
Ignác Bizmayer: „Z hliny sme a do hliny sa vrátime“
Oslava 95. narodenín národného umelca 
V podvečer 28. apríla sa v Modre konala oslava narodenín jubilu-
júceho majstra keramickej plastiky, národného umelca, nositeľa 
štátneho ocenenia Pribinov kríž I. triedy, vzácneho a dobrosrdeč-
ného človeka, Modrana z Harmónie pána Ignáca Bizmayera. Po-
poludnie plné spomienok, gratulácií a pekných slov majstra pote-
šilo, čoho dôkazom bolo aj jeho poďakovanie a slovný prídavok 
v duchu humoru jemu vlastnému. Majstrovi ešte raz za všetkých 
obdivovateľov a priateľov srdečne blahoželáme a prajeme ešte 
veľa zdravia a síl v kruhu svojej milujúcej rodiny.

Bolo to pred neuveriteľnými 95. 
rokmi, 20. apríla 1922, čo prišiel 
na svet chlapec, ktorého život sa 
navždy spojil z hlinou. Ako nám 
v krátkom rozhovore povedal: 
„Moje prvé spojenia z hlinou? 
Nuž, z hliny sme a do hliny sa aj 
vrátime. Je s nami stále“. (Viac 
na strane 10.) Aprílový večer 

pripravený pre majstra bol plný 
gratulácií a pozdravov. Oslavy 
sa začali v SNM-Múzeu kera-
mickej plastiky sprístupnením 
výstavy s názvom Spomienky 
na detstvo a mladosť Ignáca Biz-
mayera vo fotografiách s uvede-
ním rovnomennej publikácie. 
Knihu zostavili podľa rozprá-

vania samotného keramikára 
Oľga Pavúková a Sylvia Hrd-
lovičová. Slávnostný večer po-
kračoval kultúrnym programom 
a zdravicami v kultúrnom dome 
za účasti ministra kultúry SR 
Mareka Maďariča, expreziden-
ta SR Rudolfa Schustera, primá-
tora Modry Juraja Petrakoviča, 
riaditeľa SNM Branislava Pani-
sa, hostí z majstrovej rodnej ob-
ce Košolná, mnohých priateľov, 
rodiny a obdivovateľov. Národ-
ného umelca potešilo vystúpe-
nie fujaristu z neďalekých Bud-
meríc Romana Kuchtu, báseň 
od kraľovanského rodáka Joze-
fa Trtola a v neposlednom rade 
spievaná zdravica s venovaním 

od domáceho folklórneho súbo-
ru Kráľovan. Oslava pokračova-
la pozvaním na pohár voňavého 
modranského vína a spevom pre 
majstra.
 (Pokračovanie na strane 10.)

Jana KUCHTOVÁ

Na fotografii: Ignác Bizmayer 
vo svojom výtvarnom ateliéri 
v Harmónii, v roku 1987.

Uzávierka MZ
Uzávierka júnového čísla MZ 
bude v stredu 14. júna 2017 do 
12.00 h. (red)
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Nová „jednosmerka“ vo vnútrobloku na Dukelskej
Automobilov v rodinách pribúda a s tým, narastajú aj nároky 
na parkovanie. V snahe priblížiť sa so svojim autom čo najviac 
k bydlisku vodiči často riešia parkovanie po oboch stranách 
komunikácie, čím sa logicky zúži priestor na prejazd. Stáva 
sa tak najmä na sídliskách a v uzavretých obytných častiach. 
V obojsmernej premávke sú potom pri strete protiidúcich vozi-
diel, v dôsledku obojstranného parkovania, tieto úseky nepre-
jazdné. Podobné kritické situácie sa už dlhodobo objavujú aj 
vo vnútrobloku na Dukelskej ulici.

v tejto časti mesta s pozdĺžnym 
parkovaním miestna komunikácia 
svojimi paramet-
rami nevyhovuje 
prejazdu automo-
bilov v oboch sme-
roch. Často dochá-
dza ku kolíziám, 
kedy sú vodiči nú-
tení ustúpiť jeden 
druhému cúvaním 
na hlavnú cestu 
do Kalinčiakovej 
ulice alebo nao-
pak, k pedagogic-
kej škole na Ku-
kučínovu. Takéto 
manévrovanie je 
nebezpečné nielen 
pre vodičov, ale aj 

pre okoloidúcich chodcov. Sna-
hou vedenia mesta v spolupráci 

s Okresným dopravným inšpekto-
rátom Pezinok bolo nájsť bezpeč-
nejšie a vhodné riešenie situácie 
a na konci minulého roku sa usku-
točnila ohliadka organizácie do-
pravy krízového miesta. vznikol 
tak návrh riešenia neprejazdnosti 
úseku vo vnútrobloku Dukelskej 
ulice, aj s ohľadom na zhustené 
parkovanie a to zjednosmernením 
dopravy v smere od Kalinčiako-
vej ulice cez Dukelskú, smerom 
k pedagogickej škole (pozri map-
ku). Kukučínova ulica v tomto 
modeli zostáva obojsmerná. Na 
zmenenú organizáciu dopravy 
bude vodičov upozorňovať zvis-
lé dopravné značenie, ktorého 
osadenie je naplánované na ko-
niec mája. Nový model organizá-

cie dopravy by mal byť 
skúšobne nastavený mi-
nimálne do konca roku 
2017 a v prípade, že sa 
osvedčí, zostane natrva-
lo.
vedenie mesta Modry 
preto žiada obyvateľov 
dotknutej časti o aktív-
nu spoluprácu a do kon-

ca roku 2017 uvíta konštruktívne 
pripomienky k novej dopravnej 
situácii v ich bydlisku. Zároveň 
sa obracia na obyvateľov s pros-
bou, aby sa pokúsili pozerať na 
toto riešenie ako na pozitívne aj 
v prípade, že zo začiatku možno 
niektorí pocítia znížený komfort 
vzhľadom na zaužívané stereo-
typy. efekt plynulej a bezpečnej 
premávky by mal byť týmto rieše-
ním dosiahnuteľný a v porovnaní 
so súčasnou situáciou lepší. 

Mgr. K. RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA, referát 

správy miestnych komunikácií
evidencie a správy majetku MsÚ

Na fotografii: Vnútroblok byto-
vých domov na Dukelskej.

Rozhľadňa na Veľkej homoli
Začiatkom mája sa uskutočnilo druhé stretnutie pracovnej 
komisie vymenovanej primátorom Modry Jurajom Petrako-
vičom, ktorá koordinuje prípravy spojené s verejnou architek-
tonickou súťažou na novú Turistickú rozhľadňu na Veľkej ho-
moli a tiež rieši organizáciu demontáže súčasnej stavby. 

vzhľadom na dôležitosť overo-
vania transparentnosti verejnej 
architektonickej súťaže návr-
hov, dodržanie všetkých potreb-
ných opatrení, pripomienko-
vaním podmienok a otvorenou 
diskusiou s odborníkmi sa 
predpokladaný termín vyhláse-
nia súťaže posunul na koniec 
mája. Do predmetu súťaže bo-
li ešte presnejšie formulova-
né a doplnené informácie tak, 
aby nenavádzali súťažiacich na 
žiadne konkrétne architektonic-
ké riešenia. Môžu však odkazo-
vať na lokálne prírodné a histo-
rické špecifiká reprezentované 
dielom Dušana Jurkoviča z je-
ho modranského obdobia, rov-

nako môžu byť inšpirované 
aj vzhľadom súčasnej stavby. 
v žiadnom prípade nie je zá-
merom podsúvať do pozornos-
ti účastníkom súťaže inšpiráciu 
a už vôbec nie repliku maľova-
ných, drevených secesných re-
alizácií architekta Jurkoviča 
z prostredia moravských Bes-
kýd. Zostavenie súťažnej poro-
ty z väčšinového počtu nezávis-
lých odborných porotcov bolo 
overované Slovenskou komo-
rou architektov a aj v tejto časti 
podmienok sme odbornú poro-
tu spolu s náhradníkmi zostavi-
li úspešne. v súčasnosti je teda 
príprava súťaže vo finálnej fáze 
a veríme, že čoskoro sa nám ju 

podarí úspešne vyhlásiť, okrem 
iného aj prostredníctvom inter-
netovej stránky www.modra.sk. 
Na uplynulom stretnutí komisie 
sa hovorilo o spolupráci mesta 
Modry a Modranského turis-
tického spolku na organizácii 
podujatia spojeného s oslavou 
dlhoročného jestvovania súčas-
nej stavby, ktorá je verejnosti 
vzhľadom na nebezpečenstvo 
úrazu už neprístupná. Demon-
táž rozhľadne je nevyhnutná 
a predbežne plánovaná po 21. 
máji 2017. 
Mesto Modra a Modranský tu-
ristický spolok preto pozývajú 
všetkých, pre ktorých je súčas-
ná rozhľadňa srdcovou zále-
žitosťou alebo sa k nej jedno-
ducho len často a radi vybrali, 
aby prišli 21. mája o 14.00 h na 
veľkú homoľu na malú Sláv-
nosť pre rozhľadňu. Pripravili 
sme pre vás malé občerstvenie 

s hudbou a pokiaľ to počasie 
dovolí aj s premietaním fil-
mového záznamu z otvorenia 
rozhľadne z roku 2001. 
Na novú rozhľadňu mesto 
Modra vyhlásilo dobrovoľ-
nú zbierku. Srdečne ďakujeme 
všetkým prispievateľom za do-
terajšie vklady, ostatná suma na 
účte bola do uzávierky novín 
261,50 eur. Transparentný účet 
mesta Modry je vedený v Slo-
venskej sporiteľni pod číslom 
SK40 0900 0000 0051 2427 
3767 a zbierku môžete sledovať 
na www.transparentneucty.sk. 
Na tento účet bude prevedená aj 
čiastka 571,09 eur z prvého úč-
tu, ktorý bol založený ešte kvôli 
súčasnej stavbe. veľmi si cení-
me váš aktívny záujem o súčas-
nú či novú rozhľadňu na veľkej 
homoli a v ďalšom vydaní vám 
prinesieme čerstvé informácie. 
Ďakujeme.

D. KOVÁCSOVÁ, referát 
komunikácie a marketingu 

a sekretár súťaže
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Platené parkovanie na Štúrovej ulici
V ostatných mesiacoch je diskutovanou témou príprava spoplat-
nenia parkovania v najfrekventovanejšej časti Modry a to na Štú-
rovej ulici. Takmer každý dom v okolí predstavuje priestor s pre-
vádzkami, ktoré sú denne intenzívne využívané obyvateľmi alebo 
návštevníkmi. Nachádzajú sa tu rozličné obchody, vinárne, ka-
viarne, jedáleň, zmrzlinárne, banky, ordinácie, posilňovňa, rôzne 
služby a kancelárie, múzeum, galérie aj Kancelária prvého kon-
taktu. Takýchto prevádzok počas prechádzky narátate takmer 60 
a to na pomerne krátkom úseku. Logickým dôsledkom je, že aj 
dopravná situácia a parkovanie na námestí v pracovných dňoch 
sa stávajú s pribúdajúcim počtom áut čoraz náročnejšími.

Navyše, parkovacie plochy 
v okolí pamätníka Ľudovíta Štúra 
sú mnohými občanmi využívané 
ako celodenné odstavné plochy 
v čase, kým sú v zamestnaní. Par-
kovanie pre ostatných je týmto 
výrazne obmedzené a stráca svo-
ju funkciu „slúžiť“ občanom na 
rýchle vybavenie svojich záleži-
tostí v blízkosti námestia. Zástup-
covia mesta Modry sa preto roz-
hodli riešiť požiadavky občanov 
vo vzťahu k zlepšeniu doprav-
nej situácie v danej lokalite a zá-
roveň tak otvoriť komunikačný 
priestor pre podnikateľov a ich 
zákazníkov tak, aby sa kvalit-
né služby zosúladili s kvalitným 
a kultúrnym prostredím.
Žiadaný efekt by sa mal docieliť 
spoplatnením časti Štúrovej uli-
ce. Po konzultácii s Dopravným 
inšpektorátom PZ v Pezinku a po 
vypracovaní projektovej doku-

mentácie, bude vymedzená zó-
na plateného parkovania v úseku 
od Štúrovej č. 109 (od bývalého 
Hotela Modra) po Štúrovu č. 43 
resp. od Štúrovej č. 112 po Štú-
rovu č. 42 približne v úseku, kde 
sa Štúrova ulica rozdeľuje na dve 

súbežné komunikácie. Rozsahom 
uvedenej lokality sa dosiahne 
spoplatnenie približne 100 par-
kovacích miest, čo by malo spl-
niť potrebu krátkodobého par-
kovania počas dňa pre všetkých 
občanov a návštevníkov mesta. 
Bezplatné parkovanie s vyznače-
nými parkovacími miestami bude 
možné v lokalitách pred bývalým 
Hotelom Modra, na Bodické-
ho ul. v časti bývalého trhoviska 
a na ostatných miestach tak, ako 
sa dalo parkovať doposiaľ. Dva 
parkovacie automaty ako aj in-
formačné tabule o možnosti plat-
by prostredníctvom SMS budú 
umiestnené v parkovacej zóne na 
dobre dostupných a viditeľných 

miestach. Parkovné je navrhova-
né vo výške 0,30 €/hod. pri plat-
be v automate,  ďalej cez SMS vo 
výške 0,40 €/hod. a to počas pra-
covných dní v čase od 8.00 h do 
17.00 h.
Kontrolu dodržiavania parko-
vacieho poriadku bude vykoná-
vať Mestská polícia v súčinnos-
ti s poverenými zamestnancami 
mestského úradu. Osadenie par-
kovacích automatov a začatie pre-
vádzky spoplatneného parkovania 
by malo byť zrealizované približ-
ne v septembri 2017. Návrh vše-
obecne záväzného nariadenia, 
týkajúceho sa spoplatnenia parko-
vania, je zverejnený spolu s parko-
vacím poriadkom na Úradnej tabu-
li na Dukelskej 38 pred mestským 
úradom a na internetovej stránke 
www.modra.sk. Po uplynutí le-
hoty zverejnenia bude preroko-
vaný mestským zastupiteľstvom. 
veríme, že nové riešenie parko-
vania v meste obyvatelia ocenia 
vzhľadom na očakávaný zvýšený 
komfort a šetrenie drahocenného 
času. v prípade akýchkoľvek ďal-
ších otázok, týkajúcich sa uvede-
nej témy, nás môžete osloviť na 
kontaktoch tel.: 0903 222 803, 
zelnik.igor@modra.sk.

JUDr. Igor ZELNÍK, 
poslanec MsZ

Na fotografii: parkovanie na ná-
mestí v Modre počas pracovného 
dňa.

