
Modranskí skauti pomáhali žabám pri jarnej migrácii
V oblasti Malých Karpát sa začala jarná migrácia obojživelní-
kov k vodným plochám za rozmnožovaním sa už na prelome 
mesiacov február a marec. Medzi prvými druhmi vyskytujúci-
mi sa v tomto území, začnú k vode tiahnuť lesné druhy žiab a to 
skokan hnedý a skokan štíhly, neskôr aj ropucha bradavičnatá.

Pracovníci Štátnej ochrany prí-
rody - Správy chránenej kra-
jinnej oblasti Malé Karpaty 
v  spolupráci  s  viacerými  člen-
mi modranského skautského od-
dielu 18. marca intenzívne po-
máhali  pri  jarnej migrácii  žiab. 
Svojpomocne vystavali plastové 
zábrany,  ktoré  treba  osadzovať 
práve v tomto období. Tie za-
braňujú presunu jedincov z jed-
nej strany cestnej komunikácie 
na  druhú.  Práve  pri  takýchto 
presunoch  dochádza  k  najčas-
tejším  úhynom  chránených  je-
dincov pri stretoch s automobil-
mi. Migrácia žiab býva pomerne 
rýchla, zväčša iba niekoľkodňo-
vá. O počte  zachránených, pre-

nesených aj uhynutých jedincov 
sa následne vedie evidencia. 
Viktor Prachár zo Štátnej ochra-
ny prírody SR - Správy CHKO 
Malé  Karpaty  vysvetľuje: 
„Migrácia ropúch bradavič-
natých začína v druhej dekáde 
marca, kedy tento druh začína 
prekonávať vzdialenosť a pre-
kážky smerom k najbližšej vod-
nej ploche. O tomto čase mô-
žeme vidieť desiatky jedincov 
prekonávajúcich nástrahy na 
svojej každoročnej ceste za roz-
množovaním. Veľkým nebezpe-
čenstvom pre obojživelníky pri 
migrácii sú cestné komunikácie 
s pravidelnou automobilovou 
premávkou. Preto je potrebné na 

takýchto nebezpečných úsekoch 
zabezpečiť nevyhnutné ochran-
né opatrenia. Mnoho dobrovoľ-
níkov nám každoročne pomáha 
k úspešnému priebehu tejto veľ-
mi prospešnej aktivity, za čo im 
z našej strany patrí veľké poďa-
kovanie“.
Po dobudovaní zábran bol 
v blízkosti miesta s každoročne 
najvyššou migráciou odhalený 
kameň  so  soškou  žaby  a  s  ná-
pisom:  Pamiatke mŕtvych  žiab. 
Ten  by  mal  byť  pripomienkou 
pre  vodičov,  aby  na  jar  v  čase 
migrácie  pomohli  svojou  ohľa-
duplnou jazdou ochrane prí-
rody. Následným osadením 
informačných  značiek  prispe-
lo  mesto  k  ochrane  žiab  a  prí-
rodných ekosystémov. V oko-
lí priehrady v Modre-Harmónii 
smerom na Zochovu chatu uve-
dené značky upozorňovali vodi-
čov na aktuálnu  jarnú migráciu 

žiab.  Bezprostredne  počas  na-
sledujúcich dní  skauti  spoločne 
s pracovníkmi štátnej ochrany 
prírody a ďalšími dobrovoľník-
mi žaby zachytené v zábranách, 
vo vedrách preniesli do neďale-
kej vodnej priehrady. Takto po-
mohli stovkám ropúch a skoka-
nov  prežiť.  Poďakovanie  patrí 
všetkým,  ktorí  priložili  ruku 
a pomohli k ochrane prírody.

Jana KUCHTOVÁ

Na fotografii: Jar je spájaná aj 
s migráciou chránených druhov 
žiab. Modranskí skauti pomáha-
li pri osadení zábran v Harmónii.

Uzávierka MZ
Uzávierka májového  čísla  bude 
v stredu 10. mája 2017 do 12.00 
h. (red)
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Anketa Športovec mesta za rok 2016
Mesto Modra zverejňuje výsledky ankety „Športovec mesta za 
rok 2016.“ Športové kluby v meste Modra zasielali nominácie 
na ocenenie najlepších športovcov do 28. 2. 2017. Na základe 
nominácii hlasovanie členov komisie športu pri MsZ v Modre 
určilo poradie víťazov v jednotlivých kategóriách: 

najlepší  športovec  senior  -  Ján 
Bača (hádzaná)
najlepšia športovkyňa seniorka 
- Tatiana Šimonovičová  (volej-
bal)
najlepší mládežnícky športovec 
- žiak - Michal Potočný (futbal)
najlepší mládežnícky športovec 

- junior - Martin Potisk (hádza-
ná)
Najlepší športový kolektív se-
niori  -  kolektív mužov  (hádza-
ná) 
najlepší  mládežnícky  športový 
kolektív - kolektív mladšieho 
dorastu (hádzaná)

najlepší tréner - Michal Benču-
rik (florbal)
najlepší tréner mládeže - Miro-
slav Ochaba (hádzaná)
najlepší  tréner mládeže - René 
Féder (futbal)
V ôsmej kategórii hlasovala ve-
rejnosť  o  najpopulárnejšieho 
športovca mesta za rok 2016. 
Hlasovanie prebiehalo pros-
tredníctvom web stránky mesta 
Modry www.modra.sk. Za plat-
né  hlasy  sa  považovali  všetky 
hlasy poslané v hlasovacom ob-

dobí zverejnenom prostredníc-
tvom web stránky mesta Modry 
a  rešpektujúce  interval  hlaso-
vania, ktorý bol obmedzený na 
jedenkrát denne z jednej IP ad-
resy.
Na prvých troch miestach a po 
spočítaní  všetkých  platných 
hlasov sa umiestnili športov-
ci:  1.  miesto  Michal  Potočný, 
2.  miesto  adam  Ochaba  a  3. 
miesto Samuel Nyitray. 
Komisia športu pri Mestskom 
zastupiteľstve  navrhla  oceniť 
za celoživotný prínos k rozvoju 
a podpore športu v meste Modra 
Svetozára Gábriša. (red, msú)

Záchrana žiab pri jarnej migrácii v Harmónii
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Pedagógovia oslavovali svoj sviatok
Mesto Modra spoločne s pedagógmi všetkých modranských škôl 
oslavovali 30. marca Deň učiteľov na stretnutí, ktoré každoročne 
organizuje v spolupráci s mestským Kultúrnym centrom. Pre pe-
dagógov z našich materských, základných a stredných škôl mesto 
pripravilo kultúrny program spojený s odovzdávaním ocenení. 

Primátor  Juraj  Petrakovič  a  po-
slankyňa  mestského  zastupi-
teľstva  andrea  Kukumbergová 
odovzdali ocenenia sedemnás-
tim  pedagógom  ako  poďakova-
nie  za  ich  obetavú  prácu  s  deť-
mi a mládežou. na slávnostnom 
stretnutí  nechýbal  pestrý  kultúr-
ny program. Predstavili sa v ňom 
deti z tanečného odboru Základ-
nej umeleckej školy pod vedením 
pani učiteľky J. Páralovej, ako aj 
z hudobného odboru pod vede-
ním  riaditeľky  ZUŠ  pani  Lýdie 
Cibulovej. Herci z ochotníckeho 
divadelného súboru Labris peda-
gógom predstavili predstavenie 
natierač, ktoré odohrali pod ve-
dením  režisérky  Zuzany  Juriso-
vej.

V roku 2017 boli ocenení títo 
pedagógovia:
Mgr.  Mária  Šimová-Juríčko-
vá a Mgr. Vladimír Kolárik zo 
ZŠ vajanského, Mgr. Mária ar-

vayová a Mgr. Zuzana Farkašo-
vá zo ZŠ Ľ. Štúra, PaedDr. Má-
ria  Moravčíková  zo  Spojenej 
školy v Modre, Mária Hutníko-
vá zo Základnej umeleckej školy 
v Modre, Mgr. Beáta Kozmonová 
z Materskej školy SNP, Gabriela 
chalabalová z MŠ Kalinčiakova, 

hana Zaťková zo MŠ Sládkovi-
čova,  Mgr.  alžbeta  Strakošová 
a Mgr.  Soňa Trojanovská  z  Pe-
dagogickej a kultúrnej akadémie, 
Jarmila  Bútorová  zo  Strednej 
odbornej školy vinársko-ovoci-
nárskej,  PaedDr.  Stanislav  vaň-
ko a RnDr. Zuzana Ševčovičová 
z Gymnázia K. Štúra. 
Pri príležitosti tohtoročnej oslavy 
Dňa učiteľov mesto Modra oce-
nilo aj pedagógov, ktorí celý svoj 
život zasvätili vedúcim pozíciám. 
Za celoživotné zásluhy v oblasti 

školstva a mimoriadny podiel na 
rozvoji vzdelávania boli ocenení 
na poste riaditeľov Mgr. Emil Ši-
monovič  a Mgr.  Slavomír Zoch 
a  na  poste  vedúcej  vychováva-
teľky  pani  viera  Zochová.  Byť 
dobrým učiteľom je tým najväč-
ším umením. Ďakujeme všetkým 
pedagógom za ich obetavú prácu 
v školstve, za  ich skutočný záu-
jem učiť  naše  budúce  generácie 
a  prajeme  im  veľa  síl  a  energie 
v ich ďalšom profesijnom živote.

(red, msú)

Na fotografii: Ocenení učitelia 
modranských škôl.

Zmeny vo vedení Mestskej polície Modra
Primátor Modry  Juraj  Petrako-
vič  oficiálne  vymenoval  Sta-
nislava Straku do funkcie ná-
čelníka Mestskej  polície mesta 
Modry.  nový  náčelník  nie  je 
v radoch mestskej polície nová-
čikom. v  tomto  sektore  pracu-
je už takmer 17 rokov (od roku 
2000),  z  toho  11  rokov  pôso-
bí  v Modre.  Je  skúsený,  pozná 
mesto a z profesionálneho, ale 
aj ľudského hľadiska má tie naj-
lepšie predpoklady stáť na čele 
mestskej  polície.  Počas  ostat-
ných dvoch rokov bol Stanislav 
Straka  zástupcom  dlhoročného 
náčelníka Štefana Farkaša, kto-
rý odišiel do dôchodku. náčel-
ník  Straka  nastúpil  do  funkcie 
so snahou riadiť a koordinovať 
tím policajtov prostredníctvom 
zvyšovania  ich  odbornej  úrov-

ne, právneho vedomia a ko-
munikačných  schopností.  am-
bíciou  náčelníka,  rovnako  tak 
celého tímu policajtov, je eš-
te  viac  priblížiť  svoju  činnosť 
potrebám  obyvateľov  Modry 
pri  zabezpečovaní  verejného 
poriadku a tým aj dôstojne re-
prezentovať  naše mesto. Mest-
ská polícia v Modre je zriadená 
od roku 1992 a v súčasnosti má 
osem  členov  vrátane  náčelní-
ka, ktorý je v priamom výkone 
v teréne s ostatnými. Mestská 
polícia v Modre úzko spolupra-
cuje so štátnou políciou, súdmi 
a  prokuratúrou,  záchrannými 
službami  aj  školami.  nedávno 
sa mestská polícia presunula zo 
Šúrskej ulice do zrekonštruova-
ných priestorov na Štúrovej 59, 
v historickom dvore meštian-

skeho domu, čo  je, ako sme sa 
dozvedeli od nového náčelníka, 

pôvodná adresa mestskej polí-
cie. (msú)
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Na fotografii: Stanislav Straka (vpravo) preberá menovací dekrét 
z rúk primátora Modry Juraja Petrakoviča.
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O hospodárení Lesov Modra v roku 2016
Spoločnosť Lesy Modra, s.r.o. obhospodaruje cca 2 353 hektárov 
lesa, ktorý je majetkom mesta Modry. Pri hospodárení sa spoloč-
nosť riadi plánom, podľa zákona vypracovaným vždy na 10 rokov. 
Tento plán zabezpečuje, aby výrub stromov bol kontrolovaný, ne-
došlo k devastácii porastov, aby bola zabezpečená nová výsadba 
a obnova lesa a zároveň, aby mesto Modra malo zo svojich lesov 
dlhodobý prospech. Pre informáciu občanov o hospodárení v mod-
ranských lesoch predkladáme krátky prehľad za rok 2016.

v roku 2016 Lesy Modra, s.r.o. 
priebežne spracovávali aj drevo, 
ktoré spadlo ako dôsledok men-
šej kalamity vplyvom sucha a to 
hlavne v smrekových porastoch. 
hlavným zameraním ťažby však 
bola úmyselná ťažba podľa plá-
nu. Pri úmyselnej ťažbe sme sa 
zamerali prednostne na odkry-
tie prirodzeného zmladenia pod 
materskými porastmi a tiež sme 
vykonali aj prípravné fázy rubov 
pre prirodzenú obnovu lesa. cel-
kový  objem  vyťaženého  dreva 
bol vo výške 13 366 m3.
v  oblasti  obnovy  lesa  spoloč-
nosť Lesy Modra  vysadila  82,4 
tisíc sadeníc lesných drevín na 
ploche  10,30  ha  a  vykázali  tak 
prirodzené zmladenie na ob-
novovaných plochách o výme-
re 9,10 ha. Porasty, v ktorých 

vplyvom sucha a vykonaním 
ťažby  po  kalamite  vznikli  holi-
ny, po výsadbe následne oplo-
tili.  ide o 750 metrov oplotenia 
na ploche 2 ha, ktoré má zabez-
pečiť ochranu vysadených sade-
níc pred poškodzovaním lesnou 
zverou. 
Vo výkone prípravy plochy pre 
obnovu  lesa  naša  spoločnosť  vo 
vlastnej  réžii  odpratala  haluzi-
nu na ploche 4,80 ha a na ploche 
4,30 ha prostredníctvom občanov, 
ktorí  využili možnosť  prichystať 
si palivové drevo formou samo-
výroby. na  ploche  5,32  ha Lesy 
Modra  uskutočnili  prerezávky 
(výchova mladých lesných poras-
tov) a na ploche 1 ha výrub nále-
tov a krov. Výrobou štiepky z po-
padanej  biomasy  boli  dočistené 
porasty postihnuté námrazou.

Ďalej  sme  uskutočňovali 
údržbu  a  opravy  lesných  ko-
munikácií a odvodňovacích za-
riadení v sume 19 960 €. Išlo 
najmä o spojazdnenie lesných 
ciest a komunikácií, ktoré bo-
li poškodené vplyvom jarných 
návalov  dažďovej  vody.  Per-
sonálne  zabezpečenie  spoloč-
nosti  Lesy  Modra,  s.r.o.  tvo-
ria štyria zamestnanci. Všetky 
ostatné  činnosti  sú  zabezpečo-
vané  dodávateľsky.  v  oblasti 
obchodnej  činnosti  spoločnosť 
vykonávala predaj drevnej 
hmoty z lesných skladov, pri-
čom dopravu si obchodní part-
neri  zabezpečovali  na  vlastné 

náklady.  najväčší  podiel  pre-
daja drevnej hmoty pozostával 
z predaja energetického dreva. 
Stúpol tiež záujem obyvateľov 
Modry a okolitých obcí o pali-
vové  drevo  pre  vlastnú  potre-
bu. 
Spoločnosť  Lesy  Modra  nemá 
žiadne záväzky po  lehote  splat-
nosti  voči  svojim  obchodným 
partnerom, ani nevykazuje žiad-
ne pohľadávky. Lesy Modra vy-
kázali v roku 2016 po odpočítaní 
nájmu zaplateného mestu Modra 
zisk vo výške 23 988,24 eur po 
zdanení.

Ing. Milan GAJAR, 
konateľ spoločnosti

O čom rokovali poslanci na aprílovom stretnutí
Dňa 6. apríla 2017 sa v Kultúrnom dome Ľ. Štúra uskutočnilo 23. 
zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Modry. Plné 
znenia uznesení a zápisnicu z rokovania nájdete na www.modra.sk.

