priateľkou Božkou, vnúčatá Tomáš a Katka s rodi-
nou, vnúčatá Simone a Michaela a ostatná rodina.

Spomíname
Ten kto poznal, spomenie si. Ten kto miloval, ne-
zabudne. Dňa 20. 12. 2016 uplynulo 25 rokov od 
úmrtia nášho manžela, otca, dedka, pradedka a bra-
ta Františka Sečkára.

Narodili sa:
Košut Michal 26. 11
Macinský Jakub 3. 11.
Trašky Ema 2. 11

Opustili nás:
Červenák Milan, 31 r. 1. 11.
Fleischhacker Martin, 68 r. 9. 11.
Bartošová Alena, 63 r. 16. 11
Gumbírová Marcela, 76 r. 19. 11.
Havranová Jozefína, 85 r. 21. 11.
Ježovič Jozef, 71 r.  24. 11.
Valach Bohumír, 75 r. 26. 11.

Jubilanti:
95 ročná

Knapeková Zuzana 31. 12.
85 ročná

Šebová Oľga 3. 12.
80 ročná

Šmudlová Anna 20. 12.
75 roční

Belica Ivan 23. 12.
Bíliková Emília 11. 12.
Budovský Karol 3. 12.
Hajdušek Jaroslav 10. 12.

SpoločenSká kronika

Kadlečík Alexander 28. 12.
Ružeková Estera 2. 12.
Šoková Hedviga 24. 12.

70-roční
Bayová Eva 8. 12.
Harminc Ján 19. 12.
Kakalík Rudolf 20. 12.
Lukačovič Ľ. Ľubomír 6. 12.
Nosko Ľubor 8. 12.
Polonec Jaroslav 8. 12.
Setnický František 6. 12.
MuDr. Stanko Peter 28. 12.
Synak Ján 7. 12.
Valachová Marta 15. 12.
Valachová Zora 19. 12.
Vrbová Marta 4. 12.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov

Zosobášili sa:
Andrej chromík
a Mgr. Silvia Bukovská 15. 10. 
Pavol Pekník
a Gabriela Prídalová 19. 11.

Mgr. Eva HORNÁČKOVÁ, 
matrikárka
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Novinky z Gymnázia Karola Štúra 
Prvou významnou udalosťou v tomto školskom roku bolo 
otvorenie školského roka 2016/2017. Konalo sa za prítomnos-
ti prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku. Bola 
to pre nás veľká česť. V rámci Európskeho týždňa športu sme 
sa umiestnili medzi desiatkou najúspešnejších škôl bratislav-
ského kraja, za čo sme získali odmenu v podobe darčekového 
poukazu na nákup športových pomôcok v hodnote 375,- eur. 

Z výhry sme sa tešili ešte raz, 
pretože v rámci súťaže count-
down 2016 školy, ktorú orga-
nizovala Allianz - Slovenská 
dôchodcovská správcovská spo-
ločnosť sa naša škola stala vý-
hercom notebooku Lenovo. 
Ďalšou významnou udalosťou 

bola návšteva predsedu vlády 
Slovenskej republiky pána Ro-
berta Fica. 
Počas jeho návštevy sa uskutoč-
nila prednáška a následne beseda 
so študentami o EÚ a predsed-
níctve SR v Rade Európy. 
Počas uplynulých troch mesia-

cov sme boli úspešní aj v súťaži 
iBobor, kde v kategórii Benjamín 
sa na 1.-112. mieste umiestni-
li tri žiačky zo sekundy Laura 
Lichancová, Eva Ondovčíková 
a Andrea Schüllerová s percenti-
lom 100. S percentilom 99 skon-
čil Michal Šulák zo sekundy, Jer-
guš Gecík a René Féder z primy. 
V kategórii Kadet percentil 99 
získal Matej Palo z kvarty.
29. septembra 2016 sa v našom 
gymnáziu začala veľká dvoj-
mesačná rekonštrukcia vnútor-
ných priestorov školy a telo-
cvične. urobila sme kompletnú 
rekonštrukciu elektrorozvodov 
a osvetlení v triedach, na chod-
bách, v Pc učebniach, vytvo-
ril sme nový útulný priestor pre 
knižnicu, vybudovali nové ka-
binety, uskutočnila sa komplet-
ná obnova maľovky v triedach, 
chodbách a sociálnych zariade-
niach. Kompletnou rekonštruk-
ciou prešla aj naša telocvič-
ňa, počnúc elektroinštaláciou, 
osvetlením, podlahou, obklad-
mi, vstupnými dverami a ma-

ľovkou. Vznikli príjemné oddy-
chové priestory pre študentov. 
Naša škola sa pre nás teraz stala 
úplne novou školou. Boli to dva 
veľmi ťažké mesiace pre učite-
ľov, aj pre študentov. Bolo treba 
zladiť výuku so stavebnými prá-
cami a presunmi žiakov. Dnes 
však môžeme povedať, že sme 
to zvládli. 
Touto cestou sa chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí nám pri 
dokončovacích prácach po-
skytli pomoc. Hlavne našim štu-
dentom, ktorí aj v čase svojho 
voľna, či vo sviatok boli ochot-
ní prísť a pomôcť. Fotoalbum 
školy zo samotnej rekonštrukcie 
a súčasného stavu školy nájdete 
na web stránke školy www.gym-
mo.edu.sk. 
Priestory školy si môžu záu-
jemcovia o štúdium na našom 
gymnáziu prezrieť počas Dňa 
otvorených dverí, ktorý sa bude 
konať 2. 2. 2017. Pre záujemcov 
o štvorročné štúdium o 9.30h 
a pre záujemcov o osemročné 
štúdium o 13.00h. Tešíme sa na 
stretnutie s vami.

Danica GRNÁČOVÁ, 
riaditeľka školy

Aj v našom internáte žijú talenty
Dňa 23. novembra sa uskutočnilo v školskom internáte pri Strednej 
odbornej škole vinársko-ovocinárskej uvedenie zbierky básní Čas, 
láska, život autorky Kataríny Halenárovej, žiačky 4. ročníka školy.

Katka má vo svojom voľ-
nom čase široké spek-
trum záujmov. Je členkou 
folklórneho súboru Ko-
paničiar z Myjavy. Za-
ujíma sa o jogu, hudbu, 
spev a tanec. Svoje bás-
ne vydala knižne vďaka 
finančnej podpore Malo-
karpatskej nadácie Revia. 
Kultúrneho podujatia sa 
vo veľkom počte zúčast-
nili žiaci oboch škôl, kto-
rí žijú v internáte a po-
zvanie na krst prijali aj 
Drahoslava Finková - 
správkyňa nadácie Revia, 
modranská poetka Ľubo-
míra Miháliková, Soňa 
Trojanovská - učiteľka 
slovenského jazyka z Pe-
dagogickej a kultúrnej 

akadémie. Svojim vystúpením 
spestrili program žiaci SOŠVO 
a PaKA. 
cieľom podujatia bolo nielen 

uvedenie knihy, ale naj-
mä výzva pre všetkých 
žiakov, aby si uvedomi-
li, že v každom z nich je 
skrytý talent. Ten však 
uzrie svetlo sveta len 
vlastnou snahou a silou 
vôle. celé podujatie pri-
pravili študenti: mode-
rátor Roman Mifkovič 
a fotograf Lukáš Kučera, 
spoločne s účinkujúcimi 
Veronikou Ďurčovou, Ni-
kolou Hulínekovou, Eri-
kou Krallovou, Renátou 
Grimmovou a Kristínou 
Balážovou.

Roman MIFKOVIČ, 
žiak SOŠVO

Na fotografii: Mladá, na-
daná autorka.