Výberové konanie na riaditeľov MŠ
Mesto Modra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funk-
cie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Sládkovičova 13 
a Materskej školy Kalinčiakova 11 v Modre. 

Svoje žiadosti môžu uchádzači 
posielať do stredy 31. 5. 2017 
do 14.00 hod. a to poštou na 
adresu Dukelská 38, 900 01 
Modra alebo osobne do poda-
teľne MsÚ Modra na adresu 
Štúrova 59, 900 01 Modra. Pre 
účely riadneho doručenia pri-
hlášok je rozhodujúci dátum 
ich doručenia a nie odoslania 
(podania na pošte). Plné zne-
nie oboch výberových konaní 
nájdete na www.modra.sk.
Kvalifikačné predpoklady 

(platí pri každom z obsadzo-
vaných miest):
požadované vzdelanie podľa 
vyhlášky Ministerstva škol-
stva SR č. 437/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, 
vykonanie 1. atestácie, najme-
nej päť rokov pedagogickej 
praxe. 
Ďalšie požadované predpo-
klady sú ovládanie štátneho 
jazyka, komunikačné, organi-
začné a riadiace schopnosti, 
zdravotná spôsobilosť, bezú-

honnosť, znalosť a orientácia 
v právnych predpisoch v ob-
lasti školstva.
Doklady potrebné priložiť 
k prihláške: písomná žiadosť 
o zaradenie do výberové-
ho konania, vrátane uvedenia 
tel. kontaktu a e-mailovej ad-
resy, overené kópie dokladov 
o vzdelaní, profesijný štruk-
túrovaný životopis, výpis z re-
gistra trestov (nie starší ako tri 
mesiace), lekárske potvrdenie 
o telesnej a duševnej spôso-
bilosti na výkon pedagogickej 
činnosti, vypracovaný písom-
ný návrh koncepcie rozvoja 
školy, potvrdenie o odbornej 

a pedagogickej praxi, písom-
ný súhlas uchádzača na po-
užitie osobných údajov pre 
potreby výberového konania, 
podľa zákona č.122 /2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.
Obálku vyznačte nasledovne: 
„výberové Konanie na riadi-
teľa Materskej školy Kalin-
čiakova 11 - Neotvárať“ alebo 
„výberové Konanie na ria-
diteľa Materskej školy Slád-
kovičova 13 - Neotvárať“. 
Uchádzačom, ktorí splnia uve-
dené podmienky bude termín 
a miesto výberového konania 
oznámený písomne (najme-
nej 7 dní pred jeho uskutočne-
ním). (red, zdroj: msú)
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Mestská polícia 
má novú linku 

Mesto Modra v spolupráci s telekomunikačnými 
spoločnosťami zriadilo skrátené telefónne číslo 
pre Mestskú políciu Modra a tým je rýchlo za-
pamätateľné číslo 159. Pozor! Nová linka bude 
aktívna a bude k dispozícii obyvateľom až od 
1. júna 2017. Do oblasti, ktoré budú „159-kou“ 
pokryté patria všetky miestne a historické časti 
mesta Modry, čiže mesto Modra, Kráľová, Pie-
sok a Harmónia. Sme presvedčení, že touto služ-
bou Mestská polícia Modra urobila ďalší pružný 
krok pri zabezpečovaní verejného poriadku. 

Stanislav STRAKA, 
náčelník MsP

Prenájom vinice
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Mesto Modra oznamuje, že vyhlásilo ob-
chodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom 
je najvhodnejší návrh na uzavretie zmlu-
vy o prenájme pozemku s parcelným čís-
lom5758/1, druh pozemku vinice o vý-
mere 2.419 m2, ktorý je evidovaný na 
Liste vlastníctva č. 8241 pre katastrálne 
územie Modra, obec Modra, okres Pezi-
nok. Uzávierka na predkladanie návrhov 
je do 9. 6. 2017 o 11.00 hod.
Bližšie podmienky súťaže a informácie 
o jej predmete sú zverejnené na webo-
vej stránke mesta www.modra.sk a na 

úradnej tabuli mesta. Obhliadku vráta-
ne oboznámenia sa s príslušnou písom-
nou dokumentáciu je možné uskutočniť 
po predchádzajúcej dohode s vyhlasova-
teľom, najneskôr tri pracovné dni pred 
uplynutím lehoty na predkladanie návr-
hov. Návrhy bude otvárať a hodnotiť ko-
misia určená uznesením mestského za-
stupiteľstva č. 71/23/2017. O schválení 
vybraného subjektu za víťazného uchá-
dzača rozhoduje na návrh komisie Mest-
ské zastupiteľstvo mesta Modry.

Mária BLECHOVÁ, MsÚ Modra

Opravujeme výtlky na cestách
Po zime začalo mesto Modra riešiť mrazom oslabené a po-
škodené miesta na vozovkách, ktorým sa všetci snažíme pri 
jazde autom vyhnúť. Tvorba výtlkov je výrazne závislá od 
priebehu zimy a spoločne s mestskou políciou sme zmapova-
li tohtoročné najkritickejšie miesta. 

Úspešným uchádzačom vo ve-
rejnom obstarávaní na reali-
záciu opravných prác výtlkov 
a jám technológiou infražiare-
nia do konca roku 2017 sa sta-
la firma Revoz s. r. o. z Modry. 
Ide o opravu výtlkov nachádza-
júcich sa v asfalte a asfaltobetó-
ne na cestách, ktoré sú v správe 
mesta Modry. Infra-ohrev po-
škodeného krytu časti vozov-
ky umožní penetráciu podkla-
du a položenie novej živičnej 
zmesi s následným zhutnením. 
Nejde o rekonštrukciu ani o sú-
vislú opravu ciest. Opravy vý-
tlkov sa začali v máji a budú 

trvať tak dlho, ako to bude po-
trebné. Predpokladáme, že plo-
cha opráv bude podobná ako 
v roku 2016 (pozri tabuľku). 
Počas opravných prác prosíme 
všetkých Modranov o zhovie-
vavosť a dodržanie bezpečnosti 
cestnej premávky. Ďakujeme za 
porozumenie.

Mgr. K. RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA, referát sprá-

vy miestnych komunikácií, 
evidencie a správy 

majetku MsÚ

Na fotografii: Oprava jám 
v meste technikou infražiarenia.

Oprava výtlkov na MK v roku 2016 
Etapa Názov ulice Plocha Cena

m2 eur
1 Moyzesova 126,00 3 841,20

Dr. Bodického
Dolná
Štefánikova

2 Harmónia Okružná ulica 185,00 6 259,20
3 Baštová 249,00 8 426,40

vinárska
Dr. Bodického 
Hrnčiarska
Kostolná
Bratislavská
ul. SNP

4 Kukučínova 19,50 3 109,80
Zochova chata 67,00
Sokolská 22,80
vinárska 22,10
Spolu 691,40 21 636,60
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Mať cit pre ľudí
Denisa Kovácsová, referát komunikácie a marketingu
Niekedy sa strácame v návale odbornej terminológie a informá-
cie prúdia príliš rýchlo. S ohľadom na vylepšenie komunikácie 
a búrania informačných bariér vedenie mesta Modry zriadilo 
referát komunikácie a marketingu, ktorý funguje od 1. marca 
2017 a ktorého koordinovaním som poverená. 

Moja pracovná náplň priamo sú-
visí s mediálnymi výstupmi mes-
ta, vzťahmi s verejnosťou a s pro-
pagáciou mesta na kultúrnych 
podujatiach prostredníctvom in-
fostanov. Súčasne spolupracujem 
so všetkými referátmi mestské-
ho úradu, s Oddelením riadenia 
projektov a cestovného ruchu a s 
Kultúrnym centrom Modra. Od 
1. mája, spoločne s kolegom Bra-
nislavom Macháčom, spravu-
jem oficiálnu facebookovú strán-
ku Modry, na ktorej sa snažíme 
najmä pružne reagovať na dianie 
v meste. 
Aký úžitok prináša teda moja prá-
ca ľuďom a čím sa riadim pri spo-
lupráci s verejnosťou? Jedna fil-
mová lahôdka s Hoffmanom a de 
Nirom začína takto: „Prečo pes vr-
tí chvostom? Pretože je rozumnej-
ší ako chvost. Keby bol chvost ro-

zumnejší, vrtel by chvost psom.“ 
Tento film má 20 rokov a ak ho aj 
nepoznáte vedzte, že má v sebe zá-
sadný a stále aktuálny odkaz. Au-
tori v ňom satiricky vypointovali 
myšlienku toho, akú moc majú 
v našom živote informácie a ako 
môžu médiá výrazne ovplyvniť 
verejnú mienku. Uvedomujem 
si preto citlivosť podávania pres-
ných informácií. Ich sprostredko-
vanie má byť jasné a ľudské, ten-
to spôsob uprednostňujem pred 
príliš formálnym a v dôsledku to-
ho málo zrozumiteľným znením. 
v praxi to znamená: napríklad 
dostanem podkladovú informáciu 
z referátu evidencie a správy ma-
jetku, od kolegyne Kataríny Ruže-
kovej Poltárskej, ide o rozhodnu-
tie cestného správneho orgánu, čo 
je prenesený výkon štátnej sprá-
vy, o zjednosmernení vnútrobloku 

Dukelskej ulice (už len toto znie 
dosť strašidelne). v ďalšom kro-
ku teda v spolupráci s kolegyňou, 
spracujem a sprostredkujem úpl-
nú a stále presnú informáciu (na-
príklad aj do Modranských zves-
tí), ktorú takýto úradný dokument 
obsahuje, no vo finálnej fáze je ve-
rejnosti podaná jasne a ako sa vra-
ví, „polopate.“
Informácie považujem za najcen-
nejší artikel. Ak ich mám dosta-

tok a sú pravdivé, viem ich použiť 
správne pre vysvetlenie a priná-
šajú úžitok aj ostatným. Myslím 
si, že takýmto spôsobom sa dá 
celkom zdarne vyhnúť aj mno-
hým zbytočným napätiam. Za 
úspechom komunikácie je u mňa 
otvorenosť a chcieť vyriešiť situ-
áciu v dobrej vôli, no s dostatoč-
ným kritickým a „rovným” po-
hľadom na vec. Ďalšou úrovňou 
mojej práce je propagácia mesta 
na podujatiach. Z informačných 
stánkov Modry (najbližšie na 
Modranskom pikniku) mám zá-
mer, aj v spolupráci s Turistickým 
informačným centrom, vytvoriť 
pre návštevníkov príjemné miesta 
oddychu s možnosťou dozvedieť 
sa o projektoch, aktivitách a cel-
kovo o meste a chotári zaujímavé 
a užitočné informácie. v prípade, 
že máte otázky mi pokojne napíšte 
na denisa.kovacsova@msumodra.
sk, alebo zavolajte: 0902 849 389.  
Ďakujem a nech sa vám všetkým 
dobre darí. 

Denisa KOVÁCSOVÁ, 
referát komunikácie 

Na fotografii: Denisa Kovácso-
vá zastupuje Referát komunikácie 
a marketingu.

Slávnostný večer pre najlepších športovcov
Mesto Modra vyhlásilo anketu Športovec mesta za rok 2016. 
Modranské športové kluby zasielali nominácie na ocenenia 
a hlasovanie členov komisie športu pri MsZ určilo poradie ví-
ťazov v jednotlivých kategóriách. Počas slávnostného večera 
boli športovcom odovzdané mestské ocenenia. 

Ocenení športovci si počas 
slávnostného ceremoniálu 
prevzali cenné trofeje priamo 
z rúk predsedu Komisie špor-
tu a viceprimátora Modry Ma-
riana Gavorníka. v kultúrnom 
programe vystúpili žiaci Zá-

kladnej umeleckej školy, čle-
novia tanečnej hip-hop sku-
piny ADT crew a mažoretky 
Laskonky z centra voľného 
času. 
Najlepším športovcom senio-
rom sa stal Ján Bača (hádza-

ná), najlepšou športovkyňou 
seniorkou je Tatiana Šimono-
vičová (volejbal), v kategó-
rii naj mládežnícky športovec 
žiak uspel Michal Potočný 
(futbal) a naj mládežníckym 

š p o r t o v c o m 
juniorom je há-
dzanár Martin 
Potisk. Za naj-
lepší športový 
kolektív senio-
rov bol vyhlá-
sený kolektív 
mužov hádza-
nej, najlepším 
mládežníckym 
športovým ko-

lektívom je kolektív mladšie-
ho dorastu (hádzaná). Ocenení 
boli aj tréneri. Najlepším tré-
nerom sa stal Michal Benčurik 
(florbal), v kategórii naj tréner 
mládeže uspel Miroslav Ocha-
ba za hádzanú a René féder 

za futbal. Poslednou kategó-
riou bolo vyhlásenie výsled-
kov verejnej ankety, ktorá pre-
biehala na internetovej stránke 
mesta o Najpopulárnejšieho 
športovca mesta za rok 2016. 
Ocenenie získal mladý futba-
lista Michal Potočný. Dojíma-
vým momentom večera bolo aj 
odovzdávanie plakety za celo-
životný prínos v oblasti rozvo-
ja a podpory športu v Modre, 
ktorú si z rúk primátora mes-
ta Juraja Petrakoviča prevzal 
Svetozár Gábriš, modranský 
hádzanár, tréner a dlhoročný 
funkcionár. Pod jeho vedením 
mladší žiaci oddielu získali 
svoje prvé víťazstvo na Maj-
strovstvách Slovenska a zaslú-
žil sa aj o vybudovanie športo-
vej haly v Modre. (red)

Na fotografii: Naši ocenení 
športovci.
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ZŠ Ľ. Štúra: novinky z našej školy
(pokračovanie z minulého čísla)

Geografická súťaž
v tomto školskom roku sa žia-
ci druhého stupňa zapojili do in-
ternetovej geografickej súťaže 
GQIQ. v časovom limite sa po-
pasovali s tridsiatimi otázkami, 
ktoré boli z oblasti sveta, vesmí-
ru, kontinentov. Nechýbali ani 
otázky z geografie Slovenska. 
Titul úspešného riešiteľa celo-
slovenského kola získali: Alica 
Hubeková (5.A), Lucia Poláč-
ková (5.A), Martin Kováč (6.A), 
emma Harausová (6.A), Simona 
Lukačovičová (7.B), veronika 
Kováčová (8.A) a Samuel So-
morovský(8.B).