Mestské  zastupiteľstvo  mes-
ta Modry zobralo na vedomie 
Správu č. 1/hK/2017 z výsledku 
kontroly  zúčtovania  dotácií  po-
skytnutých prijímateľom dotácií 
z  rozpočtu  mesta  Modra  v  ro-
ku 2016 a Správu č. 2/hK/2017 
z  kontroly  zákonnosti,  účelnos-
ti a efektívnosti pri hospodáre-
ní  s  finančnými  prostriedkami 
pridelenými  z  rozpočtu  mesta 
za rok 2016 v Materskej škole 
Sládkovičova 13 Modra. Rovna-
ko poslanci zobrali na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polí-
cie za rok 2016 aj Správu o vy-
konanej inventarizácii majetku 
mesta Modry k 31. 12. 2016.
Poslanci schválili vyradenie ma-
jetku Mestského centra sociál-

nych služieb v Modre v celkovej 
obstarávacej cene 19.916,19 €, 
vyradenie majetku mesta Mod-
ry v cene 18.682,21 €, ďalej vy-
radenie majetku Materskej ško-
ly  SnP  14  v  obstarávacej  cene 
903,75  €  a  vyradenie  majetku 
Základnej školy Ľ. Štúra v Mod-
re v cene 1.590,00 €.
Mestské  zastupiteľstvo  zobralo 
na vedomie hospodárenie mater-
ských a základných škôl v meste 
Modra: MŠ SnP, MŠ Sládkovi-
čova a MŠ Kalinčiakova, ZŠ Ľ. 
Štúra, ZŠ vajanského a Základ-
nej umeleckej školy. 
Mestské  zastupiteľstvo  schváli-
lo výsledok hospodárenie Kul-
túrneho  centra  k  31.  12.  2016 
-  stratu vo výške 13 435,86,- € 

a výsledok hospodárenia Mest-
ského centra sociálnych služieb 
k 31. 12. 2016 - zisk vo výške 2 
872,88,- €.
Poslanci vzali na vedomie sprá-
vy o činnosti mestských spoloč-
ností  za  rok  2016  a  to  spoloč-
nosti  Teplo Modra,  s.r.o.,  Lesy 
Modra, s.r.o. a Média Modra, 
s.r.o. 
Mestské  zastupiteľstvo  schvá-
lilo úpravu programového  roz-
počtu na rok 2017 nasledovne: 
bežné  príjmy  vo  výške  6  301 
720  €,  kapitálové  príjmy  300 
000,  príjmové  finančné  operá-
cie  566  770,  celkové  príjmy  7 
168 490, bežné výdavky 6 182 
290, kapitálové výdavky 870 
500,  výdavkové  finančné  ope-
rácie 115 700 a celkové výdav-
ky 7 168 490 €. 
Mestské  zastupiteľstvo  mesta 
Modry schválilo prerozdelenie 

finančných  prostriedkov  z  roz-
počtu mesta na dotácie v oblasti 
školstva, v oblasti environmen-
tálnej, v oblasti sociálnej a zdra-
votnej  a  v  oblasti  kultúrnej  na 
rok 2017. Podrobný zoznam 
žiadateľov a výšku pridelených 
dotácií nájdete na web stránke 
mesta www.modra.sk. V závere 
rokovania  poslanci  odsúhlasili 
finančnú  odmenu  pre  víťazov 
architektonickej  súťaže  návr-
hov na Turistickú rozhľadňu na 
veľkej homoli a to nasledovne: 
1.  miesto:  1300  €,  2.  miesto: 
800 € a 3. miesto 500 €. Porota 
zároveň rozdelí sumu 300 € na 
odmeny pre ďalšie návrhy. naj-
vyššia  udelená  odmena  môže 
byť maximálne vo výške 100 €, 
pričom o výške a počte odmien 
na  základe  kvality  súťažných 
návrhov rozhodne porota.

(red, msú)

Hospodársky výsledok Lesy Modra za rok 2016
Plán Skutočnosť

Náklady 533 158 552 823
Výnosy 567 809 584 258 

Plnenie záväzkov voči mestu Modra za rok 2016
Plán Skutočnosť

Výška nájmu zaplatená mestu 
Modra - príjem rozpočtu

130.000 € 160.000 €

Podiel nájomné / tržby 22,84 % 27,39 %
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Máme schválený záverečný účet mesta 
Poslanci mestského zastupiteľstva mesta Modry schválili na 
aprílovom zasadnutí Záverečný účet mesta za rok 2016, ktorý 
odzrkadľuje rozpočtové hospodárenie mesta za uplynulý rok.

Mesto Modra v uplynulom ro-
ku hospodárilo priaznivo, cel-
kový  rozpočtový hospodársky 
výsledok za rok 2016 je preby-
tok vo výške 184 tisíc eur, kto-
rý sa prevedie do rezervného 
fondu. Mesto  evidovalo  k  31. 

decembru 2016 na svojich úč-
toch  zostatok  finančných  pro-
striedkov  vo  výške  935  tisíc 
eur. 
Bežné  príjmy  -  ich  najvyšší 
podiel  tvoria  daňové  príjmy 
a to podielové dane, resp. daň 

z príjmov fyzických osôb, kto-
rú mesto  dostáva mesačne  zo 
štátneho  rozpočtu  a  je  určená 
na  financovanie  bežných  pre-
vádzkových výdavkov ako aj 
na  financovanie  materských 
škôl a školských zariadení, 
sociálnych  a  kultúrnych  slu-
žieb.  Podielové  dane  dosiahli 
v roku 2016 výšku 2 844 tisíc 
eur. v porovnaní s rokom 2015 

bola táto suma vyššia o tristo 
šesťdesiat tisíc eur. Ďalším dô-
ležitým príjmom pre mesto  je 
daň  z  nehnuteľností  a  popla-
tok za komunálny odpad. V ro-
ku 2016 mala na vyšší výber 
daní pozitívny vplyv aktív-
na  správa  pohľadávok,  čo  sa 
priaznivo prejavilo na plnení 
rozpočtu.

(Pokračovanie na str. 6.)

Akcia Cena Dotácia Zhotoviteľ/Dodavateľ
Územný plán    
Zmeny a doplnky územného plánu mesta Modry 1. a 2. časť 14 700,00  vaškovič Urbanisti s.r.o.
Školstvo    
Stavebné práce - Prestavba časti ZŠ vajanského na dve triedy MŠ Modra  96 646,00  Weld Mont, s.r.o.
Odvedenie vody od budovy MŠ Vajanského 5 510,84  Weld Mont, s.r.o.
Prestavba prízemia ZŠ Vajanského - proj. dok. 2 150,00  ing. Silvia Urbanovská Jas
Rekonštrukcia strojno-technologických zariadení ÚK ZŠ Štúrova - projekt. 
dok.

2 292,00  Pio Texing, s.r.o.

Rekonštrukcia strojno-technického zariadenia vykurovacej sústavy v ZŠ Ľ. 
Štúra

29 912,27  Bytas, s.r.o.

Sanácia strešného plášťa ZŠ Ľ. Štúra  69 938,88  Tibor Srnec
Športoviská    
Realizácia multifunkčného ihriska na Kalinčiakovej ul. 64 256,98 40 000,00 Maro, s.r.o.
Multifunkčný športový areál vajanského  21 896,29 12 000,00 alpine Slovakia, spol. s.r.o
Rekonštrukcia šatní a soc. zariadení pri telocvični ZŠ vajanského 32 624,00 22 000,00 Peter Holekši Hol-Stav Modra
Komunikácie a infraštruktúra    
vypracovanie PD prekládky vO - Moyzesova, Súkenícka, Dr. Bodického, 
Hviezdoslavova

2 000,00  ing.  Peter  Lenner  Univerzal 
Elektrik

Komunikácia Trnavská - úprava krytu vozovky  22 383,02  alpine Slovakia, spol. s r.o.
výmena kanalizačného zberača, Dukelská ul.  9 948,08  Orim Transport
Kom. Kalinčiakova - úprava krytu vozovky 41 044,79  Revoz s.r.o.
Chodník pre peších na Trnavskej ulici 54 270,11  Duvystav, s.r.o.
Rekonštrukcia systému odvádzania dažďových vôd Moyzesova ul. - projek-
tová dokumentácia

1 224,00  Projvoda, s.r.o.

Rekonštrukcia  verejného  osvetlenia  Moyzesova,  Súkenícka,  Bodického, 
Kalinčiakova

96 686,49  Gaad Real, s.r.o.

Úprava krytu komunikácie na národnej ul. 15 803,04  alpine Slovakia, spol. s r.o.
Kultúra a pamiatky    
PD - Obnova spevnených plôch, cintorín Modra i. a ii. etapa 4 470,00  N-pro s.r.o.
Realizácia - Obnova spevnených plôch, cintorín Modra I. etapa 24 945,29 20 000,00 DcR Postavba s.r.o.
Prestavba podkrovia na kancelárske priestory Štúrova 59  42 385,90 15 000,00  Eduard Ružička
Príspevok na kapitálové výdavky - Kultúrne centrum 25 752,07  KC Modra
Sociálne služby    
Kapitalový výdavok MsCSS - konvektomat 16 500,00  MsCSS
Kapitalový výdavok MsCSS - podlaha 15 000,00  MsCSS
Dotácia MPSvaR na kapitálové výdavky - podlaha 15 000,00 15 000,00 MsCSS
Verejné priestranstvá    
Prvá komunitná záhrada 6 268,86 5 000,00   
Revitalizácia modranského rybníka 3 000,00 3 000,00   
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Jarný zber 
elektroodpadu 

už 13. mája
v sobotu 13. mája sa uskutoční 
bezplatný odvoz nebezpečných 
odpadov  z  domácností  v  čase 
8.00 do 14.00. Odvážať sa bu-
dú  nasledovné  druhy:  elektro-
odpad - všetky druhy, batérie 
a akumulátory, žiarivky a pou-
žité jedlé oleje.
V meste Modra a v historickej 
časti  Kráľová  bude  prebiehať 
adresný zvoz elektroodpadu 
z  domácností.  Každý,  kto  má 
záujem o odvoz nahlási svoju 
požiadavku v kancelárii prvého 
kontaktu  na  tel.  č.:  033/6908 
333;  e-mail:  dana.janosova@
msumodra.sk. v rekreačnej ob-
lasti  harmónia  môžete  odpad 
zhromaždiť do 9.00 na mestom 
vyhradenom  a  označenom 
mieste na námestí v Harmónii 
pod autobusovou zastávkou. 
Upozorňujeme,  že  je  zakáza-
né elektrospotrebiče  rozoberať 
a vykrádať. 
Bližšie  informácie:  ing.  Kris-
tína  čechová,  033/6908304, 
e-mail:  kristina.cechova@
msumodra.sk/  a  na  odpadovej 
linke  mesta  Modry  0904  889 
542.  (red)

Celoplošná 
preventívna 
deratizácia

Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva nariaďuje mestu Mod-
re  a  jej  obyvateľom  celoplošnú 
jarnú  deratizáciu,  ktorou  sa  vy-
konáva  regulácia  živočíšnych 
škodcov.  Deratizáciu  vykoná-
vajú  podľa  zákona  nR  SR  č. 
355/2007  Z.z.  o  ochrane,  pod-
pore a rozvoji verejného zdravia 
všetky fyzické osoby - občania, 
fyzické osoby - podnikatelia, 
právnické osoby  i obce. Derati-
záciu  na  území  Bratislavského 
samosprávneho kraja je nutné 
vykonať v čase od 1. 4. 2017 do 
15. 5. 2017. viac info nájdete aj 
na www.modra.sk. (red)

Kam s použitým kuchynským olejom?
Prečo  použitý  olej  nepatrí  do 
kuchynského drezu alebo do 
toalety?  Môžeme  povedať,  že 
každá  domácnosť  sa  už  stretla 
s väčším či menším problémom 
s upchatým odpadom. Vinní-
kom nie je nik iný ako obyva-
teľ bytu či domu. 
Mnoho  ľudí  si  totiž  kuchyn-
ský  drez  či  toaletu  zamieňajú 
za univerzálny odpadkový kôš. 
Použitý olej v kuchynských od-
tokoch  škodí  životnému  pros-
trediu a spôsobuje veľké prob-
lémy správcom kanalizácie. 

Olej, maslo  a ďalšie  živočíšne 
tuky zanášajú a upchávajú od-
padové potrubia. Na povrchu 
odpadových vôd vytvára olej 
nepriepustný film a tým sa zni-
žuje  čistiaca  schopnosť  mik-
roorganizmov  v  aktivačných 
nádržiach  na  čističkách  odpa-
dových vôd. Zvyšky jedla, kto-
ré  obyvatelia  splachujú  sa  do-
stávajú  do  kanalizačnej  siete 
a  sú  zdrojom potravy  pre  pot-
kany.  Svojim  konaním  často 
škodíme najmä sami sebe a vy-
čistenie zanesenej kanalizačnej 

prípojky nie je lacná záležitosť. 
Jedlé oleje a tuky z domácnos-
tí  môžu  obyvatelia  rodinných 
domov a bytových domov odo-
vzdať  v  uzatvorených  plasto-
vých fľašiach v zbernom dvore.
Do jedlých olejov a tukov pat-
ria: oleje a  tuky z prípravy  je-
dál, zvyšky nespotrebovaných 
olejov, prepálené oleje, zvy-
šky margarínov, masla či tukov 
a  nepatria:  motorové,  hydrau-
lické  či  iné  oleje  a  tuky,  ktoré 
neboli pôvodne určené na kon-
zumáciu či prípravu jedla.  (kč)

(Dokončenie zo str. 5.)
Za spomínané dane mesto vybra-
lo spolu 572 tisíc eur, čo je v po-
rovnaní s rokom 2015 viac o 67 
tisíc eur. Za odpad a drobné sta-
vebné odpady mesto vybralo po-
platky  v  sume  325  tisíc  eur,  čo 
je viac o 60 tisíc eur ako v roku 
2015.  nedaňové  príjmy  mesta 
boli v celkovej sume 510 tisíc eur 
a predstavujú príjmy z prenájmu 
mestských priestorov a pozem-
kov, správne a ostatné poplatky, 
dividendy z podielov v BvS, a.s.. 
celková  suma  bežných  grantov 
a transferov bola v roku 2016 na 
úrovni 1 672  tisíc eur. Z dotácií 
mesto získalo sumu 100 tisíc eur 
z  prostriedkov  Európskej  únie, 
formou grantu vo výške 25 tisíc 
eur  na  kultúrne  podujatie Mod-
ranské vínohranie a  sumu 75  ti-
síc eur ako grant za energetickú 
úspornosť,  ktorú  mesto  dosiah-

lo rekonštrukciou ZŠ Vajanské-
ho. Okrem týchto dvoch grantov 
mesto získalo aj sumu 19 tisíc 
eur prostredníctvom účelovo via-
zaných darov a sumu 20 tisíc eur 
na  obnovu  pamätníka  Ľudovíta 
Štúra na cintoríne v Modre.
Bežné výdavky sú rozčlenené do 
13-tich  programov,  ktoré  odzr-
kadľujú  základné  kompetencie, 
ktoré musí mesto pre obyvate-
ľom zabezpečovať,  je  to údržba 
verejných komunikácií, verejnej 
zelene, zvoz a odvoz odpadu, 
sociálne  služby,  kultúrna  oblasť 
a administratíva. Celková suma 
bežných výdavkov mesta Modry 
bola v roku 2016 v sume 2 997 
tisíc eur a celková suma bežných 
výdavkov škôl a školských zaria-
dení bola v sume 2 806 tisíc eur. 
Kapitálové  príjmy  sú  zdrojom 
na financovanie kapitálových in-
vestičných výdavkov. Kapitálové 

príjmy boli v roku 2016 vo výške 
331  tisíc  eur,  z  toho predaj ma-
jetku  tvoril  sumu  259  tisíc  eur 
a sumu 72 tisíc eur tvorili dotá-
cie a granty, ktoré mesto Modra 
získalo ako zdroj na financovanie 
investičných výdavkov.
v  roku  2016  mesto  použilo  na 
kapitálové  (investičné)  výdav-
ky sumu vo výške 958 tisíc eur, 
z toho 941 tisíc eur predstavova-
li kapitálové výdavky mesta a 17 
tisíc eur predstavovali kapitálové 
výdavky škôl a školských zaria-
dení.  Prehľad  niektorých  inves-
tičných  výdavkov  je  uvedený 
v tabuľke.
Bližšie  info  nájdete  na  https://
www.modra.sk/zaverecny-ucet/
ds-1020/p1=1482

Tatiana MACHÁČOVÁ,  
ekonómka mesta

Marian GAVORNÍK, 
zástupca primátora

Máme schválený záverečný účet mesta 

ČERSTVÉ RYBY 
ZO SLOVENSKÉHO CHOVU 

NA VÁŠ STÔL

Sumček - filet s kožou  
bez kosti, Pstruh  
a Kapor pitvaný

TEŠÍME SA NA VÁS - KAŽDÚ STREDU  
AŽ DO VYPREDANIA ZÁSOB 

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
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Konferencia o súčasných trendoch 
vzdelávania v mediácii
V dňoch 7. a 8. apríla sa v Modre uskutočnila medzinárodná 
vedecká konferencia na tému súčasných trendov vzdelávania 
v oblasti mediácie. Vedeckým garantom konferencie bol uni-
verzitný profesor. Hlavným cieľom stretnutia bolo predstaviť 
rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využi-
tie v praxi, ďalej využitie vzdelávacích programov o mediácii 
pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe, 
participácia a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri 
vzdelávacom procese mediátorov.