Ekotopfilm pre 
našich žiakov

Dňa 5. decembra 2016 mali žia-
ci modranských základných 
a stredných škôl možnosť po-
zrieť si vybrané filmy v rámci 
Junior festival Ekotopfilm - En-
virofilm Tour pre deti a mládež. 
Projektoví manažéri a ich part-
neri pripravili jedinečný filmo-
vý a sprievodný program, ktorý 
bol rozdelený do skupín, zvlášť 
pre žiakov I. stupňa ZŠ a zvlášť 
pre žiakov II. stupňa ZŠ a stred-
né školy. cieľom festivalu bo-
la osveta prostredníctvom naj-
novších filmov z celého sveta, 
ale najmä enviromentálna vý-
chova mládeže a to tvorivou 
a výpovednou formou. Mesto 
Modra plánuje pokračovať 
v spolupráci s Ekotopfilm fes-
tivalom a podporovať podobné 
projekty zamerané na výcho-
vu mládeže a upevnenie si úcty 
k prírode. Michaela 

GALOVIČOVÁ, MsÚ
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Správy z Vajanského školy
Búdky a kŕmidlá na školskom dvore
Zaujímavý enviromentálny projekt realizovala 5. B trieda z na-
šej ZŠ v rámci predmetu biológia. Pod vedením triednej učiteľ-
ky RNDr. I. Jakubcovej žiaci v priebehu októbra pripravovali 
doma s rodičmi a starými rodičmi búdky a kŕmidlá pre vtáči-
ky na školskom dvore. Deti priniesli spolu 22 kŕmidiel a búdok, 
každý jeden kus bol originálom. Na hodinách techniky ich spolu 
s učiteľom Mgr. V. Kolárikom začali postupne umiestňovať na 
okná a stromy v okolí školy. Deti z tejto triedy budú pravidel-
ne vtáctvo počas zimy prikrmovať. Náš školský dvor sa vďaka 
projektu počas zimy zmení na miesto, kde sa vtáčiky budú môcť 
ukryť a nájsť potravu. Ďakujeme za pomoc všetkým rodičom 
a starým rodičom, ktorí deťom pomáhali.

V utorok 15. novembra 2016 sa 
žiaci 2. ročníka ZŠ Vajanské-
ho zúčastnili besedy venovanej 
k nedožitým narodeninám spiso-
vateľa Vincenta Šikulu a tiež jeho 
dcére Veronike Šikulovej. Bese-
du viedla PhDr. Ľubomíra Mi-

háliková, ktorá deti oboznámila 
so životom V. Šikulu ako aj s je-
ho tvorbou, prečítala im aj ukáž-
ky z jeho titulov. Žiaci si so zá-
ujmom vypočuli aj o jeho dcére 
Veronike Šikulovej, ktorá je 
úspešná slovenská spisovateľka. 

Ako ukážku z jej tvorby prečítala 
úryvok z knihy - To mlieko má 
horúčku. Žiaci tak strávili v prí-
jemnom prostredí modranskej 
knižnice chvíle, ktoré ich určite 
obohatili a niektorí sa rozhodli 
navštevovať mestskú knižnicu. 
Touto cestou sa chceme pani Mi-
hálikovej poďakovať.

I. HORNÁČKOVÁ a M. ŠI-
MOVÁ- JURÍČKOVÁ, 

Stanislava BENKOVSKÁ 
a Beata RAMPÁKOVÁ, 

učiteľky ZŠ

Na fotografii: Vďaka búdkam 
šikovných piatakov má vtáctvo 
o potravu počas zimy postarané.

Víťazstvá a úspechy žiakov ZŠ Ľ. Štúra
Neprejde mesiac, kedy by žiaci zo Základnej školy Ľudovíta Štúra 
nekorunovali úspechom svoju súťaživosť, kreativitu a ochotu ro-
biť aj niečo najviac. V novembri a začiatkom decembra sa im po-
darilo získať hneď niekoľko ocenení, ktoré si zaslúžia pozornosť.

V celoslovenskej súťaži pod ná-
zvom Hovorme o jedle, ktorej cie-
ľom je poukázať na správne stra-
vovacie návyky či zdravý životný 
štýl, zaujal porotu svojou literár-
nou prácou na tému Prečo jem 
slovenské potraviny žiak 9. roční-
ka Samuel Peter Kovár. V dejepis-
nej súťaži História Magistra Vitae 
žiaci zase dokázali, že aj vzdialená 
história má čo povedať dnešným 
mladým ľuďom. 1. miesto s pro-
jektom o habsburskej panovníč-
ke Márii Antoinette získali žiaci 
9. B triedy Henrich Plačko, Ro-
mana Plačková, Tereza Oravco-
vá, Nina Andelová, Daniel Bartoš, 

Dominika Stoličná, Ivan Šťastný 
a Vanesa Heráková. Na 2. mieste 
sa s projektom Radosť Habsbur-
skej dynastie umiestnili žiačky 8. 
A triedy Veronika Kováčová, Ema 
Hipšová, Veronika Haršányová, 
Martina Ivicová, Linda Feranco-
vá. Čestné uznanie získal aj pro-
jekt Hudba, radosť panovníkov, 
ktorý zhotovili žiačky 7. ročníka 
Laura Gavorníková, Martina Pet-
rovská, Sabina urbanová, Kristína 
Ivicová, Eliška Kráľová, Gabrie-
la Kudrnáčová a Lea Kovárová. 
Súťaž Kodu cup organizuje spo-
ločnosť Microsoft. Je zameraná 
na vytváranie hier aj bez znalosti 

programovania. Rozvíja fantáziu, 
kritické myslenie a tvorivosť detí. 
Prvenstvo v tejto celoslovenskej 
súťaži sa podarilo získať nášmu 
žiakovi 8. A triedy Matejovi Gla-
dišovi. Medzinárodná súťaž iBo-
bor má už tiež svoje pevné miesto 
v obľúbenosti a záujem našich 
žiakov o túto súťaž z roka na rok 
narastá. V prvej polovici novem-
bra sa jej zúčastnilo spolu až 195 
žiakov, z toho 58 žiakov sa stalo 
úspešným riešiteľom. Začiatkom 
decembra pätica tretiakov a jedna 
prváčka postúpili do finále celo-
slovenskej súťaže Festival vody. 
Tú pravidelne organizuje Brati-
slavská vodárenská spoločnosť 
a je zameraná na vodu a jej výz-
nam a nenahraditeľnosť v živote 
človeka. Naši finalisti zhotovili 
dva zaujímavé súťažné projekty - 
modely kolobehu vody v prírode. 
Odborná porota napokon rozhodla 
a udelila krásne 3. miesto súťažia-
cim Melánii a Michalovi Jakabo-
vičovcom. Všetkým žiakom aj 
touto cestou blahoželáme a ďaku-
jeme za úspešnú reprezentáciu na-
šej školy.
 Mgr. Mária SETNICKÁ

Na fotografii: Naši úspešní žiaci 
zo ZŠ Ľ. Štúra.
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Spolupráca 
školy

Hubert Sereď J. E. zorganizova-
la 29. novembra 2016 v priesto-
re Molo Restaurant Bratislava 
event Dámsky klub za účasti od-
borníčok, ale aj neodborníčok na 
šumivé vína z oblasti médií a šo-
ubiznisu. cieľom akcie bol krst 
nového výrobku šumivého vína, 
ale aj filantropická aktivita, kto-
rou chce firma podporiť zmyslu-
plné spoločenské aktivity. Nomi-
novaní na finančnú podporu boli:
Karin Kovácsová - somelierka, 
ktorá žiada finančnú podporu pre 
štúdium somelierstva v Rakúsku.
Občianske združenie Vodný 
Hrad pri Seredi žiadal finančné 
prostriedky na obnovu zanedba-
nej kultúrnej pamiatky.
Stredná odborná škola vinársko-
-ovocinárska v Modre žiadala 
pomoc pri nákupe učebných po-
môcok. Súťažiaci boli predsta-
vení formou video vizitiek a do-
plňujúcimi otázkami zo strany 
moderátorky. Hlasovania sa zú-
častnilo 70 členiek Dámskeho 
klubu. Víťazom sa stala naša SO-
ŠVO v Modre, ktorú predstavo-
val riaditeľ školy Mgr. Slavomír 
Zoch. Škola získala od spoloč-
nosti interaktívnu tabuľu.