Súťaž Tóny slova
Galéria Jána Kulicha vo Zvolen-
skej Slatine privítala najlepších 

žiakov z celého Slovenska, ktorí 
sa zapojili do súťaže Tóny slo-
va. Súťaž podporuje používanie 
spisovného jazyka v hudobných 
textoch. Odborná porota zlože-
ná zo známych slovenských hu-
dobných umelcov najlepšie tex-
ty zhudobní. Medzi naj autorov 
boli zaradení aj dvaja žiaci našej 
školy Natália Horváthová (4. B) 
a Pavol vanček (9. B).

Návraty poézie
v marci sa v Mestskom múzeu 
v Bratislave konalo krajské ko-
lo recitačnej súťaže Návraty po-
ézie o cenu Andreja Sládkovi-
ča. vo faustovej sieni všetkých 
zúčastnených privítal minister 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu Peter Plavčan, ktorý prevzal 

záštitu nad súťažou. v kategórii 
mladších žiakov sa žiačka Hen-
rieta Petrášová (4.B) umiestnila 
na 2. mieste s básňou od J. Na-
vrátila - O princeznej, čo unies-
la draka. v kategórii starších 
žiakov 2. miesto získala Nikola 
Bartošová (7.A) s dielom od D. 
Heviera - veľké myšlienky ma-
lého človeka. v tej istej kategórii 
získal 3. miesto žiak Matej So-
cháň (6.B) s básňou D. Heviera 
- Škola v dobe kamennej. Žiač-
ky Henrieta Petrášová a Nikola 
Bartošová postupujú do celoslo-
venského kola, ktoré sa bude ko-
nať na jeseň v Banskej Bystrici.

Vráťme knihy do škôl
Školský rok 2016/2017 bol Mi-
nisterstvom školstva vyhlásený 
za rok čitateľskej gramotnosti. 
Je všeobecne známe, že dnešné 
deti veľmi málo čítajú. Moti-
vovať deti k láske ku knihe sa 
snažíme aj my, pedagógovia. 
v marci sme sa už po druhýkrát 
zapojili do súťaže vráťme knihy 
do škôl. Jej cieľom je podporiť 
čítanie detí a mládeže a upevňo-
vať pozitívny vzťah ku knihám. 
Naša škola sa v súťaži stala tre-
ťou najaktívnejšou z celého Slo-
venska. Do súťaže sa zapojili 
takmer všetci žiaci našej školy.
všetkým úspešným reprezen-
tantom našej školy srdečne bla-
hoželáme! Mária SETNICKÁ,

učiteľka ZŠ

Reakcia
Ad: Názor obyvateľa: „Spoloč-
ne čistíme chotár - jarné upra-
tovanie“
Dovoľujeme si reagovať na člá-
nok autora Milana Ružeka, uve-
rejnený v predošlom čísle, ktorý 
poukazuje na nedostatočnú osvetu 
v rámci udržiavania čistoty a po-
riadku nášho prostredia a správa-
nie sa žiakov v okolí Pedagogickej 
a kultúrnej akadémie.
Od roku 2012 je naša škola zapo-
jená do environmentálneho pro-
jektu Zelená škola, v rámci ktoré-
ho vedieme žiakov k pozitívnemu 
vzťahu k životnému prostrediu a k 
ochrane zdravia. Súčasťou projek-
tu je separovanie odpadu, šetrenie 
energiou, vermikompostovanie 
a environmentálna výchova. Kaž-
doročne sa zapájame do jarného 
upratovania okolia školy v spolu-
práci s mestom Modra. Naši žia-
ci čistia park, priľahlé chodníky 
a zeleň, ihriská na Dukelskej aj 
Zochovej ulici. Zabezpečujeme 
obnovu náteru dreveného detské-
ho ihriska. všetky aktivity svedčia 
o tom, že nám záleží na vytváraní 
pozitívneho vzťahu k životnému 
prostrediu. Pozorované správa-
nie mladých ľudí (nielen našich 
žiakov), ohľadom fajčenia a za-
nechávania ohorkov nás mrzí na-
priek tomu, že na tento jav žiakov 
neustále upozorňujeme. Hoci sa 
snažíme plniť svoju výchovnú 
funkciu zodpovedne, upozorňuje-
me, že za správanie mladých ľudí 
mimo vyučovacieho procesu nie 
sú zodpovední len učitelia, ale aj 
ich rodičia. Mgr. Monika 

NEMCOVÁ, riaditeľka 
PaKA a kolektív školy

Nová učebňa fyziky
Na Základnej škole vajanského 
po modernizácii tried, chodieb 
a celej budovy školy pokraču-
jeme aj so skrášľovaním odbor-
ných učební. Začali sme učebňou 
fyziky, cez letné prázdniny dosta-
ne krajší výzor aj učebňa chémie 
a potom učebňa biológie. Najprv 
sme v triede rozobrali a vyhodi-
li staré lavice, stoličky, katedru 
a nábytok. Učebňa zrazu pôsobi-
la prázdno a smutne. K slovu sa 
však dostali robotníci. Učebňu 
vymaľovali, vyhodili staré lino-

leum, opravili podlahu a nalepili 
nové krajšie linoleum. Namon-
tovali sme nový projektor a plát-
no na premietanie. Do čistučkej 
triedy potom pribudli nové lavi-

ce a stoličky, moderná katedra, aj 
skrinky na pomôcky. Nakoniec 
sme triede dali poriadny „fyzi-
kársky“ výzor zavesením plagá-
tov, opravou vitrín a rozložením 
pomôcok. Žiaci sa z novej učeb-
ne tešia, radi tam chodia a my pe-
dagógovia dúfame, že ich aj nový 

pekný priestor bude motivovať 
k učeniu a získavaniu nových ve-
domostí. Tak ako ich nabáda aj 
výrok Alberta einsteina: „Radosť 
vidieť a rozumieť je najkrajší dar 
prírody.“ 

Mária GOLIANOVÁ, 
učiteľka ZŠ
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Sadenie stromov v areáli školy 
Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovalo mesto Modra sadenia 
nových stromov. Opäť sa stretli rodičia a deti, milovníci prí-
rody a ochrancovia spoločného prostredia, tentokrát v areá-
li Základnej a materskej školy na Vajanského ulici. Ochranu 
prírody avizovala aj krátka výzva - Pozor: chránime životné 
prostredie, táto akcia sa koná bez plastových kelímkov, preto 
si poháriky, prosím, vezmite z domu!

Iniciátorom myšlienky vysadiť 
spoločne s verejnosťou každý 
rok na Deň Zeme nové stromy 
v meste a starať sa tak aktív-
ne o naše životné prostredie je 
primátor mesta Juraj Petrako-
vič. v minulom roku sa vysá-
dzali stromy na miestach v Li-
povej aleji pri cintoríne. Teraz 

pribudlo 8 nových takmer 
4-metrových stromov - pla-
tanov a ozdobných ovocných 
stromov, v areáli ZŠ a MŠ va-
janského. Budú slúžiť aj na za-
tienenie dvora novej materskej 
školy i ako odpočinkové miesto 
pre školákov a verejnosť po 
vybudovaní nového detského 

ihriska. Sadenia stromov sa 
ujali rodičia a ich ratolesti za 
odbornej pomoci Mateja Kra-
tochvílu zo správy lesopar-
ku mestského úradu. Najmen-
ší pomocníci vyzdobili stromy 
farebnými stužkami, čo sa uká-
zalo už v minulom roku ako 
obľúbená aktivita. O postave-
nie indiánskeho típí sa postara-
li modranskí skauti a primátor 
ako prvý skaut v ňom zapálil 
oheň. Po dobre vykonanej prá-
ci sa všetci prítomní pomocníci 
občerstvili chutným gulášom, 
ktorý navaril primátor spoloč-
ne s manželkou. Pre všetky 

deti v toto príjemné piatkové 
popoludnie pripravili športo-
vé súťaže Denisa Kovácsová 
a Katarína Ružeková Poltárska 
z Muflon Kros o.z. Za zdolanie 
každej prekážky dostali malí 
športovci ekomedailu. v mene 
primátora mesta veríme, že aj 
táto verejnoprospešná akcia sa 
stane v Modre tradičnou a čo-
raz viac obľúbenejšou.
Sadenie stromov pripravilo 
Mesto Modra, primátor mes-
ta, Muflon Kros o.z., pracovní-
ci mestského úradu a verejno-
prospešných služieb. Srdečné 
poďakovanie všetkým vyjadru-
jú pedagógovia MŠ vajanské-
ho spoločne s rodičmi a deťmi.

(red)
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BSK: Nálepky sa stretli s pozitívnou odozvou
Bratislavský samosprávny kraj 
označuje ambulancie a lekár-
ne nálepkami, ktoré majú župou 

vydané platné povolenie. Ide tak 
o iniciatívu označenia a viditeľ-
nej identifikácie poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti. 
Ako informoval predseda Brati-
slavského samosprávneho kraja 
Pavol frešo, prvými nálepkami 
označovali ordinácie v Polikli-
nike Karlova ves. Neskôr boli 
oslovení všetci poskytovatelia. 
„Stretávame sa len s pozitívnym 
ohlasom, či už u leká-
rov alebo lekárnikov. 
Nálepku posiela župa 
poštou alebo si ich mô-
žu prísť vyzdvihnúť aj 
osobne na odbor zdra-
votníctva BSK. Zatiaľ 
požiadalo o zaslanie 
nálepky pre označenie 
ambulancie 115 posky-
tovateľov zdravotnej 
starostlivosti,“ doplnil 
predseda BSK.
cieľom iniciatívy bra-
tislavskej župy je jasne 
označiť a identifikovať 
poskytovateľov zdra-

votnej starostlivosti, ktorým vy-
dala povolenie, rozšíriť povedo-
mie pacientov a zamedziť tomu, 
aby sa objavovali prípady faloš-
ných lekárov či zdravotníckych 
zariadení. Nalepenie nálepky na 
svoju ambulanciu či lekáreň je 
na dobrovoľnej báze. Ponúknu-
tá bola všetkým zdravotníckym 
zariadeniam, ktoré splnili záko-
nom stanovené podmienky a ma-

jú Bratislavským samosprávnym 
krajom vydané platné povolenie. 
Na nej pacienti nájdu kód - identi-
fikátor každého zariadenia, ktorý 
si zároveň môžu overiť na strán-
ke http://www.e-vuc.sk a zistiť 
tak, či dané zdravotnícke zariade-
nie má platné povolenie. Na úze-
mí Bratislavského samospráv-
neho kraja momentálne funguje 
takmer 4 200 zdravotníckych za-

riadení a vyše 200 lekár-
ní. všetkým poskytova-
teľom Agentúr domácej 
ošetrovateľskej starost-
livosti a Domu ošetro-
vateľskej starostlivosti 
(spolu v počte 24) po-
šle nálepky s označením 
sestra samosprávneho 
kraja. 

Red, TS BSK

Na fotografii: Takáto 
nálepka identifikuje po-
skytovateľa zdravotnej 
starostlivosti v pôsob-
nosti BSK.

Deň víťazstva nad fašizmom
Pripomienka udalostí spred 72 rokov
Modrania si 4. mája 2017 pripomenuli spoločným stretnu-
tím pri Pamätníku oslobodenia pred Kultúrnym domom Ľ. 
Štúra Deň víťazstva nad fašizmom. Pred 72 rokmi, 8. mája, 
sa skončila druhá svetová vojna. 

Spoločným pietnym aktom spo-
jeným s kladením vencov si na 
najhoršie obdobie v dejinách 
zaspomínali žijúci účastníci 
vojny, rodiny zosnulých a kaž-
dý, koho sa vojna dotkla. Pri-

mátor mesta Juraj Petrakovič vo 
svojom príhovore tiež uviedol: 
„Pre nás súčasníkov je druhá 
svetová niečím vzdialeným, čo 
poznáme iba z rozprávania sta-
rých rodičov. Aj ja, ako malý 

chlapec som veľa počul od de-
da. Pradedo mi dokonca padol 
na konci druhej svetovej voj-
ny. Či chceme, či nie, všetkých 
našich rodín sa vojna dotkla, 
jedni stratili svojich blízkych, 
iní trpeli biedou a strádaním. 
Spoločnosť sa zomkla, rodiny 
a komunita museli vedieť spo-
lu žiť a pomáhať si. Samozrej-
me, našli sa aj takí, ktorí vedeli 

ťažkú situáciu zneužiť. Zverstvá 
a hrôzy druhej svetovej vojny si 
pripomíname už viac ako 70 ro-
kov. Aj týmto gestom, oslavami 
ukončenia ničivej vojny ukazu-
jeme, že Slovensko je súčasťou 
Európy, má snahu vysporiadať 
sa s minulosťou aj súčasnosťou, 
len sa netreba báť vyjadriť svoj 
názor”. (red)

Na fotografiách: Kladenie ven-
cov pred Pamätníkom oslobo-
denia pri príležitosti Dňa víťaz-
stva nad fašizmom.

Pošli film 
a vyhraj!

Každoročný filmový festival 
o ľudských právach This human 
world (thw) opäť organizuje Sú-
ťaž krátkych študentských fil-
mov o ľudských právach 2017. 
Do súťaže sa môžu zapojiť desať 
až dvadsaťroční žiaci a študenti 
individuálne alebo aj ako trieda, 
s krátkym filmom na tému jed-
ného z článkov všeobecnej de-
klarácie ľudských práv. Témou 
tohtoročnej súťaže je „Budúcnosť 
je v našich rukách: Spoločne - za 
lepšiu budúcnosť“. Do súťaže sa 
treba registrovať do 23. júna 2017 
e-mailom na adrese schulfilmpro-
jekt@thishumanworld.com. Info 
na www.thefutureisourstosee.at

Michaela GALOVIČOVÁ
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Divadlo Agape - Chráňme dedičstvo našich otcov 
Chráňme dedičstvo našich otcov - nápis nad vchodom do  nie-
kdajšej budovy Modranskej majoliky (dnes hotela), sa stal 
námetom aj názvom divadelného predstavenia divadla Aga-
pe. Klienti Domova sociálnych služieb a zariadení podpor-
ného bývania Merema uviedli predstavenie 27. apríla 2017 
v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre.