So slávnostnými príhovormi 
vystúpil  Pavol  Frešo,  predse-
da  BSK,  J.E.  Susan  Kleebank, 

veľvyslankyňa  Brazílskej  fede-
ratívnej republiky a Lucia Ďuriš 
nicholsonová,  podpredsedníč-

ka NR SR. Medzi tematický-
mi okruhmi stretnutia nechýba-
la  ani  cezhraničná  spolupráca 
pri vzdelávacom procese me-
diátorov,  či  zvyšovanie  infor-
movanosti širokej verejnosti 
o mediácii. Hostia si pohovorili 
o zmenách, ktoré priniesla nove-
la zákona o mediácii účinná od 
1. 1. 2016 do vzdelávania záu-
jemcov o výkon profesie mediá-
tora na Slovensku i o ďalšom od-
bornom vzdelávaní mediátorov 

podľa § 10a zákona o mediácii. 
Neboli opomenuté ani vzdelá-
vacie programy pre zamestnan-
cov štátnych orgánov sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej 
kurately v oblasti mediácie ako 
odbornej metódy, či dnes tak dô-
ležitá  rovesnícka a  školská me-
diácia a jej pozitíva na edukáciu 
detí pri riešení konfliktov.
Záštitu  nad  tohtoročnou  kon-
ferenciou prevzalo Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, 
Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej repub-
liky a Bratislavský samosprávny 
kraj. (red, zdroj: amssk.sk)

Ladislav Ochaba - Verejnoprospešné služby
Oddelenie  verejnoprospešných služieb je súčasťou organizačnej 
štruktúry mestského úradu a je dôležitou súčasťou fungovania 
mesta. Momentálne zamestnáva 14 pracovníkov. VPS predstavu-
je vedúci oddelenia Ladislav Ochaba.

naši pracovníci zabezpečujú let-
nú  a  zimnú  údržba  verejných 
priestranstiev, vývoz smetných 
nádob v meste, čistenie a údržbu 
detských  ihrísk,  starostlivosť 
o  lavičky,  kosenie  cintorínov, 
polievanie kvetinových záho-
nov  v  meste,  čistotu  verejných 
priestranstiev v meste a mest-
ských častí. Taktiež   zabezpeču-
jeme  technickú  podporu  počas 
kultúrnych  podujatí,  napomá-
hame škôlkam, školám a mest-
ským organizáciám pri rôznych 
činnostiach,  ale  aj  veľa  iných 
činností,  ktoré  vznikajú  denne 

a to aj na základe podnetov od 
občanov. Do  tretieho  roku vstu-
pujeme s piatimi  pracovníkmi, 
s ktorými  vykonávame starost-
livosť o verejnú zeleň - kosením 
a vyhrabávaním trávnatých plôch 
v meste  a  v  priľahlých  častiach 
mesta  –  v  Kráľovej,  harmónii 
a Piesku. Kosenie realizujeme 
od apríla do november. O poria-
dok v centre mesta sa starajú na-
še dve pracovníčky, ktoré denne 
zametajú a čistia chodníky a ich 
okolie.  V tomto roku vykonáva-
me zametanie miestnych komu-
nikácií v správe mesta mestským 

zametacím vozidlom. Podľa har-
monogramu prác, závislých aj od 
počasia, zametá ulice mesta. ak-
tuálny harmonogram zametania 

nájdu občania  na webovej strán-
ke mesta www.modra.sk alebo 
nás  môžu  telefonicky  kontakto-
vať.
činnosti,  ktoré pre občanov vy-
konávame je samozrejme viac. 
Z  našich  skúseností  možno  po-
vedať, že občania sa denne zau-
jímajú o  čistotu  v meste,  pýtajú 
sa na kosenie a podobne. Zväčša 
sú to bežné denné oznamy, ktoré 
sa snažíme vyriešiť bezodkladne 
a to aj počas našich už plánova-
ných prác. V prípade otázok a ná-
metov nás môžu občania kontak-
tovať  na  telefónnom  čísle  0903 
406  211  alebo  e-mailom  na  la-
dislav.ochaba@modra.sk.  (red)

Na fotografii: Ladislav Ochaba, 
vedúci VPS.

Názor

Spoločne čistíme chotár - jarné upratovanie
Túto „záslužnú“ činnosť sme v mojich mladých rokoch nepoznali. 
Prvé, tzv. dobrovoľné brigády na údržbu poľných ciest boli organi-
zované po kolektivizácii poľnohospodárskej pôdy, najmä vo vino-
hradoch, v čase budovania „svetlej socialistickej budúcnosti“.

ako  turista  som  precestoval 
všetky  štáty  západnej  Európy 
a Škandinávie. Nezaznamenal 
som v nich potrebu organizovať 
takéto upratovacie akcie. Všade 
bolo  čisto,  v  mestách  aj  v  ma-
lých  obciach,  žiadne  smetiská, 
všetka  poľnohospodárska  pôda 

bola  dokonale  obrobená.  Žiad-
ne opustené a neobrobené vino-
hrady. 
Môj  názor  je,  že  sa  treba  viac 
venovať  osvete,  udržiavaniu 
čistoty  a  poriadku  v  prostredí, 
v  ktorom  žijeme.  Dovolím  si 
poukázať na negatívny a nekul-

túrny jav v blízkosti Pedagogic-
kej a kultúrnej akadémie a  teda 
v našom meste, ktoré má najviac 
škôl a vzdelancov v priemere na 
počet  obyvateľov  v  SR.  Sledu-
jem študentov uvedenej školy 
ako prechádzajú cez trávnik mi-
mo cesty k zastávke autobusovej 
dopravy. Predpokladám, že viac 
urobených krokov by prispelo 
k zvýšeniu ich fyzickej kondície. 
Súhlasíte, páni profesori telesnej 
výchovy?  v  deň  maturít  som 

spozoroval skupinku študen-
tov v blízkosti spomínanej ško-
ly,  ako  sa  s  pôžitkom oddávajú 
fajčeniu. nemusím uvádzať, kde 
skončili  ohorky  cigariet.  Poj-
my uvedené v názve školy majú 
vznešené poslanie, ktoré by štu-
denti  mali  prejavovať  aj  v  mi-
moškolských aktivitách. Ľudová 
múdrosť hovorí: Príklady priťa-
hujú. Myslím si, že v tomto prí-
pade to nie je úplná pravda.

Milan RUŽEK
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V máji 
oslavujeme 
Deň matiek

Drahá  mamina,  dovoľ  mi,  aby 
som  sa  Ti  poďakoval  za  Tvoju 
lásku,  dôveru  a  útechu  v mojom 
živote. viem, že si stále pri mne, 
aj  keď práve nie  si. Dodávaš mi 
chuť,  aby  som  sa  zdokonaľoval 
v  tom, čo robím. viem, že mi  to 
umožňuješ  a budeš ma  i  naďalej 
podporovať. Ponúkaš mi možnosť 
preskúmať svet, ktorý si pre mňa 
vytvorila. v každom objatí cítim, 
že ma berieš so sebou kamkoľvek 
ideš. Venuješ mi lásku a ja Ti ju 
chcem odplatiť. Si iba jediná, dám 
všetko na svete, aby som Ťa mal. 
Máš  to ťažké a namáhaš sa stále 
s nami. Ľutujem,  že Ťa neposlú-
cham, keď mi hovoríš, že si mám 
umyť zuby a podobné veci…
ako sa spieva v jednej piesni: Ja 
neľutujem ani jedinú chvíľu s Te-
bou, ľutujem iba to, keď som s Te-
bou nebol. Každú vetu, ktorú po-
vieš, myslíš dobre. Uvedomujem 
si, že ma máš rada, že ma naozaj 
ľúbiš a dala by si za mňa čokoľ-
vek na svete. ako Ty za mňa, i ja 
za Teba. Jakub ŠEBORA,

8. A, ZŠ Vajanského v Modre

Základná škola Vajanského otvorila 
svoje brány pre rodičov i deti
Aj v tomto roku prišiel ten čas, kedy sa brána našej školy 
ZŠ Vajanského, otvorila pre všetkých budúcich prváčikov 
a ich rodičov, ale aj pre tých, ktorí by radi nazreli do všet-
kých jej zákutí. V poslednú marcovú stredu sa v našej škole 
uskutočnil Deň otvorených dverí. 

hoci  pre  našich  žiakov  to  bol 
deň ako každý iný, pretože vy-
učovanie  prebiehalo  ako  vždy, 
predsa  bol  niečím  výnimočný. 
Na návštevu k nám prišli de-
ti z materských škôl spolu so 
svojimi pani učiteľkami, aby sa 
oboznámili s priestormi našej 
školy  a  mohli  nakuknúť  aj  do 
tried či učební, kam sa inokedy 
nedostanú.  naši  pedagógovia 
si pre všetkých návštevníkov 
pripravili  krátke  ukážky  vyu-
čovacích hodín. Deti  tak mohli 
vidieť  rôzne  zaujímavé  pokusy 
v  učebni  fyziky  a  chémie,  na-
vštívili  aj  učebňu  slovenského 
jazyka, kde si mohli chvíľku po-
sedieť  v  prítomnosti  animova-
ného soba Rudolfa. 
Za sprevádzania „víl“- našich 
žiačok sa ocitli aj vo svete kníh, 

ktoré  kraľujú  v  našej  školskej 
knižnici. nazreli aj do  tried  te-
rajších prváčikov  a  tiež  sa  boli 
pozrieť aj v  triedach školského 
klubu, kde im pani vychováva-
teľky  poukazovali  rôzne  práce 
a  výrobky  detí  navštevujúcich 
školský klub Kamarát. Napo-

kon si dali ešte krátku „rozcvič-
ku“ v našej telocvični. 
Deň  otvorených  dverí  v  našej 
škole  trval  až  do  18tej  hodiny 
popoludní, čo využili hlavne za-
mestnaní  rodičia  a  prišli  sa  so 
svojimi  ratolesťami  pozrieť  do 
našej školy. Sme veľmi radi, že 
sa deťom a rodičom v našej ško-
le páčilo a veríme, že si z tohto 
dňa  odniesli  domov  veľa  pek-
ných zážitkov. Ďakujeme vám.

Beata RAMPÁKOVÁ, 
učiteľka

Novinky zo ZŠ Ľ. Štúra
V druhom polroku školského roka sa opäť roztrhlo vrece so 
súťažami. Nadchnúť žiakov a motivovať ich robiť niečo na-
vyše, je snahou každého pedagóga. Aj na stránkach Modran-
ských zvestí vás pravidelne informujeme o úspechoch našich 
žiakov, na ktoré sme patrične hrdí.

Do  vzdelávacieho  projektu  3D 
Bezpečne  na  bicykli,  ktorý  rea-
lizovala nezisková organizácia 
Terra Grata a Nadácia Volkwa-
gen Slovakia,  sa  zapojili  aj  žiaci 
našej školy. Súťažnou formou de-
ti získavali základné vedomosti, 
zručnosti  a  návyky  zamerané  na 
bezpečné správanie  sa v  rôznych 
dopravných situáciách z pozície 
cyklistu, v reálnom, dynamickom 
3D prostredí. naša škola patrí me-
dzi  TOP  10  zúčastnených  škôl 
v SR.  Obsadili  sme  4.  priečku. 
Žiak Samuel Peter Kovár  z 9. B 
získal v kategórii jednotlivcov 7. 
miesto. Do TOP 50 v SR sa dostal 
aj žiak 8.a Lukáš Mosnák.

Koncom  marca  sa  v  Bratislave 
konalo  krajské  kolo  Biologickej 
olympiády, na ktorom mala zá-
stupcu  aj  naša  škola.  Žiak 
Tibor  Kurina  z  9.  B  po  ro-
ku  opäť  obhájil  prvenstvo 
v okresnom kole a to mu 
otvorilo brány do krajské-
ho kola. Tu sa Tiborovi po-
darilo získať 4. miesto a stal 
sa  tak  úspešným  riešiteľom. 
Okresného kola v Pezinku 
sa zúčastnili  aj  žiačky Linda 
Ferancová a Veronika Ková-
čová z 8. a triedy.
Rozvíjať lásku k matematike 
majú  za  úlohu  súťaže  Pyta-
goriáda a Matematická olym-

piáda.  Súťaž  Pytagoriáda  sa  ten-
to  rok konala už po 64. krát. Do 
okresného kola v Pezinku postúpi-
li najlepší matematici zo všetkých 
škôl. Našu školu reprezentovali 
deviati  žiaci.  Presadiť  sa  podari-
lo Denise Lukačovičovej  z  5. c, 
ktorá je úspešnou riešiteľkou a Ja-
kub Fronc z 3.B získal absolútne 
prvenstvo.
Začiatkom apríla sa na pôde našej 
školy stretli najlepší matematici 

z celého  okresu  na  súťaži Mate-
matická olympiáda. Zo zástupcov 
našej školy sa úspešnými riešiteľ-
mi  stali  Martin  Kováč  a  Emma 
harausová zo 6. a, Jakub nemček 
z 5. B a Matej Gladiš z 8. a triedy. 
Žiačka  veronika  Kováčová  z 8. 
a získala druhé miesto.
O  ďalších  našich  úspechoch  sa 
dozviete nabudúce.

Mária SETNICKÁ, 
učiteľka ZŠ

FO
TO

: a
R
c
h
ív
 Z
Š 
va

Ja
n
SK

éh
O

FO
TO

: a
R
c
h
ív
 Z
Š 
Ľ.
 Š
TÚ

R
a



9
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e

MiniPumptrack na „školáku“
Mnohí v Modre ste už iste zachytili, že na ploche medzi 
ZŠ Vajanského a ZŠ Ľ.Štúra sa čosi buduje. V sobotu 8. 4. 
2017 skupinka dobrovoľníkov okolo Parku hrania a oddy-
chu začala stavať pumptrack. Pre tých, ktorí sa s pojmom 
pumptrack nestretli: ide o dráhu pre bicykle, odrážadlá, 
kolobežky, skateboardy, kde sa všetky vekové kategórie 
a úrovne jazdenia môžu zdokonaliť v udržiavaní rovnová-
hy, zlepšiť zručnosť jazdy a zvyšovať si celkovú kondíciu. 
Základom dráhy sú vlnky a klopené zákruty. 

na podrobnosti ohľadne zaují-
mavého projektu sme sa spýtali 
Renáty  Kišoňovej  z  iniciatívy 
dobrovoľníkov  PhO:  „Časť 
nami plánovaného pumptrac-
ku sa nám na prvej brigáde 
podarilo vybudovať. Naviezli 
sme zeminu, vyformovali prvé 
vlnky aklopenku, všetko ruč-
ne, bez použitia bagrov ale-
bo iných strojov. Zemi-
nu nám darovala rodina 
Švecová z Modry, príves-
ný vozík nám zapožičala 
firma ZMOP s.r.o., o os-
tatné sa už postarali sil-
né ruky dobrovoľníkov 
a aj samotné deti. Mini-
Pumptrack bude voľne 
dostupný pre verejnosť, 
neplánujeme ho oplotiť. 
Súčasťou dráhy bude ta-
buľka s bezpečnostnými 
pravidlami“. a  prečo  ste 
sa vlastne pustili do pro-
jektu miniPumptrack? 
„Pretože bicyklovanie je 
jeden z najdostupnejších 
a najpopulárnejších špor-
tov. Svojpomocné vybudo-

vanie takejto dráhy nič nestojí 
(iba čas a energiu dobrovoľní-
kov). Impulzom boli podobné 
pumptrackové dráhy, ktoré sme 
vyskúšali v rôznych mestách“. 
Prečo  ste  si  vybrali  priestor 
medzi školami? „Pretože je do 
veľkej miery dosiaľ nevyužitý, 
denne tadiaľ prejde množstvo 
detí (mnohé z nich aj s deštruk-

tívnymi úmyslami), dajme im 
teda kúsok zaujímavého terénu 
na vyjašenie sa.“ 
na  to,  aby mohol  byť  projekt 
miniPumptrack  úspešne  do-
končený,  bude  treba  ešte  nie-
koľko brigád. všetky informá-

cie  sú  postupne  zverejňované 
na  FB  stránke  PhO:  https://
www.facebook.com/Park -
-hrania-a-oddychu-Modra-
-247012522021788/?fref=ts. 
„Zatiaľ ďakujeme za pomoc 
na prvej brigáde rod. Brazdo-
vičovej, rod. Buckovej, Jaro-
slavovi a Matúšovi Ďurkáčov-
com, Štefanovi Gyenovi, rod. 

Malčekovej, rod. Mečá-
rovej, Petrovi Kočimu, 
rod. Vargovej a Zdenkovi 
Vasilišinovi. Za zastreše-
nie celého projektu a mo-
tiváciu ďakujeme klubu 
Malé Karpaty - Športo-
vý klub, osobitne Petrovi 
Walterovi. Mestu Modra 
patrí vďaka za poskytnu-
tie priestoru a za spolu-
prácu“, dodáva Renáta 
Kišoňová.  (red a rk)

Na fotografiách: Malí 
pomocníci s radosťou pri-
ložili ruku k dielu. 
Budovaná miniPumptrac-
ková dráha medzi základ-
nými školami.