(red, sz)
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Kvalita v poskytovaní sociálnych služieb
Mestské centrum sociálnych služieb je jedným z viacerých po-
skytovateľov sociálnych služieb v meste. Od roku 2005 je sa-
mostatnou príspevkovou organizáciou a poskytuje služby viace-
rým skupinám. Počas celého obdobia prešla mnohými zmenami, 
v spolupráci s mestom reagovala na podnety zo strany občanov 
rozšírením a skvalitňovaním sociálnych služieb. Našou snahou 
je služby rozvíjať, pomáhať občanom v ich nepriaznivej sociál-
nej situácii, skvalitňovať životné prostredie klientov a pracovné 
prostredie zamestnancov. Pomocou dotácií z projektovej činnos-
ti sme postupne vybudovali bezbariérovosť pri vstupoch, sociál-
ne zariadenie pre imobilných občanov, protišmykovú podlahu, 
zabudovali sme madlá v interiéri, prebudovali kúpeľňu. 

Najväčšie zastúpenie služieb, 
ktoré poskytujeme, majú so-
ciálne služby pre seniorov 
v zariadení opatrovateľskej 
služby, v dennom stacioná-
ri opatrovateľskou službou 
v domácnosti, v dennom cen-
tre, prepravnou službou a po-
skytovaním obedov v jedálni. 
Ďalšou cieľovou skupinou sú 
občania bez prístrešia, ohro-
zení sociálnym vylúčením 
a v nepriaznivej sociálnej si-
tuácii. Sociálne služby im po-
skytujeme v útulku a v zaria-
dení núdzového bývania.
Zamestnanci sa pravidelne zú-
častňujú vzdelávania v súlade 
s konkrétnou pracovnou čin-
nosťou. Kvalita, podľa zákona 
o sociálnych službách, sa týka 
plnenia mnohých štandardov. 
Veľmi dôležitým kritériom je 
dodržiavanie základných ľud-
ských práv a slobôd. Aj tí ob-
čania, ktorí sú odkázaní na 

pomoc zvonka majú právo na 
slušné zaobchádzanie, na prá-
vo výberu služby a zariadenia, 
na zachovávanie ľudskej dôs-
tojnosti a osobnej cti, na reš-
pektovanie náboženskej viery, 
na dodržiavanie listového ta-
jomstva či pohybu. Majú prá-
vo žiť a dožiť dôstojne. 
Počas roka sme spolupra-
covali s mnohými štátnymi 
i mimovládnymi neziskový-
mi organizáciami, so škola-
mi, s ďalšími zariadeniami. 
cieľom je, okrem odborného 
rastu, aj spríjemňovať život 
klientov. Tradičnými poduja-
tiami bola oslava fašiangov, 
Deň žien, Deň matiek, Kvetná 
nedeľa, Juniáles, Medzinárod-
ný letný tábor seniorov, Me-
siac úcty k starším, príchod 
sv. Mikuláša. Dnes sa pripra-
vujeme na Vianočné trhy. Od 
jesene v rámci tvorivých diel-
ní naši starkí vyrábajú deko-

račné predmety a tešia sa, že 
spravia ďalším ľuďom radosť 
a dokážu tak, že vedia byť eš-
te užitoční. 
Touto cestou by sme radi po-
ďakovali všetkým, ktorí sú 
nám pri neľahkej práci nápo-
mocní. Ide o lekárov prvého 
kontaktu, či lekárov - špecia-
listov, najmä MuDr. Džupo-
vi a zdravotnej sestre p. Pi-
sarčíkovej, pracovníkom RZP, 
modranským materským a zá-
kladným školám, školskému 
klubu na ZŠ ĽŠ, ZuŠ Mod-
ra, Špeciálnej základnej ško-
le a PaKA Modra, Komunitnej 
nadácii Revia a OZ Kráľovan. 
Ďakujeme tiež dobrovoľní-
kom a pracovníkom ÚPSVaR 
v Pezinku, praktikantom škôl. 
Naďalej pokračovala spolu-
práca s členmi JDS v Modre, 

za všetky tie výborné koláči-
ky, či šišky vám, milé senior-
ky - srdečná vďaka. Počas ro-
ka sme spolupracovali s MsÚ 
Modra, sociálnou komisiou 
pri MsZ. Pracovníkom úradu, 
poslancom a členom komisie 
patrí tiež naša veľká vďaka.
V závere dovoľte vysloviť veľ-
ké poďakovanie kolegyniam 
a kolegom, ktorí sú v dennom 
kontakte s tými, ktorí pomoc 
potrebujú. Bez ich úsilia, tr-
pezlivosti a osobného vkladu, 
by teoretické snahy boli már-
ne. Všetkým ľuďom dobrej 
vôle prajeme príjemné strá-
venie vianočných sviatkov 
v kruhu najbližších.

Mgr. Jana MACHALOVÁ, 
riaditeľka MsCSS Modra, 

red.
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Drienkové mafiny
A anglicko-českom slovníku A. Osičku a J. 
Poldaufa (Academia Praha 1970) je „muf-
fin“ preložený ako „horúca, maslom po-
tretá dolka“. Nuž teda neviem...napokon 
v tých časoch sme anglo-americké mafi-
ny ani nepoznali. Dnes je to celkom inak. 
Z pultov našich predajní sa na nás usmie-
vajú mafiny ovocné, čokoládové, škorico-
vé, paradajkové, špenátové... Stačí si len 
vybrať a potom okoštovať. Ten, kto mafi-
ny nepozná, rýchlo zistí, že tieto „tortič-
ky do dlane“ sú pomenej sladké a sú spra-
vidla bez polevy... V našej rodine sme si 
na toto angločudo zvykli len nedávno. Môj 
syn Michal si z Kanady priviedol Etelku. 

