
Modrania otvorili sedemnásť záhrad
Najkrajšou sa stala Záhrada s históriu rodiny Javorových na Dolnej 27
„Už v časoch minulých slúžili záhrady a parky nielen ako miesto na 
pestovanie ovocia a zeleniny, ale aj na potešenie oka a ducha. Vy-
sádzali sa okrasné druhy rastlín, stavali altánky, osádzali lavičky, 
vymýšľali zaujímavé záhradné kompozície, podporovali sa výhľa-
dy do okolia. Záhrada bola, zvlášť vo vyšších kruhoch, miestom 
oddychu, spoločenského života a zábavy“, hovorí sa v príznačnom 
úvode k podujatiu Deň otvorených modranských záhrad. A vskut-
ku. Tie tohtoročné, a bolo ich 17, boli všetky krásne, obohacujúce aj 
inšpiratívne. A všetky v duchu podtitulu Záhradná slávnosť.

Ľudia do modranských záhrad 
chodili so zvedavosťou, viace-
rí s fotoaparátom alebo zápis-
níkom. Veď dozvedieť sa čo-to 
z histórie alebo si poznačiť, ako 
sa ktorá rastlina oficiálne nazý-
va nie je na zahodenie. V uli-
ciach slnečnej Modry sme stre-
tali mladých i starších, za krásou 
a pokojom pricestovali do Mod-
ry aj návštevníci z iných miest. 
A kochali sa. Pretože bolo sa 

čím. Sedemnásť majiteľov sa 
rozhodlo sprístupniť svoje zá-
hradné dielka, svoje skryté oá-
zy pre širokú verejnosť. A to 
chce odvahu. Ani jedna z pri-
hlásených záhrad nezaostávala 
za inou. Každá bola jedinečná, 
v každej bolo cítiť lásku k prí-
rode a botanike. V každej bolo 
pripravené malé občerstvenie aj 
niečo zaujímavé k tomu. Mini-
málne kniha na odkazy a zápis-

ky návštevníkov. Obdivovatelia 
záhrad sa potom už rozhodovali, 
ktorá z navštívených oáz poko-
ja a prírodnej krásy sa stane tou 
najobľúbenejšou a najkrajšou 
v tomto roku. Po sčítaní vhode-
ných hlasovacích lístkov bola 
oficiálne za Naj modranskú zá-
hradu roku 2017 vyhlásená Zá-
hrada s históriou - č. 11 a tou 
je záhrada rodiny Javorových. 
Majiteľka pani Javorová spoloč-
ne s celou rodinou neskrýva ra-
dosť: „Srdečne ďakujeme všet-
kým návštevníkom, ktorí prišli 
v sobotu 10. júna a navštívili na-
šu záhradu č. 11 na Dolnej uli-
ci 27. Za ich povzbudivé slová 
a odovzdané hlasy. Bude nás to 
hriať aj počas zimných večerov. 
Ešte raz srdečná vďaka“.
Deň otvorených záhrad v Mod-

re sa tak aj tomto roku pripojil 
k celoeurópskemu podujatiu Ví-
kend otvorených parkov a zá-
hrad, ktoré má v západnej Eu-
rópe tradíciu už od roku 1993. 
Podujatie bolo zorganizované 
pod záštitou Národného Trustu 
n.o. a Víkendu otvorených par-
kov a záhrad, s finančnou pod-
porou Mesta Modry, nadácie 
Revia a BSK. (jk)

Rozkvitnutá a voňavá záhrada 
rodiny Javorových na Dolnej 
ulici sa stala počas tohtoročné-
ho Dňa modranských záhrad v 
hlasovaní návštevníkov tou naj-
krajšou.

Uzávierka MZ
Uzávierka júlového čísla MZ 
bude v stredu 19. júla 2017 do 
12.00 h. (red)
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Komunitná záhrada v srdci Modry 
Chceli sme ponúknuť dobrú zámienku - priestor, priamo v stre-
de nášho mesta, kde by ľudia silnejšie vnímali zmysel a potrebu 
spoločenstva a zároveň si upevňovali vzťah k životnému prostre-
diu. V minulom roku preto vznikla spoločná myšlienka vytvore-
nia Komunitnej záhrady v historickom dvore na Štúrovej ulici. 

Využili sme tak potenciál zane-
dbanej, zarastenej záhrady s po-
zostatkami nefunkčných prelie-
zok zo starých jaslí. Úpravami 
zelene a stavbou kamenných 
múrikov sa nám odkryla tichá 
mestská oáza so zákutiami a no-
vými možnosťami. K veľkým 
parkovým a lesným stromom, 
mirabelkám, čerešniam a starej 
moruši sme vysadili mladé sliv-
ky, marhule, moruše, mandle 
a desať odrôd viniča, dozrie-
vajúceho v rôznych obdobiach 
od júla do septembra. Záhrada 
bude tak stále plná plodov. Po-
stupne do priestoru pridávame 
aj funkčné, našimi majstrami na 

mieru vyrábané prvky, pribud-
nú nové lavičky a pitná fontán-
ka. Umiestnením malého dre-
veného pódia čoskoro vznikne 
komorný priestor pre záhrad-
né slávnosti, divadielka a kon-
certy, ktoré už plánuje naše 

Kultúrne centrum. Jedinečnou 
okrasou na kamenných múroch 
záhrady a lákadlom pre deti bu-
dú keramické rozprávky. Na ich 
tvorbu sme oslovili modran-
ských keramikárskych majstrov 
Mariána Lišku, Jozefa franka 
a Igora Mesíka. V blízkej bu-
dúcnosti by sme radi vytvorili 
aj zákutie pre romantické sobá-
šenie. Na konci záhrady je brá-
nička, ktorá nabáda k prechádz-
kam za starobylými hradbami. 

Tadiaľto si v čase otváracích 
hodín môžete cestu do mesta 
alebo naopak do chotára skrá-
tiť, skrášliť, či len tak záhradu 
prebehnúť počas tréningu. 
Náš projektový zámer finanč-
ne podporil Bratislavský samo-
správny kraj a veríme, že v spo-
lupráci s architektkou Luciou 
Marušicovou a Matejom Kra-
tochvílom z MsÚ, pod ktorého 
vedením sú realizované všetky 
potrebné práce, sa nám podari-
lo vytvoriť priestor v meste bez 
ruchu ulice, ktorý jemne prispô-
sobuje svoju atmosféru podľa 
charakteru návštevníkov, ponú-
ka letný tieň, pokoj a energiu.
Do Komunitnej záhrady vstúpi-
te cez historický dvor s kaviar-
ňou zo Štúrovej 59 alebo spoza 
hradieb. Bránička je otvorená 
v lete od 7.00 - 22.00 h a v zime 
od 7.00 - 18.00 h.

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor Modry

Dôležitý rozsudok
Už sú to takmer dva roky, čo Modra šumela diskusiami na tému 
vypísaného referenda o tom, či mesto má uzatvoriť dohodu s Ing. 
Andrejom Vachom o mimosúdnom vyrovnaní a vyplatiť mu su-
mu 293.575,78 eur alebo pokračovať v súdnom spore. Vzhľadom 
na (neprekvapujúcu) neplatnosť referenda nakoniec rozhodnutie 
prijali poslanci na zasadnutí MsZ, ktorí okrem poslancov Maj-
tána a Soldána podporili pokračovanie v súdnom spore. Minulý 
mesiac som sa zúčastnil vyhlásenia rozsudku na okresnom súde 
v Pezinku, ktorý určite poteší väčšinu obyvateľov nášho mesta.

Osobne chápem hnev Ing. An-
dreja Vacha, ktorý z dôvodu 
spadnutých mestských hradieb 
na jeho pozemku nemohol re-
alizovať stavbu rodinného do-
mu. Je neodškriepiteľné, že mu 
vznikla ujma. Avšak požadované 
odškodnenie za takúto ujmu mu-
sí byť, samozrejme, primerané. 
Myslím si že súdy tentokrát pre-
javili veľké úsilie a cit pre spra-
vodlivosť. Súdne spory Mes-
ta Modra vs. Ing. Vacho tvorilo 
spolu päť súdnych podaní. 
Prvé tri vo veci vydania bezdô-
vodného obohatenia mesta, kto-
ré niekoľko rokov užívalo poze-
mok Ing. Vacha, na ktorom boli 
padnuté hradby, bez zaplatenia 
nájomného za tento pozemok. 

V prvých dvoch súdnych spo-
roch je už platný rozsudok od-
volacieho krajského súdu v Bra-
tislave. V prvom prípade uložil 
mestu zaplatiť Ing. Vachovi su-
mu 5.000,83 eur s 9 % úrokom 
z omeškania ročne od 16. 4. 
2011 do zaplatenia, trovy ko-
nania vo výške 99,50 eur a tro-
vy právneho zastúpenia v sume 
4.402,24 eur. V druhom prípa-
de uložil mestu zaplatiť Ing. Va-
chovi sumu 11.324,88 eur spolu 
s úrokom z omeškania vo výške 
5,75% ročne od 25. 2. 2013 do 
zaplatenia. O trovách konania 
a právneho zastúpenia sa ešte 
rozhoduje. V treťom prípade ešte 
krajský súd nerozhodol, ale po-
kiaľ potvrdí rozhodnutie okres-

ného súdu v Pezinku, rovnako 
ako v predchádzajúcich dvoch 
prípadoch, uloží mestu zapla-
tiť Ing. Vachovi sumu 3.575,79 
eur spolu s úrokom z omeškania 
vo výške 5,05 % ročne zo sumy 
3.575,79 eur od 19. 7. 2015 do 
zaplatenia. Bez úrokov teda do-
stane Ing. Vacho od mesta za 
užívanie jeho pozemku takmer 
20.000,- eur. Pre naše mesto 
sú všetky platby vyplývajúce 
z týchto rozsudkov škodou. Či 
sa podarí zistiť, kto túto škodu 
zavinil a vymôcť od neho jej ná-
hradu, ukáže budúcnosť. Dnes je 
však isté, že škoda vznikla.
Štvrté a piate súdne podanie bo-
lo nakoniec spojené do jedného 
s celkovou výškou 293.575,78 
eur + úroky z omeškania + trovy 
konania a právneho zastúpenia. 
Predmetom žaloby bola náhra-
da škody, ktorá vznikla Ing. Va-
chovi zaplatením zmluvnej po-
kuty spoločnosti Trax SR, s.r.o.. 
Spoločnosť údajne nemohla re-
alizovať stavbu jeho rodinné-
ho domu, pretože na pozemku, 
kde mala byť stavba realizova-
ná, sa nachádzali spadnuté hrad-
by mesta. Spoločnosť Trax SR, 
s.r.o., si teda v zmysle uzatvore-

nej zmluvy s Ing. Vachom uplat-
nila zmluvnú pokutu v stanove-
nej výške, ktorú on zaplatil. Obe 
strany súdneho sporu predložili 
súdu množstvo listinných dô-
kazov a podkladov. Boli medzi 
nimi aj informácie o vyhlásení, 
priebehu a výsledku miestneho 
referenda k tejto veci. Perfektnú 
prácu však odviedla najmä ad-
vokátska kancelária zastupujúca 
záujmy nášho mesta. Súd dospel 
vo svojom rozhodnutí k názoru, 
že Ing. Andrej Vacho nebol po-
vinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
spoločnosti Trax SR, s.r.o. a mô-
že teda požadovať od tejto spo-
ločnosti vrátenie už zaplatenej 
pokuty ako vydanie bezdôvod-
ného obohatenia. Okresný súd 
v Pezinku vo svojom rozsudku 
zamietol návrh žalujúcej strany 
voči Mestu Modra v celom roz-
sahu. V súčasnosti beží 15-dňo-
vá odvolacia lehota. Ak Ing. An-
drej Vacho v tejto lehote nepodá 
voči tomuto rozsudku odvola-
nie, rozsudok nadobudne právo-
platnosť a tento súdny spor bude 
ukončený.

Ing. Ján JAŠEK, predseda 
hospodárskej, finančnej 

a majetkovej komisie MsZ
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Predstavujeme

Projektové manažérky
Každé progresívne mesto je úspešné natoľko, nakoľko sa mu 
darí realizovať a udržiavať vopred stanovený plán rozvoja. 
K dosahovaniu týchto cieľov pomáha, okrem iného, aj schop-
nosť vedenia mesta pružne reagovať na ekonomicky a strate-
gicky výhodné financovanie z externých zdrojov. 