Návrh na zápis majoliky a majolikovej ornamentiky 
do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
Zástupcovia  Občianskeho 
združenia  Slovenská  ľudová 
majolika  v  spolupráci  s  Brati-
slavským samosprávnym kra-
jom a s podporou mesta Modry 
odovzdali 31. marca 2017 pod-
klady potrebné na zápis mod-
ranskej majoliky a majolikovej 
ornamentiky do Reprezenta-
tívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho  dedičstva.  info  aj 
na:  http://www.ludovakultura.

sk/index.php?id=5964 a http://
majolikamodra.sk/oz-sloven-
ska-ludova-majolika/.
 (red)

Na foto zľava: Michal Denci 
z odboru kultúry a cestovného 
ruchu BSK, generálny riaditeľ 
SĽUK-u Juraj Hamar, Miriam 
Fuňová z OZ Slovenská ľudová 
majolika a primátor Modry Ju-
raj Petrakovič. 
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Óda na modranské
To, že vinohradnícke remeslo v podaní Modry nemá obdobu, nám 
počas Dňa modranských pivníc pripomenulo 41 vinárov. Celkom 
37 pivníc pozývalo návštevníkov do svojich opojných zákutí.

najviac  ľudí  prilákali  staré 
pivnice na námestí.  500  -  roč-
né  pivničné  oblúky  u  Pavúka 
rozozvučali  štrngajúce  poháre 
s lahodným vínom od Rarigu. 
Tesno bolo aj v obľúbenej mest-
skej pivnici. Vinári sa tu pria-
teľsky  predbiehali  v  návštev-
nosti.  Zahanbiť  sa  však  nedali 
ani vinárstva mimo hlavných 
ciest. Jarná záhrada u Malíka si 

doslova pýtala dlhé rozhovory 
nad  voňavým  pohárom.  chuť 
tancovať  v  nás  prebudilo  ví-
no  Kmeťo,  kde  huslista  rozo-
hral  neopakovateľnú  atmosfé-
ru. nech  ste  zašli  kamkoľvek, 
každá  pivnica  vám predstavila 
svoje jedinečné čaro.
14.  ročník  podujatia  sa  tešil 
rekordnému  počtu  návštevní-
kov.  ako  túto  účasť  zhodno-

til organizátor Michal Petrík? 
„Pretože chceme udržať vyso-

kú kvalitu podujatia, po-
čet vstupeniek sme vhod-
ne uspôsobili kapacitám 
vinárstiev. Lístky sa vy-
predali rýchlo, vinári 
hrdo prezentovali svoje 
remeslo a atmosféra bo-
la výborná“. Na potul-
kách mestom sme stretli 
aj množstvo  „nemodra-
nov“.  Dopomohli  k  to-
mu  aj  extra  autobusové 
spoje. „Vďaka posilne-
nej doprave BSK nebol 
pre turistov problém do-
stať sa po skončení pod-
ujatia domov,“ dodáva 

Petrík. Návštevníkov potešila 
aj kyvadlová doprava v sme-
re na Kráľovú, kam  ich  lákalo 
nie  len vinárstvo Elesko. „Ky-
vadlové spoje nám milovníkom 
vína ušetrili čas. Mohli sme na-
vštíviť viac pivníc. Niektoré aj 
dva tri razy...“ prezrádza jeden 
zo zúčastnených. 
Podujatie zaplnilo mesto 
množstvom ľudí, na čo sa dob-
re pozeralo. Slnko lúčmi oblie-
valo Modru, meštianske piv-
nice  zdobili  svieže  vínka  a  na 
dvoroch posedávali spokojní 
návštevníci.  Pivniciam  niet  čo 
vytknúť.  hádam  len  to,  že  do 
ďalších  máme  relatívne  ďale-
ko. Lucia MANDINCOVÁ

Peter Fülöp novým predsedom Združenia MVC
Na valnom zhromaždení Združenia Malokarpatská vínna 
cesta (MVC), ktoré sa konalo 5. apríla vo Viničnom, bol zvo-
lený nový predseda združenia aj noví členovia orgánov zdru-
ženia - rady a dozornej rady. Dlhoročný predseda Milan Pa-
velka po dvadsiatich rokoch vo funkcii už nekandidoval a bol 
mu udelený titul čestného predsedu.

novým  predsedom  združenia 
sa  stal  ing.  Peter  Fülöp,  PhD. 
z veľkého Bielu, ktorý bol jedi-
ným kandidátom na  túto  funk-
ciu. Doteraz od roku 2015 pra-
coval  v  orgánoch  Združenia 
Mvc  ako  člen  dozornej  rady. 
členom Združenia Mvc  je od 
roku 2007. 
Keďže  dozorná  rada  priš-
la  o  dvoch  členov  (funkcie  sa 
vzdal aj dlhoročný predseda do-
zornej  rady  ing. Milan vrána), 
valné  zhromaždenie  schválilo 
nových členov DR andreja Ku-

kumberga  a  Máriu  Mendlovú. 
Zmeny nastali aj v Rade zdru-
ženia,  kde Miloša Grančiča  zo 
Svätého  Jura  nahradil  Dušan 
Žitný  z Rače. Ostatní  členovia 
Rady  (anna  Píchová,  Jarmila 
Dudová,  Bronislava  Skálová 
a  Tibor  Ruman)  boli  na  ďal-
ších  päť  rokov  potvrdení  val-
ným zhromaždením. Združenie 
Malokarpatská vínna cesta má 
dnes 408 členov. Jeho poslaním 
je  aktívne  sa podieľať na  regi-
onálnom rozvoji v malokarpat-
skom regióne, najmä so zame-

raním na rozvoj vinohradníctva 
a vinárstva a ich spojením s ces-
tovným ruchom a ďalšími akti-

vitami, ktoré prispievajú k vše-
strannému rozvoju regiónu.

(red, zdroj: mvc)

Na fotografii: Zľava nový predseda združenia MVC Peter Fülöp 
s čestným predsedom Milanom Pavelkom.
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Modra v roku 2016 
Naše mesto vylepšuje školy, budovy aj športoviská, žije dobrou kul-
túrou a pokračuje v dôležitých rekonštrukciách. V podobe projek-
tov prináša výhodné financovanie a reorganizovaním úradu zjed-
nodušuje prístup k službám a informáciám pre obyvateľov mesta. 
Rozvoj mesta vo všetkých oblastiach je základom pre rast kvali-
ty života obyvateľov, preto je našou snahou neustále zlepšovanie 
a prispôsobovanie služieb organizácií riadených mestom. Ponúka-

me vám prehľad najvýznamnejších investícií, efektívnych riešení, zmien a kul-
túrnospoločenských počinov, ktoré sa udiali v Modre v roku 2016.

Zabezpečujeme trvalý 
ekonomický rast

Významnou aktivitou samosprávy mesta 
počas  uplynulého  roku  bolo  rozsiahle  vy-
pracovanie a prerokovanie Zmien a dopln-
kov Územného plánu a Programu rozvoja 
mesta Modry na roky 2014 - 2020. aktuali-
zovaním spĺňa dokument nové trendy a vý-
zvy v regionálnom európskom meradle. 
Dôvody na obstaranie nového programu sa 
viažu na tvorbu územného plánu, prepraco-
vanú politiku rozvoja mesta a nové inicia-
tívy. Ide o základný strategický dokument, 
ktorý je jedným z dôležitých nástrojov pre 
riadenie a získavanie finančných prostried-
kov najmä z externých zdrojov. Dokument 
schválilo mestské zastupiteľstvo na febru-
árovom a marcovom zasadnutí tohto roku. 
Naposledy riešilo mesto Modra program 
rozvoja v roku 2008. Súčasná podoba pri-
náša  premyslený  plán  na  zabezpečenie 
efektívneho a trvalého ekonomického rastu 
s oživením silného potenciálu a konkuren-
cieschopnosti mesta. Kompletný dokument 
je v plnom znení k dispozícii na www.mod-
ra.sk

Na mestskom úrade vybavíte 
všetko rýchlejšie

Od dokumentov k praxi. v Kancelárii prvé-
ho  kontaktu  Mestského  úradu  Modry  na 
Štúrovej 59, mesto zjednodušilo služby pre 
občanov.  K  podateľni,  pokladni,  matrike 
a  evidencii  obyvateľstva  pribudli  referáty 
miestnych daní a poplatkov za komunál-
ny odpad. Mesto tak ešte viac pre Mod-
ranov  zefektívnilo  vybavovanie  žiadostí 
na  jednom mieste. aktuálnou informáciou 
je  úprava  stránkových  dní.  na  mestskom 
úrade všetko vybavíte v pondelok, utorok, 
stredu a piatok. 

Opravujeme budovy, areály 
a zabezpečujeme teplo domova
V minulom roku sa v tepelnom hospodár-
stve  mesto,  prostredníctvom  spoločnosti 
Teplo Modra, zameralo na rekonštrukcie 
rozvodov tepla, výmeny kotlov a technoló-
gií merania a regulácie na ulici SNP - Ko-
menského, sídliskách Majolika II. a Stred. 

Najvyššou investíciou bola prestavba Vý-
menníkovej stanice na kotolňu na sídlisku 
Leopoldov.  Bazén  na  modranskom  kúpa-
lisku bol vybavený novou vodovodnou prí-
pojkou  a  dobrú  kvalitu  vody  zabezpečuje 
nový  dávkovač  chémie. v  budove  štadió-
na na Kalinčiakovej mesto zrekonštruovalo 
vstup a opravilo kanalizáciu. V mestských 
budovách  na  Štúrovej,  Dukelskej  a  Šúr-
skej,  prebehlo  niekoľko  rekonštrukcií,  sa-
nácií,  úprav  interiérov,  výmen  okien,  vý-
kladov, opráv fasád a dvorných traktov.  
Mestská  polícia,  ktorá  už  sídli  v  nových 
priestoroch vo dvore na Štúrovej 59, sa tak 
dostala bližšie do centra, čo zefektívnilo aj 
jej činnosť.

Staráme sa o dôstojný 
život seniorov

v  Mestskom  centre  sociálnych  služieb 
v Modre prebehlo v minulom roku niekoľ-
ko  ďalších  dôležitých  vylepšení  komuni-
kačných  priestorov  a  interiéru.  centrum 
dostalo protišmykové podlahy na chod-
bách, v kúpeľni, v jedálni a v spoločenskej 
miestnosti,  spolu  s  vymaľovaním  priesto-
rov. Izby klientov boli vybavené novým 
nábytkom,  pribudla  sušička  šatstva,  po-
lohovacie kreslá pre seniorov do denné-
ho stacionára,  televízor a do útulku varič. 
v centre bola zrekonštruovaná kuchyňa a v 
jedálni pre seniorov pribudol konvektomat. 
Mesto vyriešilo aj haváriu plynovej kotol-

ne a servis kotlov. Pre monitorovanie kvali-
ty jednotlivých poskytovaných sociálnych 
služieb bol zakúpený špeciálny počítačový 
program. Skvalitnenie účtovníctva a obsta-
rávanie  potravín  teraz  zabezpečuje  nové 
počítačové príslušenstvo. 

Rekonštruujeme cesty, rozvody, 
kanalizácie a obnovujeme 

verejné osvetlenie
Po rekonštrukcii Stoličného potoka, mesto 
pokračuje v ďalších dôležitých rekonštruk-
ciách infraštruktúry. v roku 2016 bola rea-
lizovaná kabelizácia vzdušných nízkonapä-
ťových rozvodov na uliciach Kukučínova, 
Moyzesova a Súkenícka a v tomto roku to 
bude na uliciach Dr. Bodického a hviezdo-
slavova.  Mesto  Modra  ďalej  zabezpečuje 
práce na obnove siete verejného osvetlenia 
na  uliciach,  ktoré  sú  už  kabelizované. na 
Moyzesovej  aj  Súkeníckej mesto  investo-
valo aj do systému odvádzania dažďových 
vôd. na komunikácii Trnavská počas nie-
koľkých  mesiacov  mesto  celoplošne  re-
konštruovalo nový kryt vozovky od Parti-
zánskej ulice po Karpatskú. Dobudoval sa 
pravostranný chodník pre peších s vjazdmi 
do domov,  s úpravami  terénu a zriadením 
rigolu pozdĺž cesty smerom na Budmerice. 
Bola  zhotovená  nová  autobusová  zastáv-
ka s riešením jej nového okolia a s novým 
dopravným  značením.  celoplošná  úprava 
krytu bola realizovaná aj na Národnej uli-
ci v časti „Pri Lipkách“ a na Kalinčiakovej 
ulici. Mesto investovalo aj do výmeny zbo-
reného  kanalizačného  zberača  na  Dukel-
skej ulici so spätnou úpravou komunikácie.  
v súčasnosti prebieha výber na zhotoviteľa 
rozvodov vody na cintoríne v Modre, kde 
je potrebné  zrekonštruovať  jestvujúcu vo-
dovodnú  prípojku.  v  minulom  roku  sme 
pristúpili k oprave vodovodnej prípojky do 
cintorína,  čím  sa  nám  podaril,  po  dlhých 

Na fotografii: Kancelária prvého kontaktu 
funguje pre ľudí vysoko účelne.
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rokoch, vyriešiť problém s tlakom vody na 
cintoríne v Modre.

Zaisťujeme kvalitnejší priestor 
pre vzdelávanie našich detí

výraznú potrebu zriadenia novej materskej 
školy mesto plnilo  od  roku 2015. Prestav-
bou časti budovy pri ZŠ vajanského vznikli 
dve triedy materskej školy, ktorá bola do-
končená  v  januári  2016. Mesto  investova-
lo  do  hĺbkovej  rekonštrukcie  a  zariadenia 
priestorov aj do odvedenia povrchovej vo-
dy pri budove. V rámci reorganizovania 
priestorov na Vajanského mesto riešilo aj 
prestavbu prízemia základnej školy na tri 
triedy  školského klubu detí. Zároveň v  le-
te  minulého  roku  prebehla  aj  komplexná 
rekonštrukcia  šatní  pre  žiakov  Základnej 
školy Vajanského, od výmeny okien, no-
vých  rozvodov,  zdravotechniky,  dlažby  až 
po  vykurovanie. v  Základnej  škole  Ľudo-
víta Štúra mesto prioritne  riešilo havarijný 
stav striech pavilónov s výmenou svetlíkov, 
novou izoláciou a prekládkou bleskozvodu. 
Od leta až do začiatku vykurovacej sezóny 
bola v základnej škole kvôli zefektívneniu 
rekonštruovaná aj vykurovacia sústava. 

Podporujeme šport na školách 
a voľnočasové aktivity

Stavba  nového  multifunkčného  ihris-
ka  na  Kalinčiakovej  ulici  rozšírila  mož-
nosti  najväčšej  športovej  zóny  v  Modre. 
Mesto vybudovalo nové ihrisko s povr-
chom z umelého trávnika, vrátane športo-
vého vybavenia, oplotenia a osvetlenia.  
Ďalšie ihrisko vyrástlo po rozšírení a rekon-
štrukcii hracej plochy pri Základnej škole 

vajanského,  ktoré  je  súčasťou  vznikajúce-
ho  multifunkčného  športového  areálu.  Po 
vybudovaní plochy nasledovalo vyznačenie 
basketbalového ihriska a oprava poškode-
ných častí umelého trávnika.

Zeleňou v meste zveľaďujeme 
naše životné prostredie

Prechádzkou po Modre vidno, že do verej-
nej  zelene  postupne  pribúdajú  nové  stro-
my.  Mesto  sa  snaží  uskutočňovať  výsad-
bu  na miestach,  ktoré  nemajú  zeleň  alebo 
potrebujú  revitalizovať  existujúce  staršie 
výsadby.  nová  zeleň  tak  pribudla  v  par-
ku Ľudovíta Štúra, na uliciach vajanského 
a Komenského, v okolí Materskej školy pri 
Základnej škole Vajanského, v lipovej aleji 
na Dolnej ulici a na cintoríne v rámci revi-
talizácie náhrobného areálu Ľudovíta Štúra. 
Ďalšie dreviny pribudli v komunitnej záhra-
de v historickom dvore na Štúrovej 59 a pri 
modranskom rybníku. 

Myslíme na naše pamiatky 
Mesto Modra pokračuje v obnove cintorína 
na Dolnej ulici. Po rekonštrukcii náhrobné-

ho areálu Ľudovíta Štúra v roku 2015 mesto 
získalo dotáciu na prvú etapu rekonštrukcie 
spevnených plôch na cintoríne, ktorá sa tý-
ka  predpolia  náhrobného  areálu  Ľudovíta 
Štúra. Druhá etapa je naplánovaná na obno-
vu spevnených plôch vstupu do cintorína, 
predpolia domu smútku, vstupu do kostola 
a chodníka okolo kostola, vrátane zelene. 

Žijeme bohatými tradíciami 
a výnimočnou súčasnou 

kultúrou
Z Mestského kultúrneho strediska Modra sa 
v roku 2016 stalo Kultúrne centrum Modra. 
Tento názov, prerokovaný mestským zastu-
piteľstvom, súvisí so zmenou charakteru or-
ganizácie  a  s  ambíciou  rovnocenne  defino-
vať postoj tak ku tradičnej, ako aj k súčasnej 
kultúre. vznikla  internetová  stránka,  www.
kcmodra.sk, prostredníctvom ktorej sa do-
zviete  o  všetkých  kultúrno-spoločenských 

udalostiach v meste. Pod hlavičkou Kultúr-
neho centra, ako mestským kultúrnym stán-
kom,  zostáva  Kino  Mier,  Mestská  knižni-
ca  a  Kultúrny  dom  Ľudovíta  Štúra.  Mesto 
Modra  investovalo  do  budovy  kultúrneho 
domu, kde bola potrebná rozsiahla rekon-

Na fotografiách: Život seniorov v centre po 
chutných raňajkách.
Panoráma Modry.
Siedmaci zo ŽŠ Vajanského, s pánom učite-
ľom Kolárikom, trénujú basketbal na novom 
ihrisku.
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štrukcia hlavného vstupného schodiska, 
oprava  striech  a  prasknutej  steny.  Úpravou 
malého pozemku pri kultúrnom dome vzni-
kol nový verejný priestor, letná čitáreň, kto-

rá sa stala dejiskom kultúrno-literárnych zá-
žitkov. novým nájomcom bufetu kina mesto 
dosiahlo  zvýšenie  komfortu  a  služieb  náv-
števníkov  Kina  Mier,  čo  výrazne  pomohlo 
aj  návštevnosti  kina. Bufet  funguje  v  kom-
pletne zrekonštruovaných priestoroch pod 
názvom Bistro Kinečko. Mesto  investovalo 
aj do opravy a výmeny splaškovej kanalizá-
cie v kine, ktorá dlhodobo znepríjemňovala 
ovzdušie v kinosále. V letných mesiacoch 
Kino Mier  obohatilo  svoju  činnosť  aj  pre-
mietaním pod hviezdami na nádvorí historic-
kej radnice.