Priznám sa, že som si prvý raz iš-
la pozrieť predstavenie tohto di-
vadla. Predtým mi to nikdy akosi 
nevyšlo. Aj tento rok to vyzera-
lo všelijako, nakoniec sa mi po-
darilo ísť na dopoludňajšie pred-
stavenie. A neľutujem. Nevedela 
som, čo mám čakať. Tak som si 
jednoducho povedala, že sa ne-
chám prekvapiť. A talentovaní 
klienti Meremy Ladislav Garaj, 
Dominik Jergl, františek Škrová-
nek, Ján Kováč, Ľubomír  Daško, 
Michal Baláž, Ivan foltýn, Miro-
slav Korauš, Roman Krajčí, Ju-
raj Krajčí, viktor Zúbek, Jozef 
Adamička ma veru prekvapili 
a musím povedať, že veľmi milo. 
Spolu s režisérom predstavenia 
dramatoterapeutom Martinom 
Žákom, zamestnankyňami Mere-
my Darinou Roháľovou a Katarí-
nou Manákovou, keramikárskym 
majstrom Mirom Malinovským 

pripravili veľmi obohacujúce 
a inšpiratívne predstavenie (aj 
napriek smutnému aktuálnemu 
stavu keramikárskeho remesla 
v Modre, ktorého minulosť bola 
témou predstavenia). Inšpiratív-
na bola pre mňa najmä čistá ra-
dosť hercov z pohybu, z hudby, 

z každého vypovedaného slova 
a každého gesta. Možno by sme 
si z toho mali zobrať príklad aj do 
nášho každodenného reálneho ži-
vota - radovať sa z jednoduchých 
vecí, z toho, že ráno svieti slnko, 
že počujeme spievať vtáčika ale-

bo, že sa nám podarilo niekoho 
rozosmiať. Divadlo je pre klien-
tov Meremy terapiou, ale ich 
predstavenie malo terapeutický 
ba priam očistný vplyv aj na mňa. 
Možno ten dojem časom vyprchá 
a preto bude dobré si to aspoň raz 
do roka zopakovať. Odporúčam 

všetkým.
A ešte jedna poznámka k dopo-
ludňajšiemu predstaveniu, pre-
kvapilo ma plné hľadisko nielen 
klientov Meremy a ich príbuz-
ných, klientov rehabilitačného 
strediska claudianum, ale najmä 
študentov modranských stred-
ných škôl. viem, pre študenta je 
akákoľvek mimoškolská aktivita 
počas vyučovania vítaná, ale ve-
rím, že aj pre nich (alebo aspoň 
niektorých z nich) bolo predsta-
venie dôvodom na zamyslenie. 
A keď nie hneď, možno nieke-
dy neskôr. Aj preto malo zmysel 
pozrieť si predstavenie divadla 
Agape. A ak ste to nestihli, určite 
bude príležitosť, najneskôr o rok, 
aj keď s novým predstavením. 
Zatiaľ chcem všetkým v divadle 
Agape poďakovať za jedinečné 
predstavenie a popriať im ve-
ľa elánu v ich ďalšej divadelnej 
práci. 

Božena UHERČÍKOVÁ

Na fotografii: Herci z DSS a ZPB 
Merema sa bravúrne ujali stvár-
nenia opisu histórie a života ke-
ramikárov.

Sirotinec je národnou kultúrnou pamiatkou
Evanjelický sirotinec v Modre, dielo architekta Dušana Jur-
koviča, obnovujú dobrovoľníci z OZ Modranskej besedy 
v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Mod-
ra. Spoločne organizujú záchranné rekonštrukčné práce, dni 
otvorených dverí pre verejnosť, odborné semináre, výstavy 
a vydávajú publikácie o vzácnej stavbe.

Ústava SR ukladá každému po-
vinnosť chrániť a zveľaďovať 
životné prostredie a kultúrne de-
dičstvo. Ochrana kultúrneho de-
dičstva je verejným záujmom 
a Slovensko je viazané aj me-
dzinárodnými a európskymi do-
hovormi o ochrane kultúrneho 
a prírodného dedičstva. Sirotinec 
v Modre splnil kritéria, preto bol 
Pamiatkovým úradom Sloven-
skej republiky podľa pamiatkové-
ho zákona vyhlásený za národnú 
kultúrnu pamiatku vo verejnom 
záujme. Pamiatkový úrad v odô-
vodnení uviedol, že je nositeľom 
súboru pamiatkových hodnôt. 

Hodnoty urbanistickej: Sirotinec 
je neoddeliteľnou súčasťou urba-
nizmu mesta, stavba bola konci-
povaná ako solitérna dominanta 
uprostred rozľahlého areálu ob-
klopeného vidieckou prízemnou 
zástavbou, mimo centrálnej polo-
hy mesta v priestore za hradbami. 
Hodnoty architektonickej: ako je-
dinečné dielo najvýznamnejšieho 
slovenského architekta D. Jurko-
viča, napriek stavebným úpravám 
so zachovaným pôvodným archi-
tektonickým stvárnením, hmoto-
vo-priestorovým, dispozičným, 
konštrukčným a materiálovým 
riešením. Hodnoty historickej 

a spoločenskej: ako doklad histo-
rického vývoja Modry, objekt sú-
visí s dejinami evanjelickej cirkvi, 
významnými osobnosťami evan-
jelických farárov, chovancov, zo-
hráva osobitnú úlohu počas 2. sv. 

vojny, keď tu boli ukry-
té a zachránené židovské 
deti. Hodnoty umelecko-
-remeselnej: dokladajú 
ju zachované architek-
tonické prvky a reme-
selné detaily (drevené 
zábradlie trojramenné-
ho hlavného schodiska, 
drevené dvojramenné 
schodisko do podkrovia, 
jednokrídlové drevené 
dvere v podkroví, kovo-
vá makovica s kovaným 
kohútom vo vrchole stre-
chy nad vstupným rizali-
tom).
voľne podľa vyhláse-

nia Pamiatkového úradu SR číslo 
PUSR-2016/6233-3/34019/BRO.
 (mf)

Na fotografii: Modranský siroti-
nec - národná kultúrna pamiatka.
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Ignác Bizmayer - „živijó“ pre 95-ročného oslávenca
(Dokončenie zo strany 1.)
Život Ignáca Bizmayera bol a je plný porozumenia, lásky, tr-
pezlivosti a pokory. Ešte ako štrnásťročný chlapec sa odišiel 
vyučiť do podniku, neskôr známom ako Slovenská ľudová 
majolika. Po odchode z neho sa začal naplno venovať vlastnej 
tvorbe, keramickej figurálnej plastike, ktorú tvoril ešte done-
dávna. Je to len pol roka, čo si urobil prestávku a dúfa, že sa 
ešte stihne k tvorbe keramických figúrok vrátiť.

Ignác Bizmayer si takto spo-
mína na svoje prvé stretnutia 
s hlinou: „S hlinou sme spojení. 
Nemôžeme sa s ňou rozlúčiť, le-
bo z nej sme a do nej aj pôjde-
me. Preto som si aj vybral toto 
povolanie. Už ako deti sme sa 
hrávali s hlinou, neboli penia-
ze, tak sme mali hlinené gulič-
ky. Tiež sme zbierali maľované 
čriepky a s nimi sme sa hrali. 
Vtedy som si neuvedomoval, 
čo to vlastne je. Vrecká sme od 
nich mali na kabátoch roztrha-
né a dostali sme doma za to aj 
výprask. Keď som mal asi 10 
rokov prišiel za mojim dedkom 
pán Landsfeld (pozn.: džbánkar, 
zberateľ, amatérsky archeológ) 
a spýtal sa ho, či môže u nás na 
dvore kopať a hľadať čriepky. 

Voľakedy na tom mieste totiž 
žili a vyrábali keramiku džbán-
kari-habáni. Bol samozvaným 
archeológom, zaujímal sa o tie-
to veci a robil vykopávky. Ded-
ko mu odpovedal, že môže prísť 
na jeseň, keď budeme vykopá-
vať zemiaky a pomôže nám ich 
aspoň zo zeme dostať (smiech). 
Ibaže pán Landsfeld kopal hlb-
šie než boli naše zemiaky. A mal 
veru dobrý nos, pretože práve 
u nás v záhrade našiel asi 1 me-
ter hlboko pod zemou zhorenú 
dielňu týchto džbánkarov. Na 
črepoch našiel rok 1663, vtedy 
nám Turci vypálili obec Košol-
nú... A práve v tomto dome som 
sa ja narodil. Zostal som pánu 
Landsfeldovi pomáhať zbierať 
tieto čriepky. Všímal som si, 

ktoré zahadzuje a ktoré si ne-
cháva. Také som zbieral. A on 
mi hovoril: Nácinko, jak to ty 
poznáš? A ja mu na to: všímam 
si, ktoré si vy nechávate. Tak sa 
mi začal viac venovať a všetko 
ma naučil. Zobral ma za učňa 
do keramickej dielne v Mod-
re. Vyučil som sa za maliara, 
ale pri tom som si vyrábal ma-
lé figúrky, aké voľakedy robili 
džbánkari“.
Rozsiahlu jedinečnú tvorbu 
Ignáca Bizmayera si môže-
te pozrieť v personálnej galé-
rii, nesúcej jeho meno, ktorá sa 

nachádza v známej renesanč-
nej bašte na Kukučínovej ulici 
v Modre. Otvorená bola v roku 
1994.  (red)

Na fotografiách: Keramic-
ká plastika, september 1987; 
Úprimné slová a kytica od 
predsedníčky OZ Kráľovan M. 
Ružekovej; Majstrovi Bizmay-
erovi prišiel zablahoželať (zľa-
va) minister Maďarič, exprezi-
dent Schuster aj riaditeľ SNM 
B. Pánis; Umelca prišli potešiť 
aj milovaní vnuci; Darček v po-
daní fujaristu z Budmeríc.
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Lákadlá Centra voľného času
Súkromné centrum voľného ča-
su počas roka aktívne realizu-
je viaceré zaujímavé aktivity 
a podujatia. Každoročne obľú-
benou býva kampaň vypni telku, 
zapni seba, ktorá sa bude konať 
v dňoch 29. 5. - 2. 6. 2017. Pod-
ujatie je určené pre všetky mod-
ranské deti a mládež, ktoré sú 

týmto pozvané do centra, kde sa 
budú môcť zúčastniť aktivít bez 
obrazovky. Hlavnou témou bude 
priateľstvo. Každý deň v danom 
týždni bude mať svoju vlastnú 
tému a aktivity sa budú vyhod-
nocovať. Deň rodiny v nedeľu 
11. júna bude popoludním strá-
veným v areáli centra voľného 

času, na ktoré sú pozvané všet-
ky modranské rodiny, najlepšie 
v zastúpení všetkých generácií. 
Pre každého sa tu nájde niečo, čo 
ho zaujme a všetci spolu budeme 
vedieť, že na rodine záleží, pre-
tože „Šťastná rodina nie je ničím 
iným, ako predčasným nebom“, 
ako hovoril G. B. Shaw.

Posledný deň školského roka 
v centre voľného času bude patriť 
30. júnu. S aktuálnym školským 
rokom sa rozlúčime v posled-
ný deň školy a to v piatok. Pre 
všetky deti budú samozrejme pri-
pravené súťaže, športové i tvori-
vé aktivity a vždy dobrá zábava 
v priestoroch centra i na dvore. 
Zabavíme sa od 14.00 do 17.00 
hodiny.
 (red)

Modranské víno 
ocenené v Cannes

vinárstvo Rariga si odnáša z prestížnej 
francúzskej súťaže Mondial du Rosé zla-
tú medailu za polosuchý ružový caber-
net sauvignon ročník 2016. Potvrdilo tak 
svoju kvalitu v tvrdej konkurencii zahra-
ničných ružových vín a po ocenení Šam-
pión vitis Aurea Modra 2017 si prevez-
me aj v cannes vysoké ocenenie.
 v tomto roku sa konal už 14. ročník me-
dzinárodnej súťaže Mondial du Rosé, je-
dinej súťaži, vyhradenej výlučne „roséč-
kam“, ktorých obľúbenosť stále rastie. 
Mondial du Rosé zaznamenáva každo-
ročne nárast súťažných vzoriek. Tento 
rok to bolo 1344 ružových vín z 31 krajín 
sveta, najviac (58 percent) z domáceho 
francúzska. celkovo Slovensko bodova-
lo a získalo 3 zlaté a 6 strieborných oce-
není. Rastúce vinárstvo Rariga neustále 
upozorňuje svojou kvalitou nielen doma, 
ale i v zahraničí. Srdečne blahoželáme!
 (red)

Na fotografii: Rarigov polosuchý ružový 
Cabernet sauvignon 2016.

D EG USTÁC I A  V Í N  VO  V I N I C I 

vINÁrI v
CHOTÁrI

16. a 17. júna
v modre

• historické traktory
• výstava dobových fotografi í
• mini múzeum
• prechádzky so sprievodcom
• hudobná scéna
• chutné jedlo
• aktivity pre celú rodinu

ČASŤ INGEL, 
 NAD FARMOU 
POD GAŠTANKOU 

Nový festival poézie Feliber Poetry
v súčasnej pretechnizovanej dobe 
pociťujeme potrebu pripomenúť 
si svet a poéziu básnikov predchá-
dzajúcich generácií, ako aj tvorbu 
súčasných autorov. vychádzame 
zo snahy oživiť miesta a ich lite-
rárnu pamäť, chceme ukázať spo-
ločné črty i kultúrnu rozdielnosť 
básnikov žijúcich v strednej eu-
rópe, predstaviť región v inej po-
dobe a priniesť poéziu v zaujíma-
vej aj klasickej podobe. Pozývame 

vás na dva literárne festivalové dni 
naplnené čítaním a interpretáciou 
poézie, diskusiami, workshopmi 
a ďalšími druhmi umenia.
Mestá Pezinok a Modra sa spá-
jajú poéziou a spoločne zaklada-
jú medzinárodný festival poézie 
feliber Poetry. Jeho prvý ročník 
sa uskutoční v dňoch 30. júna - 
1. júla 2017. Pezinská časť festi-
valu (piatok 30. jún) sa bude ko-
nať v Schaubmarovom mlyne. 

v Modre bude ústredným uzlom 
diania budova evanjelického si-
rotinca, v ktorom vyrástol Ján 
Smrek a ďalšie zaujímavé miesta 
spájajúce sa s jeho životom a tvor-
bou v Modre. Modranský festiva-
lový deň otvorí odborný seminár 
Ján Smrek 1898 - 1982 a to v so-
botu 1. júla od 10.00 do 13.00 h, 
na ktorom sa dozviete o literár-
nych a spoločenských aktivitách J. 
Smreka a môžete si pozrieť prvý 

slovenský sirotinec i archív foto-
grafií zachytávajúcich život básni-
ka v Modre.
Program a viac informácií náj-
dete na www.kniznicapezinok.sk 
a www.kcmodra.sk. Hlavný or-
ganizátor: Malokarpatská kniž-
nica Pezinok, partneri v Modre: 
SNM-Múzeum Ľ. Štúra, Kultúr-
ne centrum Modra, Mesto Mod-
ra, ecAv Modra. festival z ve-
rejných zdrojov podporil fond na 
podporu umenia.