Mesto Modra má za týmto úče-
lom funkčné Oddelenie ria-
denia projektov a cestovného 
ruchu, ktorého hlavným zame-
raním je reagovať na menšie 
či väčšie výzvy na získavanie 
štátnych a neštátnych finanč-
ných zdrojov pre aktivity a zve-
ľaďovanie mesta. V súčasnosti 
má naše oddelenie tri projek-
tové manažérky - Elenu Pal-
čákovú, Alexandru figurovú 
a Moniku Krnáčovú. Ich práca 
zlučuje celý komplex adminis-
tratívnych zručností a ekono-
mických operácií súvisiacich 
s prípravou, koordináciou a re-
alizáciou spolufinancovaných 
projektov, vrátane verejného 
obstarávania. Dôležité je aj bu-
dovanie si vlastného informač-
ného systému a tiež potreba 
odbornej starostlivosti o doku-
menty, pretože príprava žiados-
tí podľa podmienok vyhlásenej 
výzvy, napríklad zo štrukturál-
nych fondov Európskeho spolo-
čenstva, si vyžaduje dodržiava-

nie všetkých povinných foriem 
a náležitostí v tlačenej aj elek-
tronickej podobe. Manažérky 
zostávajú v procese projektu aj 
po celý čas jeho realizácie. Vy-
pracúvajú monitorovacie a fi-
nančné správy, zúčtujú získané 
finančné zdroje a dohliadajú na 
dodržanie udržateľnosti reali-
zovaného projektu. Prostried-
ky musia byť efektívne využité 
na dosiahnutie požadovaných 
výsledkov a na základe sta-
novených štandardov v rámci 
rozpočtu a v stanovenom čase. 

Výber a zapojenie sa do jed-
notlivých projektových výziev 
je podmienený najmä priori-
tami programovacieho obdo-
bia pre roky 2014 - 2020. Naše 
mesto je zaregistrované v elek-
tronickom portáli ITMS 2014+, 
ktorý slúži na vypracovanie 
žiadostí, dokumentov a for-
mulárov o nenávratný finanč-
ný príspevok (NfP) a komu-
nikáciu s riadiacimi orgánmi.  
Aktuálne mesto Modra pros-
tredníctvom oddelenia projek-
tov rieši dve žiadosti o NfP, 
a to na rekonštrukciu odbor-
ných učební v základných ško-
lách a na cyklocestu medzi 
Modrou a Šenkvi-
cami. Taktiež máme 
za sebou prípravu 
a podanie žiadosti 
na projekt prírodné-
ho kúpaliska na Zo-
chovej chate, ktorý 
je momentálne naj-
väčší čo sa týka žia-
danej čiastky, 600 
tisíc eur pre Mod-
ru. Ide o cezhranič-
ný projekt s názvom 
Nemo Net a výsle-
dok bude známy už 
teraz, koncom júna 
2017. Štátne i ne-
štátne zdroje v mno-
hých prípadoch 
môžu čerpať aj ob-

čianske združenia, podnikate-
lia, či fyzické osoby. Ponúkame 
vám možnosť poradiť sa s na-
šim projektovým oddelením, 
ako sa zorientovať vo výzve 
a ako o dotáciu požiadať. Ob-
ráťte sa na nás, pretože aj vaše 
úspešné projekty odrážajú ak-
tívny život a rozvoj v našom 
meste. Projektové oddelenie 
mesta Modry sídli na Štúrovej 
ulici 59, tel. č.: 033/6908 329. 

Denisa KOVÁCSOVÁ, 
Mesto Modra

Elena Palčáková (foto vľavo).
Monika Krnáčová (sediaca) 
a Alexandra Figurová.

Úspešné projekty mesta Modry 
Kladieme dôraz na zveľaďovanie životného prostredia obyvate-
ľov mesta a snaha sa nám vyplatila. Ponúkame vám krátky pre-
hľad projektov Modry, ktoré získali dotácie z externých zdrojov.

Mestská veža bude 
renovovaná za 10 000 €
Takmer 400-ročná modranská 
veža s vyhliadkou je atraktívnou 
dominantou nielen pre návštev-
níkov. Mesto Modra plánuje do-
siahnuť pravidelné sprístupňo-
vanie tejto kultúrnej pamiatky 
a v súčasnosti sme vďaka úspeš-
nému projektu bližšie k cieľu. 
Z Ministerstva kultúry SR sme 
získali dotáciu 10 000 € na ob-
novu fasády hornej tretiny veže 
nad ochodzou, s repasovaním 
okien a novým náterom hodín. 

Veža sa dočká renovácie pravde-
podobne ešte v tomto roku.

Nové studne v chotári 
za 11 500 €

Nápad vybudovať nezávislý zdroj 
vody od vodovodnej infraštruktú-
ry získal podporu 11 500 € z Bra-
tislavského samosprávneho kraja. 
Vďaka úspešnému projektu pri-
budnú štyri nové studne v cho-
tári a zrekonštruujeme aj studňu 
na Kukučínovej ulici. Nové stud-
ne budú situované strategicky na 
vyznačených trasách a v sadoch, 

aby čo najlepšie poslúžili obyva-
teľom, turistom, vinohradníkom 
a poľnohospodárom. Pre bežného 
užívateľa ich vybavíme ručným 
liatinovým čerpadlom a zabezpe-
číme dreveným poklopom. Mesto 
plánuje studne využívať na dlho-
dobé udržiavanie vysadených tra-
dičných drevín, na zavlažovanie 
zelene, aj ako úžitkovú vodu. Re-
alizácia výstavby studní sa usku-
toční do novembra 2017.

Výsadba zelene 
za 50 000 €

V ďalšom úspešnom projekte sa 
mesto Modra zameralo na pri-
rodzenú ochranu ovzdušia v uli-
ciach mesta a v historickej časti 

Kráľová. Z dotácie Environmen-
tálneho fondu za 50 000 € zrea-
lizujeme výsadbu novej a rege-
neráciu existujúcej zelene, ktorá 
oddelí obytné zóny od frekven-
tovaných ciest a komunikácií na 
uliciach: Puškinova, Partizánska, 
Šúrska, Bodického, Štefánikova, 
Bratislavská a hviezdoslavova. 
Zeleň v týchto častiach mesta spĺ-
ňa významnú ekostabilizačnú, en-
vironmentálnu aj izolačnú funk-
ciu jednak proti hluku z dopravy, 
ako aj v zachytávaní prachových 
častíc z dopravy. Nová výsadba, 
až dvesto stromov - javory, lipy, 
duby, okrasné hrušky a čerešne, 
pribudnú v uliciach do konca no-
vembra 2017. 

Monika KRNÁČOVÁ, 
oddelenie projektov 

a cestovného ruchu Modry
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Názor

Turistická rozhľadňa na Veľkej homoli - ako ďalej
14. marca tohto roku bolo prvé 
rokovanie pracovnej skupiny 
zaoberajúcej sa riešením vybu-
dovania novej rozhľadne. Pri-
mátor Mgr. Juraj Petrakovič 
informoval o podmienkach ve-
rejnej architektonickej súťaže, 
údajne bezpodmienečne musí 
byť vyhlásená, pred výstavbou 
novej rozhľadne. V odpovedi 
som vyslovil názor, že nie je po-
trebné vyhlasovať súťaž v prí-
pade, že sa vybuduje rovnaká 
ako je terajšia, podľa zachova-
nej projektovej dokumentácie. 
Treba vypracovať nový vykoná-
vací projekt s využitím nových 
technických poznatkov spájania 
jednotlivých dielov konštrukcie. 
Rovnako treba využiť s potreb-
nou technickou úpravou existu-
júce základy a stabilizačné prv-
ky. Následne nevzniknú hrubé 
negatívne zásahy do prírody, 
nutné na vybudovanie nových 
základov, statických prvkov, 
potrebnej stavebnej techniky 
a materiálu. Ušetrené finančné 
prostriedky tak možno využiť 
na kvalitný materiál, drevo du-
bové a smrekovca opadavého, 
kovové spojovacie a nové sta-
tické prvky (laná). Konštrukciu 
veže pripraviť na stavebnom 
dvore a hotovú doviezť na sta-
venisko a namontovať. Navrhol 

som diskusiu k môjmu návrhu. 
Ani v ďalšom rokovaní sa nik-
to z prítomných k nemu nevy-
jadril. Primátor so súhlasom prí-
tomných zástupcov pracovnej 
skupiny opakoval, že musí byť 
vyhlásená verejná architektonic-
ká súťaž. 
Tento postup mi pripomínal dik-
tátorské postupy z obdobia bu-
dovania socializmu, z čias mojej 
mladosti do roku 1989 do od-
chodu do dôchodku.
Porota medzinárodnej archi-
tektonickej súťaže, ktorú vy-
hlasuje odborný časopis Arch 
pozostávajúca z významných 
architektov z Prahy, Budapešti, 
Bratislavy vyhodnotili súčasnú 
turistickú rozhľadňu ako druhé 
najhodnotnejšie architektonic-
ké dielo zastúpené v roku 2003 
v súťaži. Z úcty k dobrovoľní-
kom, projektantom, ktorí bez-
platne vypracovali projektovú 
dokumentáciu a odpracovali 
vyše 15 000 hodín, finančným 
darcom a morálnej podpore ob-
čanov, som pripravil petíciu za 
vybudovanie novej rozhľadne, 
rovnakej ako je terajšia. Štyrid-
sať petičných listín s 1000 (tisíc) 
podpismi som 24. mája t.r. odo-
vzdal na Mestský úrad v Modre. 
Petícia úspešne pokračuje. 15. 
mája t.r. som navštívil v Ústa-

ve stavebníctva a architektúry 
Slovenskej akadémie vied vý-
znamnú slovenskú architekto-
nickú odborníčku henrietu Mo-
ravčíkovú, členku spomínanej 
odbornej medzinárodnej poroty. 
Predniesol som je problém doži-
tia terajšej rozhľadne a výstavbu 
novej. h. Moravčíková vyhlási-
la: „Tvrdenie organizátorov-
-predstaviteľov mesta Modry, 
že k obnove turistickej rozhľad-
ne je bezpodmienečne nutné vy-
hlásenie verejnej architektonic-
kej súťaže je zavádzajúce. Na 
obnovu existujúcej rozhľadne 
nie je architektonická súťaž po-
trebná“. Drevené objekty, ktoré 
dožili, možno obnoviť formou 
generálnej opravy, čo znamená, 
že sa demontujú a vybudujú no-
vé, rovnaké ako pôvodné. Táto 
metóda sa využíva už vyše tisíc 
rokov v Japonsku, najmä v dre-
vených konfesionálnych objek-
toch. V Európe sa tento spôsob 
využíva hlavne v objektoch, 
ktoré majú architektonickú ale-
bo významnú spoločenskú hod-
notu. henrieta Moravčíková 
ešte v ten deň napísala k uve-
denému problému primátorovi 
Mgr. Petrakovičovi list, čo mi 
potvrdila aj telefonicky. 
Rovnakú podporu som získal 
aj v redakcii časopisu Arch. Jej 

pracovníci mi aj petíciu pod-
písali. Turistická rozhľadňa na 
Veľkej homoli bola prvou, vy-
budovanou po 2. svetovej vojne 
a dokonale zapadá do malokar-
patského lesa, preto treba jej ar-
chitektúru zachovať pre budúce 
generácie.
Primátor Modry Mgr Juraj Pet-
rakovič a členovia Modranské-
ho turistického spolku (?) pri-
pravili 21. mája t.r. popoludní 
na Veľkej homoli „Slávnosť 
pre rozhľadňu“. Predpokladal 
som, že v úcte k prírode v ti-
chu zaspomíname na nezabud-
nuteľné chvíle počas budovania 
tohto významného diela cestov-
ného ruchu v Malých Karpa-
toch. Opak bol pravdou. Podu-
jatie predstavovalo primitívnu 
predvolebnú kortešačku z 19. 
stor., ako si „argaláši“ za misku 
šošovicovej polievky získavali 
volebné hlasy málovzdelaných 
Slovákov. Tu si chceli pán pri-
mátor a jeho „konšelé“ získať 
priazeň za misku guláša a po-
hár vína. Bolo by zaujímavé ve-
dieť, kto to zaplatil. V príhovo-
re, okrem iného, pán primátor 
povedal, „že sa nevie, čo je pod 
rozhľadňou“. Dozvedel by sa to 
od brigádnikov, ktorí kopali zá-
klady pod stĺpy a priekopu pre 
bleskozvod. Milan RUŽEK

Slávnosť pre rozhľadňu 

Nedeľa 21. mája patrila rozlúč-
ke s turistickou rozhľadňou na 
Veľkej homoli. Pozvanie mes-
ta prijali a na vrch vyšliapali 

turisti, nadšenci ve-
že, dobrovoľníci po-
dieľajúci sa na stavbe 
a trampi. Nechýbali 
spomienky a poďako-
vania, výstava foto-
grafií dokumentujúca 
život stavby a príjem-
ná pohoda v prírode 
s chutným gulášom, 
trampskou hudbou 
a opekačkou. Súčasná 
rozhľadňa bola pred 
časom pre verejnosť 

uzatvorená, z dôvodu výrazne 
narušenej statiky. Mesto Mod-
ra sa ju s ohľadom na bezpeč-
nosť a zdravie návštevníkov 

rozhodlo postupne demonto-
vať a nahradiť novostavbou. 
Aktuálne prebiehajú rokova-
nia s odbornou verejnosťou. 
Na novú rozhľadňu mesto 
vyhlásilo dobrovoľnú zbier-

ku. Transparentný účet mesta 
Modry je vedený v Slovenskej 
sporiteľni pod číslom SK40 
0900 0000 0051 2427 3767 
a zbierku môžete sledovať na 
www.transparentneucty.sk. (jk)
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S turistom Milanom Ružekom...
„Turista s palicou v ruke, batohom na chrbte, pokojnou a ve-
selou mysľou vyzbrojený sa vydá tým smerom, ktorým ho ve-
die nálada a inštinkt...“ To je citácia zo zásad turistu vypraco-
vaných Modranským turistickým spolkom z roku 1892.