Tá sa potešila, že Sloven-
sko je krajinou čučoriedok. 
Pretože dobré mafiny bez 
„blueberry“ jednoducho 
neupečieš. Čučoriedky sa 
vám však po čase zunu-
jú a je potrebné nahradiť 
ich čímsi iným. Napadli 
mi drienky. Každú jeseň 
ich v modranskom cho-
tári nazbieram za vedier-
ko. Potom ich odkôstkujem 
a zamrazím. Nuž a v zime z nich 
pripravím mafiny. Drienkové mafiny. Po-
trebujem na to dva hrnčeky polohrubej 

múky, hrnček práškového cukru a roz-
topeného masla, tri vajcia, prášok do 

pečiva a 300 gramov drienok. Žĺt-
ky vymiešam s cukrom, do mi-

sy prilievam maslo a mú-
ku. Metličkou všetko 

zľahka premiešam 
a až potom dáv-
kujem tuhý sneh 
z troch bielkov 

a dve hrste drienok. 
Homogénnu masu plním 

do silikónových košíčkov 
a pečiem v rúre pri 180 stup-

ňoch celzia slabú polhodinku. 
Keď mafiny vychladnú, do čaše si na-

lejem našu ružovú frankovku.
 Fedor MALÍK st.
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Z kultúrnej minulosti Modry
Spomedzi štyroch slobodných kráľovských miest na úpätí Ma-
lých Karpát stála v minulých storočiach na poprednom mieste, 
po národnej stránke, Modra. Možno hovoriť o národnom cha-
raktere aj v časoch najtuhšej maďarizácie. V Modre účinkovali 
národne uvedomelí verejní činitelia a pod ich vplyvom sa národ-
ne uvedomovali aj mešťania a obyvatelia vôbec. Modra nemala 
v minulosti verejné úrady vzhľadom na komunikačné ťažkosti, 
veď aj roku 1838 začatá stavba prvej konskej železnice Brati-
slava-Trnava, Modru obišla. V roku 1870 tu založili učiteľský 
ústav a niektorí pedagógovia sa snažili Modre dať uhorsko-vlas-
tenecký náter a preto uskutočňovali protislovenské akcie. Aj na-
priek tomu si Modra uhájila svoj čistý slovenský národný štít. 

K Modre sa viaže viacročný po-
byt národného buditeľa, profe-
sora bratislavského lýcea, po-
slanca a spisovateľa Ľudovíta 
Štúra. Štúrovci mali už dávnej-
šie kontakt s Modrou. Otec Ľu-
dovíta a Karola Samuel Štúr bol 
žiakom modranského gymnázia 
v čase, keď bol jeho rektorom 
Michal Škultéty, otec neskoršie-
ho riaditeľa revúckeho gymná-
zia. V Modre účinkoval a zomrel 
(1889 - 1970) Jozef Štúr, otec 
geológa Dionýza Štúra. Aj sám 
Ľudovít Štúr mal k Modre vzťah 
už ako študent a tento kontakt sa 
utužil v roku 1839, keď sa stal 
rektorom modranského gymná-
zia Karol Štúr, Ľudovítov brat. 
V roku 1842 prišiel Ľudovít na 
návštevu do Modry s ruským 
vedcom Sreznevským a od toho 
času tam aj častejšie dochádzal. 
V roku 1848 hľadal Štúr na bý-
valej ev. fare útočisko pred pre-
nasledovaním. Neskôr prichádza 
Ľudovít Štúr do Modry po smrti 
brata Karola. Tu potom žil utiah-
nuto pod policajným dozorom 
a venoval sa výchove siedmich 
sirôt po bratovi. Tu aj zomrel 12. 
januára 1856. 
Modra vynikala aj na poli škol-
stva. Vzniklo tu ev. gymnázium, 
ktorého začiatky siahajú do roku 
1594. Gymnázium založil a spo-
čiatku udržoval mestský magis-
trát, neskoršie oba ev. cirkevné 
zbory (slovenský i nemecký). 
Pre Slovákov nadobudla škola 
väčší význam. Po príchode Pav-
la Jakobeia (1722 - 1752), ktorý 
zaviedol na túto latinskú školu 
slovenčinu a sám vyučoval tzv. 
československú (tzn. biblickú) 
reč. Neskorší konrektor Michal 
Gotšaltovský (1825 - 1828) už 
oboznamoval študujúcu mládež 

aj s čs. literatúrou a založil ústav 
slovanský. Najväčší rozmach 
nastal v štúrovskej dobe, keď 
bol rektorom Karol Štúr (1839 
- 1846) a po ňom Ján Kalinčiak 
(1846 - 1858). Vtedy tu študovali 
aj srbskí žiaci, ktorí si tu založi-
li samovzdelávací krúžok. Gym-
názium navštevovali najmä žiaci 
zo západného Slovenska, ale aj 
iných krajov, napr. z Báčky, Ba-
nátu, Čiech a Moravy. Ústav mal 
pozoruhodnú knižnicu. Študujú-
ca mládež usporadúvala divadel-
né predstavenia a národné zába-
vy. Spomedzi žiakov sa mnohí 
zúčastnili povstania roku 1848 
- 49. J. M. Hurban, J Kalinčiak, 
Ľ. Štúr a D. Minich sa snažili 
ústav poslovenčiť, mal na ňom 
učiť aj Ľ. Štúr. Po odchode J. 
Kalinčiaka zostali na gymnáziu 
len 4 triedy v roku 1870 zaniklo. 
Okrem gymnázia bola v Mod-
re aj škola Benediktínov (1674 
- 1777), ktorá mala dve gymna-
ziálne triedy. 
V roku 1870 založili v Modre 
Štátny učiteľský ústav na zákla-
de 38. zákonného článku z roku 
1868. Modru za sídlo učiteľské-
ho ústavu vybrala vláda z maďa-
rizačných dôvodov. Spočiatku 
sa však vyučovalo po nemecky. 
Ústav sa rozvíjal pod vedením 
riaditeľa Karola Lenhardta. Za 
jeho účinkovania sa slovenským 
žiakom nediala nijaká krivda. 
Väčšina profesorov však bola 
iného zmýšľania, čo sa prejavo-
valo v prenasledovaní sloven-
ských žiakov. Títo potom museli 
odísť na čisto maďarské ústavy. 
Aj tak sa podarilo v žiakoch udr-
žať slovenské povedomie, hlav-
ne zásluhou Jozefa Kopu, ktorý 
vyučoval spev, cirkevnú hudbu 
a hru na organ. Do roku 1918 

vyštudovalo v Modre okolo 150 
učiteľov - Modranov a asi 20ti 
pôsobili v slovenských obciach 
na Dolnej zemi. Medzi absol-
ventmi po roku 1918 boli aj ná-
rodní umelci Laco Novomestský 
a Ján Smrek, akad. sochár J. Po-
spíšil a iní. 
V Modre bola aj Štátna chlap-
čenská meštianska škola. Časť 
jej absolventov odchádzala na 
učiteľský ústav, iní na gymná-
zium. V roku 1902 postavili bu-
dovu pre dištriktuálnu dievčen-
skú meštiansku školu. Vďaka 
dobrému pedagogickému ve-
deniu a internátnej výchove si 
škola získala dobré meno. Prvou 
riaditeľkou po roku 1918 bola 
Mária Izáková. Do Modry po 
roku 1918 premiestnili z Brati-
slavy Štátnu vinársku školu, kto-
rá po reorganizácii ako Stredná 
poľnohospodárska a technická 
škola vychovávala a aj v dnešnej 
dobe vychováva odborníkov pre 
vinohradníctvo a vinárstvo. Aj 
činnosť Matice slovenskej našla 
v Modre priaznivé podmienky, 
keď sa roku 1870 začali vytvárať 
miestne jednateľstvá (odbory), 
poverili organizovaním tohto 
jednateľstva v Modre učiteľa Já-
na Jaromíra Maiera, ktorý oko-
lo seba zhromaždil roduverných 
Slovákov. Členmi boli: Daniel 
Minich, Daniel Lačný, Ján Izák 
a z Pezinka, kde nebolo jedna-
teľstvo to bol Peter Jamnický 
a Ján Zigmundík. V matičnej 
dobe sa stal mešťanostom Mod-
ry prvý slovenský mešťanosta, 
štúrovec Karol Hajíček. Na dom 
Matice na popud J. Izáka zavied-
li tzv. šestákovú zbierku. 
Významnú úlohu v spoločen-
skom živote Modry zohralo ro-
ku 1881 založené Meštianske 
kasíno. Vo voľbách roku 1901 
bol slovenským kandidátom Dr. 
Miloš Štefanovič (1854 - 1904). 
V roku 1906 vystúpil so sloven-
ským národným programom Dr. 
František Jehlička. Zvíťazil vo 
voľbách, po roku sa však vzdal 
mandátu. Modru v župnom za-
stupiteľstve v Bratislave zastu-
poval Dr. M. Ivanka. O národnú 
kultúru sa v Modre zaujímali aj 
ženy. Na výstavu slovenských 
výšiviek roku 1887 v Turč. sv. 