Marcela KVETKOVÁ, 
KC Modra
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Jarného upratovania sa chopili združenia, školy aj
Mesto Modra sa podujalo aj v túto jar na koordinovanie verej-
noprospešnej akcie s názvom Jarné upratovanie. Počasie sprvu 
týmto aktivitám príliš neprialo. Objavil sa dokonca nečakane 
aj sneh. Preto sa do avizovanej aktivity zapojili zatiaľ nie všet-
ky pôvodne prihlásené združenia, školy a jednotlivci. 

Podľa svojich možností (do času 
redakčnej uzávierky) sa s ocho-
tou zapojili a priložili ruku k dielu 
tým, že zbierali odpadky a čistili 
mesto a chotár modranskí poľov-
níci z PZ Pole aj z PZ Harmónia, 
členovia Kynologického klubu 
Jána Stolárika, mládež z Amavet 
klub Impulz 944, rybári, gymna-
zisti, žiaci zo Základnej školy Ľ. 
Štúra spolu so svojimi učiteľmi, 
zamestnanci mestského úradu 
a mnohí ďalší občania. v nasle-
dujúcom čísle MZ sa budeme té-
me ďalej venovať. Prosíme preto, 
ak sa zapojíte do tejto dobrovoľ-
níckej akcie, pošlite nám e-mai-
lom fotografie z upratovania na 
zvesti@mediamodra.sk. Radi sa 
o vás dozvieme a poďakujeme 
vám. 
v upratovaní pokračujú aj pra-
covníci verejnoprospešných slu-
žieb mesta, zametajú naše uli-
ce, kosia trávnaté plochy, hrabú 
nečistotu z trávnikov a chodní-
kov, vyplievajú burinu, zbiera-
jú odpadky a vyvážajú aj odpad, 
ktorého odvoz si obyvatelia vo-
pred nahlásia. Čistenie spoločné-
ho okolia však nekončí len touto 
mestskou akciou. Zveľaďovanie 
okolia, v ktorom žijeme by mali 
byť prioritou pre všetkých. Zod-
povedný prístup k prírode a ži-
votnému prostrediu by mal byť 
v každom z nás. Je preto poteši-
teľné, že z roka na rok počet po-
riadkumilovných ľudí stúpa a pri-
búdajú ďalší. Aj touto cestou patrí 
veľké poďakovanie všetkým, kto-
rí si ctia svoje mesto, udržujú ho 
v čistote a pomáhajú pri Jarnom 
upratovaní. Ďakujeme vám! (red)

Na fotografiách: V prvej etape 
naše mesto zveľaďovali a uprato-
vali, okrem iných, aj Amavet klub 
Impulz 944, gymnazisti, poľovní-
ci z PZ Harmónia 2x, pán Rigan 
z Modry 2x, poľovnícke združenie 
Modra Pole 2x, modranskí rybá-
ri, deti zo ZŠ Ľ. Štúra 2x, Kynolo-
gickí klub J. Stolárika.
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Slovenský vidiek vymiera
Ochraňujme kultúrne dedičstvo
Tí skôr narodení často nostalgicky spomínajú na minulé obdo-
bie, porovnávajú ho so súčasnosťou. Majú životné skúsenosti, 
ktoré chcú odovzdať mladej generácii. Vzájomné medzigenerač-
né pochopenie býva však zložité, vyžaduje si obojstrannú ústre-
tovosť a porozumenie. V tomto príspevku sa chcem obzrieť na 
niektoré aspekty vývoja slovenského vidieka po „nežnej revolú-
cii“. Podnetom k tomu bola moja nedávna cesta do Štrasburgu, 
kde som mal možnosť navštíviť zasadnutie Európskeho parla-
mentu. Od mojej prvej cesty do Štrasburgu uplynulo už štvrť-
storočie. Za tento čas sa uskutočnili ohromné premeny.

Začiatkom deväťdesiatych ro-
kov som viackrát cestoval do 
Štrasburgu, kde bolo sídlo eu-
rópskeho zväzu vidieckej turis-
tiky eurogites. Ako zakladateľ 
a súčasne predseda som zastu-
poval Slovenský zväz vidieckej 
turistiky a agroturistiky na za-
sadnutiach eurogites. Hostitelia 
pripravili zaujímavý program, 
mali sme možnosť vidieť mes-
tečká a obce, ktoré ponúka-
li turistom možnosti oddychu, 
poučenia a zábavy na Alsaskej 
vínnej ceste. Získané poznat-
ky boli impulzom na založenie 
Malokarpatskej vínnej cesty. 
Prezidentka eurogites Maria 
Gresshofová, ktorá bola viac-
krát v Modre, nám zdôrazňova-
la, aby sme vo vidieckej turisti-
ke na Slovensku nadväzovali na 
kultúrne tradície našich predkov, 
ktoré sú jedinečné a nenahradi-
teľné zahraničnými vzormi.
Malokarpatská vínna cesta 
vznikla v roku 1996. v priebe-
hu svojej existencie napomoh-
la ekonomickému rozvoju re-
giónu pod Malými Karpatmi. 
Malokarpatskí vinohradníci sa 
postupne opäť dostali do pove-
domia mestského obyvateľstva. 
Naši vinári si na ceste za kva-
litou našli nielen domáceho od-
berateľa, ale získali množstvo 
vynikajúcich ocenení na súťa-
žiach aj zahraničí. Preto patrí 
obdiv a uznanie všetkým vino-
hradníkom, vinárom, spolkom 
a vedeniu ZMvc za ich prácu 
pri obnove kultúrneho dedič-
stva našich predkov, do ktoré-
ho vinohradníctvo a vinárstvo 
patrí. v Modre sídlia známe 
vinárske spoločnosti, ktoré ší-
ria slávu kvalitných modran-
ských vín do sveta. Popri profe-

sorovi vína fedorovi Malíkovi 
a pedagógovi Jozefovi Ková-
čovi treba oceniť vinárov ako 
je vladimír Sodoma, Jozef Ru-
žek, Richard Bríza, Ludvík Žo-

fiak, členov spolku vINcÚR 
Juraja Štiglica, vinca Jakub-
ca, Miroslava Dudu, Jozefa 
Kmeťa, Igora Rarigu, vladimí-
ra Poláčka, Gerdtúru Huttero-
vú a ďalších mladých vinárov 
ako Daniela Šimonoviča, Ras-
tislava Čistého, Mareka Rari-
gu, Michala Petríka, vladimíra 
Mikloviča a ďalších zo spolku 
víno z Modry. Osobne mi chý-
ba odborná a koordinačná čin-
nosť Komisie podnikateľských 
činností, cR, pôdohospodár-
stva, vinohradníctva a vinár-
stva pri Mestskom zastupiteľ-
stve v Modre, ktorá zasadá iba 
sporadicky. Spojiť skúsenosti 
seniorov, odbornosť a nadšenie 
mladých vinohradníkov a viná-
rov je aktuálna úloha súčasnosti 
pre Lepšiu Modru.
Žiaľ, globalizácia, ale najmä 
neuvážené rozhodnutia v pro-
cese privatizácie v 90-tych ro-
koch priniesli do poľnohos-
podárstva, vrátane špeciálnej 
výroby aj veľa negatívnych 

zmien. Zaznamenali sme vý-
razný pokles rastlinnej výroby, 
ešte väčší v živočíšnej výrobe, 
devastáciu technického záze-
mia, kravínov, zníženie úrovne 
ochrany pôdneho fondu, obme-
dzenie až likvidáciu výskumno-
-vývojovej základne a potravi-
nárskeho priemyslu. výmera 
produkujúcich vinohradov sa 
z niekdajších 35 tis. ha znížila 
na súčasných 12 tis. ha, podľa 
niektorých je intenzívne využí-
vaná plocha iba 8600 ha. vino-
hradov. Pred „nežnou“ sme ma-
li modernú poľnohospodársku 

veľkovýrobu, ktorá dokázala 
zabezpečiť sebestačnosť po-
travín pre svojich obyvateľov. 
Slovenský vidiek - bez dotácií 
z eÚ - vtedy zaznamenal rast 
životnej úrovne, moderný agro-
sektor zabezpečil prácu pre viac 
ako 350 tisíc pracovníkov, dnes 
pracuje v agrorezorte iba 55 ti-
síc pracovníkov. 
Súčasní politici majú príleži-
tosť splniť predvolebné sľuby, 
zvýšiť životnú úroveň obyva-
teľstva, obnoviť zamestnanosť 
vidieckeho obyvateľstva v poľ-
nohospodárstve a službách 
na vidieku. vidiecka turistika 
a agroturistika je príležitosťou 
pre podnikanie na slovenskom 
vidieku. Osobitnú pozornosť si 
zasluhuje ochrana pôdneho fon-
du. A to až na úrovni ústavného 
zákona tak, ako je to v prípade 
vodných zdrojov. chráňme si 
slovenskú pôdu pred developer-
mi a špekulantmi. Je najvyšší 
čas poskytnúť podpore sloven-
ských investorov v odvetví poľ-

nohospodárstva a potravinár-
stva takú podporu ako je tomu 
u tých zahraničných napríklad 
v automobilovom priemysle.
Opäť sa mi naskytla možnosť 
navštíviť Štrasburg, spoloč-
ne s Ing. Miroslavom Senkom 
a ďalšími Slovákmi na pozvanie 
europoslanca Branislava Škri-
peka z Budmeríc. Starodávne 
mesto sa zmenilo, vyrástli no-
vé budovy, priniesli to aj nové 
európske inštitúcie. Boli sme 
svedkami zasadnutia európ-
skeho parlamentu, kde sa prá-
ve prerokovávalo stanovisko 
k podmienkam odchodu veľkej 
Británie z eÚ. Aký bude ďalší 
vývoj v eÚ, ktorý môže mať 
dôsledky aj pre slovenskú eko-
nomiku? I napriek európskym 
dotáciám, chýbajú nám penia-
ze na zdravotníctvo, školstvo, 
cestnú infraštruktúru a ďalšie 
služby na vidieku. Nedokázali 
sme odstrániť regionálne roz-
diely na Slovensku. Čím ďalej 
na východ, tým sú horšie pod-
mienky pre život na vidieku.
chcel by som na záver pripo-
menúť, že v tomto roku uply-
nie polstoročie od nástupu ex-
ministra Ing. Jána Janovica do 
rezortu poľnohospodárstva na 
Slovensku. veľkou mierou sa 
podieľal na rozvoji slovenské-
ho poľnohospodárstva, ktoré 
bolo na európskej úrovni. Rád 
navštevoval i Modru, bol obdi-
vovateľom Ignáca Bizmayera. 
Jeho zásluhou bola uskutočnená 
rekonštrukcia historickej bašty, 
dnes Galérie IB. Úzko spolu-
pracoval i s doc. Jánom farka-
šom cSc, otcom nealkoholické-
ho nápoja vinea, pri realizácii 
zámerov v meste vybudovať ve-
decko-výskumnú a vzdelávaciu 
inštitúciu, ktorá prispela k roz-
voju Modry. Minister Ján Jano-
vic bol riaditeľom výskumného 
ústavu ekonomiky poľnohospo-
dárstva v Bratislave, do ktorého 
som nastúpil po skončení vyso-
kej školy, aj preto si naňho s úc-
tou spomínam. 

František MACH, 
zakladateľ ZMVC, 

(red, krátené)

Na fotografii: Malokarpatská 
vínna cesta vznikla na príklade 
Alsaskej vínnej cesty. fO
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Tichá spomienka
So západom slnka prestal žiť, zhasli oči, stíchol 
hlas, dom, ulica, ale hlavne izba a už nepočuť ani 
jeho kroky, ale rana sa stále nehojí. K jeho hrobu 
chodíme, kvety z lásky položíme a pri plamienku 
sviečky so slzami v očiach spomíname. Už ubehlo 

smutných 9 rokov, kedy dňa 26. mája navždy odišiel náš milovaný 
Juraj fekete. Kto ho poznal, nech mu venuje tichú spomienku. Ďa-
kujeme. S láskou mama a brat s rodinou.

Spomienka
Odišiel tíško ako odchádza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. Nech s nami spomína kaž-
dý, kto ho mal rád. Dňa 6. 5. 2017 sme si pripome-
nuli 5. výročie úmrtia Jána vozníka. S láskou spo-
mínajú deti Zuzana, Rasťo a Ingrid s rodinami.

Spomíname
Dňa 23. mája uplynie 15 rokov, čo nás opusti-
la drahá manželka, mama, babka a prababka Ir-
ka fleischhackerová. Tí, ktorí ste ju poznali, pro-
sím venujte jej tichú spomienku. S láskou spomína 
smútiaca rodina.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste 
s našim drahým manželom, otcom a dedkom Jo-
zefom Nemčovičom, ktorý nás navždy opustil 22. 
4. 2017. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Smútiaca rodina. 

Narodili sa:
Babic Teodor 11. 4.
Černák Martin 12. 4.
Dugovič Matej 9. 4.
Kovačovič Agáta 2. 4.
Somorovská Sofia 10. 4.
Šebo Richard 23. 4.
Trubačová Natália 11. 4.
vargová Tereza 13. 4.
Zvedela filip 29. 4.

Opustili nás:
Orgon Milan, 61 r. 4. 4.
Bartoš Peter, 54 r. 19. 4.
Nemčovič Jozef, 67 r. 22. 4.
Balejíková eva, 83 r. 30. 4.
Petrakovičová eva, 85 r. 30. 4.

Jubilanti:
90 roční

Nemček Ivan 19. 5.
Šuplata Ján 19. 5.

85 ročné
Balážová Helena 15. 5.
Hnáteková Irma 31. 5.

80 ročná
farkašová elena 21. 5.

75 roční
franyóová Terézia 4. 5.

SpoločenSká kronika

Hajdušek Milan 6. 5.
Kovárová Margita 30. 5.
Ing. Krajčovič Martin 1. 5.
Ing. Mach františek 17. 5.
Mydliar ervin 8. 5.
Repa Jozef 11. 5.
Šimonovičová Ľudmila 18. 5.

70 roční
Bakošová Alena 30. 5.
falátová Oľga 29. 5.
feranec Peter 30. 5.
Krajmerová Zdenka 6. 5.
Machariková Johana 15. 5.
JUDr. Matovič Jaroslav 1. 5.
Ochabová Anzelma 10. 5.
Petrakovič františek 20. 5.
Setnická viera 31. 5.
Sodomová Alžběta 19. 5.
MvDr. Šustykevič Boris 18. 5.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov

Zosobášili sa:
Alena Klúčiková
a Andrej Kain 6. 5. 