Presne takto som vždy vnímal 
a dodnes vnímam turistu, pá-
na Milana Ružeka. Rezký krok, 
zelené pumpky, červené podko-
lienky, šiltovka a vysoké turistic-
ké kožené topánky... chodieval 
našou ulicou do Knapekovské-
ho domu k sestre Zuzane. Ako 
chlapec, skaut, som mu závidel 
jeho slobodu a život prežitý me-
dzi mapami a v lese. V lese pre-
žil takmer celý aktívny život, stal 
sa jedným z najlepších značkárov 

na Slovensku. Podľa jeho vlast-
ných slov „značenie turistických 
trás bolo prejavom lásky k horám 
a prírode“. Je to iste pravda a pre 
turistov a pútnikov je značenie aj 
dôležitou súčasťou lesa, pretože 
značky nám ukážu ten správny 
smer a dovedú nás do stanovené-
ho cieľa. 
Potulky po modranských horách 
a znalosť historických súvislostí 
priviedli Milana Ružeka aj k roz-
hodnutiu vybudovať jednu z pr-

vých rozhľadní na Slovensku. 
Patrí k tým najkrajším a stala sa 
pýchou nielen Modranov, ale aj 
obyvateľov všetkých okolitých 
malokarpatských miest a obcí. 
Nuž ako sa píše v spomínaných 
pravidlách turistu z roku 1892, 
nech je turista Milan Ružek 
„vždy veselý, ochotný a dobrej 
vôle, nech ju nikdy nestratí, nech 
netratí na mysli, je múdry, oboz-
retný a preto ochotný!“
Osobne želám Milanovi Ruže-
kovi, ktorý sa v týchto dňoch 
dožíva svojho životného jubilea, 
ktoré symbolizujú dve magic-
ké osmičky, veľa zdravia, pevný 
krok a mnoho šťastných kilomet-

rov po lesných aj nelesných ces-
tičkách!

Juraj PETRAKOVIČ,
primátor mesta Modry

Milan Ružek, turista telom i du-
šou.

Stretnutie architektov na rozhľadni
Zámer vedenia mesta Modry postaviť na vrchu Veľká homoľa 
v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom novú turis-
tickú rozhľadňu je známy, pravidelne vás informujeme. Mesto ini-
ciovalo a pripravilo vyhlásenie verejnej architektonickej súťaže, čo 
je najtransparentnejší spôsob. Pred dokončením prípravy podmie-
nok súťaže vznikla ďalšia odborná diskusia o zachovaní súčasnej 
stavby a o jej priebehu vám prinášame aktuálne informácie.

V máji bol do kancelárie primátora 
Modry doručený list od profesor-
ky henriety Moravčíkovej z Ústa-
vu stavebníctva a architektúry, 
ktorá vedeniu mesta odporučila, 
aby bola súčasná stavba zacho-
vaná alebo na jej mieste postave-
ná replika tejto stavby vzhľadom 
na zachovanie dedičstva a tradícií. 
K listu pani profesorky sa pripo-
jili architekti Martin Kusý a Pa-
vol Paňák a tiež redakcia časopisu 
Arch v zastúpení šéfredaktorkou 
Andreou Bacovou a redaktorkou 
hanou Kopeckou. Primátor Ju-
raj Petrakovič preto pozval uve-
denú odbornú verejnosť priamo 
do Modry na diskusiu k téme 
rozhľadňa na Veľkej homoli. Dňa 
14. júna sa uskutočnilo stretnutie, 
na ktoré boli pozvaní aj architekti 
Juraj hermann, Ľubomír Závod-
ný, statik z Pamiatkového úradu 
SR Vladimír Kohút, poslanci Ján 
Jašek a Jakub Liška, Jana Kuch-
tová za Média Modra a zúčastni-
li sa aj Matej Kratochvíla a De-
nisa Kovácsová za mesto Modru. 
cieľom stretnutia bolo otvorene 

a najmä odborne hovoriť o stave 
súčasnej rozhľadne a dôkladne 
ešte raz prerokovať všetky mož-
nosti jej prípadného zachovania 
a možnej rekonštrukcie. Diskusia 
sa začala priamo na vrchole ho-
mole pod rozhľadňou, kde si mali 
všetci možnosť prezrieť súčasný 
stav rozhľadne. Potom sa skupina 
presunula do TIc v harmónii, kde 
v téme pokračovali po zhliadnutí 
kópie pôvodného projektu stavby. 
Záverom stretnutia sa odborní-
ci z oblasti architektúry a statiky 
zhodli:

1. Statické posúdenie z roku 2016 
bolo správne a súčasná stavba by 
mala byť asanovaná, pretože jej 
záchrana by nepriniesla požado-
vaný efekt funkčnosti a stability 
do ďalších rokov. Rekonštrukcia 
rozhľadne je vzhľadom na jej te-
rajší technický stav ale aj zásadné 

nedostatky pôvodnej projektovej 
dokumentácie prakticky nemož-
ná. Postaviť repliku stavby bez 
zmeny jej vzhľadu a parametrov 
je nereálne. Jediné teoreticky vy-
užiteľné sú základné pätky a pô-
vodný betónový základ. 
2. Pôvodná stavba nebola do-
statočne preverená staticky, jej 
architektonický návrh bol po-
stavený na estetike. Základná 
odolnosť, požadovaná statika 
a stabilita stavby neboli dodrža-
né. Už pôvodná konštrukcia, re-
alizovaná na základe zjednodu-

šenej dokumentácie pre stavebné 
povolenie, nebola spôsobilá pre 
užívanie verejnosťou, ohrozuje 
zdravie a životy ľudí. Nemá ani 
jeden z prvkov z klasickej slo-
venskej „stavbárčiny”, chýbajú 
jej diagonálne prvky a bolo po-
užité nevhodné drevo, ktorého 
kvalita je vo všeobecnosti v sú-
časnosti problémom. Krátko po 
realizácii stavby museli byť na 
základe statických problémov 
rozhľadne viackrát pridávané 
podporné statické prvky.
3. Sú dve cesty, ktorými sa môže 
realizácia uberať: 
a.) Akceptovať spoločenský 
a kultúrny argument. Prejaviť 
úctu k tomu, čo tu v Modre má-
me a pokúsiť sa postaviť repliku 
rozhľadne, aj za cenu alebo s ri-
zikom, že nevyhnutné nové na-
projektovanie podľa správnych 
statických a architektonických 
riešení stavbu vzhľadovo zmení. 
b.) Vybrať sa cestou verejnej 
architektonickej súťaže a dať 
priestor celkom novému návrhu, 
ktorý sa vyhne predošlým chy-
bám, bude vychádzať zo skúse-
nosti, tradičných aj novodobých 
odborných poznatkov a môže byť 
inšpirovaný aj súčasným vzhľa-
dom rozhľadne.
To, akou cestou sa bude uberať 
realizácia novej rozhľadne, je vý-
lučne v rozhodovacej kompeten-
cii zástupcov mesta Modry. 

Denisa KOVÁCSOVÁ, 
Mesto Modra
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Pripojenie na verejnú kanalizáciu 
Využite poslednú možnosť administratívne zjednodušeného 
procesu pripojenia na verejnú kanalizáciu, ktorú vám ponú-
ka Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS, a.s.). Zvýš-
te si tým komfort pri odvádzaní odpadovej vody a eliminujte 
zdravotné hrozby pre vás a vaše rodiny. Zjednodušený postup 
pripájania na kanalizáciu sa týka nasledovných ulíc v Modre: 
Moyzesova, Súkennícka, Hviezdoslavova, Erneyho, Podhor-
ská, Kalinčiakova, Cpinova, Sládkovičova, ulica SNP, Parti-
zánska, Národná, Pod Vinicami a Puškinova.

Vďaka projektu „Dobudovanie 
kanalizácie a ČOV v aglomerá-
cii Modra“, ktorý bol spolufi-
nancovaný z prostriedkov EÚ, 
je možnosť využívať verejnú 
kanalizačnú sieť a tak poho-
dlným a „čistým“ spôsobom 
riešiť odvádzanie a následné 
spracovanie odpadových vôd 
z domácností. Využívanie žúmp 
je v porovnaní s verejnou kana-
lizáciou náročnejšie na prevádz-
ku a v prípade priesakov hrozí 
znečistenie vody. Takto znečis-
tená voda rozhodne nie je vhod-
ná na pitie, ani na polievanie, 
pretože v prípade konzumácie 
sekundárne kontaminovanej ze-
leniny, ktorá obsahuje patogén-
ne baktérie, resp. zvýšené hod-
noty dusičnanov a pod., môžu 
hroziť zdravotné komplikácie. 
Mnohé domácnosti však použí-
vajú na pitie, polievanie záhrad 
či inú činnosť vodu z vlastných 
studní. 

Vlastníkom nehnuteľností, kto-
ré nie sú pripojené na verejnú 
kanalizáciu a nemajú povolenie 
na iný spôsob nakladania s od-
padovými vodami môže byť 
podľa zákona č. 442/2002 Z. 
z. okresným úradom životného 
prostredia uložená pokuta do 
výšky 331 eur. Obecné a mest-
ské úrady majú taktiež oprávne-
nie vykonávať kontrolu dokla-
dov početnosti vývozu obsahu 
žúmp ako aj kontrolu ich ne-
priepustnosti. V záujme ochrany 
životného prostredia BVS, a.s., 
taktiež prikročí ku kontrole ka-
nalizačných odbočiek, pričom 
v prípadoch zistenia neopráv-
neného vypúšťania odpadových 
vôd do verejnej kanalizácie bu-
de musieť takto identifikova-
ných producentov pokutovať.
Pripojenie na verejnú kanalizá-
ciu je výhodné pre každú domác-
nosť, pretože ponúka užívateľ-
sky veľmi jednoduché riešenie 

odvádzania odpadových vôd. 
Výhodné je aj pre celú komu-
nitu, pretože výrazným spôso-
bom zlepšuje kvalitu životného 
prostredia ako aj kvalitu života 
v mestách a obciach. Preto vyzý-
vame obyvateľov Modry a Du-
bovej, aby využili poslednú 
možnosť administratívne zjed-
nodušeného procesu pripojenia. 
Po skončení platnosti vodohos-
podárskeho vyjadrenia v decem-
bri 2017 bude musieť totiž každý 
záujemca o pripojenie na verej-
nú kanalizáciu najprv požiadať 
BVS, a.s, o vyjadrenie k projek-
tovej dokumentácii, čo je spo-
platnená služba.
Prihlásiť sa môžete osobne na 
kontaktných centrách BVS, a.s., 
v Pezinku (holubyho 28 v Oc 
Plus) a v Bratislave, resp. pí-
somne zaslaním žiadosti na ad-
resu Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. (Prešovská 
48, 826 46 Bratislava). Potreb-
né je vyplniť a podpísať tlači-
vo. Tlačivá nájdete na stránke 
www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-
-zona/formulare-stiahnutie/. 
Tento projekt je spolufinanco-
vaný z Kohézneho fondu EÚ 
a štátneho rozpočtu SR v rámci 
Operačného programu Životné 
prostredie - Investícia do Vašej 
budúcnosti. (bvs)

List redakcii s otázkou občana
„Ako je to v meste Modra s ve-
rejnými toaletami? Kam môžem, 
ako bežný občan alebo návštevník 
v prípade potreby zájsť? Nie je to 
tak dávno, čo ma prevádzkovateľ 
jednej nemenovanej kaviarne po-
slal práve na mestský úrad za pá-
nom primátorom, spýtať sa pres-
ne túto otázku. Ďakujem v mene 
všetkých občanov a návštevní-
kov.“ Na uvedené sme sa spýtali 
zástupcu primátora mesta Modry 
Mariana Gavorníka.