V roku 2016 sme pre vás 
pripravili tieto výnimočné 

mestské kultúrne podujatia
Pietna  spomienka  pri  príležitosti  160.  vý-
ročia  úmrtia  Ľudovíta  Štúra  -  veľkolepé 
podujatie s celodenným literárno-hudob-
ným programom a rekonštrukciou pohreb-
ného  sprievodu  z  januára  1856  s  účasťou 
Ministra  kultúry  SR  Marka  Maďariča.  
Modranské vinobranie 2016 - najväčšie celo-
mestské podujatie sa po dvoch rokoch vrátilo 

do ulíc mesta, bohatšie tradíciami a kultúrou. 
Mesto sa pri organizovaní upriamilo na skva-
litnenie služieb a výrazné zachytenie histórie 
vinohradníctva s novým vizuálom. 

Ďalšie  modranské  podujatia,  organizované 
pre  obyvateľov,  ktorými  sa  dostáva  do  po-
predia výnimočný charakter nášho mesta sú: 
Fašiangy  v  Modre,  Kráľovské  hodovanie, 
Modranský piknik, Medzinárodný gitarový 

festival, hudba Modre,  či  cyklus  celomest-
ských podujatí adventná Modra. Pomedzi tie 
sa aj v roku 2016 tešili účasti menšie poduja-
tia, napríklad vítanie jari, noc literatúry, Dni 
európskeho kultúrneho dedičstva, Stretnutie 
so  Svetlonosom  alebo  autorské  čítania  pre 
deti  a  dospelých  v Mestskej  knižnici  a  let-
nej čitárni. v radnici, sa v organizácii mes-
ta, prostredníctvom Kultúrneho centra Mod-
ry, v spolupráci s ďalšími partnermi, podarilo 
inštalovať niekoľko výstav a to výstava pre 
deti v Modrobielom lese, výstava troch auto-
rov z rodiny Polonských, aktovka vincenta 
Šikulu, Z vinohradu a Maľovaný advent. 

Informácie pre obyvateľov 
„pod jednou strechou“

Z  organizačnej  štruktúry  Kultúrneho  cen-
tra sa v roku 2016 odčlenil mesačník Mod-
ranské zvesti, ktorý  sa  stal  súčasťou mest-
skej  obchodnej  spoločnosti  Média  Modra 
s.r.o.,  čím  došlo  k  zjednoteniu  všetkých 
oficiálnych  mestských  médií  a  informač-
ných zdrojov pod jednu značku. Modranské 
zvesti tak získali väčšiu nezávislosť a efek-
tívnejšie organizačné riadenie.

V cestovnom ruchu máme 
dobrú pozíciu na rozvoj 

pre celý náš región
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé 
Karpaty, ktorej je mesto Modra lídrom, zís-
kala  ďalších  nových  členov,  momentálne  je 
to 21 členov, z  toho 13 obcí. Organizácia sa 
zaoberá podporou a propagáciou cestovného 
ruchu regiónu, vytváraním podmienok rozvo-

Na fotografiách: Z modranského rybníka 
sa postupne stáva výnimočné miesto pre 
oddych.
Panoráma Modry.
Do útulného Bistra Kinečka vedie vynove-
ná cesta (Kalinčiakova ulica).
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Riadková inzercia
 z Ponúkam masáže v Modre - klasická masáž, 

bankovanie,  aromaterapia,  reflex. masáž chodi-
diel, Dornova metóda a iné.

Tel. č.: 0949 176 090
 z POnUKa PRácE. Ponúkame prácu v skla-

de - lisovanie, triedenie materiálu. Oprávnenie 
na  vZv  výhodou.  Platové  podmienky  4,00€ 
hod/brutto. Práca od 7.00 - 15.30 hod. nástup ih-
neď. TPP, brigáda.

Kontakt: Tenarry Slovakia, s.r.o., 
Šenkvická cesta 11, Pezinok - 
p. Turkovičová 0918 972 969

 z Prenajmem pekné obchodné priestory v cen-
tre Modry o rozmere 75 m2. Tel. 0904 394 055

 z Fyzioterapeutka  poskytne  cvičenie  v  domá-

com prostredí (imobilní pacienti, bolesti chrbti-
ce, pacienti po zlomeninách, cvičenie podľa voj-
tu, reflexná masáž chrbta a pod.).

Tel.: 0918 250 910 
 z Garsónka na prenájom - Modra Kráľová, Tr-

navská  45  (novostavba).  Prenajmem  od  1.  2. 
2017  33  m2  zariadenú  garsónku  s  možnosťou 
prenájmu garážového státia. cena 260 € + 30 € 
záloha na energie. Tel.: 0905 742 299

 z Dám do prenájmu zodpovednému vinohrad-
níkovi 11 á obrábaný vinohrad v Modre. Cena 
dohodou. Tel.: 0905 209 946

 z Odkúpim alebo zoberiem do dlhodobého pre-
nájmu záhradu v Modre, cca 5 árov (voda výho-
dou).  Tel: 0903 244 459

ja  cestovného  ruchu na území  zakladateľov 
a členov a vytváraním partnerstiev medzi ve-
rejným a súkromným sektorom. v meštian-
skom dome na Štúrovej ulici 59 mesto inves-
tovalo do úpravy podkrovia, čím vznikli nové 
kancelárske priestory pre túto organizáciu.

Oddelenie riadenia projektov 
a cestovného ruchu

aj toto oddelenie má plné ruky práce a darí 
sa mu získavať externé zdroje. v spoluprá-
ci  s  Bratislavským  samosprávnym  krajom 
mesto vybudovalo pumptrackovú dráhu na 
Piesku a do novej sezóny pribudlo cyklood-
počívadlo s vyhliadkou pri Kalvárii v Mod-
re.  v  súčasnosti  mesto  pripravuje  projekt 
novej  rozhľadne na veľkej homoli,  revita-
lizáciu časti modranského námestia a cen-
trálnej časti Kráľovej a ďalšie aktivity pod-
porujúce  kvalitný  životný  štýl  obyvateľov 
a turistickú atraktivitu Modry.
„Mesto Modra zodpovedne funguje pros-
tredníctvom mestského úradu, niekoľkých 
organizácií, inštitúcií, spoločností a škôl. 
Obrovským prínosom pre hodnotnejší život 

v meste je aj aktivita občianskych združení 
a súkromných spoločností. Za každým vy-
lepšením, vydareným projektom a posunom 
vpred stoja kriticky mysliaci ľudia, ktorým 
spolu s nami záleží na rozvoji Modry. Uve-
domujeme si, že proces rozvoja je mnoho-

krát náročný a spoločne musíme zdolávať 
aj veľa prekážok. Chceli by sme preto to-
uto cestou vyjadriť vďaku všetkým pracov-
níkom úradu a mestských organizácií a ich 
riadiacim pracovníkom, poslancom, spo-
lupracovníkom a obyvateľom Modry, Krá-
ľovej, Harmónie a Piesku za pracovné na-
sadenie v roku 2016 a vyjadriť im dôveru 
a podporu v ďalšom období, aby náš cho-
tár rozkvital vo všetkých oblastiach. Ďaku-
jeme.“, dodáva primátor Juraj Petrakovič.
 Autori:

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor Modry 

a Marian GAVORNÍK, 
zástupca primátora

Prihláste sa 
na rybárske 

preteky
Slovenský rybársky zväz - obvod-
ná organizácia Modra oznamuje, 
že v sobotu 6. mája 2017 v čase od 
7.00  do  12.00  organizuje  tradičné 
rybárske preteky pre deti a dospe-
lých.  Stretnutie  sa  bude  konať  pri 
rybníku na Zadnom Šúre v Modre. 
Predpredaj miesteniek bude v Ry-
bárskych  potrebách  na  Súkeníckej 
ulici.  Občerstvenie  na  pretekoch 
bude zabezpečené.  R. FIALA,

za výbor organizácie

Na fotografiách: Modranské vinobranie 
2016. Aj tento rok nás čaká veselé Modran-
ské vinobranie. 
Slovenský reprezentant v horskej cyklistike 
v zjazdových disciplínach Filip Polc testu-
je novú pumptrackovú dráhu na Zochovej 
chate v Modre-Piesku.
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Poďakovanie
Srdečne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým 
otcom, dedkom a synom Milanom Orgonom, ktorý 
nás náhle opustil 4. 4. 2017. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Spomienka
7. marca uplynulo 32 rokov, keď z veľkého utrpe-
nia, spôsobeného ťažkou a zákernou chorobou vše-
mohúci  vyslobodil  vo  veku  84  rokov  našu  drahú 
mamičku, babičku a prababičku alžbetu Jurišovú, 
rod. čermákovú. Svojho manžela Františka Juriša, 
ktorý ju 7. 5. 1938 náhle opustil ako mladú vdovu s 9 deťmi, z kto-
rých najmladšie malo iba 2 mesiace, prežila o 47 rokov. napriek ťaž-
kým obdobiam, skúškam a strádaniam, zostalo toto krehučké stvore-
nie pevným pilierom. Získavali sme cenné rady a skúsenosti, čerpali 
sme z jej životnej múdrosti a tešili sa z jej lásky, ktorú nám všetkým 
bez  rozdielu darovala. Ďakujeme za všetko, babička! Odpočívajte 
v zaslúženom pokoji! vnučka irena herchlová a rodina.

Spomíname
17. marca sme si so zármutkom pripomenuli 8 rokov 
od odchodu našej milovanej sestry, švagrinej, tety, 
birmovnej mamy Márie Jurišovej. Odišla vo veku 86 
rokov. Hoci teta „Mici“ ako sme ju familiárne volali 
nemala vlastnú rodinu, veľmi milovala deti a božiu 

prírodu, kvety a zvieratká, pôdu, ktorú považovala za zdroj hlavnej 
obživy a ktorej sa s úctou a vďakou a starostlivosťou venovala. celý 
život zasvätila poctivej a čestnej práci, aj pre ženu ťažkej. Pod ťarchou 
sa jej chrbát ohol do predklonu, z ktorého sa nedalo už vrátiť. neskor-
šie pribudlo ťažké ochorenie, ktoré ju na viac ako 7 rokov pripútalo 
k lôžku. na svoj údel nereptala, bola vzácnou spoločníčkou a objek-
tom nadšencov a milovníkov viac ako 200 ročnej histórie horských 
ľudí „huncokárov“, ktorým bola pre svoju vynikajúcu pamäť a živé 
spomienky zdrojom informácií. S úctou spomína birmovná dcéra ire-
na Herchlová a rodina.

Tichá spomienka
31. marec  2017  sa  viaže  k  bolestnej  spomienke 
na nedožité 95. narodeniny našej drahej mamič-
ky, babičky a prababičky, tety, sestry a švagrinej 
Margaréty herchlovej,  rod.  Jurišovej,  ktorá  nás 
opustila  21.  7.  2006 vo veku 84  rokov. S  úctou 

a  vďakou  si  spomíname  na  toto  útle,  veľmi  pracovité,  trpezli-
vé a obetavé stvorenie, v ktorom bilo veľké srdiečko s nevyčer-
pateľnou  studničkou  lásky  a  štedrosti.  Bola  pre  nás  všetkých, 
v blízkej aj vzdialenej rodine, ale aj v kruhu priateľom zdrojom 
pokoja, veľkej lásky a istoty. chýbaš mi veľmi, mamička! Sna-
žím sa ťa hľadať v spomienkach, vždy konkrétnych, v ľuďoch, 
ktorých si milovala, vo viere, láske, ale aj v utrpení, ktoré si obe-
tovala svojmu stvoriteľovi, ktorému vďačím za ten veľký dar, že 
si bola našou mamou. O tichú spomienku, pripojenú modlitbičku, 
prosí a ďakuje dcéra irena.

Spomienka
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. v srd-
ci bolesť  zostáva  a  tiché  spomínanie. Dňa 18. 5. 
2017  si  pripomíname 4.  výročie  smrti  nášho mi-
lovaného manžela, otca,  svokra, dedka a praded-
ka Eduarda Ochabu. S bolesťou v  srdci  spomína 
manželka a deti s rodinami.

Narodili sa:
Benková nina  9. 3.
Rumanová nina  28. 3.
Targoš viktor Emanuel  22. 3.
Uher Richard  28. 3.

Opustili nás:
Šimko vladimír, 92 r.  11. 3.
červenák ivan, 69 r.  17. 3.
Koňakovská albína, 94 r.  17. 3.
vojtek alexander, 69 r.  25. 10.
Mgr. Beňo Robert, 54 r.  18. 3.
Grausová Mária, 93 r.  29. 3.
Marečková Mária, 94 r.  31. 3.

Jubilanti:
95 roční

Bizmayer ignác  20. 4.
Frnová Mária  8. 4.

90 ročný
Baláž Otokar  19. 4.

SpoločenSká kronika

85 roční
cmarková vilma  8. 4.
Slobodová Františka  2. 4.
valachová Darina  17. 4.

80 roční
Jakubcová Margita  30. 4.
Kovačovič Ervín  27. 4.
Moravčíková Ružena  11. 4.

75 roční
chvostek Dušan  28. 4.
Pavúk Stanislav  7. 4.

70 - roční
Gubová agnesa  4. 4.
Kubátová Katarína  5. 4.
Lukáčová Gabriela  21. 4.
Luníček Ervín  15. 4.
Petrakovičová Oľga  22. 4.
Šeligová Gabriela  2. 4.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov

Blahoželanie
všetko najlepšie k životnému jubileu 60 rokov 
želáme našej milej manželke, mamičke a babič-
ke Júlii čukanovej. Manžel igor, syn igor s ro-
dinou a dcéra Veronika s rodinou.

Blahoželáme
náš  milovaný  ocko,  dedko,  manžel  a  svokor 
Jarko Matovič. Dňa 1. 5. 2017 sa dožívaš krás-
neho jubilea 70 rokov. K tvojim narodeninám 
hlavne veľa zdravia a lásky, nech je každý tvoj 
deň šťastný, Ti zo srdca želajú manželka Sonič-

ka, syn Marcel s manželkou Miškou a syn Jarko s vnúčikmi Ši-
monkom a Matúškom. veľmi Ťa ľúbime.

Spomienka
Dňa 20. 4. 2017 by sa náš milovaný Jozef alber-
tovič dožil 70 rokov. S láskou spomína manželka, 
dcéry, vnúčatá a ostatná rodina. Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Poďakovanie
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí 4. 4. 2017 odprevadili na poslednej ceste životom našu 
drahú matku, babku, prababku,  tetu, krstnú mamu Máriu Marečko-
vú. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
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Bohatá história dobrovoľných hasičov v Modre
Dobrovoľné hasičské zbory plnia na Slovensku významné úlohy. 
Hlavným poslaním je chrániť životy, verejný a súkromný majetok 
pred požiarmi, ale i prírodnými pohromami či rôznymi priemy-
selnými haváriami. Spoločne s políciou, lekárskou pohotovostnou 
službou, profesionálni a dobrovoľní požiarnici zasahujú pri zá-
chranných akciách ako prví. Význam záchranných zložiek si uve-
domuje i BSK, ktorý vyzval starostov a primátorov v kraji na pod-
poru spolupráce s dobrovoľnými hasičmi. Tak ako v iných mestách 
a obciach venuje i Modra pozornosť činnosti DHZ v meste. Potvr-
dzuje to i patrón hasičov - svätý Florián, ktorého socha stojí vo fon-
táne mestského parku pred Gymnáziom K. Štúra v Modre.