Martine zozbierali pod vedením 
Ruženy Izákovej peknú zbierku 
rukávcov, čepcov košieľ, záster 
a krojov. Bola to jedna z väčších 
expozícií na výstave. 
Kultúrny význam Modry potvr-
dzuje aj kníhtlačiareň, ktorú tu 
začiatkom 20. storočia založil 
staroturiansky rodák Šimon Ro-
háček (1873 - 1934). Tlačil sa tu 
časopis Dennica (1903 - 1906), 
Dolnozemský rodák, Považské 
noviny, Svetlo (1907 - 1914), 
Stráž na Sione (1900 - 1914). 
Z tlačiarne vychádzali slovenské 
tlačivá pre svetské i cirkevné 
úrady a spolky, publikácie a bro-
žúry. Š. Roháček napísal a vydal 
Slovenský pravopisný ukazo-
vateľ (1908), Pečivá a zákusky, 
Nový venček slovenských piesní 
(1908). Po vypuknuté prvej sv. 
vojny ho jeden profesor obžalo-
val z velezrady, uväznili ho a len 
na zákrok kapitána E. Raitha ho 
zamestnali na doplňovacom ve-
liteľstve domobrany, pre ktoré 
cez vojnu zhotovoval tlačivá. 
V roku 1892 založili v Modre 
turistický spolok, ktorý vyvíjal 
peknú činnosť najmä v letovis-
ku Harmónia, založenom roku 
1890. Rozsiahle modranské lesy 
a čistý vzduch predurčovali Har-
móniu za rekreačné stredisko. 
V krátkom čase tu postavili vi-
ly. V rámci činnosti turistické-
ho spolku sa A. Filípek staral 
o zriaďovanie a údržbu chodní-
kov, cestičiek, mostíkov, v kad-
luboch zachytených prameňov, 
lavičiek a odpočívadiel. Zriadi-
lo sa tu tenisové ihrisko. Obno-
va tenisového kurtu bola reali-
zovaná roku 1971v akcii Z pod 
vedením Igora Brázdoviča, jeho 
brata Mariána, bratov Vavrinčí-
kovcov, Valentínovcov, Emila 
Majnholda a ďalšíh priateľov. 
Na tieto chvíle veľmi rád spomí-
nam. Mali sme posilňovňu, fun-
goval Kačabar. Harmónia ma-
la veľa rekreačných chát, kam 
chodievali deti do táborov, fun-
govalo kúpalisko aj obchod. Sú 
to najkrajšie spomienky môjho 
života...
Medzi modranských rodákov 
patrí od 18. storočia aj Ján J. 
Schreiber, autor Dejín Modry 
(1719). Jeho brat Martin - histo-
rik, P. Belus - literár, Gustáv Fa-
mler,... (Pokračovanie na 

nasledujúcej strane)
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Amavet zvládol kurz pre mladých sprievodcov
Amavet klub č. 944 Impulz získal od mesta Modra finančnú 
podporu na organizovanie Kurzu pre mladých sprievodcov. 
Nie je jednoduché vyškoliť mladých sprievodcov po Modre, 
ale náš klub sa na túto činnosť veľmi svedomito a odborne 
pripravil vďaka spolupráci s Múzeom Ľ. Štúra a pani Mgr. 
Sylviou Hrdlovičovou.

Kurz pre mladých sprievodcov 
bol rozdelený do dvoch častí. 
V prvej časti mladí sprievod-
covia zvládli tematiku o Ľu-
dovítovi Štúrovi a pamiatkach 
z tej doby. Ich sprevádzanie si 
mohli na jar pozrieť študenti 
z oboch základných modran-
ských škôl, či žiaci z Pezin-
ka. Mladí sprievodcovia robili 
prednášku vo Vinársko-ovo-
cinárskej škole s vychádzkou 
na miesto zranenia Ľ. Štúra, 
a do Veštíkovej horárne. V má-
ji sprevádzali našich starších 
spoluobčanov z klubu dôchod-
cov a svojich priateľov a zná-
mych. 
Len čo mladí sprievodcovia 
skončili s témou o Ľ. Štúrovi, 
už sa vrhli na štúdium novej 
témy, ktorou bola keramika. 
Od apríla do júna opäť navšte-
vovali druhú časť kurzu pre 
mladých sprievodcov. A keď-
že témou bola keramika, mohli 
si aj prakticky vyskúšať prácu 
s hlinou, pričom si vytvorili 
vlastné keramické diela. Prak-
tickú stránku sprevádzania 
a svoje vedomosti predviedli 
na Dňoch hliny, v sobotu 10. 
septembra. Mohli ste ich vi-
dieť na 7 stanovištiach, o kto-
rých vedeli veľmi pekne poroz-

právať. Okrem sprevádzania 
mladí sprievodcovia pripravili 
aj vlastné projekty, ktoré bo-
li počas týchto dní vystavené 
na stojanoch pred každým sta-
novišťom - budovou, kde sa 
hovorilo o histórii keramiky, 
o habánoch, o sviatkoch a tra-
díciách keramikárov, význam-
ných osobnostiach, ktoré sa za-
slúžili o rozvoj keramikárstva 
v Modre a taktiež o súčasných 
umelcoch, ktorí v tradícii stále 
pokračujú.
Mladí sprievodcovia, ktorí bo-

li vyškolení aj vďaka podpo-
re mesta Modra, boli za svoju 
snahu odmenení, mohli sa zú-
častniť bezplatne na akciách 
klubu, alebo si uhrádzali len 
nepatrnú časť. Takto sa mohli 
zúčastniť výletu na Východné 
Slovensko, kde videli bezplat-
ne múzeum A. Warhola, dreve-
ný kostol v Topoli, kostol sv. 
Egídia v Bardejove. V Poľsku 
okrem Krakova navštívili aj 
koncentračný tábor v Osvien-
čime. Sprievodcovia, ktorí ne-
zaváhali a zúčastnili sa na vý-
lete do mesta Martin - kolísky 
vzdelanosti, rozšírili si svo-
je vedomosti návštevou Slo-
venského literárneho múzea, 
Skanzenu slovenskej dediny, či 
domu maliara Martina Benku. 
V novembri Amavet klub 944 

IMPuLZ pre svojich členov 
a žiakov Vajanského ZŠ, zor-
ganizoval exkurziu do Incheby 
na výstavu cosmos Discove-
ry. Ale okrem náučných ak-
cií, ktoré klub prináša, mohli 
sprievodcovia, členovia klu-
bu navštíviť aj športové akcie 
akými sú napr. korčuľovanie 
na štadióne v Trnave či ská-
kanie na trampolínach v Jump 
aréne v Bratislave.
Do budúcna klub plánuje spo-
luprácu s modranským Rádiom 
Modra, kde by sprievodcovia 
radi prezentovali tak štúrov-
skú tematiku, ako aj vedomosti 
o keramike a histórii.

Ingrid KUNÍKOVÁ, 
vedúca Amavet klubu 944 

Impulz

(Z kultúrnej minulosti Modry - 
dokončenie zo str. 19.)