V našom meste sa nachádzajú 
dvoje verejné toalety. Na Dolnej 
ulici pri cintoríne sú plne funkč-
né, pravidelne udržiavané dámske 
a pánske toalety, ktorých prevádz-

ku zabezpečuje mestská spoloč-
nosť Teplo Modra v stanovených 
časoch a tiež vždy počas pietnych 
obradov. Druhé verejné toalety sa 
nachádzajú na Dukelskej ulici, 
ktoré sú rovnako funkčné a otvo-
renú prevádzku majú len počas 
Modranského vinobrania, prípad-
ne počas iných veľkých podujatí, 
konajúcich sa v meste. Dôvodom 
uzavretia týchto toaliet bolo, že sa 
často stávali terčom vandalizmu, 
neoprávneného napájania sa do 
elektrickej siete a využívania vo-
dovodu mimo zariadenia na iné 
ako hygienické účely. Napriek to-
mu, že ide o neziskovú službu mes-
ta obyvateľom, vzniknutý problém 
pretrvával a devastoval funkciu 

toaliet.
Vedenie mesta sa v súčasnosti za-
oberá otázkou, ako naďalej za-
bezpečiť a poskytnúť plnohodnot-
ne službu pre občanov tak, aby sa 
podobné incidenty na verejných 
toaletách už neopakovali. Existu-
je niekoľko riešení, ktoré si však 
vyžadujú nové investície. Situáciu 
preto monitorujeme a zvažujeme 

všetky možnosti. V prípade záuj-
mu o ďalšie informácie alebo dis-
kusiu na túto tému nás kontaktuj-
te. (red)

Voľné pracovné 
miesto 

Mesto Modra obsadzuje voľné 
pracovné miesto referenta Spo-
ločného obecného (stavebného) 
úradu na zastupovanie počas ma-
terskej a rodičovskej dovolenky. 
Termín nástupu od 1. 7. 2017 ale-
bo dohodou. 
Základná náplň práce: príprava 
podkladov na povoľovaciu čin-
nosť, kontrolnú činnosť vrátane 
ukladania sankcií v zmysle prí-
slušných ustanovení stavebného 
zákona a zákona o priestupkoch, 
vedenie konaní podľa ustanove-
ní zákona č. 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní a zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní vráta-
ne prípravy rozhodnutí v zmysle 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov, najmä stavebného zá-
kona, komunikácia s klientmi sta-
vebného úradu, zodpovednosť za 
prehľadné vedenie agendy, úče-
lovú archiváciu a prácu s doku-
mentáciou. Žiadosti spolu s poža-
dovanými dokladmi je potrebné 
doručiť osobne alebo poštou do 
podateľne Mestského úradu Mes-
ta Modry, Štúrova 59, 900 01 
Modra alebo mailom na adresu: 
jarmila.haferova@msumodra.sk. 
Požadované kvalifikačné predpo-
klady, osobitné kvalifikačné pred-
poklady na výkon funkcie, odbor-
né znalosti a kompletný zoznam 
požadovaných dokladov nájdete 
na www.modra.sk. (red, msú)

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

Otváracia doba verejných 
toaliet - Dolná ulica, pri cin-
toríne:
Pondelok - piatok: 16.00 h - 
18.00 h
Sobota: 11.00 h - 18.00 h
Nedeľa: 15.00 h - 18.00 h
A počas pietnych obradov.
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Primátor privítal poradcov pre eurofondy
Program Interact je súčasťou cieľa Európska územná spoluprá-
ca Interreg a poskytuje služby v 28 členských štátoch EÚ, v Nór-
sku a vo Švajčiarsku. Služby súvisia s oblasťou zvyšovania kvality 
riadenia programov, propagáciou výsledkov územnej spolupráce 
a pri zavádzaní inovatívnych nástrojov a prístupov spolupráce. 

Počas pätnásťročnej existen-
cie programu sa konalo zasad-
nutie monitorovacieho výboru 
prvýkrát na území Slovenska. 
Bratislavský samosprávny kraj 
ako riadiaci orgán programu 
Interact 17. mája organizoval 
štvrté zasadnutie monitorova-
cieho výboru. Program je špe-
cifický v tom, že neprideľuje 
nenávratný finančný príspevok 
na základe výziev a predlože-

ných projektov, ale poskytuje 
služby prostredníctvom štyroch 
stabilných kancelárií (Turku, 
Valencia, Viborg a Viedeň). 
Ďalej poskytuje odborné pora-
denstvo prostredníctvom ško-
lení, workshopov, seminárov, 
konferencií, pomáha vytvárať 
kontakty a pracovné skupiny, 
publikuje praktické príručky, 
štúdie, výskumy, vytvára vzory 
formulárov a poskytuje indivi-

duálne poradenstvo pre progra-
my v rámci cieľa. Na zasadnutí 
v Bratislave boli bodmi progra-
mu okrem iného aj finančná 
implementácia a audit pripra-
venosti.
Po návšteve Bratislavy sa mo-
nitorovací výbor presunul do 
Modry. Primátor Juraj Petrako-
vič osobne privítal takmer 50 
poradcov pre eurofondy z 23 
európskych krajín. Po obe-
de vyrazila delegácia do teré-
nu v lokalite Modra - Piesok. 
Priamo na mieste sa delegáti 
dozvedeli informácie o pripra-
vovanom projekte cezhraničnej 
spolupráce v programe Inter-

reg v spolupráci s partnerský-
mi obcami z Rakúska - Illmi-
tz, Jois a Purbach. Predstavený 
projekt sa týka úpravy areálu 
historickej mestskej vily a re-
vitalizácie prírodného kúpalis-
ka na Piesku. Koncom júna by 
mal byť známy výsledok poda-
nia projektu. Primátor využil 
príležitosť a zahraničným hos-
ťom poskytol aj zaujímavé in-
formácie o histórii a charaktere 
celej lokality a okolitej krajiny 
v mieste plánovaného projek-
tu. Delegácia navštívila aj Ma-
lokarpatské osvetové stredisko 
v Modre a oboznámila sa s pri-
pravovaným projektom rekon-
štrukcie kaštieľa a priľahlej zá-
hrady.
 (deko, red.)

Letné kúpalisko a novinky 
Leto sa už začína. Horúčavy si žiadajú schladenie a práve to ponúka 
obľúbené letné kúpalisko na Kalinčiakovej ulici v Modre, ktoré je 
v správe mestskej spoločnosti Teplo Modra. Areál kúpaliska ponú-
ka kúpanie, športovanie, občerstvenie a oddych počas celého leta.

Modranské mestské kúpalisko je 
vyhľadávaným miestom mládeže, 
rodín s deťmi, ale aj seniorov. Za 
posledné roky zaznamenalo nie-
koľko pozitívnych zmien vykona-
ných k spokojnosti návštevníkov. 
Kúpalisko býva kapacitne dosť 
obsadené, ľudia využívajú nie-
len ponuku kúpania v plaveckom 
bazéne, ale aj možnosti športova-
nia, či pasívneho celodenného od-
dychu a relaxácie i občerstvenia. 
V tomto roku sa pred začiatkom 
samotnej sezóny udialo niekoľ-
ko ďalších zmien, ktoré vychá-
dzajú z minuloročných požiada-
viek obyvateľov. hlavné z nich 
nám prezradil konateľ spoloč-
nosti Teplo Modra, s.r.o. Jakub 
Liška: „Tešíme sa zo zmien, kto-
ré sme stihli vykonať pred spuste-
ním aktuálnej letnej sezóny. Naše 
modranské kúpalisko pripravilo 
pre svojich stálych, ale aj nových 
návštevníkov novinky. Najväčšou 
je to, že náš plavecký bazén má 
vybudovaný ohrev vody. To bola 
zásadná vec, ktorú sme potrebo-
vali vyriešiť. Modra bola známa 
pekným a funkčným kúpaliskom, 
avšak veľmi studenou vodou. To 

nám návštevníkov odrádzalo. Od 
spustenia skúšobnej prevádzky 
v sobotu 10. júna máme v bazéne 
vyhrievanú vodu, vždy podľa ak-
tuálnej potreby a počasia, až do 
28 st. Celzia. Ohrev nám zabez-
pečujú tepelné čerpadlá so systé-
mom vzduch - voda, umiestnené 
na streche budovy kúpaliska. Náv-
števníci zmenu prijali s potešením 
a chodia sa kúpať už od začiatku 
júna v hojnejšom počte ako po mi-
nulé roky.“
Modranskému kúpalisku v tomto 
smere svitlo na lepšie časy, najmä 
čo do spokojnosti návštevníkov. 
Nie jedna rodina počas leta trávi 
v tomto areáli, cez mimoriadne 
horúce dni, aj celý deň. Keď už 
hovoríme o rodinách s deťmi, tu 
je na mieste predstaviť druhú zá-
sadnú novinku. Jakub Liška po-
kračuje: „Našej spoločnosti sa po-
darilo vybudovať pre najmenších 
návštevníkov, ktorých je z roka na 
rok viac, nový detský bazén. Pre 
rodičov a deti sme upravili aj oko-
lie bazéna. Každý má možnosť si 
tak pohodlne oddýchnuť, schladiť 
sa a zároveň aj venovať sa svojim 
ratolestiam. Okolie bazéna sme 

zabezpečili pohodlnou gumenou 
dopadovou plochou a múrikmi 
na sedenie. Pôvodné minibazéni-
ky - brodiská sme prebudovali na 
pieskoviská. K dispozícii sú aj pre-
liezačky a hračky do piesku, kto-
rých zakúpenie sme riešili aj za 
pomoci našich partnerov - spon-
zorov, za čo veľmi pekne ďaku-
jeme“. Oficiálne otvorenie letnej 
sezóny je plánované na posledný 
školský deň 30. júna 2017, kedy 
bude vstup pre deti zdarma a pri-
pravíme aj zopár atrakcií. Aj touto 
cestou pozývame všetkých Mod-
ranov, začať leto tak ako sa patrí 
a to oddychom a zábavou. O bez-
pečnosť kúpajúcich sa starajú dva-
ja plavčíci, ďalší odborne vyško-
lený personál, osviežiť sa môžete 

rozšírenou ponukou bufetu, mô-
žete športovať alebo si požičať 
ležadlá na opaľovanie. V prípade 
potreby a otázok môžete kontak-
tovať priamo personál kúpaliska 
na čísle 0910 902 145.

Prevádzkové hodiny / jún 2017
Pondelok - nedeľa od 11.00 do 
19.00 h. Posledný vstup o 18.30 h.

Prevádzkové hodiny / júl - au-
gust 2017
Pondelok od 11.00 h. do 19.30 h., 
utorok - nedeľa od 9.00 hod. do 
19.30 h.
Posledný vstup o 19.00 h.
cenník kúpaliska a kontakty náj-
dete na www.teplomodra.sk.

(red)

Modranské kúpalisko má nový 
detský bazén.
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Vydarené jarné stretnutia družobných miest 
Mesiace apríl a máj patrili pracovným, spoločenským no naj-
mä priateľským stretnutiam medzi partnerskými mestami - 
Benátky nad Jizerou, Hustopeče a Modra.

V ostatných rokoch viac ako 
inokedy sa nám darí prehlbovať 
vzájomné vzťahy obyvateľov 
všetkých troch miest a to hneď 
na viacerých úrovniach. Spo-
ločne organizujeme stretnutia, 
ktoré sú pre účastníkov atrak-
tívne napríklad prezentáciou 
mesta a jeho okolia, históriou 
krajiny, voľnočasovými aktivi-
tami a súčasným životným štý-
lom, ale aj spoznávaním pra-
covných štandardov. Prinášame 
vám mozaiku aktivít, ktoré sme 
spoločne zažili.

27. - 30. 4. - Benátky 
nad Jizerou - Mestský 

úrad
Ako zamestnanci Mestského 
úradu Modry sme mali mož-
nosť si po prvýkrát porovnať 
s kolegami z iného mesta svo-
je pracovné skúsenosti, admi-
nistratívny systém a komuniká-
ciu s klientami. Navštívili sme 
Městský úřad v Benátkach nad 
Jizerou, ktorý sídli v miestnom 
historickom zámku zo 16. sto-
ročia a vďaka hostiteľom sme 
nazreli aj do jeho podzemia 
a veže. Na úvodnom stretnu-
tí nás privítal zástupca starostu 
Pavel Štifter a tajomník Marek 
Mařík, ktorí nám odprezentova-
li históriu mesta a organizačnú 
štruktúru úradu. Postupne sme 
prechádzali všetkými kancelá-
riami a oboznamovali sa s fun-
govaním jednotlivých odborov 

a informačným centrom. Zauja-
lo nás, že Benátky nad Jizerou 
majú vzhľadom na svoju roz-
hlohu a počet obyvateľov neu-
veriteľne pestré športové záze-
mie.