v  histórii  mesta  sa  spomínajú 
viaceré  požiare,  ktoré  zniči-
li domy a poškodili celé uli-
ce  v  centre mesta. K  založeniu 
Dobrovoľného hasičského spol-
ku v Modre prišlo ešte v roku 
1882.  v  roku  1902,  podľa  zá-
pisnice,  mal  spolok  67  členov, 
jeho  veliteľom  bol  a.  Famler. 
Podľa informačných zdrojov zo 
SnM- Múzea  Ľ.  Štúra  v Mod-
re,  Modranský  dobrovoľný  ha-
sičský spolok mal svoju filiálku 
i na Kráľovej. Spolok organizo-
val pre členov pravidelné cviče-
nia a odborné prednášky. Prvo-
radou úlohou bola  starostlivosť 
o  techniku,  náradie,  zabezpečiť 
sušenie mokrých hadíc. 
hasiči  organizovali  v  Modre 
rôzne slávnostné podujatia a zá-
bavy, ktoré patrili k najobľúbe-
nejšími v meste. Na podujatiach 
získali  finančné  prostriedky  na 
zakúpenie  technického  vybave-
nia a šitia spolkových odevov. 
všetky  funkcie  v  hasičských 
zboroch  boli  čestné,  vykonáva-
li prácu bez nároku na odmenu. 
Po  vzniku  československej  re-
publiky  sa  činnosť  hasičského 

spolku  obnovila  v  roku  1923, 
keď nadviazala svoju činnosť na 
svojho predchodcu. Na zaklada-
júcej  schôdzi  bolo  prítomných 
76  hasičov  a  sympatizantov 
spolku. Prvé uznesenie spolku 
bolo venované novému názvu 
Dobrovoľný hasičský a  záchra-
nársky zbor v Modre. V priebehu 
roka Modrania okrem záchran-
ných akcií organizovali osem-
krát  praktické  cvičenie  a  dva-
krát teoretickú prípravu. v roku 
1930 v Turčianskom sv. Martine 
na  hasičských  pretekoch  získa-
li dokonca prvé miesto. Bohatú 
históriu  má  Dobrovoľný  hasič-
ský zbor v Modre i v povojno-
vom  období,  keď mal  sídlo  na 
Moyzesovej ulici. Mesto kon-
com  dvadsiateho  storočia  po-
žiarnu budovu predalo, v súčas-
nosti tu sídli po rekonštrukcii 
budovy elektrotechnická firma.
Mestský  hasičský  dobrovoľný 
zbor  (MhDZ) v Modre bol  za-
ložený  v  roku  2003,  veliteľom 
je Miroslav Galáš,  zbor má  23 
členov, požiarna zbrojnica je na 
Kráľovej,  Partizánskej  ulici  č. 
88. Technické vybavenie zbroj-

nice sa skladá z hasičského au-
tomobilu Š- 706 RTHP, dvoch 
čerpadiel,  hadicového  vedenia, 
rebríkov, hasiacich a dýchacích 
prístrojov  a  ďalšieho  náradia. 
Požiarnici  zasahujú  okrem  po-
žiarov,  i  pri  prírodných  pohro-
mách ako bola napríklad po-
vodeň  v marci  2005,  kedy  boli 
najviac zaplavené ulice Ka-
linčiakova  a  Podhorská  spolu 
s futbalovým štadiónom. V mi-
nulom roku čistili po záplavách 
Baštovú  ulicu.  Pripravenosť 
mesta z hľadiska požiarneho za-
bezpečenia  sa  oproti  minulosti 
podstatne zlepšila. Význam po-
žiarnej  ochrany  si  treba  pripo-
menúť najmä v  jarnom období, 
kedy sa vykonávajú rôzne práce 
v záhradách a vinohradoch, je 
zvýšené nebezpečenstvo vzniku 
požiarov  v  prírode.  výstrahou 
pre obyvateľov mesta môže byť 
požiar v neobrobených vinohra-
doch v Hamrštíle, v susedstve 
domčeka  spisovateľa vinca  Ši-
kulu.
Dobrovoľní hasiči v Modre mali 
honosné uniformy, medzi oby-
vateľmi boli vážení, vykonáva-
li i rôzne výchovné a vzdelá-
vacie podujatia pre mládež. ich 
činnosť  sa  spája  s menami  Ján 
Rigan, Kadlečík  a  iných profe-
sionálov  ako  Štefan  Peško,  Jo-
zef hornáček, vít  Bacigál,  Pa-
vol  Petrakovič  a  ďalší.  Medzi 
aktívnych  dobrovoľných  hasi-
čov v druhej polovici minulého 
storočia  patril  i  Jozef Marioth, 
ktorý býval na Moyzesovej ulici 
pred zbrojnicou. Staral sa najmä 
o  požiarnu  techniku,  zabezpe-
čoval  spoľahlivosť motorov pri 
požiarnych  zásahoch.  Pred  po-
žiarnou  zbrojnicou  na  Moyze-

sovej ulici organizovali cvičenia 
viacerých  6  členných  družstiev 
chlapcov, ktorí sa takto pripra-
vovali na členstvo v DhZ. naj-
mä pre chlapcov bola praktická 
príprava  s  požiarnou  technikou 
atraktívna. v programe činnosti 
na rok 2017 chcú v MDhZ pra-
covať  s mládežou v  požiarnom 
športe,  s  požiarnou  technikou 
navštevovať  školy,  organizo-
vať  brigády  pri  jarnom  uprato-
vaní,  vzdelávať  svojich  členov, 
asistovať pri kultúrnych poduja-
tiach a tak nadviazať na tradíciu 
z minulosti.
Mesto Modra je spojené i s vý-
znamnými  osobnosťami,  kto-
ré pôsobili v centrálnych inšti-
túciách  SR.  Je  ním  napríklad 
Ing. Štefan Hronec, CSc., kto-
rý viac ako tri desaťročia pôso-
bil  vo  funkcii  riaditeľa  odboru 
hlavnej  správy  Zboru  požiar-
nej ochrany Mv SR. Je autorom 
viacerých odborných publiká-
cii  a  ústavných  zákonov  o  po-
žiarnej  ochrane.  významne  sa 
podieľal  aj  na  zriadení  stredo-
školského a vysokoškolského 
vzdelávania v odbore. Záverom 
treba uviesť, že požiarna ochra-
na v Modre plní dôležitú úlohu 
a  podieľa  sa  tak  na  spoločen-
skom  živote  mesta.  vo  verej-
noprospešnej  činnosti  členovia 
MDhZ  v Modre  pokračujú  i  v 
súčasnosti,  pomáhajú  tak  oby-
vateľom mesta a regiónu ochra-
ňovať ich životy a majetok.

František MACH, 
Matik Modra

Na fotografii: Hasiči a stará 
požiarna technika pred zbrojni-
cou na Moyzesovej ulici v Mod-
re.

FARBY, LAKY DROGÉRIA ŠIMONOVIČ
Modra, námestie

Najširšia ponuka v meste opäť rozšírená!!!

Ponúkame:

JAZIERKOVÚ CHÉMIU
BAZÉNOVÚ CHÉMIU
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Rodičia deťom: 
ako rozohrať 

detský mozog? 
Dnešné  deti  žijú  vo  svete  neob-
medzených  možností  a  techno-
lógií, ich voľný čas je preplnený 
aktivitami. Bežná hra sa dnes javí 
ako príliš obyčajná a neraz na ňu 
neostáva  čas.  Pre  detský mozog 
je  však  práve  obyčajné  „hranie 
sa“  zázračným  nástrojom,  vďa-
ka ktorému sa  rozvíja. Posilňuje 
emocionálnu inteligenciu, zrelé 
správanie a zároveň vzťah dôve-
ry medzi rodičom a dieťaťom. 
Detská hra  a  jej  formy budú  té-
mou prvého seminára z cyklu 
Rodičia deťom, ktorý vám priná-
ša OZ Modruša v spolupráci so 
základnou školou Narnia. O té-
me  bude  hovoriť  psychologička 
PhD. Jana vindišová, ktorá sa za-
oberá  možnosťami  využitia  ve-
deckých poznatkov vo výchove 
a vzdelávaní detí. Počas dvojho-
dinového seminára, ktorý je urče-
ný pre rodičov, zodpovie na otáz-
ky ako: Prečo by sa mali deti hrať 
a  akou  formou? aký  je  rozdiel 
medzi  „obyčajnou  hrou“  a  mo-
dernými hračkami? ako ovplyv-
ňujú vývin dieťaťa moderné tech-
nológie?  ako  súvisí  nedostatok 
voľnej hry s hyperaktivitou a po-
ruchami správania a pod. 
Seminár sa bude konať v priesto-
roch  Kultúrneho  domu  v  Mod-
re  v  pondelok  29. mája  o  18:00 
h. Účastnícky poplatok je 4 € na 
osobu. Na seminár sa, prosím, 
prihlasujte e-mailom najneskôr 
do 25. 5. na adrese ozmodrusa@
gmail.com.
 Maruška KRATOCHVÍLOVÁ

Veterinár nám radí
Jarné počasie nás na prechádzky do prírody, vinohradov a zá-
hrad. Veľakrát nám robia spoločnosť naši štvornohí miláčiko-
via. Mali by sme však myslieť na to, že nielen my, ale aj naši 
chlpáči si môžu odtiaľ priniesť nechceného „hosťa“. 

Sú  to  najčastejšie  vonkajšie 
a  vnútorne  parazity,  ako  blchy, 
kliešte, škrkavky, pásomnice... 
a ochorenia, ktoré tieto parazity 
prenášajú. aj tu platí, že najlep-
šia voľba je prevencia. nezabú-
dajme preto  chrániť  našich ver-
ných kamarátov a tým aj seba, 
rôznymi druhmi antiparazitných 
prípravkov, ktorých vám viac 
povie váš veterinár. My sme sa 
na podrobnosti k téme spýtali 
MvDr. Romana Strieženca,  ve-
terinárneho lekára z Modry.
Pán doktor, v ktorých mesia-
coch je najvyšší výskyt para-
zitov v prírode a na ktorých 
miestach najmä žijú?

väčšina  parazitov môže  parazi-
tovať  na  zvieratách  celoročne. 
Jedná sa hlavne o vnútorné para-
zity ako sú škrkavky a pásomni-
ce a vonkajšie parazity - blchy. 
avšak v jarnom a letnom období 
sa zvyšuje výskyt kliešťov. Zdro-
jom výskytu týchto parazitov sú 
trávnaté porasty, lesy a neraz aj 
choré zvieratá. 

Ktoré ochorenia sú najčastej-
šie a ako sa začínajú preja-
vovať. Predsa len, nie každý 
chovateľ ich vie včas rozo-
znať...
vnútorné  parazity  môžu  spô-
sobiť  u  zvierat  nechutenstvo, 

chudnutie,  hnačky  a  zvracanie. 
vonkajšie najčastejšie spôsobujú 
svrbenie, zápal kože, vypadáva-
nie srsti, ale aj prenos rôznych in-
fekčných  ochorení,  najčastejšie 
boreliózy. Prejavom tohto ocho-
renia je apatia, zvýšená teplota, 
bolestivosť a opuchy kĺbov. 

Antiparazitných prípravkov 
je v dnešnej dobe neúrekom. 
Ktoré bývajú najspoľahlivej-
šie a na ktoré typy parazitov 
účinkujú? Postačuje vybrať si 
jeden typ, prípadne kombino-
vať viac typov?
na vnútorné parazity sú účinné 
rôzne druhy tabliet a pipiet ktoré 
je  vhodné  opakovane  podávať 
podľa  dĺžky  ich  účinnosti.  na 
vonkajšie  parazity  existuje  ve-
ľa prípravkov, ktoré sa odlišujú 
spôsobom  podania  a  účinnos-
ťou. v  súčasnosti  patria medzi 
najvhodnejšie rôzne druhy oboj-
kov a tabliet. (red)

Oslavy svätého Floriána v Pezinku
Pezinskí hasiči vás pozývajú na Radničné námestie v Pezinku 
na oslavy patróna hasičov - Sv. Floriána. Oslavy sa uskutočnia 
v nedeľu 7. 5. 2017. Podujatie organizuje Dobrovoľný hasičský 
zbor Pezinok - mesto a Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku. Oslavy sa uskutočnia v spoluprá-
ci s dobrovoľnými hasičskými zbormi okresov Pezinok a Senec 
a Malokarpatským múzeom v Pezinku.

Program podujatia:
14.30  hod.  -  sprievod  hasičskej 
techniky  (súčasnej  a  historic-
kej)  z  parkoviska  pred  zámoc-
kým parkom v Pezinku, spoje-
ný s kladením vencov pri soche 

sv.  Floriána  na  starej hasičskej 
zbrojnici.
15.00  -  17.00  hod.  -  ukážky  zá-
chranných prác hasičov a záchra-
nárov a rôzne atrakcie pre deti, 
ukážky Mestskej  polície Pezinok 

a  Okresného  riaditeľstva  Poli-
cajného zboru. Popoludnie vám 
spríjemní hudobná skupina Fun-
ny Fellows s Romanom Féderom. 
Na oslavách uvidíte aj najmenších 
drobcov - hasičov / miesto: Rad-
ničné námestie
na oslavy patróna hasičov sv. Flo-
riána  vás  srdečne  pozývajú  ing. 
Milan čech - predseda Dobrovoľ-
ného hasičského zboru Pezinok - 
mesto a Plk. ing. Emil Moťovský 
-  riaditeľ  Okresného  riaditeľstva 
HaZZ v Pezinku. (red)

SPRÁVA POČÍTAČOV
 A SIETÍ

PODNIKOVÝ SOFTVÉR
Výroba, Sklady, Predajne, 

Účtovníctvo
RIEšENIA OD SKÚSENÝch 

PROFESIONÁlOV
EMElIX, s.r.o., štúrova 61, Modra

www.emelix.sk 
emelix@emelix.sk, 033/640 65 80
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Pozývame vás

Kráľovské hodovanie 2017
Hojnosť dobrého jedla a vína, veselú hudbu i tanečnú zábavu 
zažijete opäť na Kráľovskom hodovaní v sobotu 3. júna 2017 
v Kráľovej. Tá je súčasťou Modry od nepamäti, no zachováva 
si svoj vidiecky ráz a originálne folklórne tradície. Reprezentuje 
ich najmä občianske združenie Kráľovan, ktoré spoločne s Kul-
túrnym centrom Modra opäť pripravuje hody. 

Jarné hody 
sa volali aj šalátové

v minulosti sa zvykli hody konať 
dvakrát  ročne,  na  jar  a  na  jeseň. 
Jarným hodom sa hovorilo aj šalá-
tové či svätodušné hody. Pred ich 

konaním sa v minulosti upratova-
lo,  varilo  a  pieklo,  aby  Kráľová 
pohostila všetkých návštevníkov. 
Príďte si s nami pripomenúť tradí-
ciu hodov, postretať susedov a dať 
si niečo dobré pod zub. Súčasťou 

programu bude alegorický sprie-
vod,  vystúpenia  miestnych  detí, 
dychová  i country muzika,  súťaž 
v pečení bábovky a program pre 
deti i dospelých. Zabavíte sa od 
obeda do polnoci! 

Kráľovská lajdinontka
v rámci podujatia Kráľovské ho-
dovanie opäť vyhlasujeme súťaž 
v pečení. Tento rok pôjde o naj-
lepšiu  bábovku  -  kuglóf,  ktorú 
zvykli piecť aj huncokári k ne-
deľnej  kávičke.  chuť,  vzhľad 
a  suroviny  súťažných  báboviek 
ohodnotí  porota  zložená  z  od-
borníkov,  nadšencov  pečenia 

a  minuloročná  víťazka  súťaže. 
vyhodnotenie  sa  uskutoční  na 
hlavnom pódiu v sobotu o 14.30 
h.  Do  súťaže  sa  môže  zapojiť 
každý.  Súťažné  bábovky  treba 
priniesť v deň konania podujatia 
do Kultúrneho domu v Kráľovej 
v  čase  od  10.00  -  11.00  h,  kde 
budú dobroty prevzaté, zapísané 
a označené. 

Podmienky súťaže: 
Bábovka  (nie  slaná)  -  klasická, 
kysnutá, plnená, ovocná. 
cesto:  Ľubovoľné  cesto,  plnka 
aj  zdobenie.  veľkosť  klasickej 
bábovkovej formy. (mk)

Nebo na zemi 
Atmosféru zlatých rokov zo začiatku minulého storočia v júni 
oživí Modranský piknik. S noblesou a gráciou otvoríme pik-
nikové koše, zaznejú prvorepublikové evergreeny a lúka Ot-
čenáška sa rozžiari a roztancuje. Čaká na vás nebo na zemi!

v sobotu 17. júna vás pozývame 
do Modry - Harmónie na štý-
lový Modranský piknik. Tento 
rok piknik privíta aj Charlieho 
Chaplina, ktorého stvárni zná-
my slovenský mím Vlado Kulí-
šek. Prítomné dámy, ale aj páni 
a celé rodiny sú vítané na dobo-
vej módnej prehliadke. Swin-
govať  budeme  s  pánmi  z  Five 
Gentlemens. v rytme slow fox-
trotu a tanga doplneného o ko-
mické výstupy z hier Voskov-
ca a Wericha zažijeme nebo na 

zemi v komediálnej divadelnej 
revue. Pre menších je okrem be-
hania  po  Otčenáške  pripravené 
tradičné  bábkové  predstavenie 
a  množstvo  sprievodných  pod-
ujatí, workshopov a dobových 
športových  hier.  aj  tento  rok 
pre vás pripravujeme prehliad-
ku historických bicyklov a ve-
teránov. Zvedavcom, ktorým 
nebude  lúka  Otčenáška  stačiť, 
môžu v spoločnosti sprievodcov 
preskúmať  okolie.  hrať  bude-
me  len naživo alebo zo šelako-

vých platní. Svietiť len dobový-
mi lampami a svietidlami. a keď 
zhasneme,  s  nemým  filmom 
a klavírnym sprievodom bude-
me premietať Kino na nebi. Pre-
tože len pre toho, kto chce žiť, je 
na svete plno krás a z tých krás 

nebo mať, to záleží len na nás... 
Dovidenia na Modranskom pik-
niku 2017. 
Podrobný program nájdete v jú-
novom vydaní MZ a na www.
kcmodra.sk. Ján SKLENÁR,

dramaturg KC Modra 

Dado Nagy bude čítať deťom
Moderátor, publicista, vášnivý čitateľ a znalec literatúry Dado 
Nagy sa o detskej literatúre príde porozprávať aj s modran-
skými deťmi a ich rodičmi. Už 23. mája o piatej podvečer ho 
privítame v Mestskej knižnici v Modre. 