... Pavol Lichner - riaditeľ Lý-
cea v Bratislave, autor učebníc, 
z ktorého pozostalosti založili 
štipendium na podporu žiakov 
z Modry, Dr. Karol Kanka - lekár, 
očný špecialista, neskôr riaditeľ 
Štátnej nemocnice v Bratisla-
ve. Modranským rodákom bol aj 
Daniel Minich - priateľ Ľudoví-
ta Štúra a nástupca Karola Štúra 
v kazateľskom úrade. V Modre sa 
narodil aj Ján Bakoš, prvý profe-
sor semitskej filológie na univer-
zite Komenského. Rodákom je 

aj Dr. Gustáv Voda. Po štúdiách 
lekárnictva v Budapešti odišiel 
na univerzitu v Berne. Ďalším 
významným rodákom je Dr. Vi-
liam Westsik, nositeľ Kossutho-
vej ceny. Spomedzi významných 
osobností treba spomenúť aj Pav-
la Jakobeiho - kazateľa, literárne 
činného, Michala Kováča-Marti-
niho, kazateľa v Modre, neskôr 
seniora a superintendenta, jeho 
syn Gabriel bol rektorom mod-
ranského gymnázia, potom pro-
fesorom prírodovedy na lýceu 
v Bratislave. J. M Hurban ho v ži-
votopise Ľ. Štúra charakterizoval 

ako „uznanú autoritu vo fyzike, 
matematike, profesora, výborné-
ho, solídneho muža, vedám od-
daného a k národu slovenskému 
pietou a láskou sa nesúci. Veľkú 
vážnosť svoju nejeden raz polo-
žil na váhu v obrane práva reči 
slovenskej“. V Modre-Kráľovej 
pôsobil krátky čas mladý príro-
dopisec Krištof chorvát, ktorý 
svojimi prácami razil nové cesty 
v národopisnom bádaní.
Pavel Zoch, rodák z Jasenovej, 
nástupca D. Minicha, bol zakla-
dateľom modranského sirotin-
ca. Starší brat Dr. Ivan Branislav 

Zoch sa usadil v Modre roku 
1908 ako dôchodca. Bol profeso-
rom revúckeho gymnázia, auto-
rom prvých slovenských učebníc. 
Po zrušení revúckeho gymnázia 
pôsobil v chorvátsku ako profe-
sor gymnázia v Osije a riaditeľ 
gymnázia v Sarajeve a Petrinji. 
V Modre sa v 19. storočí narodil 
aj Dr. Karol Heuffel, lekár a bo-
tanik, venoval sa výskumu flóry 
Banátu kde objavil mnohé nové 
rastliny. E. MAJNHOLD ml.,

čerpané z publikácií 
Univerzitnej knižnice, 

(red.)
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Huncokárske hody na Vincenta 
Horskí ľudia, ľudia z hôr - takto sami seba označovali dre-
vorubači v okolitých horách, zomknutá skupina obyvateľstva, 
o ktorej mnohí z vás určite počuli. V našom prostredí známi 
pod menom huncokári, ktoré vzniklo skomolením nemeckého 
slova Holzhacker - drevorubač (hulcokár, hulcogr, huncokár). 

Vďaka pomerne izolovanému 
spôsobu života si zachovali 
svoje špecifické zvyky, kultú-
ru, reč či piesne. Ich život, tra-
dície a osudy sa stali námetom 

divadelného predstavenia so 
spevmi s názvom Naši Hunco-
kári, ktoré naštudovali a kon-
com roka odohrali ochotníci 
z FSS Obstrléze z Pezinka. Po-

zývame vás na modranské uve-
denie hry v nedeľu 22. januára 
2017 o 17.00 hod do Kultúrne-
ho domu v Modre (vstupné je 
dobrovoľné). Divadlo živo za-
chytáva osudy členov hunco-
kárskej rodiny v medzivojno-
vom období v našom regióne, 
ich tance, spevy, tradície, prácu 
a život až po narušenie ich špe-
cifického a uzavretého života 

po druhej svetovej vojne. Pred-
stavenie je súčasťou a zavŕše-
ním Huncokárskych hodov, 
ktoré už tradične na Vincenta 
organizuje Penzión Huncokár 
v Modre - Piesku. Od piatka do 
nedele (20. - 22. 1.) vás čaká 
trinásty ročník zimných hodov, 
tradičná zabíjačka a dobrá zá-
bava v areáli penziónu. Srdeč-
ne vás pozývame do lesa i do 
divadla.

Marcela KVETKOVÁ, 
KC Modra 

Kino Mier v roku 2017
Vždy, na prelome rokov vám prinášame informácie, čo by sme 
vám v budúcom roku chceli ponúknuť v programe kina Mier. 
Môžete sa určite tešiť na hrací profil utorok až piatok o 19.00 h 
a cez víkendy v sobotu a v nedeľu o 16.30 a 19.00 h. Pre nároč-
nejšieho diváka bude pokračovať každú stredu Filmový klub 
K4. Preukaz člena stojí 5 € a zakúpiť si ho môžete v poklad-
ni pred každým predstavením. Výhodou pre držiteľa preukazu 
je zľava 50% zo vstupného vo všetkých filmových kluboch na 
Slovensku a v ČR. V bratislavskej predajni Klapka.sk nakúpi-
te vďaka nemu so zľavou filmologickú literatúru, DVD, sound-
tracky, plagáty k vybraným slovenským i zahraničným filmom. 

Ďalej sa budeme zapájať do špe-
cializovaných prehliadok ako 
Scandi - severská filmová ko-
lekcia, Projekt 100 - najväčšia 
putovná prehliadka na Sloven-
sku a pod. Od februára sa vra-

ciame k prenosom zo sveto-
vých divadelných scén do kina, 
vďaka ktorým si môžete pozrieť 
tie najúspešnejšie predstavenia 
z Národného divadla Londýn, či 
Metropolitnej opery v New yor-

ku. Pre školy máme pripravený 
Školský kabinet deťom a ponu-
ku filmov vhodných pre MŠ, ZŠ 
a SŠ v Modre a okolí. Ponuku 
animovaných i hraných filmov 
si môžete pozrieť na www.kino-
modra.sk alebo vám premietanie 
radi tematicky ušijeme na mieru 
(kontaktujte nás prosím e-mai-
lom mier@kinomodra.sk alebo 
telefonicky 033 647 21 12). A čo 
prinesie rok 2017 do kín? Pokra-
čovanie Resident Evil: Posledná 
kapitola, očakávaných Päťdesiat 
odtieňov temnoty, Trainspotting 
T2, animovaný film Šmolko-
via: Zabudnutá dedinka, Kong: 
Ostrov lebiek, Kráľ Artuš: Le-
genda o meči a mnoho ďalších 
výborných filmov. 
Kino Mier Modra a jeho budo-

vu čakajú v roku 2017 aj staveb-
né úpravy a investície. Ako prvú 
plánujeme budúci rok opraviť 
strechu. V budove kina bojuje-
me s mnohými problémami, ale 
aj napriek podmienkam, ktoré 
nie sú ideálne sa snažíme o pra-
videlnú prevádzku kina a zaují-
mavý program pre obyvateľov.
Aby ste mali vždy včas infor-
mácie o programe a filmoch, 
zaregistrujte si vašu e-mailo-
vú adresu na web stránke kina 
Mier www.kinomodra.sk a raz 
do týždňa vám príde aktuálny 
program. Samozrejme, sleduj-
te aj náš FB profil alebo stránku 
www.kcmodra.sk.