10. 5. - Benátky nad 
Jizerou - Súťaž vín 

Benátecký hrozen 2017
Začiatkom júna v našom dru-
žobnom meste organizovali 13. 
ročník verejnej ochutnávky sú-
ťaže vín s názvom Benátecký 
hrozen, do ktorej sa prihlásilo aj 
trinásť vinárstiev z Modry. Od-
borná degustácia vín sa konala 
ešte v máji a vína modranských 
vinárov boli ocenené hneď nie-
koľkými medailami. Víťazom 
slovenských vín sa stal Ing. Mi-
roslav Dudo - VMD, so svojim 
červeným, suchým odrody Du-
naj.

13. 5. - Modra - 
stretnutie základných 

umeleckých škôl 
Pravidelné a zrejme najveselšie 
výmenné stretnutia medzi part-
nerskými mestami dlhodobo 
fungujú najmä na úrovni škôl. 
V Kultúrnom dome Ľ. Štúra 
sme sa zúčastnili kultúrno-spo-
ločenského večera, plného ta-
lentovaných detí z hudobného, 
tanečného a dramatického od-
boru základných umeleckých 
škôl - Benátky nad Jizerou, 
hustopeče a Modra. Večer sláv-

nostne otvorili riaditeľka mod-
ranskej umeleckej školy Lýdia 
cibulová a zástupca primátora 
Marian Gavorník. V septem-
bri sa uskutoční u nás v Modre 
ďalšie priateľské stretnutie, ten-
tokrát to budú športové turnaje 
základných škôl družobných 
miest vo florbale, hádzanej, vy-
bíjanej aj futbale. My sa opäť 
chystáme podporiť snahu detí 
povzbudzovaním na zápasoch.

15. - 19. 5. - Hustopeče 
- stretnutie seniorov

Našich seniorov vyslalo mesto 
Modra na poznávacie stretnu-
tie v juhomoravskom mesteč-
ku hustopeče. Na týždňovom 

výlete sa stretlo 63 seniorov 
z družobných miest, pre kto-
rých organizátori pripravi-
li bohatý program. Počas do-
poludnia sa venovali ručným 
prácam, vymieňali si tradič-
né skúsenosti aj vlastné „vy-
chytávky“. Zúčastnili sa se-
niorskej olympiády, navštívili 
malebnú obec Lednice, vino-
hradnícke mesto Mikulov, aj 
modernú prevádzku na výrobu 
bio čajov a korenia v dedinke 
Čejkovice. Pozoruhodným zá-
žitkom bol určite výlet do Val-
tíc, kde seniori absolvovali zá-
žitkový prehliadkový okruh po 
zákutiach barokového divad-
la. Každý deň hostitelia za-
bezpečili aj večerný program 
s harmonikou a spevom. Do 
Valtíc prišli seniorov navští-
viť zástupcovia všetkých troch 
miest. Primátor Juraj Petrako-
vič vyjadril úprimnú spokoj-

nosť s tým, že tieto stretnutia 
konečne začali výborne fun-
govať nielen na úrovni oficia-
lít, ale najmä na priateľských 
spoločných zážitkoch našich 
občanov. 
 

22. - 26. 5. Benátky 
nad Jizerou - stretnutie 

skautov
Koncom mája modranskí skau-
ti vyrazili na priateľskú výpra-
vu do Benátok nad Jizerou. 
Okrem kamarátskych stretnu-
tí pri skautskej vatre a lesných 
dobrodružstvách boli hosťami 
na otvorení centra ekologickej 
výchovy, ktoré sa stalo novým 
sídlom miestneho skautské-

ho klubu Povoděň. Slávnost-
nú pásku spoločne prestrihli 
zástupcovia všetkých troch 
partnerských miest. Súčasťou 
otvorenia bola vernisáž výsta-
vy „Návrat kopytníků do čes-
ké krajiny“, čo sa Benátčanom 
aj reálne podarilo. Do bývalé-
ho vojenského priestoru úspeš-
ne priviedli zubry, divoké kone 
a praturov, areál je však natoľko 
veľký, že naša výprava by mu-
sela stráviť viac času pozorova-
ním, aby mohli zvieratá vidieť 
na vlastné oči. Dobré veci však 
trvajú krátko a odchod domov 
sa priblížil skôr, než by si všet-
ci želali. 
Tešíme sa na ďalšie priateľské 
stretnutia a čoskoro privítame 
v Modre aj návštevu z družob-
ného mesta Overijse z Belgic-
ka.

Denisa KOVÁCSOVÁ, 
Mesto Modra
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V modranskom chotári bolo šesť 
kontajnerov odpadu
Mesto Modra pristupuje k otáz-
ke ochrany životného prostre-
dia a čistenia od odpadov 
zodpovedne. V rámci pra-
videlne na jar organizova-
nej upratovacej akcie sa za 
aktívnej pomoci a ochoty 
dobrovoľníkov, ktorým na 
Modre záleží, vyzberalo 7 
m3 odpadu, čo je asi 6 zá-
vesných kontajnerov! Pne-
umatík sa v chotári a v prí-
rode Modry našlo 20 ks. 
Počas Jarného zberu elek-
troodpadu bolo z domác-
nosti Modranov odveze-
ných 6 440 kg vyradených 
elektrických zariadení 
a spotrebičov. celkovo sa 
na Jarnom upratovaní po-

dieľalo viac než 20 záujmových 
skupín a združení dobrovoľní-

kov a mnohí ďalší jednotlivci, 
ktorí sa o Modru a jej prostre-
die pravidelne starajú aj naprí-
klad počas prechádzky okolitou 
prírodou. V mene mesta Mod-
ry zo srdca ďakujeme všetkým 
ľuďom, ktorí sa zúčastnili tejto 

dobrovoľnej verejnoprospeš-
nej akcie. Niekoľkí boli už me-
novaní, ďalším nemenovaným 
veľmi pekne ďakujeme! (red)

Zamestnaci mestského úradu 
namaľovali detské ihrisko na 
Podhorskej ulici.
Malí obyvatelia bytoviek na Tr-
navskej zveľadili hracie prvky 
pre seba i kamarátov popri do-
me.

Separovanie odpadu - musíme sa zlepšiť
Priemerný Slovák vyprodukuje ročne 350 kg odpadu, z toho však 
vytriedi len niečo vyše 70 kg čo zodpovedá 20%. Keď si vezmeme, 
že do roku 2020 by sme mali vyseparovať 50% z celkového množ-
stva, zostáva skonštatovať, že je nevyhnutné sa v separovaní zlep-
šiť. Novým zákonom o odpadoch a jeho novelizáciami vstupujú 
do platnosti zmeny, týkajúce sa triedenia odpadu, ktoré sa priamo 
dotýkajú obyvateľov. O niektorých zmenách sme už informovali, 
jedna z nich sa priamo týka triedenia papiera. 

Modranov žijúcich v bytových 
domoch na sídliskách sa táto 
zmena priamo dotýka, lebo už 
nie je možné ukladať odpado-
vý papier do separačných ná-
dob spolu s plastmi, plechov-
kami a nápojovými kartónmi. 
Pre mesto to znamená, že musí 
opustiť cestu zmiešanej separá-
cie, ktorú využívalo z priesto-
rových dôvodov, aby smetné 
nádoby neblokovali verejný 
priestor, prípadne parkovacie 
miesta a počas mesiacov máj 
a jún v spolupráci so zberovou 
spoločnosťou fcc Trnava, s.r.o. 
prerozdelili a následne doplnili 
smetné nádoby tak, aby bolo 
možné splniť podmienky odde-
lenej separácie v zmysle platné-
ho zákona. 
Pracovníci mesta budú v spo-
lupráci so zberovou spoloč-
nosťou priebežne monitorovať 

zaplnenosť smetných nádob. 
Bohužiaľ, stále zápasíme s bez-
ohľadnosťou niektorých ľudí 
voči svojim susedom a to najmä 
v tom, že do separačných ná-
dob vhadzujú odpad, ktorý do 
nich nepatrí a kartóny či plas-
tové fľaše nerozložia a nestla-
čia. Tak sa stáva, že preplnená 
smetná nádoba, ktorá znečisťu-
je široké okolie je plná vzdu-
chu a nie odpadu, ktorý do nich 
patrí. Pre lepšiu orientáciu, čo 
kam patrí boli všetky smetné ná-
doby označené rôznofarebnými 
nálepkami, na ktorých je uvede-
né, čo sa do ktorej smetnej ná-
doby smie ukladať a čo nie. Pre 
Modranov v rodinných domoch 
sa nezmenilo nič.
Potrebe triedenia odpadov sme 
sa venovali už v mnohých člán-
koch. Nechceme strkať všet-
kých obyvateľov sídlisk do jed-

ného vreca, ale bohužiaľ si ešte 
veľa občanov a najmä žijúcich 
v bytových domoch neuvedo-
muje, že triedenie nie je vecou 
dobrovoľnosti. Separácia odpa-
dov je vec nevyhnutná a jej níz-
ka úroveň má a bude mať nevy-
hnuté finančné následky pre celé 
mesto a tým aj pre jednotlivých 
občanov. Taktiež je dôležité 
prestať brať vytriedený papier, 
plast, sklo.... umiestnený v se-
paračných nádobách ako od-
pad a začať sa k ním chovať ako 
k surovine, s ktorou bude mu-
sieť niekto ďalej pracovať. Nie 
sú to len stroje, ale ľudia, ktorí 
odpad vytriedia a pripravia na 
ďalšie spracovanie. Taktiež jed-
notlivé technológie, ktorými sa 
tieto suroviny ďalej spracúvajú 
majú presne zadané požiadavky 
na kvalitu spracovávaného sepa-
rátu. Pokiaľ je tento odpad zne-
čistený komunálnym či staveb-
ným odpadom do takej miery, že 
znehodnotí vytriedenú surovi-
nu, je všetka snaha ľudí, ktorým 
záleží na prostredí, v ktorom ži-
jú zmarená. V neposlednom ra-
de je tu finančná zodpovednosť 
za odpad a tá sa nekončí tým, 
že odpad opustí mesto. Náklady 

mesta na nakladanie s akýmkoľ-
vek odpadom, ktorý sa z Modry 
odvezie sa priamo úmerne od-
víjajú od jeho množstva. Takže, 
keď sa stáva odpadom aj to, čo 
by odpadom ani nemuselo byť, 
rastú aj náklady mesta. Okrem 
ekonomickej stránky má trie-
denie veľký vplyv na životné 
prostredie, ktorého sme neod-
deliteľnou súčasťou. Napríklad 
sklenená fľaša alebo pohár sa 
v prírode rozkladajú 4 000 ro-
kov. Polystyrén, ktorý často trčí 
zo smetných nádob na komunál-
ny odpad sa rozkladá 1 000 ro-
kov, ak by bol však odovzdaný 
v zbernom dvore, vznikol by 
z neho nový výrobok. Plasto-
vým taškám a vreciam to trvá 
polovičný čas. 
Sme si vedomí toho, že sa ten-
to problém nevyrieši zo dňa na 
deň, lebo je to o pohodlí každé-
ho z nás. Je to o tom, vystúpiť 
zo svojej komfortnej zóny a ak-
tívne sa zapojiť do riešenia toh-
to celospoločenského problé-
mu, lebo toto nie je len problém 
Modry, ale aj mnohých iných 
miest.

Kristína ČECHOVÁ, 
referát životného prostredia
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Škola v prírode zo ZŠ Vajanského
Aj tento rok štvrtáci našej školy išli do 
školy v prírode Twistovo, bol to posledný 
májový týždeň. Škola sa nachádza v pre-
krásnom lesnom prostredí pri Trenčianskej 
Teplej. Počas celého pobytu sa deťom ve-
novali animátori, ktorí im vymýšľali rôz-
ne hry, súťaže a zábavu. celé popoludnia 
deti trávili vonku pri športových a zábav-
ných hrách a súťažiach, ale mohli si za-
hrať aj rôzne športy, ako futbal, basketbal, 
volejbal, tenis, florbal, či povoziť sa na 

štvorkolkách. V stredu sme boli na výle-
te v Bojnickom zámku a v ZOO, vo štvr-
tok sme zvládli turistiku do Trenčiankych 
Teplíc. Koncom týždňa sme mali opekač-
ku, diskotéku a celotýždenné vyhodno-
tenie súťaží. Koniec školy v prírode pri-
šiel veľmi rýchlo, a nám bolo smutno, že 
už musíme odísť domov. Bolo nám super 
a ďakujeme!