Meno Dado nagy je na Sloven-
sku synonymom pre knihy a li-
teratúru.  Jej  popularizácii  sa 
venuje  od  začiatku  90.  rokov. 
Porozprával  sa  už  s  mnohými 
slovenskými a svetovými au-
tormi  -  zvučnými  menami  ako 
Paolo  coelho,  Jevgenij  Jevtu-
šenko, slovenskými literárny-
mi hviezdami Rudolfom Slobo-
dom, Petrom Pišťankom, Jožom 
Urbanom aj Vincentom Šiku-
lom a ďalšími. Okrem toho vy-

dal knihu parodických receptov 
s názvom Slepačie polievky pre 
otrlých  a  taktiež  je  spoluauto-
rom knihy Rota pomalého nasa-
denia, ktorú napísal spoločne so 
spisovateľom  a  režisérom  Pet-
rom  Krištúfkom.  Literatúra  sa 
stala jeho povolaním a zároveň 
aj vášňou.
Príďte  si  vypočuť  jeho  názor 
na  súčasnú  detskú  literatúru, 
podiskutovať  o  knihách,  zapo-
čúvať  sa  so  svojimi  deťmi  do 

úryvkov  z  nich.  Bližšie  infor-
mácie nájdete na www.kcmod-
ra.sk. (kul)

Veterány 
sa zastavia 

v Modre
Pozývame  vás  na  Prvomájovú 
veterán  Tatry  rely  Bratislava, 
ktorá sa uskutoční 1. mája 2017. 
ak  obdivujete  staré  autá,  táto 
akcia  je  určená  práve  pre  vás. 
automobily si budete môcť po-
prezerať  od  13.30  v  Modre  na 
námestí. Trasa veteránov pove-
die z Hviezdoslavovho námes-
tia v Bratislave, cez Sv. Jur, Pe-
zinok,  Modru,  častú,  Doľany, 
Modru, viničné, Sl. Grob, čier-
nu  vodu, vajnory,  Raču,  Peknú 
cestu,  cestu  mládeže,  Kolibu 
a na Kamzík. (red)
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Berona - oslava tvorby aj narodenín Veroniky Šikulovej 
Pri príležitosti okrúhlych marcových narodenín spisovateľky 
Veroniky Šikulovej, žijúcej a tvoriacej v Modre, sa v piatok 17. 
marca uskutočnil v Kultúrnom dome Ľ. Štúra večer scénické-
ho prednesu a literatúry nazvaný Berona. Uvedená do života 
bola aj opätovne vydaná kniha s názvom Odtiene/Z obloka. 

Podvečer  v  znamení  literatú-
ry a príjemného spomínania 
odštartovalo scénické predsta-
venie  priateľov  veroniky  Ši-

kulovej s názvom 
Dámska  divadel-
ná  spoločnosť  za 
sprievodu mladé-
ho nadaného hu-
dobníka  Jakuba 
Šulíka. Tvorba au-
torky je autentická 
a spontánna. Také 
bolo aj vystúpenie 
s prednesmi úryv-
kov jej tvorby. 
a  presne  ako  sa 
v pozvánke hovo-

rilo:  počas  príjemného  večera 
sme skúsili nakresliť „domček 
jedným  ťahom“,  pozreli  sme 
či  náš  „sveter  nemá  dieru“ 

a vypli sme aj naše „miesto 
v sieti“. V rámci programu bo-
la  do  života  opäť  uvedená Ši-
kulovej prvotina s názvom Od-
tiene s poviedkami Z obloka. 
Rodina, priatelia i priaznivci 
pripravili  pre  oslávenkyňu  aj 
sladké prekvapenie v podobe 
chutnej torty a oslava pokračo-
vala v znamení literatúry a tan-

ca  aj  naďalej. Tak,  nech Ti  to 
aj naďalej píše, milá veronika.
 (jk)

Na fotografiách: Veronika Ši-
kulová s priateľmi uviedla do 
života knihu Odtiene/Z obloka.
Dámska divadelná spoločnosť 
si vychutnala potlesk divákov aj 
uznanie oslávenkyne Šikulovej.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

Tanečný dom Modra 
Trasená,  mazurka  a  neboráčka 
sú pestré názvy ďalších  troch re-
gionálnych tancov, ktoré sa mô-
žete  naučiť  na  Tanečnom  dome 
v Modre v sobotu 27. mája 2017. 
v prvej časti večera sa spolu s lek-
torkami  aďou  Mudrochovou 
a  Máriou  Miklovičovou  naučí-
me kroky tanca, melódiu a slová 
piesní. Popri tancovaní sa dozvie-
te  niečo  z  histórie  týchto  tancov 

i krojov z Malokarpatského regió-
nu. v  druhej  časti  večera  si mô-
žete  dosýtosti  zakrepčiť  a  zaba-
viť sa. Do tanca i do spevu opäť 
zahrá skvelá muzika zo Šenkvíc. 
O  zvlaženie  smädných  krkov  sa 
postará  Bistro  Kinečko.  Tanečný 
dom vám prinesie radosť z  tanca 
a  poznanie  čara  ľudovej  muziky 
a  piesne.  Juch!  viac  nájdete  na 
www.kcmodra.sk. (mk)

Májová Noc literatúry 
Milí priaznivci dobrej súčasnej literatúry, pozývame vás na tretí 
ročník modranskej Noci literatúry, ktorá sa uskutoční v stredu 
10. mája 2017 od 18.30. Čaká vás séria večerných čítaní z kníh 
európskych autorov v podaní piatich charizmatických hostí. 

Počas  večera  budú  osobnosti 
literárneho a kultúrneho života 
čítanie  opakovať  päťkrát,  aby 
mali  všetci  záujemcovia  mož-
nosť vypočuť si všetky ukážky. 
čítania sa začínajú o 19.00 h na 
všetkých piatich miestach naraz 
a  pokračujú  v  30  minútových 
intervaloch - 15 minút hosť čí-

ta a ďalších 15 minút majú náv-
števníci  na  presun  na  ďalšie 
miesto. Našli sme a pootvoríme 
(spoločne s majiteľmi) päť zau-
jímavých miest v centre Modry, 
ktoré sa s literatúrou bežne ne-
spájajú. všetky sú v okolí Ko-
munitnej záhrady, ktorá „rastie“ 
na mestskom dvore na Štúrovej 

ulici 59. Tá bude tento rok hlav-
ným uzlom podujatia - tu Noc 
literatúry  spoločne  otvoríme 
o 18.30 a na záver aj vyhodno-
tíme a rozdáme knižné ceny.

Program:
Streda 10. máj od 18:30 - 
21:30 h
• Peter Macsovsky: Tantalópo-
lis, číta: Daniel Fischer, Komu-
nitná záhrada, Štúrova 59
• Leila  Slimani:  Uspávanka, 
číta:  Eva Kenderessy, Mestská 
veža, Štúrova 1
• David  Grossman: vojde  kôň 
do  baru,  číta:  Ján  Oslík, Meš-
tiansky  dom  (u  Malíkovcov), 

Štúrova 62
• cristína  López  Barrio:  Dom 
nenaplnených  lások, číta: Táňa 
Radeva, Bývalá nemecká evan-
jelická škola, Štúrova 61
• K.  Markus  Gauß:  Roztrate-
ní nemci. na cestách po Litve, 
Spiši a pri čiernom mori, číta: 
Jakub  Ursíny,  ateliér  Martina 
Dzureka, Moyzesova 2a
Pozývame vás na obľúbenú  li-
terárnu púť po Modre. Modran-
ské čítanie  je súčasťou celoeu-
rópskej  noci  literatúry,  ktorú 
na  Slovensku  organizuje  čes-
ké centrum v Bratislave. vstup 
voľný. Marcela KVETKOVÁ,

KC Modra
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Predstavenie Chráňme 
dedičstvo našich otcov
nadácia  pre  človeka  v  nú-
dzi a prevenciu kriminali-
ty  v  spolupráci  s  Divadlom 
agape  vás  pozývajú  na  pre-
miéru  predstavenia  „chráň-
me  dedičstvo  našich  otcov“, 
ktoré sa bude konať 27. aprí-
la 2017 o 18.00 v Kultúrnom 
dome Ľudovíta Štúra. Projekt 

je  realizovaný  vďaka finanč-
nej podpore nadácie ZSE.

Réžia:  Martin  Žák,  hudob-
ná  spolupráca:  Ján  Ponka 
Duban,  účinkujú:  herci  DSS 
a ZPB Merema Modra.
 (red)

Jubilujúci Ignác Bizmayer
Ignác Bizmayer sa narodil 20. apríla 1922 v Košolnej, malej ob-
ci neďaleko Trnavy. Už ako štrnásťročný odišiel do Modry a tu 
sa vyučil v Slovenskej keramike, v podniku neskôr známom ako 
Slovenská ľudová majolika. Po čase z podniku odišiel a veno-
val sa vlastnej tvorbe, dnes už svetoznámej keramickej plasti-
ke s ľudovými motívmi. Za celoživotné dielo dostal mnoho vý-
znamných štátnych ocenení a v r. 1994 bola sprístupnená jeho 
personálna galéria, ktorá je pod správou Múzea Ľudovíta Štúra. 

SnM-Múzeum  Ľudovíta  Štúra, 
Modranská muzeálna  spoločnosť 
a  mesto  Modra  pripravujú  sláv-
nostný  večer  k  významnému  ži-
votnému jubileu národného umel-
ca  ignáca  Bizmayera.  Konať 
sa bude 28. apríla 2017 o 17.00 
v Kultúrnom dome Ľudovíta Štú-
ra a pred samotným slávnostným 
večerom  sa  uskutočnia  aj  viace-

ré sprievodné podujatia. Od 9.00 
-  16,.00 múzeum  bezplatne  sprí-
stupní  Galériu  ignáca  Bizmaye-
ra na Kukučínovej ulici. O 15.30 
v  Múzeu  slovenskej  keramickej 
plastiky, vedľa galérie, bude otvo-
rená výstava Spomienky na det-
stvo a mladosť ignáca Bizmayera 
vo  fotografiách  s  uvedením  rov-
nomennej publikácie. Publikáciu 

podľa  rozprávania  ignáca  Biz-
mayera  pripravili  Oľga  Pavúko-
vá  a  Sylvia  hrdlovičová.  Srdeč-
ne pozývame na všetky uvedené 
podujatia, majstrovi Bizmayerovi 
želáme predovšetkým pevné zdra-
vie, pohodu a ďalšie roky strávené 

v jeho príjemnom harmonickom 
prostredí. 

Sylvia HRDLOVIČOVÁ, 
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Na fotografii: Ignác Bizmayer 
so zosnulou manželkou Violou.

Nezabúdame...

PhDr. Oľga Pavúková (29. 7. 1944 - 26. 4. 2016)
Uplynul už rok odkedy od nás odišla Olinka Pavúková. V pamäti 
Modranov ostáva známa ako dlhoročná riaditeľka Múzea Ľudo-
víta Štúra a jedna z iniciátoriek kultúrneho života v Modre. 

Pod jej vedením boli organizo-
vané rôzne podujatia - výsta-
vy, prednášky, oslavy Ľudoví-
ta Štúra na  celoštátnej  úrovni. 
Po roku 1989 sa na necelé dve 
volebné obdobia, ktoré v tom 
čase  trvali  dva  roky,  stala  po-
slankyňou  Federálneho  zhro-
maždenia  čSFR.  Zasadala 
v Predsedníctve Snemovne ná-
rodov a patrila medzi poslan-
cov, ktorí odhlasovali vznik 
Slovenskej republiky. Po jej 

vzniku nebola viac aktívne 
politicky  angažovaná  a  až  do 
odchodu do dôchodku sa ve-
novala „svojmu“ milovanému 
múzeu,  v  ktorom  strávila  nie-
len  vymedzenú  pracovnú  do-
bu, ale aj väčšinu voľného ča-
su. 
Kultúrny  život Modry  bol  sú-
stredený  v  Múzeu  Ľudovíta 
Štúra.  vedci,  literáti,  umelci, 
keramikári a mnohí ich priaz-
nivci často do noci diskutovali 

v zasadacej miest-
nosti  múzea,  síd-
liaceho ešte v starej 
radnici. Vincent Ši-
kula,  Jozef  Mihal-
kovič,  iľja  Zeljen-
ka, Viera Kraicová, 
Lýdia vadkerti-Ga-
vorníková, Marián 
Polonský  a  ďalšie 
osobnosti boli, dalo 
by sa povedať, mú-
zejnými stálicami. Oľga Pavú-
ková stála tiež za vznikom Ga-
lérie národného umelca Ignáca 
Bizmayera, spolu s Jaroslavom 
hájičkom,  riaditeľom  hradné-

ho Múzea červe-
ný Kameň.  Práve 
spomienkam na 
detstvo a mladosť 
pána  Bizmayera 
venovala posled-
né roky svojho 
života  po  odcho-
de do dôchodku. 
v týchto dňoch sa 
podarilo  dovŕšiť 
jej posledné dielo 

a Spomienky na detstvo a mla-
dosť  ignáca Bizmayera vo  fo-
tografiách  vyšli  knižne.  česť 
jej pamiatke. 

Sylvia HRDLOVIČOVÁ

WILDHONEY
prírodna kozmetika a ekologická drogéria

Mgr. Eva Turská, Dukelská 21, Modra
tel.: 0903 832 766

Novinky
Bio dekoratívna kozmetika a parfémy 

Frais Monde
Jarné darèekové balenia talianskych tuhých 

mydiel
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Amavet pripravil Festival vedy a techniky 
Dňa 12. apríla 2017 sa po tretíkrát konal v Kultúrnom do-
me Ľ. Štúra v Modre Malokarpatský festival vedy a techniky, 
ktorý organizoval Amavet klub 944 Impulz pod záštitou pri-
mátora Modry Juraja Petrakoviča. Festival je prehliadkou 
súťažných prác žiakov a študentov základných a stredných 
škôl, ktoré hodnotí hodnotiaca komisia. 

V tomto roku hodnotila študent-
ské  projekty  komisia  v  zložení 
Mgr. Jana Kučerová, RnDr. Ma-
rek Mihalkovič cSc., Mgr. Juraj 
Zigo  a  Dávid  Richter.  Projekty 
súťažiacich môžu byť z jedenás-
tich vedeckých kategórii, pričom 
si súťažiaci vybrali tento rok bio-
lógiu, fyziku a IT technológie. 
Komisia ocenila všetky projekty, 
ktoré boli veľmi nápadité, veno-
vali sa výskumu, boli inovátorské 
a každý projekt bol veľmi osobi-
tý. na festivale sa zúčastnili tie-
to projekty: ver mi kompostova-

nie,  Lego Mindstorms, využitie 
indukčných  cievok,  Faradyova 
klietka  a  útlm  elektromagnetic-
kého  žiarenia,  Žiarovka,  imelo 
biele a najvyššie ocenenie zís-
kal projekt Výroba tvarohu 
z rôznych druhov mlieka. Počas 
MFvaT sa vo veľkej  sále kona-
li prednášky z oblasti rádioama-
térstva,  svoju vedeckú prezentá-
ciu prenášali ing. Ondrej Briadka 
a Mgr. Jakub Ondrušek, a druhou 
bola nemenej poučná prezentácia 
Operačného  strediska  Prvej  po-
moci, ktorú prednášal Mgr. Jozef 

Minár.  Prezentácií  sa  zúčastnili 
žiaci  modranských  základných 
škôl.  amavet  klub  ďakuje  za 
hodnotné  ceny,  ktoré  do  súťaže 
venoval starosta obce Dubová Ľ. 
Ružička, amavet a mesto Mod-
ra. na organizácii sa podieľalo aj 
OZ My ženy. Ďakujeme za spo-

luprácu Kultúrnemu centru Mod-
ra. Ingrid KUNÍKOVÁ,

Amavet klub 94 Impulz

Na fotografii: Účastníci Ma-
lokarpatského festivalu vedy a 
techniky 2017 na fotografii spo-
ločne s porotou.

Úspešná premiéra divadla MoKraď
Modranské divadelné zoskupenie ochotníkov MoKraď uvied-
lo 19. marca premiéru svojej novej hry autora a člena súboru 
Róberta Odlera, s názvom Ako na ženy. Režisérsku taktov-
ku nad predstavením držala Elena Lennerová. Premiéra sa 
uskutočnila vo Veľkej sále KDĽŠ. Predstavenie zaznamenalo 
mimoriadny úspech u divákov, o čom svedčali aj obsadené 
miesta v sále a záverečný potlesk divákov.

členovia  divadla  MoKraď  to-
uto  cestou  ďakujú  Kultúrne-
mu centru za podporu svojej 
činnosti,  za  umožnenie  nácvi-
kov a aj odohranie premiéry 
v priestoroch Kc. Mária Jančí-
ková: „Naše poďakovanie patrí 

samozrejme aj mestu Modra 
a jeho predstaviteľom. Veľmi 
ďakujeme obyvateľom za veľkú 
účasť a sponzorské dary, ktoré 
vyjadrili formou dobrovoľného 
vstupného. Naďalej sa budeme 
snažiť robiť pre ľudí stále nové 

a zábavné hry, komédie 
i rozprávky. Našim cie-
ľom je, aby sme vás za-
bavili aspoň na chvíľu 
starostí a problémov, 
ktorý v dnešnej dobe 
má azda každý. Ďaku-
jem aj všetkým členom 
a dobrovoľníkom, ktorí 
sa venujú tejto činnos-
ti“.
Divadlo  MoKraĎ  prij-
me do svojich radov nových 
členov hercov aj nehercov. vek 
od 15 rokov. Kontakt: okenro@

azet.sk.  Tešíme  sa  na  každého 
nového člena.

(red)

Prihláste deti do Letných táborov v centre voľného času
Aj počas blížiaceho sa tohtoročného leta budú môcť deti stráviť 
príjemné chvíle v letných prímestských táboroch. Tie organizu-
je už tradične Súkromné centrum voľného času.