Eva HORNÁČKOVÁ,  
matrika

Darujte krv priamo v Modre
Miestny spolok Slovenského 
červeného kríža pravidelne or-
ganizuje výjazdy transfúznej 
stanice do mesta Modry, kto-
ré sa uskutočňujú v Kultúrnom 
dome Ľudovíta Štúra. Radi by 
sme vás informovali o termí-
noch v najbližších mesiacoch 
a zároveň poprosili všetkých po-
tenciálnych darcov, aby pred sa-
motným odberom venovali svoj-
mu telu dostatočnú prípravu, čo 
výrazne ovplyvňuje realizáciu 
a úspešnosť odberu. 
v budúcom vydaní Modran-
ských zvestí prinesieme aj pod-
robné informácie pre nových 
darcov. v prípade, že sa chystá-
te na odber krvi po prvýkrát ale-
bo ako organizovaná skupina, 
prosíme vás, aby ste sa vopred 
nahlásili na e-mailovej adrese 
eva.horvathova@msumodra.sk. 
Pomôžete nám tým pri lepšom 
technickom zabezpečení a orga-
nizácii odberov v našom meste. 
Ďakujeme za váš vzácny dar!
Zároveň touto cestou ďakujeme 
všetkým, ktorí sú pravidelnými 
darcami a ďakujeme aj každé-

mu prvodarcovi. vďaka patrí aj 
darcom, ktorí sa zúčastnili mar-
cového odberu a tiež aj vinárovi 
vincentovi Jakubcovi za spon-
zorskú pomoc. 
Najbližšie termíny darovania 
v Modre:
5. 6. / pondelok - špeciálny ter-
mín
18. 7. / utorok - štandardný let-
ný termín
21. 11. / utorok - štandardný je-
senný termín

Eva HORVÁTHOVÁ, MsÚ
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Riadková inzercia
 z Predám chatku s pozemkom 

500 m2 v katastri Modra, časť 
Ohnavy, v osobnom vlastníctve. 
vhodná na rekonštrukciu.

Tel.: 0903 249 544
 z PONUKA PRáce. Ponúka-

me prácu v sklade - lisovanie, trie-
denie materiálu. Oprávnenie na 
vZv výhodou. Platové podmien-
ky 4,00€ hod/brutto. Práca od 
7.00 - 15.30 hod. Nástup ihneď. 
TPP, brigáda. Kontakt: Tenarry

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

 z fyzioterapeutka poskytne cvi-
čenie v domácom prostredí (imo-
bilní pacienti, bolesti chrbtice, pa-
cienti po zlomeninách, cvičenie 
podľa vojtu, reflexná masáž chrb-
ta a pod.). Tel.: 0918 250 910 

 z Súkromne vyučujem hru na 
klavír. Opatrím dieťa od 0 - 3 ro-
kov. Tel.: 0905 954 437

 z Garsónka na prenájom - Mod-
ra Kráľová, Trnavská 45 (no-
vostavba). Prenajmem od 1. 2. 

2017 33 m2 zariadenú garsónku 
s možnosťou prenájmu garážové-
ho státia. cena 260 € + 30 € zálo-
ha na energie. Kontakt: 0905 742 
299

 z Predám cvičné pianino zn. 
Brož. cena: 250 €.

Tel.: 0905 954 437
 z Klietky pre chov prepelíc, krá-

likov, činčíl, pasce na líšky a kuny, 
liahne na vajíčka, odchovne pre 
kuriatka, kŕmitka a napájačky, ro-
bíme rozvoz po celom Slovensku, 
viac na www.123nakup.eu.

Tel.: 0907 181 800
 z Obchodná zástupkyňa Prvej 

stavebnej sporiteľne, a.s. Mi-
riam Balúchová ponúka riešenie 
stavebného sporenia, poistenia 
a úverového financovania nehnu-
teľností. Tel.: 0902 228 166

 z Masáže - Michal Bednarovský 
(vajanského 1, Modra) oznamuje 
zákazníkom, že cena za klasickú 
masáž sa upravuje na 15 € od 1. 
septembra 2017.

Tel.: 0915 977 517
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Rozprávková Modra 2017
Po siedmy raz prídu rozprávky 
za malými aj veľkými divák-
mi do Modry na dve víkendo-

vé popoludnia, 24. a 25. júna. 
Prináša ich Modranská Bese-
da s podporou partnerov. Ča-

ká nás sedem rozprávkových 
bábkových predstavení, flaši-
net, rozprávkový stan, tvorivé 
dielne a dobroty pre malých 
aj veľkých. Bude aj tradičný 
charitatívny stánok, kde dar-

covia za svoj prí-
spevok dostanú 
dobroty od part-
nerov a domáce 
koláče od mod-
ranských gazdi-
niek. vopred ďa-
kujeme za sladkú 
podporu. vstup 
na Rozprávko-
vú Modru je pre 
všetkých bezplat-
ný.

Sobota 24. 6. 2017
14.30 Rozprávka (Divadlo 
Šikulko)
16.00 Dúhový autobus (Di-
vadlo Agapé)
17.30 Janko Hraško (Harry 
Teater)
19.00 cyrano, alebo Balabilé 
o Nose (Túlavé divadlo)
Nedeľa 25. 6. 2017
15.00 Herkules, alebo doby-
tie pekla (Tyjátr Ivana Gont-
ka)
16.30 Gašparko (Teatro car-
nevalo)
18.00 Drak, Jiří a věž (di-
vadlo chůdadlo, Česká repub-
lika).
 (mf)

Spojili sme sa pre spoločnú vec v Reťazi dobra
Našu Reťaz dobra organizovanú pri príle-
žitosti 20-ročného pôsobenia Nadácie Revia 
v regióne vytvorilo 1 142 darcov, ktorí vy-
zbierali sumu 23 000 eur. Ďakujeme. Každé 
euro sa ešte znásobí dobrovoľníckou prácou, 
úsilím, ďalšími darmi a takto zhodnotené sa 
vráti do komunity. 

Na začiatku Reťaze dobra stá-
lo pár ľudí z radov našich zná-
mych, rodiny. vložili prvé 
peniažky a držali nám palce. 
verili, dúfali... Sami sme bo-
li zvedaví, koľko ľudí sa nám 
podarí osloviť, koľko ľudí po-

chopí, že na to, aby lokálna, 
komunitná nadácia dokáza-
la podporovať miestne akcie 
a podujatia, jednotlivcov, sku-
piny ľudí, či združenia, tiež po-
trebuje cítiť podporu a záujem. 
Aj tým, že mobilizuje komuni-

tu, aby každý jej člen prispel 
tak, ako môže, spojil sa s ostat-
nými, vytvoril pomyselnú re-
ťaz, ktorá bude silná.
Medzi prvými darcami boli sa-
mosprávy regiónu - Pezinok 
a Modra, ktoré išli príkladom, 
ako aj ich vrcholní predstavite-
lia, primátori, poslanci. Mno-
hí podnikatelia ukázali, že sú 
filantropmi, úzko spätí s ma-
lokarpatským regiónom, na 
ktorom im záleží a aj takýmto 
spôsobom podporili jeho roz-
voj. Prekvapili nás združenia, 
cirkvi, ktoré si mohli vyzbie-
rať peniažky na svoju činnosť, 
no poslali ich do nadácie. ve-
dia, že sa im to niekoľkonásob-
ne vráti v podobe grantového 
programu, ktorým podporuje-
me ich snaženie, či v partner-
ských projektoch. A v neposled-
nom rade ste to boli vy, známi 
aj neznámi darcovia, ktorí ste 
prispeli svojou troškou, posla-
li ste darcovskú sms, podporili 
nás na vianočných trhoch, behu 
fair cross, či podujatí Zvierat-
ká v meste a tým ste sa spojili 
s darcami v našej Reťazi dobra. 
Nuž a  z niektorých neanonym-
ných darcov sa stali naši pravi-
delní podporovatelia, čo je pre 

nás najväčším ocenením. Na-
še poďakovanie patrí všetkým 
darcom, veľkým, malým, kto-
rých menujeme na našom webe 
www.revia.sk.
A čo ďalej? Aj táto zbierka 
nám ukázala, že Nadácia Revia 
má svoje miesto v regióne, po-
zná ho, podporuje. Svojimi ak-
tivitami obohacujeme súčasné 
dianie, ale myslíme aj na ďal-
šie generácie. Pre mnohých, 
ktorí sa nevedia rozhodnúť ko-
mu darovať, pretože by najrad-
šej podporili viacerých, sme 
prvou šancou, aby darovali 
a pomohli tak mnohým. Tým, 
že sme medzi vami dlho, má-
me dobré meno, sme transpa-
rentní, sme istota, ktorú noví 
darcovia potrebujú. vedia, že 
ich financie sa naozaj použijú 
zmysluplne pre dobré nápady 
rozvíjajúce filantropiu, svoj-
pomoc, partnerstvá, život. Ako 
sme sľúbili, finančné prostried-
ky použijeme na realizáciu na-
šich projektov, ktoré rozvíjajú 
dobročinnosť, dobrovoľníctvo, 
darcovstvo a charitu. všetci 
vieme pomôcť. vykročme spo-
ločne do ďalších 20. rokov. 

Miroslava PETRUŠOVÁ, 
Revia
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Na fotografii: Na Rozprávkovej Modre zažijú deti 
vždy veľa zábavy.
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Orientačný beh Modrou
Modranský Amavet klub Impulz 
944 v spolupráci v centrom voľ-
ného času v Modre, KOB Pez-
inok a za pomoci mesta Modry 
pripravili na deň sviatku práce 
1. mája obľúbenú športovú ak-
tivitu. Orientačný beh mestom 
štartoval na dvore centra voľné-
ho času. Preteky boli určené pre 
všetky vekové kategórie a tak sa 
prihlásili najmenší spolu s ro-

dičmi aj tí starší. Na štarte sme 
videli registrovaných bežcov aj 
amatérov. Na trati panovala dob-
rá nálada a odhodlanie. Bežci sa 
napokon tešili nielen zo svojich 
výkonov, ale aj zo slnečného 
počasia, dobre pripravenej trate 
a zo spoločne strávených chvíľ.
Kompletné výsledky pretekov 
nájdete na www.scvcmodra.sk.

(red)

Máj v Kráľovej
Po ročnej prestávke stojí máj v Kráľovej opäť v parku pred 
Biolkou. Ako po iné roky aj teraz sa o jeho postavenie postara-
lo Občianske združenie Kráľovan. Strom vyzdobili farebnými 
stužkami mamičky s deťmi. Pre všetkých bolo pripravené tra-
dičné občerstvenie - výborný čerstvý chlebík s masťou a cibu-
ľou, deti si mohli pri ohníku opekať špekáčiky, nechýbalo ani 
dobré vínko. K občerstveniu prispela aj pani Kováčová z Biolky 
výbornými slanými koláčmi, ktoré všetkým veľmi chutili.

A keďže bola nedeľa, na stava-
nie mája prišlo dosť domácich 
i cezpoľných, ktorým spríjemni-
li čas svojou hrou na harmoniku 
Jarko Liberčan a Zuzka Lančari-
čová. Postavenie mája bolo ná-
ročné, strom je tento rok vyšší 
ako obvykle a všetci prítomní 
muži mali s ním plné ruky prá-

ce. Najväčší vytrvalci stráži-
li máj pri ohníku až do polnoci 
tak, ako sa podľa tradície patrí. 
Máj v Kráľovej teda stojí a vi-
dieť ho zďaleka. Po celý mesiac 
bude zdobiť Kráľovú a tešiť nie-
len domácich, ale aj tých, ktorí 
našou obcou prechádzajú.
Naše poďakovanie patrí pri-

mátorovi Jurajovi Petrakovičo-
vi a mestu Modra za technickú 
pomoc. Ďakujeme tiež Mila-

novi Galášo-
vi st., Milanovi 
Galášovi ml., 
Jožkovi Mi-
chaličkovi, Jož-
kovi Liberča-
novi, Milošovi 
Ružekovi, Pet-
rovi a Borisovi 
Bartošovcom, 
Petrovi Mac-
kovi, Mirkovi 
Galášovi, Bori-
sovi Bartošovi, 
Milanovi Galá-
šovi, dobrovoľ-
ným hasičom 
a všetkým, ktorí 

pomohli máj postaviť.
Mária RUŽEKOVÁ, 

predsedníčka OZ Kráľovan

Veterány sa zastavili u nás na námestí
Prvomájové dopoludnia býva-
jú venované zväčša aktívnemu 
oddychu a zábave. Spomedzi 

mnohých akcií sa na našom ná-
mestí uskutočnila v tento deň 
aj prvomájová prehliadka auto-

mobilových veteránov. veterán 
Tatra rely z Bratislavy si našla 
svojich obdivovateľov v radoch 

každej generácie. Autá sme ob-
divovali, fotografovali, ba bolo 
možné si ich aj patrične „ochy-
tať“. Slnečný prvomájový deň 
tak patril príjemnej pohode.
 (red)
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Festival duchovnej poézie 
venovaný J. Smrekovi
v podvečer 27. apríla sa 
v Sobášnej sieni mesta Mod-
ry uskutočnil jubilejný, 10. 
ročník, literárneho podujatia 
s názvom festival duchovnej 
poézie. večer bol venovaný 
nielen pripomienke okrúhle-
ho výročiu, ale aj životu a die-
lu básnika Jána Smreka s prí-
značným podtitulom Žena 

a kvet. Pozvanie do Modry 
prijali recitátori Mária Olej-
níková a Juraj Sarvaš, oper-
ní speváci Júlia Jamrišková 
a Dušan Jarjabek a klavírny 
majster Dušan Stankovský. Aj 
tohtoročným festivalom, ako 
každoročne, sprevádzala mod-
ranská poetka Ľubomíra Mi-
háliková. (red)

Krajina komiksu - výstava pre detského diváka 

výstava Krajina komiksu priblíži 
deťom i dospelým návštevníkom 
komiks ako druh grafického pre-
javu na podklade všeobecne zná-
mej slovenskej ľudovej rozpráv-
ky Plavčík a vratko. Pozývame 
všetky rodiny s deťmi a žiakov 

materských a základných škôl na 
interaktívnu výstavu, ktorú sme 
zapožičali z Domu umenia pre 
deti Bibiana. výstava je konci-
povaná ako cesta s humorno-ho-
rorovými prvkami, počas ktorej 
deti prekonávajú jednotlivé pro-

tivenstvá. Panely s kresbami roz-
právky uvádzajú návštevníkov 
do sveta komiksu, oboznamujú 
ho s príbehom, kde sprievodcami 
sú bytosti z rozprávky. 
výstava Krajina komiksu je 
otvorená v sobotu a nedeľu vždy 

od 15:00 do 19:00 h a potrvá do 
23. júla 2017. Počas pracovných 
dní vám ju radi sprístupníme po 
dohode (e-mailom alebo telefo-
nicky: kontakt@kcmodra.sk, 033 
647 21 12, objednávky minimál-
ne 2 dni vopred). (mk)

Deň detí v hline
Pozývame všetky deti a rodičov 
v nedeľu 4. júna 2017 na druhý 
ročník podujatia s názvom Deti 
v hline - hlina s deťmi. Akcia sa 
bude konať na nádvorí Historic-
kej radnice, Štúrova 54 v Modre, 
pri príležitosti medzinárodného 
dňa detí, v čase od 13.00 do 18.00 
hodiny. Pre deti budú priprave-
né tvorivé dielne, modelovanie 
a točenie na keramickom kruhu 
pod vedením majstrov kerami-
kov. Organizátorom je cech slo-
venských keramikov za podpory 
Mesta Modry, Kultúrneho centra, 
Školy úžitkového výtvarníctva Jo-
sefa vydru a Základnej umeleckej 
školy. Počas akcie bude otvorená 
aj interaktívna výstava pre deti 
v priestoroch historickej radnice 
s názvom Krajina komiksu.