Roman ZATLUKAL, 
dramaturg, 

Kino Mier Modra 

Modranská 
kapustnica

V sobotu 25. februára 2017 sa 
bude konať 13. ročník obľúbe-
nej súťaže vo varení najchutnej-
šej kapustovej polievky, ktorá 
je v Modre súčasťou oslavy Fa-
šiangov. Zapojiť sa môže každá 
rodina, organizácia či kolektív, 
ktorý ma chuť predviesť svoje 
kulinárske zručnosti a pohostin-
nosť. Príďte s nami veselo strá-
viť koniec fašiangového obdobia, 
zapojením sa do súťaže nám po-
môžete dotvoriť voňavú a veselú 
atmosféru podujatia. Súťažným 
družstvám organizátor zabezpečí 
stánok, drevo a zaujímavé ceny. 
Ak máte záujem zapojiťsa, tele-
fonujte do kancelárie Kultúrneho 
centra v Modre na tel.: 033 647 21 
12 alebo si stiahnite prihlášku na 
www.kcmodra.sk. (mk)

Veselé Vianoce a naše 
poďakovanie za spoluprácu

Redakcia Modranských 
zvestí spoločne s členmi 
redakčnej rady ďakuje za 
spoluprácu v tomto roku 
všetkým dopisovateľom, 
kolegom z mestského 
úradu a mestských spo-
ločností, obyvateľom, 
školám, združeniam, 
športovým klubom, se-
niorom a všetkým os-
tatným. Ďakujeme in-
zerentom za prejavenú 
dôveru. 
Aj vďaka vám všetkým 
vytvárame každý me-
siac zaujímavý obsah 
mestských novín. Každý 
z vašich tipov je pre nás 
dôležitý a naše poslanie 
- informovať obyvate-

ľov o tom, čo sme v mes-
te Modra zažili, čo je nové, 
ale aj čo vás trápi a čo by 
ste si želali, pretavíme do 
strán mesačníka. 
Prajeme všetkým veselé 
a pokojné vianočné aj no-
voročné sviatky. Oslávte 
ich v kruhu svojich naj-
bližších a spomeňte si aj na 
iných. Nech naše spoloč-
né myšlienky putujú aj za 
Modranmi, ktorí vycesto-
vali z domoviny do sveta. 
Želáme všetkým šťastný 
nový rok 2017, nech je ro-
kom spokojnosti, toleran-
cie aj dobrých skutkov.

Jana KUCHTOVÁ, 
redakcia Modranských 

zvestí
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Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra
Družstvo dorastencov
Naši dorastenci sa predstavia v odpovediach na nasledovné 
otázky: 1. Aké miesto v Modre a okolí je Tvoje najobľúbenej-
šie?, 2. Čo robí náš tím v tejto sezóne silným?, 3. Čo robíš rád, 
ak práve nehráš a netrénuješ hádzanú?

Martin Potisk
1. Športová hala
2. Kolektív
3. Spím

Juraj Števček
1. Hala
2. Kvalitné tréningy
3. Prechádzky

Marek Klačanský
1. Námestie Ľ. Štúra
2. Tímový duch
3. Práca (bankár)

Tomáš Jurica
1. Tri kríže
2. Maťo Potisk
3. Posilňovňa

Adam Adamov
1. Hala
2. Bojovnosť
3. Spím

Matej Kotásek
1. Priehrada
2. Spolupráca
3. Relaxujem

Kristián Maász
1. Hala
2. Tímový výkon v každom zá-
pase
3. Hrám Playstation

Marek Stojka
1. Hala
2. Súdržnosť
3. Bicyklujem, Posilňovňa

Jozef Biró
1. Hala
2. Športový duch
3. Kamaráti

Samuel Kišš
1. Hala
2. Sebadôvera
3. Rozmýšľam nad hádzanou, 
knihy

Lukáš Veselský
1. Štúrova lavička
2. Viera vo víťazstvo 
3. Počúvam hudbu

Samuel Daňo
1. Tri Kríže
2. Priateľstvo

3. Programujem

Oliver Procházka
1. Park
2. Silný kolektív
3. Trávim čas s kamarátmi

Filip Chalabala
1. Gaštanka
2. chuť napredovať
3. Posilňovňa

Marek Malatin
1. Štúrova lavička
2. Kvalitné tréningy
3. Rysujem

Denis Maščuch
1. Zochova chata
2. Výpomoc jeden druhému
3. Nudím sa

Marek Jankovič
1. Vodná nádrž Šúr
2. Výšková prevaha
3. cestujem

Matúš Haršany
1. Vinohrady
2. Brankár
3. Túlam sa po prírode

Adam Ochaba
1. chata vo Folegruntoch
2. chuť hrať hádzanú

3. Ja robím stále hádzanú

Marco Ševčík
1. Sídlisko Komenského
2. Brankár
3. Počítačové hry

Matúš Moravčík
1. Kaštieľ Budmerice
2. Dobrá atmosféra
3. Trávim čas s priateľmi

Marcel Chrapko
1. Modranský rybník
2. Ťažká letná príprava
3. Fifa

Miroslav Ochaba - Tréner
1. Kalvária
2. Bojovnosť široký káder 
3. Venujem sa rodine

Ľuboš Hidaši -Tréner
1. Zadný -Šúr
2. Minuloročný úspech
3. Študujem VŠ

(red)

Na fotografii: Horný rad zľa-
va - Tréner Ochaba, Malatin, 
Potisk, Procházka, Chrapko, 
Jankovič, Kišš, Chalabala, Mo-
ravčík, tréner Hidaši. Stredný 
rad zľava: Haršany, Maščuch, 
Jurica, Adamov, Daňo, Stojka, 
Klačanský Bíro, Kotásek. Dol-
ný rad zľava: Veselský, Ševčík, 
Ochaba, Maász, Števček.
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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 

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

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

SERVIS 

Dolná 65, Modra
tel. è.: 0905 240 509

www.sobibikeservis.sk

ÚDRŽBA

BICYKLOV
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Kultúrne a spoločenské podujatia 
december 2016/ január 2017

31. 12., 20.00 h: Silvestrovská zábava, ta-
nečná zábava s oslavou záveru roka, spo-
ločná rozlúčka so starým rokom o polnoci, 
Kultúrny dom Kráľová, do tanca bude hrať 
skupina E-Muzik, organizátor: OZ Kráľo-
van, +421 902 691 781

31. 12. 2016: Silvestrovské stretnutie na 
Kukle, organizátori: Modranský turistický 
spolok, KST Častá

31. 12. 2016: Silvestrovské stretnutie na 
Kelteku, (odchod od ZŠ Doľany 9.30 h), 
organizátori: Modranský turistický spolok, 
KST Doľany, www.modranskyturisticky-
spolok.sk

31. 12., 23.30 h: Silvester, spoločná roz-
lúčka so starým rokom, ohňostroj, miesto: 
Modra (pred historickou radnicou), organi-
zátor: Mesto Modra, www.modra.sk, www.
kcmodra.sk

8. 1., 17.00 h: Hlasné čítanie, Aľa Rachma-
novová: Študenti, láska, Čeka a smrť, (Den-
níky z rokov 1916 - 1920), hosť: Zuzana 
Demjánová, prekladateľka, Kultúrny dom 
Ľ. Štúra v Modre, organizátor: Klub hlasné-
ho čítanie, www.kcmodra.sk

14. 1. 2017: Po stopách Ľudovíta Štúra, 
10.00 stretnutie pri pomníku na cintoríne 
a odchod na miesto zranenia, 13.00 príchod 
do múzea, prehliadka expozícií, občerstve-
nie, 14.00 premietanie zo spomienkových 
osláv k 200. výročiu narodenia a 160. vý-
ročiu úmrtia, organizátori: Múzeum Ľ. Štú-
ra, Modranský turistický spolok, Modranská 
muzeálna spoločnosť