Stanislava BENKOVSKÁ, 
učiteľka ZŠ

Vláčikom 
do diaľky

Vďaka Nadácií Volkswagen Slovakia a Ob-
čianskemu združeniu Európsky škôlkar zís-
kala naša Materská škola na Kalinčiakovej 
ulici finančné prostriedky na zakúpenie no-
vej preliezačky - vláčika a strunovej hojdač-
ky. Deti si tak počas pobytu na školskom 
dvore môžu intenzívnejšie zdokonaľovať 
základné pohybové zručnosti. Získavajú 
tiež pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám 
a zdravému životnému štýlu. Veľmi pekne 
ďakujeme.
 Oľga ŠEBOVÁ a kolektív MŠ

Študenti vedia prekvapiť
Keď sme na Gymnáziu K. Štúra vypísali súťaž o naj - info 
leták o Modre v anglickom jazyku, nevedeli sme, aké príjem-
né prekvapenie nás od študentov čaká. Myšlienka sa zrodi-
la vtedy, keď sme dostali pre študentov info letáky o Modre 
v slovenskom jazyku, aby lepšie poznali svoje mesto. A vtedy 
to prišlo. Čo tak vytvoriť pútavý leták o meste, v ktorom štu-
dujem tak, aby na prvý pohľad zaujal zahraničného turistu 
a ten by sa rozhodol pobudnúť tu dlhšie, prezrel si ponúkané 
pamiatky a spojil pobyt s gurmánskymi zážitkami. Veď táto 
téma je aj súčasťou maturitných zadaní z anglického jazyka. 
A naše mesto má naozaj čo ponúknuť.

Študentov sme povzbudili ku 
kreativite a originalite, čo sa týka 
obsahu a vlastnej tvorby. Niekto-
ré práce sú ručne maľované, iné 
upútajú tvarom, slovnými hrač-
kami, grafickou úpravou a všet-
ky dopĺňa výstižný text v AJ. 
Z množstva originálnych a zau-
jímavých prác nám bolo ťažko 
vybrať tri najlepšie. Rozhodli 
sme teda pre hlasovanie študen-
tov aj zamestnancov našej ško-
ly. Z tohto hlasovania vzišli tieto 
umiestnenia. Za mladších žia-

kov 1. miesto - Barbora Gacíko-
vá Repčíková prima, 2. miesto 
- Jerguš hollan prima, 3. miesto 
- Gréta fedora homzová ter-
cia a v kategórii starších žiakov 
1. miesto - Ema Polakovičová 
kvarta, 2. miesto - Janina Marti-
néz kvinta, 3. miesto - Dávid Ka-
jan kvarta. Som rada, že pribudli 
ďalšie ocenené práce z TIc a zá-
roveň chcem poďakovať za zá-
ujem a spoluprácu TIc a mesta 
Modry, o práce našich študentov. 
Vďaka patrí aj rodičom detí, kto-

rí im vytvorili vhodné zázemie 
a podporu. 
Naši mladí ľudia sú tvoriví, ši-
kovní a dokážu vytvoriť neoča-
kávané a dobré diela, ak sa im na 
to dá príležitosť. Tento veľký po-
tenciál mladých, ak bude správ-
ne usmernený, môže vyústiť do 
spolupráce k vzájomnému pro-
spechu, ale najmä k prospechu 
nášho mesta, ktoré je pre turistov 
také atraktívne. Je to ako s rast-
linkou, ktorú zasadíme a stará-
me sa o ňu. hoci dnes ešte úrodu 

nevidíme, časom môže priniesť 
dobré ovocie. hoci v namáhavej 
denno-dennej práci učiteľa so ži-
vým, často nepoddajným a  svoj-
ským materiálom, je veľa stresu-
júcich momentov, sú aj situácie, 
ktoré učiteľovi dodajú nový dych 
a zadosťučinenie, že jeho náma-
ha nie je márna.

RNDr. Elena BENCOVÁ, 
pedagóg na GKŠ v Modre

Primátor ocenil šikovných gym-
nazistov.
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Novinky zo ZŠ Ľ. Štúra
Školský rok 2016/2017 sa po-
maly blíži ku koncu. Ešte pár dní 
pobudnú žiaci vo svojich lavi-
ciach a 30. júna zazvoní zvonček 
v škole poslednýkrát. Všetci sa 
už tešíme na dva mesiace vytúže-
ného oddychu.
ZŠ Ľ. Štúra má opäť za sebou 
úspešný rok. Všetky úspechy sa 
však na stránky Modranských 
zvestí nepomestia. Veď naši žia-
ci sa počas školského roka zú-
častnili vyše 90 súťaží rôzneho 
zamerania. Až 84 žiakov I. stup-
ňa a 165 žiakov II. stupňa bo-
lo úspešných v okresných, kraj-
ských a celoslovenských kolách 
súťaží. Naša škola má takmer 
100- percentnú účasť v súťažiach 
a každý žiak mal príležitosť uká-
zať svoj talent a schopnosti. Už 
niekoľko rokov majú žiaci piate-

ho ročníka Ročníkovú konferen-
ciu venovanú rodine. Workshop, 
prezentácie na tému život si pri-
pravujú žiaci ôsmeho ročníka. 
Blokové vyučovanie o našom 
regióne majú zase šiestaci. Žiaci 
sú učiteľmi vedení k tomu, aby 
svoje poznatky dokázali prezen-
tovať aj pred verejnosťou. Škola 
pravidelne organizuje lyžiarsky 
výcvik v obľúbenom lyžiarskom 
stredisku Martinky, ako aj pla-
vecký výcvik pre žiakov tretieho 
ročníka v krytej plavárni v Pezin-
ku. Štvrtáci zase zisťujú, aké je to 
učiť sa v škole v prírode. V tom-
to školskom roku sa učili v nád-
hernom prostredí Kysúc. Žiaci I. 
stupňa dávajú bodku školskému 
roku Slávnostnou akadémiou, 
ktorá je už tradične spojená s roz-
lúčkou deviatakov. Aj touto ces-

tou vás všetkých srdečne na ňu 
pozývame. Bude sa konať vo 
štvrtok, 29. júna 2017 o 18.00 
v KDĽŠ. Naši mladší žiaci si pri-
pravujú veľmi pekný a zaujíma-
vý program. Zároveň vo vestibu-
le KDĽŠ bude vernisáž úspechov 
všetkých našich žiakov.
A na záver sa patrí poďakovať 
všetkým pani učiteľkám a pani 
vychovávateľkám, ktoré sa počas 

celého školského roka, častokrát 
aj na úkor svojho osobného voľ-
na, aktívne podieľali na prípra-
vách detí do súťaží. Snaha všet-
kých priniesla vytúžené ovocie 
v podobe nádherných výsledkov 
našej školy. Poďakovanie záro-
veň patrí aj rodičom, ktorí sa ak-
tívne zapájali do diania školy.

Mária SETNICKÁ, 
za ZŠ Ľ. Štúra 

Aktívni gymnazisti 
Druhý polrok školského roku 2016/2017 sme na gymnáziu začali 
edukatívnym projektom Educate Slovakia v anglickom jazyku. 
Projekt zabezpečovala medzinárodná študentská organizácia 
Aiesec s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR. Z našej školy sa projektu zúčastnili triedy IV.A, III.A, 
septima a sexta. Počas týždňa od 6. 2. do 10. 2. mali študenti ho-
diny s dvoma zahraničnými lektorkami. Zámerom projektu bo-
lo nielen rozvíjať komunikáciu žiakov v anglickom jazyku, ale 
najmä spoznávať samých seba prostredníctvom poznania rôz-
nych kultúr, tradícií a rozdielov vo svete.

V týždni od 3. 4. do 7. 4. sa v rám-
ci projektu English Weeks vybra-
ní študenti tried III. A, II.A, septi-
ma a sexta zúčastnili intenzívneho 
kurzu angličtiny pre pokročilých 
pod vedením amerického lektora 
Grega. Žiaci si zdokonaľovali naj-
mä konverzáciu a slovnú zásobu 
prostredníctvom rôznych hier, ak-
tivít a workshopov.
Tretí štvrťrok tohto školského ro-
ku bol pre nás a našich študen-
tov veľmi úspešný. Naši študen-
ti dosiahli v súťažiach výborné 
umiestnenia. V  okresnom kole 
matematickej olympiády sa naši 
študenti ukázali ako výborní ma-
tematici. V kategórii Z6 sa na 2. 
mieste umiestnila Ninka habar-
dová (prima) a úspešnými rieši-
teľmi v tejto kategórii boli Mária 
Staňová (prima) a Dominik Len-

gyel (prima). V kategórii Z7 krás-
ne 1. miesto obsadila Barborka 
Steinhüblová (sekunda) a výborné 
umiestnenie získali Miško Šulák 
(sekunda) a Evka Ondovčíková 
(sekunda), ktorí boli úspešnými 
riešiteľmi. V okresnom kole Py-
tagoriády v kategórii P7 sa na 1. 
mieste umiestnil Dominik Viliam 
Voštinár (sekunda). V okresnom 
kole geografickej olympiády.v ka-
tegórii f (prima a  sekunda) zvíťa-
zil v konkurencii 29 žiakov Jerguš 
hollan (prima). Úspešnými rieši-
teľmi tejto súťažnej kategórie bo-
la aj Klára fedorová (sekunda) a  
Andrej Tóth (sekunda). V  kategó-
rii E (tercia a kvarta) postúpil do 
krajského kola z tretieho miesta 
Krištof Nemček (kvarta). Úspeš-
nými riešiteľmi boli Tomáš ha-
nula (tercia) a Viktória Turiničová 

(tercia). V krajskom kole geogra-
fickej olympiády v kategórii A sú-
ťažila Petra Podskočová (II. A), 
ktorá obsadila s prácou o migrá-
cii obyvateľstva 2. miesto, čím si 
vybojovala postup do celoštátne-
ho kola. Rovnako sa darilo aj Ri-
chardovi Nemčovičovi (septima), 
ktorý s prácou o umelých vodných 
nádržiach na Slovensku v kategó-
rii B tiež obsadil 2. miesto a tiež 
postupuje do celoštátneho kola. 
Tretie miesto v kategórii B zís-
kal Matúš Tallo, ktorý obhajoval 
prácu o pôvode ovocia a zeleniny 
v našich obchodoch.
V marci sa v ZŠ Častá konalo 
okresné kolo súťaže v predne-
se poézie a prózy hviezdoslavov 
Kubín. V III. kategórii dosiahli 
obe žiačky našej školy výborný 
výsledok: Natália Ježíková (se-
kunda) zvíťazila v prednese pró-
zy a postúpila do krajského kola 
a Lucia Šimková (sekunda) obsa-
dila v prednese poézie 2.miesto. 
Súťaž Expert geniality show po-
núka žiakom možnosť súťažiť 
v dvoch vedomostných testoch. 
Najúspešnejšími riešiteľmi, kto-
rí sa pýšia titulom Top Expert, 
sa stali: Jerguš hollan (prima) - 
7. miesto na Slovensku, v téme 
„Svetobežník“ dosiahol 3. miesto 
na Slovensku. Tomáš hanula (ter-
cia) - 13. miesto na Slovensku, v  

téme „Dejiny, udalosti, umenie“ 
dosiahol 3. miesto na Slovensku 
a predbehol 99, 57 % ostaných sú-
ťažiacich vo svojej kategórii. Lu-
cia Čintalová (prima) - 75. miesto 
na Slovensku, v téme „Tajomstvá 
prírody“ dosiahla 29. miesto na 
Slovensku.
V okresnom kole olympiády 
v anglickom jazyku sa Tomáš 
Sedliak (prima) v kategórii 1A 
a Adam Massar (kvarta) v ka-
tegórii 1B umiestnili na 3. mies-
te. V kategórii 2A sa v obvod-
nom kole na 2. mieste umiestnil 
Viliam Šebora (I. A), v kategó-
rii 2B na 2. mieste Jakub Szabó 
(septima) a v kategórii 2c2 na 
2.mieste Ivan Andel (IV. A). Naši 
študenti sú aj výborní športovci. 
V krajskom kole v stolnom te-
nise žiakov ZŠ naši študenti zís-
kali 2. miesto, v obvodnom kole 
vo volejbale žiačok SŠ získali 3. 
miesto, v obvodnom kole vo vo-
lejbale žiakov SŠ získali 1.miesto 
a v krajskom kole v hádzanej žia-
kov SŠ získali 3. miesto. V tom-
to roku sme sa zapojili do súťa-
že IQ olympiáda. Regionálnymi 
finalistami sa stali Evka Ondov-
číková (sekunda), Bianka Ušáko-
vá (sekunda), Petra Molinari (ter-
cia), a Matej Palo (kvarta).

Mgr. Danica GRNÁČOVÁ, 
riaditeľka školy
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Deň pre naše, malé aj veľké, deti
Medzinárodný deň detí je sviatkom našich najmenších. Radi ho 
oslavujú rôznymi veselými, hravými a najmä sladkými aktivitami. 
Inak tomu nebolo ani tento rok 1. júna a v nasledujúce dni. Pestrý 
program pre deti pripravili školy, športové kluby, rodičia, občianske 
združenia, organizácie i mesto Modra. 