Peter ĎUREJE

Poľovnícky Juniáles
Poľovnícke združe-
nie Harmónia pozýva 
všetkých na tradičný 
jarný Juniáles, ktorý 
sa uskutoční v sobotu 
10. júna 2017 v areá-
li Horárne pod Širo-
kým. Od 10.00 začí-
na kolkársky turnaj 
a program s hudbou 
a občerstvením štar-
tuje od 16.00. Príď-
te si oddýchnuť do 
modranskej prírody, 
postretať sa s pria-
teľmi a zatancovať 
si pod šírym nebom. 
všetci ste srdečne po-
zvaní. (red)

Grantový 
program 

Revie
ešte do 31. 5. 2017 môžete 
predkladať projekty, ktoré obo-
hatia malokarpatský región - 
chcete vysadiť stromček, žiť 
viac eko, usporiadať koncert, 
viac športovať? Spoznávať re-
gionálne tradície a históriu? 
Máte nápad, ale čo s ním ďa-
lej? Dajte nám o ňom vedieť 
a my vám poradíme a ak bude 
prínosom pre komunitu, radi 
ho finančne podporíme. všet-
ko ostatné na www.revia.sk/
aktivity/grantový-program/, 
revia@revia.sk alebo volaj-
te 0905 960 797. Inšpirujte sa 
a inšpirujte nás.
 (petr)
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Modranský piknik - Nebo na zemi 
sobota 17. 6. 2017 / Modra - Harmónia, lúka Otčenáška 
Turistickú sezónu v Modre otvorí Modranský piknik, ktorý sa 
uskutoční v Harmónii. Obľúbené podujatie sa bude konať 17. 
júna na slnečnej lúke Otčenáška. Neváhajte a „vyvetrajte“ ne-
deľné šaty, piknikové koše, deky a slnečníky. 

Piknik vracia návštevníkov 
v čase a približuje im slávnu 
históriu letoviska zo začiatku 
20. storočia, keď zažívala Har-
mónia najväčší rozkvet. Luxus-
né vily v alpskom štýle, zába-
va, tančiarne, prírodné zákutia 
a zdraviu prospešný vzduch, to 
všetko lákalo výletníkov v mi-
nulosti a láka i dnes. 
Program:
13.00 otvorenie podujatia, 
programom sprevádza Ján Skle-
nár
13.30 slávnostná jazda prvého 
česko-slovenského auta Tatra 
Prezident z roku 1897/repliku 
predstaví autor Ladislav csen-
gel
14.30 jazda historických bicyk-
lov zo zbierok združenia Tyrna-
viavelo a velo Orbis Majerov 
a syn
15.00 Rodinné bábkové divadlo 
Marioneta/tradičné divadlo, 
ktoré udržiava tradíciu rodinné-
ho bábkového divadla na Slo-
vensku z obdobia rokov 1918 
až 1938
16.00 súťažná módna prehliad-
ka v dobových kostýmoch
16.30 charlie/vystúpenie po-
predného slovenského míma 

vlada Kulíška, ktorý je ozna-
čovaný za jedného z najlepších 
európskych imitátorov charlie-
ho chaplina - voľná improvi-
zácia
17.30 five Gentlemen/hudba, 
noblesa a atmosféra 20. a 30. 
rokov minulého storočia a dob-
rá swingová tancovačka pod ho-
lým nebom
19:00 Nebo na zemi/v rytme 
slowfoxtrotu a tanga doplne-
ného o komické výstupy z hier 
voskovca a wericha zažijeme 
Nebo na zemi v komediálnej di-
vadelnej revue Divadla oProti
20:00 Svetlo na zemi/rozsvie-
tenie inštalácie dobových lámp 
a svietidiel zo zbierok Slo-
venského múzea dizajnu a ko-
mentovaná prehliadka Maroša 
Schmidta, kurátora a zberateľa
21:00 Kino na nebi/nemý film 
- technický zázrak a najmladší 
druh umenia, so živým klavír-
nym doprovodom Petra Tarkaya
Sprievodný program:
- DJ Maroš Schmidt: Hitpárada 
šelakových gramoplatní (počas 
celého dňa)
- Pantomimický workshop pre 
deti s vladom Kulíškom
- „Špacírky letoviskom“: pre-

chádzka po historických vil-
kách Harmónie - sprevádza pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič 
a prechádzka k dvojitej štôlni 
na Kočistane s komentárom Ka-
rola Pukančíka

- kresba a maľba v plenéri pod 
vedením majstra Pavla Šimu-
-Juríčka
- informačný stánok mesta 
Modry
- dobové spoločenské a športo-
vé hry
- romantické pozorovanie 
hviezd, behanie po lúke, slneč-
ný kúpeľ... Ján SKLENÁR

Pripravujeme Modranské vinobranie
Príprava tradičných oberač-
kových slávností je v plnom 
prúde. Modranské vinobra-
nie zaplní a oživí ulice a dvo-
ry nášho mesta počas troch 
dní od 15. do 17. septembra 
2017. Podujatie je oslavou 
vinárstva, vinohradníctva 
a tradícií, ktoré sa s proce-
som pestovania a spraco-
vania hrozna súvisia. Zažiť 
na vlastnej koži ich budeme 
môcť najmä vo vinohrad-
níckom dvore, na výstavách, 
ochutnávkach v modran-

ských pivniciach a dvoroch či 
v symbolickej podobe v alegoric-
kom sprievode Posledná lajtra. 
chýbať nebude ani dobrá muzika 
a program pre rodiny s deťmi. vi-
nobranie je celomestské poduja-
tie, ktoré vytvárame spolu s vami, 
miestnymi vinármi a vinohradník-
mi, podnikateľmi, združeniami, 
školami a obyvateľmi. Ak máte 
zaujímavé gastro, lahodné mušty 
či vína alebo dvor, ktorý by ste 
radi sprístupnili, dajte nám, pro-
sím, vedieť. Radi vás zaradíme 
do programu a na mapu podujatia. 
Kontakt: Kultúrne centrum Mod-
ra, www.kcmodra.sk, 033/647 21 
12. Marcela KVETKOVÁ

17. jún 2017

Zažite nebo na zemi

Lúka Otčenáška,
Modra - Harmónia

NA
JL

EP
ŠÍ

 P
IK

NI
K 

RO
BI

A 
V 

M
OD

RE
!

Inz_140x75mm.indd   1 11.5.2017   11:45



20
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

Kráľovské hodovanie 3. 6. - 4. 6. 
Tradičné hody a zábava od obeda do polnoci 
sobota 3. jún 2017, priestranstvo 
pred Kultúrnym domom v Mod-
re - Kráľovej
13.00 slávnostné otvorenie
13.15 vystúpenie detí z MŠ a ZŠ

14.30 Kráľovská lajdinont-
ka 2017 - vyhodnotenie súťaže 
v pečení o najlepšiu bábovku
15.00 DfS Magdalénka, výber 
z tvorby modranského folklór-

neho súboru
16.30 Divadlo PIKI - elá Hop!
divadelné stretnutie ely a Hopa 
s odvážnymi deťmi
17.30 Alegorický sprievod

19.00 Dychová hudba Šenkvi-
čanka, dychová hudba, čo poteší 
srdce a pohladí dušu
20.30 country Band Paľa Hrd-
ličku
22.00 Peter Luha Trio  
koncert toho najlepšieho z pop-
-rockovej scény v podaní multi-
inštrumentalistu Petra Luhu a je-
ho skvelého Tria
nedeľa 4. jún 2017 
9.00 Svätá omša s dychovou 
hudbou v rímsko-katolíckej 
Kaplnke sv. Michala Archanjela
9.00 Služby Božie, evanjelický 
kostol v Modre - Kráľovej 
Sprievodné podujatia 
detské kolotoče, ochutnávka vín 
miestnych vinárov, gastro stán-
ky. (skl)

Letnú čitáreň otvárame v júni
Po úspešnom prvom ročníku opäť otvárame 
Letná čitáreň mestskej knižnice. Začíname 
v sobotu 10. júna počas Dňa otvorených zá-
hrad. V príjemnom prostredí letnej záhrady 
stretnete zaujímavých hostí, budú priprave-
né krásne knižky, detský kútik, šálka dobrej 
kávy či limonády a zaujímavé podujatia. 

Prevádzka čitárne bude od 15. 
júna do 30. júna (vždy v stre-
du až piatok) od 10.00 do 20.00 
h a od 1. júla do 15. septembra 
v rovnaké dni od 10.00 do 19.00 
h. v priestoroch literárnej zá-
hrady si s knihou v ruke skve-
lo oddýchnete a pre deti bude 
pripravený detský kútik s kniž-
kami, omaľovánkami, detský-
mi časopismi, hojdacou sieťou 
a pieskoviskom. Rozširujeme 
ponuku novín a časopisov a do-
plníme ich aj o cudzojazyčné ti-
tuly. Čitáreň je k dispozícii pre 
všetkých návštevníkov, nielen 
pre členov mestskej knižnice. 
Aj toto leto vás pozývame na 
stretnutia so zaujímavými autor-
mi, hudobníkmi a divadelníkmi. 
Môžete si podiskutovať, nechať 
si podpísať knihu alebo si od-
dýchnuť či načerpať inšpiráciu 
a energiu. Literárne a multižán-
rové podujatia sú určené pre do-
spelých návštevníkov, ale aj pre 
rodiny. Ak máte dobré nápady 
alebo vám v letnej čitárni niečo 
chýbalo, môžete nám napísať na 

adresu kniznica@kcmodra.sk. 
Letnú čitáreň podporil z verej-
ných zdrojov fond na podporu 
umenia.

Program 
sobota 10. júna 
14.00 Otvorenie čitárne v rám-
ci podujatia Deň otvorených zá-
hrad
16.00 Osmijanko, tvorivé čítanie 
pre deti 
18.00 Michal Havran, Peter Šu-
lej - autorské čítanie spojené 
s besedou
štvrtok 15. júna
19.00 Podvečer s poéziou - čí-
tanie s Ľubomírou Mihálikovou 
a Zlatou Matlákovou 
štvrtok 22. júna
19.00 Agáta Petrakovičová Ši-
kulová, prednáška a beseda 
o slovenskej spisovateľke, pre-
kladateľke a etnografke Terézii 
vansovej
štvrtok 20. júla 
18.00 Animare silva - bábko-
vé divadlo s rozprávkou „Žabí 
princ“

štvrtok 27. júla / Komunitná zá-
hrada na Štúrovej 59 
19.00 Génius loci mesta Modra - 
čo vytvára charakter a atmosféru 
nášho mesta, aký 
vplyv malo a má mesto na lite-
ratúru, tvorbu a umenie, diskusia 
21.00 Koncert Kataríny Máliko-
vej 
štvrtok 10. augusta
19:00 Literárny kvíz pod 
hviezdami s Dadom Nagyom - 
vytvorte svoj súťažný tím a 
prevetrajte svoje vedomosti z li-
teratúry v našej záhrade - získať 
môžete 
zaujímavé ceny a nové vedo-
mosti
21.00 Koncert Ján Boleslav Kla-
divo

štvrtok 24. augusta
18:00 Zuzana Kuglerová, vino-
hradnícke povesti - autorské čí-
tanie a beseda pre rodiny 
s deťmi 
Otváracie hodiny čitárne: 
15. jún - 30. jún / streda až 
piatok od 10:00 do 20:00  
1. júl - 15. september / stre-
da až piatok od 10:00 do 19:00  
v prípade nepriaznivého počasia 
sa program presúva do priesto-
rov kultúrneho domu. Aktuálne 
informácie na fB stránke Kul-
túrneho centra Modra a na www.
kcmodra.sk.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica

Na fotografii: Letná čitáreň pri 
mestskej knižnici - miesto kníh, 
pohody a oddychu.

banner_176x56.indd   1 4.5.2017   12:26
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ČERSTVÉ
PRÍLEŽITOSTI.
PRIHLÁS SA HNEĎ!

Ponúkame:

Pokladník / predavač 

BILLA, súčasť skupiny REWE Group, je úspešný potravinový reťazec na 
medzinárodnej úrovni s predajňami v 7 európskych krajinách. Našich zákazníkov sa 
snažíme  získať  šírkou nášho sortimentu,  kvalitou poskytovaných služieb a vždy 
ochotným personálom.

Pokiaľ máte záujem pracovať u nás v BILLA, pošlite prosím Váš životopis so súhlasom 
na spracovanie osobných údajov poštou na adresu BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 82102 

Bratislava, emailom na praca@billa.sk alebo sa informujte v predajni BILLA. 

Vašou úlohou bude:

práca s pokladňou 
doplňovanie tovaru na rôznych úsekoch

prezentácia a doplňovanie tovaru, kontrola čerstvosti 
komunikácia so zákazníkom a poradenstvo
práca s pokladňou a dodržiavanie správnych postupov

stabilnú prácu, pravidelný príjem a flexibilný pracovný čas 
možnosť kariérneho rastu a ďalšie vzdelávanie
zamestnaneckú zľavu pri nákupe v predajniach BILLA
príplatky za odpracované nedele, stravné lístky a veľa iného

Vašou úlohou bude:

Do predajne BILLA v Modre hľadáme:

Pokladník / predavač na skrátený úväzok
ponúkame prácu na rôzne skrátené úväzky pre mamičky a študentov

Pod Gaštankou - farma v Modre je ideálne miesto
pre oddych, zábavu a aktívne trávenie voľného času
v prírode. Okrem toho je aj miestom dobrého jedla, 

navareného z domácich a lokálnych surovín. 
 