20. - 22. 1. 2017: Zimné huncokárske sláv-
nosti, 13. ročník huncokárskych hodov, tra-
dičná zabíjačka a zábava v Penzióne Hun-
cokár, Modra - Piesok (Zochova chata); 

nedeľa, 22. 1. 2017 o 17.00 h uvedenie diva-
delnej hry so spevmi Naši Huncokari (FSS 
Obstrléze) v Kultúrnom dome v Modre  
organizátori: Penzión Huncokár, Kc Modra 
a FSS Obstrléze

28. 1., 19.00 h: 18. Ples seniorov, do tanca 
hrá skupina Jano, členovia JDS: veľká sá-
la - 12 €, malá sála - 11 €, nečlenovia JDS: 
veľká sála - 14 €, malá sála - 13 €, v cene 
vstupenky je večera, Predpredaj vstupeniek 
v Klube JDS v Modre na Súkeníckej ulici 4, 
každý utorok, stredu a piatok od 15.00 h - 
19.00 h, organizátori: JDS v Modre

Kultúrne centrum 
pripravuje

25. 2. 2017: Fašiangy v Modre 2017, súťaž 
vo varení kapustnice, fašiangová ochutnáv-
ka mladých vín, kultúrny program, miesto: 
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, Bližšie 
informácie, Štatút Modranskej kapustnice 
a prihlášku na súťaž vo varení kapustnice, 
nájdete v januárových Modranských zves-
tiach a na www.kcmodra.sk. (kc)

3. 1. – UT - 19.00 
5 OCTOBER – Filmový klub K4
2€ / 4€ / 5 October / Réžia: Martin Kollár / SR/
ČR 2016 / dokumentárny / 61 min / OV / MP 15

4. 1. – STR – 19.00
LALALAND
4€ / Lalalanf / Réžia: Damien Chazelle /
USA 2016 / muzikál / 126 min / ČT / MP 12

5. 1. – ŠTV – 19.00
TEMNÁ STRANA MESIACA
4€ / The Dark Side of the Moon / Réžia: Stephan 
Rick / NEM 2016 / triler / 98 min / ČT / MP 15

6. 1. – PIA
FESTIVAL JEDEN SVET

7. 1. – SO
FESTIVAL JEDEN SVET

8. 1. – NE
FESTIVAL JEDEN SVET

10. 1. – UT – 19.00
HEIDI
4€ / Inhebbek Hedi / Réžia: Mohamed Ben Attia / 
BEL/FRA 2016 / dráma / 88 min / ČT / MP 15

11. 1. – STR – 19.00
MUSTANG – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Mustang / Réžia: Deniz Gamze Ergüven 
/ FRA/NEM 2015 / dráma / 94 min / ST / MP 12

12. 1. – ŠTV – 19.00
ASSASSIN´S CREED 
4€ / Assassin´s Creed / Réžia: Justin Kurzel /
USA 2016 / akčný / 102 min / ST / MP 12

13. 1. – PIA – 19.00
VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR
4€ / The Great Wall / Réžia: Zhang Yimou / USA 
2016 / dobrodružný, fantasy / 94 min /
ČD / MP 12

14. 1. – SO – 16.30
CESTA DO FANTÁZIE
4€ / Sen to Chihiro no kamikakushi / Réžia: 
Hajao Mijazaki / JAP 2001 / animovaný / 124 
min / ČD / MP

14. 1. – SO – 19.00
PASAŽIERI
4€ / Passengers / Réžia: Morten Tyldum / USA 
2016 / sci-fi / ST / MP 12

15. 1. – NE – 16.30
LICHOŽRÚTI
4€ / Lichožrouti / Réžia: Galina Miklínová / ČR/
SR 2016 / animovaný / 83 min / SD / MP

15. 1. – NE – 19.00
VŠETKO ALEBO NIČ
4€ / Všetko alebo nič / Réžia: Marta Ferencová 
/ SR/ČR 2016 / romantická komédia / 105 min 
/ OV / MP 12

17. 1. – UT – 19.00
V PASCI
4€ / Shut In / Réžia: Farren Blackburn / FRA 
2016 / triler, horor / 91 min / ČT / MP 15

18. 1. – STR – 19.00
JE TO LEN KONIEC SVETA
– Filmový klub K4
2€ / 4€ / Juste la fin du monde / Réžia: Xavier 
Dolan / FRA 2016 / dráma / 97 min / ČT / MP 15

19. 1. – ŠTV – 19.00
ROZPOLTENÝ
4€ / Split / Réžia: M. Night Shyamalan /
USA 2016 / triler / ČT / MP 12

20. 1. – PIA – 19.00
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGEA
4€ / XXX: The Return of Xander Cage / Réžia: 
D.J. Caruso / USA 2017 / akčný / 105 min / ČT 
/ MP 15

21.01. – SO – 16.30
SPIEVAJ
4€ / Sing / Réžia: Gareth Jennings / USA 2016 / 
animovaný / 110 min / SD / MP

21.01. - SO - 19.00
ZAKLADATEĽ
4€ / The Founder / Réžia: John Lee Hancock / 
USA 2016 / životopisný / 115 min / ČT / MP 12

22. 1. – NE – 16.30
OZZY
4€ / Ozzy / Réžia: Alberto Rodriquez, Nacho La 
Casa / ŠPA 2016 / animovaný / 91 min / SD / MP

22. 1. – NE – 19.00
POD RÚŠKOM NOCI
4€ / Live by Night / Réžia: Ben Affleck / USA 
2016 / krimi, triler / 128 min / ST / MP 15

24. 1. – UT – 19.00
CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER
– Filmový klub K4
2€ / 4€ / The Boy and the Beast / Réžia: Mamoru 
Hosoda / JAP 2015 / animovaný dobrodružný / 
119 min / ČT / MP 12

25. 1. – STR – 19.00
CHLAPCI – #SCANDI
4€ / Pojkarna / Réžia: Alexandra-Therese Keining 
/ ŠVE 2015 / dráma / 106 min / ČT / MP 15

26. 1. – ŠTV – 19.00
KRÁĽOVNÁ KRISTÍNA – #SCANDI
4€ / Tyttökuningas / Réžia: Mika Kaurismäki / 
FÍN/ŠVE 2016 / dráma, historický / 106 min / 
ČT / MP 15

27. 1. – PIA – 19.00
SPOJENCI
4€ / Allied / Réžia: Rober Zemeckis / USA 2016 / 
vojnový, dráma / 125 min / ČT / MP 12

28. 1. – SO - 16.30
LICHOŽRÚTI
4€ / Lichožrouti / Réžia: Galina Miklínová / ČR/
SR 2016 / animovaný / 83 min / SD / MP

28. 1. – SO – 19.00
RESIDENT EVIL: POSLEDNÁ KAPITOLA
4€ / Resident Evil: The Final Chapter /
Réžia: Paul W.S. Anderson / USA 2016 / akčný, 
horor / ST / MP 15

29. 1. – NE – 16.30
DIVOKÉ VLNY 2
4€ / Surf´s Up: WaveMania / Réžia: Henry Yu / 
USA 2017 / animovaný / 84 min / SD / MP

29. 1. – NE – 19.00
POSLEDNÝ KRÁĽ – #SCANDI
4€ / Birkebeinerne / Réžia: Nils Gaup / NÓR 2015 
/ dráma, historický / 100 min / ČT / MP 12

31. 1. – UT – 19.00
BASTARDI
4€ / Bastars / Réžia: Lawrence Sher / USA 2016 / 
komédia / 120 min / ST / MP 15

WWW.KINOMODRA.SK

Zmena programu vyhradená. SD slovenský dabing / ČD český dabing / ST slovenské titulky / ČT české titulky
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