Boli sme sa pozrieť, ako si uží-
vajú tento deň žiaci základných 
a materských škôl. Dopoludnia 
si škôlkari pozreli animované fil-
my v modranskom kine, „štúrka-
ri“ kreslili obrázky na chodníky 
v blízkosti škôl a v rámci obeda 
všetci prijali pozvanie od dlho-
ročného sponzora modranské-
ho Dňa detí, zmrzlinára Adema 

Useiniho. Ten spoločne s rodi-
nou pozval na ochutnávku svo-
jich dobrôt každé dieťa v Modre. 
Aj touto cestou mu v mene ob-
darovaných patrí srdečná vďaka. 
Vďaka za to, že vyčarí deťom 
úsmev na tvári a za to, že udr-
žiava dlhoročnú milú tradíciu, 
ktorú pred mnohými rokmi za-
viedol jeho otec Mejzin. Aj na-

sledovné dni sa niesli v znamení 
osláv Dňa detí. Žiaci zo ZŠ Va-
janského si zmerali sily na svo-
jom tradičnom športovom dni 
v areáli štadiónu. Zahrali si vy-
bíjanú a florbal, pretekali v be-
hu vo vreci, či so zviazanými 
nohami. Na nádvorí historickej 
radnice sa i napriek jarnej búr-
ke zišli malí nádejní keramikári 
a spoločne s majstrami keramic-
kého remesla tvorili pekné drob-
nosti na hrnčiarskom kruhu. Nuž 
a aký by to bol deň detí bez na-
šich modranských hasičov. Tí sa 
v plnej zbroji predviedli na krá-

ľovanskom ihrisku a vyšantili sa 
spoločne s deťmi v pene. Pros-
tredníctvom našich stránok by sa 
radi poďakovali aj rodičia detí 
v Kráľovej za skvelú akciu, kto-
rá sa konala na ihrisku v Mod-
re-Kráľovej. Program spestril 
miestny dobrovoľnícky hasičský 
zbor a kynologický klub J. Sto-
lárika. Špeciálne poďakovanie 
patrí aj pánovi Ademovi Useini-
mu, ktorý akciu podporil zmrzli-
nou pre všetky deti. Ďakujeme! 
Nuž a poďakovanie patrí vlast-
ne každému, kto sa akýmkoľvek 
pričinením podieľal na tom, aby 
boli naše deti spokojné a šťastné 
tak, ako má každé dieťa v každý 
deň byť. (jk)

WILDHONEY 
prírodná kozmetika, 

bio èaje a korenia, 
talianske mydlá a parfémy

Sme pres�ahovaní na Štúrovu 59 
do kaviarne Polo Garden
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Mesto aktívne podporilo kastrácie ferálnych mačiek
Modra nie je odlišná od iných miest Slovenska a aj u nás žijú 
na ulici mačky. Pouličné alebo tzv. ferálne mačky žijú v súla-
de s prírodou často však v blízkej spoločnosti človeka. Pod-
ľa zákona by sa malo každé mesto starať o túlavé zvieratá 
a zabezpečiť ich odchyt, kastráciu a umiestnenie. Ako jedna 
z mála na Slovensku modranská mestská samospráva pocho-
pila nutnosť prevencie v tejto oblasti a vyčlenila na realizácie 
kastrácií pouličných mačiek financie v rozpočte. 

Nekastrované zvieratá sa nekon-
trolovateľne množia, môžu byť 
nepokojné a hlučné. Mesto Mod-
ra sa preto v uplynulom období 
začalo aktívne zaoberať témou 
kastrácie pouličných mačiek, je 
to medicínsky úkon, ktorý je aj 
vo svete najosvedčenejším spôso-
bom regulácie stavov pouličných 
zvierat. V uplynulých dňoch boli 
preto vykonané viaceré odchyty 
a následné kastrácie voľne žijú-
cich zvierat v lokalite Komenské-
ho ulice pri obchodných centrách. 
Kastrácie boli realizované odbor-
ne veterinárnym lekárom, za asis-
tencie mestského úradu a mest-
skej polície, ktorá danú aktivitu 
víta a vidí ju ako logické pred-
chádzanie možným problémom či 
už na úseku verejnej bezpečnosti 
alebo zdravia. Zástupca primátora 
Modry Marian Gavorník: „Mesto 
sa rozhodlo riešiť kastrácie zvie-
rat, ktoré žijú na ulici. Našli sme 
financie a vôľu pustiť sa do pre-
vencie. V mnohých mestách na 
Slovensku začínajú byť pouličné 
zvieratá problémom, najmä pre 
to, že sa premnožili. U nás tento 
stav našťastie nie je a aby sa ani 
nevyvinul, začali sme aktívnu spo-
luprácu s dobrovoľníkmi a od-
borníkmi. Veríme, že obyvatelia 

dané kroky ocenia ako prospešné 
pre celú komunitu a že zároveň 
aj zjednodušíme život pouličných 
zvierat“. Po absolvovaní veteri-
nárneho ošetrenia a po rekonva-
lescencii boli zvieratá vypuste-
né do prirodzeného prostredia, 
v ktorom žijú. Okrem uvedeného 
sa o pravidelný odchyt, ošetrenia 
a kastrácie starajú v Modre aj via-
cerí dobrovoľníci. Ich zásluhou 
sa pravidelne v rámci prevencie 
uskutočnili viaceré odchytové ak-
cie v lokalite mestského cintorína, 
ulíc Dukelská, Sokolská, Druž-
stevná a Šúrska. Mnohé z poulič-
ných zvierat, ktoré boli kontaktné 
sú úspešne adoptované. Pouličné 
zvieratá tak nepribúdajú párením 
a kastrácie sú prirodzenou a ro-
zumnou reguláciou stavov.

Ferálne mačky
Sú to zväčša potomkovia domá-
cich mačiek, ktoré pôvodne žili 
s človekom, ten ich vyhodil a ony 
sa naučili žiť na vlastnú päsť na 
ulici. Mnohé z nich sa na ulici 
narodili a tá sa stala ich prirodze-
ným prostredím a domovom. 

Stratená alebo 
pouličná?

Domáca mačka je prítulná, 
zvyknutá na človeka, môže mať 
obojok alebo čip. Nájsť majite-
ľa je možné prečítaním čipu, je 
správne nájdené zviera zaniesť 
k veterinárovi. Naopak ferálna 
mačka je plachá, bojazlivá, ne-
zvyknutá na spoločnosť človeka. 

Kastrovaná mačka
Nemnoží sa, neroznáša choroby, 
čistí prostredie od hlodavcov. 

Ak viete pomôcť, 
ďakujeme

Dobrovoľníci aj v iných mes-
tách vždy prosia obyvateľov 
o pomoc. Ak už nie inak, mini-
málne vo forme rešpektovania 

života pouličných zvierat. Ak 
máte možnosť a chuť pomáhať 
mačkám v ich neľahkom živote, 
pripojte sa k dobrovoľníkom, 
ktorí sa o ne starajú na vlastné 
náklady a vo svojom osobnom 
čase. 
Zákon o veterinárnej starostli-
vosti § 22 Ochrana zvierat, od-
st. 2 a 3 Zákona o veterinárnej 
starostlivosti č. 39/2007 Z. z., 
ktorým sa okrem iného, zaka-
zuje týranie zvierat, ktorým je 
každé konanie, ktoré spôsobu-
je zvieraťu poškodenie zdravia; 
ktorým sa spôsobí zvieraťu tr-
valá alebo dlhodobá porucha 
správania; prekračujú biologic-
ké schopnosti zvieraťa alebo sa 
zvieraťu spôsobuje neprimera-
ná bolesť, poranenie alebo utr-
penie; obmedzuje sa výživa a 
napájanie zvieraťa, čo poško-
dzuje jeho zdravotný stav; kto-
ré spôsobí zvieraťu bolesť alebo 
utrpenie tým, že sa použije ako 
živá návnada. Ďalej sa zakazuje 
zvieratám podávať potravu ob-
sahujúcu látky alebo predmety, 
ktoré spôsobujú bolesť, utrpe-
nie; zasahovať do priebehu pô-
rodu spôsobom, ktorý zväčšuje 
bolesť alebo poškodzuje zdra-
vie; štvať zviera proti zviera-
ťu, a i. Zakazuje sa propagovať 
týranie zvierat; opustiť zviera s 
úmyslom zbaviť sa ho; za opus-
tenie sa nepovažuje vypustenie 
voľne žijúceho zvieraťa do jeho 
prirodzeného prostredia, ak to 
dovoľuje jeho zdravotný stav. 

Jana KUCHTOVÁ,  
Martina MAJDANOVÁ

Dobrá spolupráca obyvateľov s úradom
Počas pracovných výjazdov v te-
réne vykonávame aj obhliadky 
kanalizačných šácht s prípojka-
mi. Zistené nedostatky potom 
riešime podľa priority a v sú-
činnosti s obyvateľmi. V ostat-
ných mesiacoch sme po konzul-
tácii s pracovníkmi BVS riešili 
aj kanalizačnú prípojku bytové-
ho domu na Komenského ulici 
č. 6. Betónová obruba šachty tu 
bola v značnom rozpade a po-

klop držal iba v niektorých bo-
doch okraja. Po odkrytí šachty 
sme zistili, že potrubie zasypáva 
pôda, hrozilo upchatie a celkový 
stav s nahádzaným odpadom od 
okoloidúcich bol lákadlom pre 
hlodavce. Konkrétna kanalizač-
ná prípojka však nie je v správe 
BVS, pozemok síce patrí mestu, 
no vlastníkmi prípojky sú majite-
lia domu. Okolie šachty sme pre-
to zabezpečili zábranami a vy-

zvali obyvateľov bytového domu 
prostredníctvom SBDO, aby ha-
varijný stav nebezpečnej šachty 
v blízkosti školy riešili z vlast-
ného fondu opráv. Obyvatelia 
sa k tomuto problému postavili 
zodpovedne a prípojku patriacu 
k bytovému domu dali prečistiť 
spolu s vedľajšou šachtou, tiež 
patriacou k bytovke a následne 
boli obe zrekonštruované. Tou-
to opravou sa našťastie včas pre-

dišlo nepríjemnostiam s kanali-
záciou. V podobných prípadoch 
je teda dôležité, aby ľudia, ktorí 
nás častokrát aj sami upozorňujú 
na problém najskôr zvážili, kto je 
podľa Zákona o verejných vodo-
vodoch a kanalizáciách povinný 
riešiť poruchu, prípadne údržbu 
siete. Sme radi, že sa zaujímate 
o svoje okolie a radi s vami pre-
konzultujeme vaše otázky.

Katarína RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA, referát 

evidencie majetku 
MsÚ Modra
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Piaty Deň modranského sirotinca
Brány prvého slovenského sirotinca sa pre verejnosť otvorili 
v sobotu 20. mája 2017. Dobrovoľníci venovali Deň sirotinca je-
ho zakladateľovi Pavlovi Zochovi, výnos zbierky z burzy kolá-
čov, predaja keramiky s názvom modranska a linorytov mod-
ranských umelcov použijú na opravu krovu. 

cirkevný zbor EcAV na Sloven-
sku Modra v partnerstve s dobro-

voľníkmi z občianskeho združenia 
Modranská beseda po piaty raz 

ponúkol laickej i odbornej verej-
nosti informácie o projekte obno-
vy sirotinca formou návštevy ná-
rodnej kultúrnej pamiatky, ktorá 
je bežne pre verejnosť uzatvorená. 
Piaty Deň sirotinca bol venovaný 
jeho zakladateľovi Pavlovi Zo-
chovi, ktorý pred 120 rokmi pri-
šiel do Modry, kde do svojej smrti 
pred 110 rokmi významne pôso-

bil v sociálnej, cirkevnej a spo-
ločenskej oblasti. Do priestorov 
sirotinca sa pravidelne vracajú aj 
účastníci jeho pohnutej minulos-
ti - siroty, ktoré vychovali v siro-
tinci, deti, ktoré sa zachránili pred 
vojnou, ich príbuzní a priatelia.
Piaty Deň modranského sirotin-
ca zorganizovali cirkevný zbor 
EcAV v Modre a OZ Modran-
ská beseda s podporou partnerov 
Mesto Modra, Modranské zvesti, 
Rádio Modra, TV Pezinok. (mf)

Kráľová veselo hodovala
Naša historická časť Modry Kráľová opäť po roku hodovala. 
Pred kultúrnym domom sa zišli miestni aj zvedaví návštevníci 
z okolia. Zavítal i predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo, ktorého ulicami sprevádzal viceprimátor Modry 
Marian Gavorník. Hodovalo sa presne od obeda až do polnoci 
s bohatým kultúrnym programom. O ten sa už tradične postarali 
naši najmenší účinkujúci z materských a základných škôl.