Ak radi varíte tradičné jedlá so štipkou kreatívnej mo-
derny a dobre sa Vám pracuje v malom a mladom tíme 

– kuchyňa Pod Gaštankou je pre Vás ako stvorená.
Práve obsadzujeme pozície:

 KUCHÁR
 POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE

(TPP alebo skrátený úväzok)

Životopis môžete poslať na roman.zelenay@podgastankou.sk
bližšie informácie získate na tel. čísle 0904 919 853

www.podgastankou.sk
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Memoriál Jána Stolárika
Memoriál Jána Stolárika sú pre-
teky určené pre širokú verejnosť 
a zaujímavé sú práve tým, že sú 
určené pre začiatočníkov, ktorí 
so svojím psom len začínajú tré-
novať a chcú zložiť prvú skúšku 
pred rozhodcom. cieľom prete-
kov je skvalitňovanie a sprístup-

ňovanie kynológie širokej ve-
rejnosti v duchu myšlienky Jána 
Stolárika (zakladateľ klubu), kto-
rý vždy chcel, aby sa ľudia ve-
novali svojím psom a zlepšili tak 
spolužitie psov a ľudí v mestách 
a na vidieku. Aby boli psy ovláda-
teľné a psovodi vychovaní. (red)

Pohoda na rybárskych 
pretekoch v Modre
Slovenský rybársky zväz a jeho obvodná organizácia v Modre 
pripravuje každoročne pre zanietených rybárov jarné preteky. 
Inak tomu nebolo ani v tomto roku a v sobotu 6. mája sa na ryb-
níku Zadný Šúr uskutočnilo súťažné lovenie.

Prihlásili sa najmladší rybári, 
mládež aj dospelí. v oddychovej 
atmosfére dotvorenej príjemným 
jarným slnečným počasím sa ry-
bárom lovilo príjemne. viac ako 
70 ostrieľaných rybárov a skoro 
40 detí neváhalo a prihlásili sa 
do tohtoročnej súťaže. veď sily 
si chcel zmerať každý. Okrem 
tradičného umiestnenia na stu-
pienku víťazov od prvého po tre-
tie miesto sa súťažilo aj o Pohár 
primátora mesta Modry. Ten si 
odniesol za najväčšiu rybu - 45 
cm sumca Marek Gatyáš v ka-
tegórii deti. celkovo sa na prete-

koch ulovilo 42 kaprov, 6 sum-
cov a najväčší kapor mal dĺžku 
62 cm. 
Oficiálne výsledky
Dospelí: 77 pretekárov
1. miesto: Marek váha, 2. 
miesto: Martin Barca, 3. miesto: 
Martin Novák
Deti: 37 pretekárov
1. miesto: Alex Kolev, 2. miesto: 
Marek Gatyáš, 3. miesto: Šimon 
Matyas. (red) 

Spoločná fotografia bude pri-
pomienkou tohtoročných rybár-
skych pretekov.

Polmaratón Cez Hubalovú s rekordnou účasťou
Zabehnúť po našich Malých 
Karpatoch viac ako 21 kilo-
metrov za necelú 1,5 hodinu 
chce už poriadne trénované 
telo. v takomto čase sa to na 
krosovom polmaratóne cez 
Hubalovú podarilo až trom 
bežcom, medzi ktorými bol aj 
Modran Martin Juran. 
Obdiv za zvládnutie náročnej 
trate však patrí všetkým. Štvr-
tý ročník sme odštartovali 11. 
marca v Harmónii, opäť za vý-
datnej podpory rodín, kamará-
tov, nadšencov a najmä pána 
Hrabovského z Reštaurácie 
Bowling, ktorý venoval do 

súťaže hlavné ceny, ako na-
príklad multifunkčné hodinky 
pre športovcov a postaral sa aj 
o fantastické zázemie, za čo 
sme všetci ohromne vďační.
Na trati, ktorá je „dielom“ 
modranského ultrabežca Slá-
va Ružeka spolu pretekalo 23 
žien a 134 mužov, čo je dote-
raz najvyššia účasť. Rozdávali 
sme modranské víno a víťaz-
né plakety už tradične vytvoril 
keramikár Marián Liška.
Pred organizovaním tohto 
ročníka sme pozitívne reago-
vali na výzvu organizátorov 
Karpatského pohára v hor-

skom behu a polmaratón cez 
Hubalovú sa tak stal 1. kolom 
z dvanástich tejto súťaže. Naj-
bližšie, 3. kolo súťaže sa koná 
21. mája - Beh Krasňanskou 
kúriou.
všetkým bežcom gratulujeme 
k výkonom a kompletné vý-
sledky cez Hubalovú 2017 sú 
na http://polmaraton.webno-
de.cz alebo https://www.face-
book.com/muflonkros.

víťazi 4. ročníka:
1. Andrej foltín 1:26:59
2. Juraj Torok 1:28:23
3. Martin Juran z Modry 

1:29:10 
1. Bronislava Mrákavová 
1:48:27
2. Renáta Šikulová 1:49:06
3. Martina Čibová 1:50:31
Ďakujeme za skvelú spoluprá-
cu a podporu Mestu Modra, 
Lesom Modra a Modranským 
zvestiam.Tešíme sa na ďal-
šie ročníky a nech vám zdra-
vie praje užívať si akýkoľvek 
šport.

K. RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA 

a D. KOVÁCSOVÁ, 
Muflon Kros o.z.
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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

IT 
na kľúč

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

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

MASÁŽE MODRA

Tel.è.: 0949 176 090

Klasická 
30 min./9 €

Reflexná masáž 
chodidiel 

30 min./14 €

Bankovanie 
30 min./13 €

Modra bude hostiť majstrovstvá 
v hádzanej starších žiakov

výkonný výbor Slovenského zväzu há-
dzanej rozhodol, že Majstrovstvá SR 
v hádzanej starších žiakov sa tento rok 
uskutočnia v Modre. Pozývame fanúši-
kov a rodičov, aby prišli v dňoch 2. - 
4. 6. 2017 povzbudiť našich nádejných 
mladých hádzanárov.  vylosovanie 
Majstrovstiev SR sa uskutoční až v pia-
tok 2. 6. 2017, takže bližšie informácie 
nájdete na našej webovej a facebooko-
vej stránke. (red)

FARBY, LAKY DROGÉRIA ŠIMONOVIČ
Modra, námestie

Najširšia ponuka v meste opäť rozšírená!!!

Ponúkame:

JAZIERKOVÚ CHÉMIU
BAZÉNOVÚ CHÉMIU

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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Podujatia v máji a júni 2017
20. 5. - 23. 7. Krajina komiksu, Plavčík 
a vratko - veselý horor pre deti, interaktívna 
výstava pre deti z dielne Domu umenia pre de-
ti Bibiana, miesto: Historická radnica, Štúrova 
54 Modra, organizátor: Kc Modra (objednáv-
ky: 033 647 21 12)

31. 5., 18.00 h: Absolventský koncert hu-
dobného odboru ZUŠ, miesto: Sobášna sieň 
na Súkeníckej ulici v Modre, organizátor: 
ZUŠ Modra

3. 6., 13.00 - 24.00 h: Kráľovské hodovanie, 
tradičné hody a zábava od obeda do polnoci, 
miesto konania: Kultúrny dom a priľahlé uli-
ce, Modra-Kráľová, organizátor: Mesto, Mod-
ra, OZ Kráľovan

4. 6., 13.00 - 18.00 h.: Deti v hline - hlina 
s deťmi, keramikárske tvorivé dielne pre ro-
diny pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, 
miesto: Historická radnica, Štúrova 54, orga-
nizátor: cech slovenských keramikov

5. 6., 19.00 h: Malý Mozart - koncert, miesto: 
KD Modra - malá sála, organizátor: ZUŠ

10. 6., 14.00 - 20.00 h: Deň otvorených zá-
hrad, sprístupnenie modranských záhrad na 
tému: Záhradná slávnosť, organizátor: OZ 
Otvorené záhrady

11. 6., 19.00 h: Hlasné čítanie, Stefan Zweig: 
výber z noviel (Šachová novela, Amok, Zma-
tení citů), miesto: KD Modra, organizátor: 
Klub hlasného čítania

11. 6., 14.00 h: Deň detí, miesto konania: 
Modra-Kráľová, organizátor: OZ Kráľovan

16. - 17. 6., 14.00 - 22.00 h: Vinári v chotá-
ri - 2. ročník, organizátor: OZ víno z Modry 

17. 6., 13.00 - 22.00 h: Modranský piknik, 
otvorenie turistickej sezóny v noblesnom štýle 
s témou Nebo na zemi, miesto konania: lúka 
Otčenáška, Modra - Harmónia, organizátor: 
Kc Modra, Mesto Modra 

20. 6., 18.00 h: Ako si mačky kúpili televí-
zor, divadelné predstavenie spojené, s absol-
ventským vystúpením, miesto: KD Modra, or-
ganizátor: ZUŠ Modra

21. 6., 18.00 h: Mozart a jeho súčasníci, vy-
stúpenie absolventov hudobného odboru ZUŠ 
Modra, miesto: KD Modra - malá sála, organi-
zátor: ZUŠ Modra

22. 6., 19:00 h: Agáta Petrakovičová Šiku-
lová: prednáška a beseda o slovenskej spi-
sovateľke, prekladateľke a etnografke Terézii 
vansovej, miesto: Letná čitáreň pri Mestskej 
knižnici, organizátor: Kc Modra a SNM - Mú-
zeum Ľ. Štúra 

24. - 25. 6. 2017: Rozprávková Modra, fes-
tival bábkových divadiel, miesto konania: park 
pri jazierku, organizátor: Modranská Beseda 

30. 6. - 1. 7. 2017: Feliber poetry, medziná-
rodný festival poézie v Modre a Pezinku, or-
ganizátori: Malokarpatská knižnica Pezinok, 
SNM-Múzeum Ľ. Štúra, Kc Modra, Mesto 
Modra, ecAv Modra, Artforum Pezinok, Li-
terárne centrum Bratislava.
 (kc)

1. 6. – ŠTV – 19.30
KRÁSKA A ZVIERA 3D
6€ / USA 2017 / 123 min / SD / MP 7

2. 6. – PIA – 19.30
Z PARÍŽA DO PARÍŽA
4€ / FRA / KAN 2017 / 110 min / ČD / MP 12

3. 6. – SO – 17.00
BABY ŠÉF 3D
6€ / USA 2017 / 97 min / SD / MP

3. 6.  – SO – 19.30
WONDER WOMAN
4€ / USA 2017 / 141 min / ST / MP 12

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

4. 6. – NE – 19.30
ZÁHRADNÍCTVO: Rodinný priateľ
4€ / ČR / SR 2017 / 130 min / OV / MP 12

6. 6. – UT – 19.30
CHATRČ
4€ / USA 2017 / 132 min / ST / MP 12

7. 6. – STR – 19.30
TANEČNICA – Filmklub K4
2€ / 4€ / FRA / BEL 2015 / 108 min / ČT / MP 12

8. 6. – ŠTV – 19.30
WONDER WOMAN 3D
6€ / USA 2017 / 141 min / ST / MP 12

9. 6. – PIA – 19.30
MÚMIA
4€ / USA 2017 / 116 min / ČT / MP 12

10. 6. – SO – 16.30
DEEP: Dobrodružstvo pod hladinou
4€ / ŠPA 2017 / 92 min / SD / MP

10. 6. – SO – 18.30
ANNA KARENINA – Stage Russia
7€ / Rusko 2017 / 165 min / ČT / MP

11. 6. – NE – 19.30
UPLNÍ CUDZINCI
4€ / USA 2017 / 97 min / SD / MP

11. 6. – NE – 19.30
NA DORAZ
4€ / TAL 2016 / 93 min / ČT / MP 15

13. 6. – UT – 19.30
SVÄTÝ PETER A PÁPEŽSKÉ BAZILIKY 
RÍMA 3D
7€ / TAL 2016 / 90 min / ČD / MP

14. 6. – STR – 19.30
ŠIALENE ŠŤASTNÁ – Filmklub K4
2€ / 4€ / TAL/FRA 2016 / 118 min / ČT / MP 12

15. 6. – ŠTV – 19.30
MÚMIA 3D
6€ / USA 2017 / 116 min / ČT / MP 12

16. 6. – PIA – 19.30
POBREŽNÁ HLIADKA
4€ / USA 2017 / 119 min / ČT / MP 15

17. 6. – SO – 17.00
AUTÁ 3
4€ / USA 2017 / 95 min / SD / MP

17. 6. – SO – 19.30
ZÁHRADNÍCTVO: Rodinný priateľ
4€ / ČR / SR 2017 / 130 min / OV / MP 12

18. 6. – NE – 17.00
AUTÁ 3 3D
6€ / USA 2017 / 95 min / SD / MP

18. 6. – NE – 19.30
NA PLNÝ PLYN
4€ / USA 2017 / 94 min / ČT / MP 12

20. 6. – UT – 19.30
POBREŽNÁ HLIADKA
4€ / USA 2017 / 119 min / ČT / MP 15

21. 6. – STR – 19.30
RADIO DREAMS – Filmklub K4
2€ / 4€ / USA 2016 / 91 min / ČT / MP 12

22. 6. – ŠTV – 19.30
HEYDRICH: Muž so železným srdcom
4€ / FRA / USA / VB 2017 / 119 min / ČT / 
MP 12

23. 6. – PIA – 19.30
TRANSFORMERS: Posledný rytier
4€ / USA 2017 / 118 min / ČT / MP 12

24. 6. – SO – 17.00
DEEP: Dobrodružstvo pod hladinou
4€ / ŠPA 2017 / 92 min / SD / MP

24. 6. – SO – 19.30
HEYDRICH: Muž so železným srdcom
4€ / FRA / USA / VB 2017 / 119 min / ČT / 
MP 12

25. 6. – NE – 17.00
AUTÁ 3
4€ / USA 2017 / 95 min / SD / MP

25. 6. – NE – 19.30
ŠPINA
4€ / SR / ČR 2017 / 88 min / OV / MP 15

27. 6. – UT – 19.30
BOTTICELLI: Inferno
7€ / TAL 2017 / 90 min / ČT / MP

28. 6. – STR – 19.30
STRNADOVI – Filmklub K4
2€ / 4€ / ČR 2017 / 102 min / OV / MP 12

29. 6. – ŠTV – 19.30
TRANSFORMERS: Posledný rytier 3D
6€ / USA 2017 / 118 min / ČT / MP 12

30. 6. – PIA – 19.30
DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA
4€ / USA 2017 / 90 min / ST / MP 12

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 JÚN