Prihlasovať sa môžete v  riaditeľ-
ni Scvč alebo na tel. č. 6470702, 
0903 321 273, mail: cvcmodra@
gmail.com.  Prihlášky  je  možné 
vytlačiť  aj  z  webstránky:  www.
scvcmodra.sk.
Glória 3. 7. – 7. 7. 2017, pre de-
ti od 6 do 12 rokov, cena 45 euro. 
vedúci tábora: sr. caritas, Barbora 
Kollárová.

Prázdninový mix zážitkov 10. 7. 
– 14. 7. 2017, tábor je určený pre 
deti od 6 do 12 rokov, cena 75 eu-
ro. vedúci tábora: Monika Lindt-
nerová a ivana Benčuriková.
Technický tábor 10. 7. – 14. 7. 
2017, pre deti od 10 do 17 rokov, 
cena 77 euro. vedúci tábora: Peter 
Walter.
Čo sa stalo? 17. 7. – 21. 7. 2017, 

tábor je určený pre deti od 7 do 12 
rokov,  cena  75  €. vedúci  tábora: 
Marcela Bukvayová, Zuzana Sat-
ková.
Najleto 24. 7. – 28. 7. 2017, tábor 
je určený pre deti od 8 do 15 ro-
kov, cena 60 euro. vedúci tábora: 
antónia Štofanová a Zuzana Bil-
ská.
Pohoda (slnečný tábor) 31. 7. – 
4. 8. 2017, tábor je určený pre de-
ti od 7 do 15 rokov, cena 60 euro. 
vedúci  tábora:  Petra  noskovičo-
vá.

Fit tábor 7. 8. – 11. 8. 2017, tábor 
je určený pre deti od 7 do 15 ro-
kov, cena 60 euro. vedúci tábora: 
Monika Lindtnerová a ivana Ben-
čuriková.
Rozprávkovo 14. 8. – 18. 8. 
2017,  tábor je určený pre deti od 
5 do 9 rokov, cena 60 euro. vedúci 
tábora: Michaela  Šefferová,  Jana 
Franková.
Narnia 21.8. – 25. 8. 2017, pre 
deti od 6 do 15 rokov, cena 60 eu-
ro. vedúci tábora: Dominika Ďuri-
cová, Dominika Beňáková.  (red)
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Hádzaná: staršie žiačky
Po  minuloročnej  sezóne  odišli 
z družstva starších hráčok hráč-
ky ročníka 2001, v družstve zo-
stalo  11  dievčat,  rok  narodenia 
2002 - 2003. Tréneri Plško a vá-
lek  spolu  s  vedúcimi  družstva 
Litavskou a Batkem sa rozhodli 
začať s náborom dievčat v tejto 
kategórii tak, aby sa káder napl-
nil na cca 19-20 dievčat, čo sa aj 
podarilo. 
v súťaži sa nám darí striedavo, 
prevažne však prehrávame, čo je 
zapríčinené značnou fluktuáciou 
hráčok,  ako  i  zaraďovaním  eš-
te nevyhratých dievčat. Z kádra 
dievčat  je najväčšia spokojnosť 
s  dievčatami  Emmou  Turan-
skou,  natáliou  Fraňovou,  Lau-
rou  Gavorníkovou,  Barborou 
hajduovou  i  s  Leou Mináriko-
vou, ktorá však po prestupe na 
inú  školu  znížila  počet  trénin-
gov, ako i účasť na stretnutiach. 
Ostatné  dievčatá  hodnotím  ako 
priemerné, ale pri väčšej usilov-
nosti na tréningoch a bojovnos-
ti v zápasoch by určite dosiahli 
lepšie  výsledky.  hráčky,  ktoré 
sú  v  kádri  už  niekoľko  rokov 
a  mali  by  byť  príkladom  pre 

ostatné  sa  neprejavujú  celkom 
tak, ako si predstavujeme. Mu-
sia  zapracovať  najmä  v  hernej 
zručnosti,  kolektívnej  spolupat-
ričnosti a prispôsobiť sa cieľom 
celého  družstva.  Z  výsledkov 
v prípravnom období nás tešia 
výkony na turnaji v Hlohovci 
a v hodoníne, kde dievčatá uká-
zali svoje možnosti a schopnosti 
rastu v budúcnosti. v ďalšej se-
zóne sa tešíme na príchod diev-
čat z družstva mladších žiačok, 
ktoré nás môžu posilniť.

František PLŠKO, 
tréner

Na fotografii: horný rad zľava 
tréner František Plško, Danie-
la Macková, Vanesa Aulitiso-
vá, Miriam Lindtnerová, Nicola 
Peťková, Laura Gavorníková, 
Mira Strezenická, Teraza Udvar-
dy, Lucia Juranová, Jozef Válek 
a Karol Batke. Dolný rad: Vik-
tória Kopčíková, Laura Lukačo-
vičová, Barbora Hajduová, Va-
nesa Hinková, Natália Fraňová, 
Lea Mináriková, Emma Turan-
ská, Lea Kačeriaková, v žltom 
Mária Bango Amarilisz.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a / Š p o r t

Športové hry seniorov 
mesta Modry

Jednota  dôchodcov  Sloven-
ska  v Modre  organizuje  tradič-
né Športové hry seniorov mes-
ta  Modry,  ktoré  sa  uskutočnia 
13. mája 2017 v areáli Strednej 
odbornej školy vinársko-ovo-
cinárskej v Modre. Hier sa mô-
žu  zúčastniť  seniorky  a  seniori 
Modry vo veku nad 60 rokov, 
ktorí sa prihlásia do 10. 5. 2017 

v dennom centre MscSS na Sú-
kenickej  ulici  a  to  vždy  v  uto-
rok od 15.00 do 19.00, v stredu 
od 14.00 do 17.00 a v piatok od 
15.00 do 19.00. Štartovné: 2 €. 
Propozície športových hier 
sú  k  dispozícii  k  nahliadnutiu 
v dennom centre Mestského cen-
tra sociálnych služieb v Modre.

(red)

8. máj 2017, 10:00 – 17:00

Športovo-zážitkový areál 
Hotela pod Lipou

komplexná analýza ľudského tela  

(hmotosť tuku, BMI, svalová hmota, 

bazálny metabolizmus)

VSTUP JE VOĽNÝ.

Hotel pod Lipou****
Harmónia 3018, 900 01 Modra, Slovakia

tel.:+421 33 640 77 90
mail: info@hotelpodlipou.sk

www.hotelpodlipou.sk

poradenstvo v prevencii 
zdravia

poradenstvo pre 

cyklistov

detská cyklo-časovka

detská olympiáda s animátormi

cvičenia v exteriéri 
s profesionálnymi inštruktormi

bezplatné športoviská a lanová dráha

produkty zdravej výživy
chutné a zdravé jedlá

Deň zdravého 
životného štýlu

2017 04 zdravy styl 02.indd   1 13. 4. 2017   11:04:59
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www.emelix.sk, pocitace@emelix.sk, 033/640 65 80

POČÍTAČE
PREDAJ, SERVIS, OPRAVY, 
PRÍSLUŠENSTVO, SOFTVÉR, ANTIVÍRUS

EMELIX, s.r.o., Štúrova 61, 900 01 Modra
Na námestí oproti kostolu

REGISTRAČNÉ 
POKLADNICE

Lacné počítače 
s dvojročnou 

zárukou

Mestský orientačný beh
amavet klub  impulz 944 orga-
nizuje 1. mája mestský Orien-
tačný  beh  Modrou.  Športové 
podujatie  je  určené  pre  všetky 
vekové kategórie, pre registro-
vaných pretekárov aj pre ama-
térov  so  štartom o 10.00 v Sú-
kromnom  centre  voľného  času 
v Modre na Štúrovej 34. ama-
vet  klub  č.  944  impulz  spo-

lupracuje  so  Scvč  v  Modre, 
KOB Sokol Pezinok a Mestom 
Modra. Prihlasovanie na prete-
ky  je  možné  prostredníctvom 
adresy amavet944@gmail.com. 
Symbolické štartovné je 1 €. 
Propozície  budú  zverejnené  na 
www.scvcmodra.sk. Na prete-
koch  sa  bude  používať  raziaci 
systém. (red)

ČISTIAREŇ
Štefánikova 24, Modra

hlavná cesta smer Bratislava vedľa
predajne PROCHEMA

čistenie: 1 pracovný deň
               3 pracovné dni 

Pondelok: 14.00 - 18.00
Utorok - Piatok: 9.30 - 18.00

Sobota: 8.00 - 12.00

 

K dispozícii budú nové modely bicyklov 
Rockmachine 2017.

K testovaniu budú potrebné 2 doklady 
totožnosti s fotografiou (napr. obèiansky + 

vodièský preukaz) alebo záloha vo výške plnej 
ceny testovaného bicykla.

Pripravené bude aj malé obèerstvenie 
a darèeky pre zúèastnených.

Èo: testovanie bicyklov
Kedy: 6. máj 2017 (sobota) 

Èas: 10:00 - 18:00
Miesto: Modra - Zochová chata 

(parkovisko)

Viac info na èísle 0915 444 812 alebo 
v predajniach TRAX Modra a Pezinok.

Otestuj si svoj 
ROCKMACHINE 
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Kultúrno-spoločenské podujatia 
v mesiaci máj 2017

4. 5., 15.30 h: Deň víťazstva nad fašiz-
mom - spomienkové stretnutie, miesto: 
park pred Kultúrnym domom Modra, orga-
nizátor: Mesto Modra

7. 5., 19.00 h: Hlasné čítanie, Štefan Zweig: 
Výber z noviel,  (Šachová  novela,  amok, 
Zmatení citů), miesto: Kultúrny dom Modra, 
organizátor: Klub hlasného čítania

11. 5., 18.30 h: Noc literatúry, osobnosti 
čítajú  európsku  literatúru  na  netradičných 
miestach  v  Modre,  organizátor:  Kultúrne 
centrum Modra

13. 5., 18.00 h: Družobný koncert, ZUŠ 
Hustopeče, ZUŠ Benátky nad Jizerou 
a ZUŠ Modra, miesto: Kultúrny dom Mod-
ra, organizátor: ZUŠ Modra

14. 5., 15.00 h: Deň matiek, oslava 
a program o mamách a pre mamy, miesto: 

Modra  -  Kráľová,  organizátor:  OZ Kráľo-
van

15. 5., 19.00 h: Richard Müller - koncert, 
miesto: nemecký evanjelický kostol

16. 5., 18.00 h: Vo víre tanca, záverečné 
predstavenie žiakov tanečného odboru ZUŠ 
Modra, miesto: Kultúrny dom Modra, orga-
nizátor: ZUŠ Modra

20. 5. od 11.00 h: Deň modranského siro-
tinca, pootvorenie brán evanjelického siro-
tinca, zaujímavý program, miesto: Sirotinec 
na  vajanského  ulici,  organizátori: Ecav, 
Modranská Beseda, SnM - Múzeum Ľ. Štú-
ra

20. 5. 2017, 10.00 - 22.00 h: Noc múzeí 
a galérií, celodenné  a  večerné  prehliad-
ky  expozícií  a  výstav múzea.,  organizátor: 
SnM-Múzeum Ľ. Štúra Modra 

29. 5., 18.00 - 20.00 h: Rodičia deťom - 
Ako rozohrať detský mozog?, seminár pre 
rodičov o detskej hre a jej formách (PhD. Ja-
na vindišová), miesto: Kultúrny dom Mod-
ra,  vstupné:  4 €,  organizátor: OZ Modruša 
a ZŠ Narnia

23. 5., 17.00 h: Beseda s Dadom Nagyom, 
čo  za  posledné  obdobie  z  detskej  literatú-
ry  zaujalo  Dada  nagya?  Diskusia  spojená 
s čítaním pre deti, miesto: Mestská knižni-
ca, Kultúrny dom Modra, organizátori: Kc 
- Mestská knižnica v Modre

26. - 27. 5. 2017: Otvorené pivnice na Sv. 
Urbana 2017, 9.  ročník,  otvorenie  sezóny 
na Malokarpatskej vínnej ceste, miesto: vín-
ne pivnice od Rače až po Zeleneč, organi-
zátor: Združenie Malokarpatská vínna cesta, 
MOS 

27. 5., 19.00 h: Tanečný dom Modra, ne-
formálna výuka tancov a tancovačka na ľu-
dovú  nôtu,  vstupné:  5  €, miesto: Kultúrny 
dom Modra, organizátor: DFS Magdalénka, 
Kultúrne centrum Modra  (kc)

2. 5. – UT – 19.30
VŠETKO ALEBO NIČ
4€ / SR/ČR 2016 / 105 min / OV / MP 12

3. 5. – STR – 19.30
BELGICA – Filmklub K4
2€ / 4€ / BEL/FRA 2016 / 126 min / ČT / MP 15

4. 5. – ŠTV – 19.30
PÁPEŽ FRANTIŠEK: Modlite sa za mňa
4€ / ARG/ŠPA/TAL 2015 / 104 min / ST / MP 12

5. 5. – PIA – 19.30
STRÁŽCOVIA GALAXIE 2
4€ / USA 2016 / 137 min / ST / MP 12

6. 5. – SO – 17.00
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
4€ / USA 2017 / 87 min / SD / MP

6. 5. – SO – 19.30
LADY MACBETH
4€ / VB 2016 / 89 min / ČT / MP 15

7. 5. – NE – 17.00
LEGO®: BATMAN VO FILME
4€ / USA 2017 / 104 min / SD / MP

7. 5. – NE – 19.30
STRÁŽCOVIA GALAXIE 2
4€ / USA 2016 / 137 min / ST / MP 12

9. 5. – UT – 19.30
LEONARDO DA VINCI: Génius s Milána
6,50€ / TAL 2015 / 90 min / ČT / MP

10. 5. – STR – 19.30
PARADISE TRIP – Filmklub K4
2€ / 4€ / BEL/HOL 2015 / 90 min / ČT / MP 15

11. 5. – ŠTV – 19.30
DENNÍK RUŠŇOVODIČA
4€ / SRB/CHORV 2017 / 85 min / ČT / MP 12

12. 5. – PIA – 19.30
KRÁĽ ARTUŠ: Legenda o meči
4€ / USA 2017 / 126 min / ST / MP 12

13. 5. – SO – 16.30
TROLLOVIA
4€ / USA 2016 / 92 min / SD / MP

13. 5. – SO – 18.30
MISANTROP – Comedie Francaise Paríž
8€ / FRA 2016 180 min / ČT / MP 12

14. 5. – NE – 17.00
BABY ŠÉF
4€ / USA 2017 / 97 min / SD / MP

14. 5. – NE – 19.30
PÁD
4€ / USA 2016 / 91 min / ČT / MP 12

16. 5. – UT – 19.30
MASARYK
4€ / ČR/SR 2017 / 106 min / OV / MP 12

17. 5. – STR – 19.30
MUŽ MENOM OVE – Filmklub K4
2€ / 4€ / ŠVE 2015 / 116 min / ČT / MP 12

18. 5. – ŠTV – 19.30
KRÁĽ ARTUŠ: Legenda o meči
4€ / USA 2017 / 126 min / ST / MP 12

19. 5. – PIA – 19.30
VOTRELEC: COVENANT
4€ / USA 2017 / ČT / MP 15

20. 5. – SO – 17.00
PUTOVANIE TUČNIAKOV: Volanie 
oceánu
4€ / FRA 2017 / 122 min / ČD / MP 12

20. 5. – SO – 19.30
OCHRANCOVIA
4€ / Rusko 2017 / 89 min / ČT / MP12

21. 5. – NE – 17.00
DEEP: Dobrodružstvo pod hladinou
4€ / ŠPA 2017 / 92 min / SD / MP

21. 5. – NE – 19.30
VOTRELEC: COVENANT
4€ / USA 2017 /  ČT / MP 15

23. 5. – UT – 19.30
VATIKÁNSKE MÚZEÁ
6,50€ / TAL 2014 / 65 min / ČT / MP 12

24. 5. – STR – 19.30
OLLI MÄKI – Filmklub K4
2€ / 4€ / MAĎ 2016 / 92 min / ČT / MP 12

25. 5. – ŠTV – 19.30
PIRÁTI KARIBIKU: Salazarova pomsta
4€ / USA 2017 / 135 min / ST / MP 12

26. 5. – PIA – 19.30
POLINA
4€ / FRA/USA 2017 / 112 min / ČT / MP 12

27. 5. – SO – 17.00
BABY ŠÉF
4€ / USA 2017 / 97 min / SD / MP

27. 5. – SO – 19.30
PIRÁTI KARIBIKU: Salazarova pomsta
4€ / USA 2017 / 135 min / ST / MP 12

28. 5. – NE – 17.00
DEEP: Dobrodružstvo pod hladinou
4€ / ŠPA 2017 / 92 min / SD / MP

28. 5. – NE – 19.30
RAW
4€ / FRA/BEL 2016 / 95 min / ČT / MP 15

30. 5. – UT – 19.30
PO BÚRKE
4€ / JAP 2016 / 117 min / ČT / MP 15

31. 5. – STR – 19.30
ČERVENÁ KORYTNAČKA – Filmklub K4
2€ / 4€ / FRA 2016 / 80 min / OV / MP 15

WWW.KINOMODRA.SK

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

PROGRAM KINO MÁJ

TEŠÍME SA NA VÁS V JÚNI