Pripravená bola aj obľúbená sú-
ťaž pre šikovné gazdinky, cuk-
rárky a pekárky s názvom Krá-
ľovská lajdinontka 2017. Sily si 
tento raz zmerali v pečení tradič-
nej bábovky a prihlásených bo-

lo nakoniec dovedna 17 kusov! 
Každá bola iná na pohľad i s inou 
chuťou. Líšili sa cestom, surovi-
nami aj zdobením. Porota v zlo-
žení predseda Jozef Kováč z Pe-
kárne Častá, Alžbeta Čaputová 

z Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Modre, poslankyňa Viera Jan-
čovičová, Vlasta Bartošová z OZ 
Kráľovan a minuloročná víťazka 
Ľubomíra Kallnassyová z Mod-
ry nemali ľahkú prácu. Veď zde-
gustovať 17 báboviek nebola 
hračka. Nakoniec však dospeli 
k jednoznačnému záveru a k ví-
ťaznému poradiu.
Novou lajdinontkou (cukrárkou) 
sa stala a kraľovať bude až do bu-
dúceho hodovania Michaela hu-
decová z Kráľovej s čokobábov-
kou č. 12 plnenou čučoriedkami, 
druhá priečka patrí rovnako Krá-
ľovanke Monike Koníkovej za 

bábovku č. 7 - orechová s kara-
melom, nuž a na treťom mieste 
uspeli malé kamarátky-cukrárky 
Peťka fuňová z Modry a Nataš-
ka Balnová z Bratislavy, ktoré 
priniesli svoju citrónovú bábovku 
č. 3. Všetkým oceneným dámam 
srdečne blahoželáme a dovidenia 
o rok, milé naše lajdinontky. 

(jk)

Nové kráľovské lajdinontky. Zľa-
va Nataška Balnová a Peťka Fu-
ňová, Monika Koníková a Mi-
chaela Hudecová.
Alegorický veselý sprievod Krá-
ľovou.

Dáme do prenájmu 
v centre Modry 
priestory 70 m2 

na obytné 
alebo podnikatel ské úcely.

Telefón: 0903 248 802.
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Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, kto-
rí sa prišli 5. júna poslednýkrát rozlúčiť s našou milovanou manželkou, 
mamou a babičkou Oľgou Petrakovičovou, ktorá nás navždy opustila 
1. júna 2017. Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Spomienka
Dňa 29. 6. 2017 si pripomenieme 10. výročie úmr-
tia nášho drahého manžela, otca a dedka Rudolfa 
Ulricha. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. Manželka Viktória, syn Igor s rodinou 
a dcéra Dana s rodinou. 

Tichá spomienka
Keď sa slnko ukladalo spať, ty si sa musel 
k hviezdam ponáhľať. Už prešiel rok, odkedy pri-
šiel ten osudný deň plný sĺz a žiaľu, keď motorku 
nezaparkoval si viac k domu. I keď vyhasli náhle 
oči tvoje milé, spomienka na teba Marek, v nás stá-

le žije. 13. júna uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný 
Marek Šebo († 27). S láskou spomína smútiaca rodina.

Spomienka
S bolesťou v srdci si 18. júna 2017 pripomíname 
piaty rok, čo nás navždy opustil náš drahý otecko, 
dedko, pradedko, svokor a brat Milan Podhradský. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím, spolu 
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína 

smútiaca rodina.

Spomienka
Pred 5 rokmi v rozpuku jari a prvých kvetov od 
nás navždy odišiel nás milovaný otec, dedko, syn 
a brat, kolega MUDr. Ľuboslav Gavorník. Odi-
šiel náhle, bez rozlúčky a zanechal po sebe rodinu, 
kolegov a priateľov, ktorí ho poznali ako človeka 
s veľkým srdcom a vždy otvorenou náručou. chýba nám každý deň 
a každý deň nám ho pripomínajú stromy, ktoré zanechal v záhra-
de a ktoré s láskou sadil pre svoje vnúčatá Mateja a Annu. Ostane 
navždy v našich srdciach, venujte mu s nami tichu spomienku. Za 
všetkých, ktorí ho mali radi, spomínajú dcéry Marcela a Zdenka, 
mamička Zdenka a sestry Jarmila a helenka.

Poďakovanie
Srdečne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milova-
nou mamou, svokrou, babkou a prababkou helenou 
Galovičovou, rod. Ježovičovou, ktorá nás opustila 
dňa 9. 5. 2017 vo veku 89 rokov. Ďakujeme za pre-

javy sústrasti a kvetinové dary. Ten kto ju poznal, nech spomenie si, 
ten kto ju mal rád, nezabudne... Smútiaca rodina.

Spomienka
Života kniha zavrela sa písaná srdcom a krvou jeho 
zo žíl, zápis v nej zlatým písmom hlása, že náš otec 
vždy čestne žil. V rodnej zemi už vo večnom spán-
ku odpočíva, ale v pamätiach našich bude pamiatka 
na neho stále živá. Dňa 6. 6. 2017 uplynulo už 16 

rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, svokor, dedko, praded-
ko, krstný otec, švagor a brat Augustín Peško. Kto si na neho spo-
mínate, venujte mu prosím spolu s nami po prečítaní týchto riadkov 
svoju krátku či dlhú spomienku. Ďakujeme! 

Narodili sa:
Rauscher Emmeran 14. 5.
Ružek Patrik 6. 5.
Schmidlová Viktória 18. 5.
Šimonovič Louis 8. 5.

Opustili nás:
Galovičová Elena, 89 r. 9. 5.
Belanová Gabriela, 86 r. 12. 5.
hroncová Štefánia, 82 r. 13. 5.
Vozárová Anna, 73 r. 16. 5.
Križanová Mária, 82 r. 21. 5.
frnová Mária, 95 r. 22. 5.
Bázliková Dorota, 92 r. 24. 5.
Litavský Ján, 76 r. 27.5.
Slezáková Ružena, 50 r. 27. 5.

Jubilanti:
90 ročná

Jurčovičová Neste 26. 6.
85 roční

RNDr. Erdelský Karol 21. 6.
Galovičová Ľudmila 27. 6.
Martišová Anna 28. 6.

SpoločenSká kronika

80 roční
chybová Anna 22. 6.
Kopcsayová Vlasta 5.6.

75 roční
Droppa Rudolf 5. 6.
fabo Ľudovít 26. 6.
Giertlová Darina 19. 6.
Ing. Kadlečík Peter 27. 6.
Ing. Kintlerová Anna 29. 6.
Krajčovičová Ruth 30. 6.
Tóthová Alžbeta 5. 6.

70 -roční
Babulík Róbert 21.6.
Ing. Baričič Ladislav 12. 6.
Ing. Benkovská Adriana 18. 6.
Kintler Ivan 26. 6.
Kišš Ľubomír 22. 6.
Križko Peter 28. 6.
Moliš Jiří 3. 6.
Novák Štefan 3. 6.
Repčíková Eva 29. 6.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov

Riadková 
inzercia

 z Predám chatku s pozemkom 
500 m2 v katastri Modra, časť 
Ohnavy, v osobnom vlastníc-
tve. Vhodná na rekonštrukciu.

Tel.: 0903 249 544
 z fyzioterapeutka poskytne 

cvičenie v domácom prostre-
dí (imobilní pacienti, bolesti 
chrbtice, pacienti po zlomeni-
nách, cvičenie podľa Vojtu, re-
flexná masáž chrbta a pod.).

Tel.: 0918 250 910
 z Obchodná zástupkyňa Prvej 

stavebnej sporiteľne a.s., Ing. 
Miriam Balúchová rieši pre 
klientov sporenie, poistenie, 
financovanie nehnuteľností 
a bytových potrieb.

Tel.: 0902 228 166
 z Masáže - Michal Bedna-

rovský (Vajanského 1, Modra) 
oznamuje zákazníkom, že cena 
za klasickú masáž sa upravuje 
na 15 € od 1. septembra 2017.

Tel.: 0915 977 517

Nezabudneme
Dňa 29. 6. uplynú 2 roky, kedy nás vo veku 65 ro-
kov opustil manžel, otec a dedeček Juraj Urland. Ak 
ste ho poznali, spomeňte si na neho spolu s nami. 
Smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 30. 6. 2017uplynie už 5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama, babka a svokra Mar-
ta Kintlerová. Tí, ktorí ste ju poznali, prosím, ve-
nujte jej tichú spomienku. S láskou spomína syn 
Michal a rodinou.
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Nová miestna turistická značka k Tovarišskému
Pri prechádzkach Modrou natrafíte na viaceré staré-známe loka-
lity i malebné zákutia. Obľúbenou sa stala aj farma Pod Gaštan-
kou ponúkajúca všestranné vyžitie pre rodiny s deťmi v prírode 
modranského chotára. Na základe iniciatívy rodiny Zelenayo-
vých z tejto farmy vznikla nová miestna turistická značka.

Vedie z časti zvanej Pod Tégli-
kom, na modrej značke nad 
Modrou, popri farme a Sebre-
koch na miesto známe ako To-
varišské, po zelenej značke ve-
dúcej z Modry cez Srnčí vrch 
do harmónie. Je to spojovacia 
značka, ktorou môžete pohodl-
ne prejsť zo severnejších oblas-
tí modranského chotára popri 
už spomínanej farme, kde sa 
môžete zastaviť, oddýchnuť si 
a osviežiť sa nápojmi či jedlom. 

Nová miestna turistická značka 
je vyznačená žltou farbou.
Roman Zelenay z farmy Pod 
Gaštankou vysvetľuje zámer: 
„Pod Gaštankou, farma v Mod-
re sa od začiatku svojho fun-
govania snaží ponúknuť náv-
števníkom to najlepšie čo sa dá 
v meste zažiť. Chceme aktívne 
dopomôcť rozvoju cestovného 
ruchu, z hľadiska tvorby atrak-
cií, destinačného marketingu, 
PR, sieťovania, infraštruktú-

ry, nastavovania kvalitatívnych 
štandardov a iných aktivít, kto-
ré pomôžu Modre stať sa obľú-
beným návštevníckym miestom. 

Veľké množstvo návštevníkov, 
ktoré prídu aj na farmu, nám 
ukazuje zmysel nášho snaže-
nia. Jednou z našich aktivít je aj 
práca v okolí farmy, ktoré pra-
videlne zveľaďujeme. Osadenie 
a vyznačenie miestnej turistickej 
značky má za cieľ ešte viac spo-
pularizovať modranský chotár 
a prirodzene spojiť existujúce 
turistické trasy v okolí farmy.“ 
Uvedená iniciatíva sa uskutočni-
la v úzkej spolupráci s Mestom 
Modra, Bratislavského samo-
správneho kraja, Klubu sloven-
ských turistov a za podpory Le-
sov Modra a ostatných orgánov 
životného prostredia a ochrany 
prírody. (red)

Svätý Urban ochraňuje 
vinohradníkov v lokalite Noviny
Modranskí vinohradníci, vinári, zástupcovia miest Modra a Pez-
inok, ako aj viacerí členovia Malokarpatskej vínnej cesty a mod-
ranskí poslanci sa 25. mája stretli v modranskej lokalite Noviny. 
Dôvodom pozvania Modrana a realizátora zaujímavej myšlienky 
MUDr. Ľubomíra Jelemenského, bolo predstavenie a slávnostné 
vysvätenie sochy sv. Urbana - patróna vinohradníkov. 

Symbolicky, presne v deň sviat-
ku ochrancu viníc, predstavil Ľ. 
Jelemenský prítomným svoju 
myšlienku. Spoločne s rodinou 
vybudoval pieskovcovú sochu 
uprostred modranských viníc, 
ktorú vysvätil rímsko-katolícky 
dekan Jozef Mišík. Stavbu po-
stavil murársky majster Oto Ko-
ník z Modry zo 100 ročnej mod-
ranskej tehly a soška pochádza 

z Moravy. Počas slávnosti bolo 
hosťom podávané Jelemenských 
Veltlínske zelené, pochádzajúce 
práve z viníc v Novinách. Znalí 
vinári ho pri degustácii ohodno-
tili pozitívne. 
Primátor Modry Juraj Petrako-
vič v krátkom príhovore ocenil 
tento verejnoprospešný počin 
a uviedol, že podobných sôch 
by mohlo časom v Modre pri-

budnúť viacero. „Rád by som tu 
postupom času zaviedol tradíciu 
konania nového modranského 
festivalu vín z Novín“, prezra-
dil Dr. Jelemenský a pokraču-
je: „myšlienkou osadiť sošku 
ochrancu vinárov som sa zaobe-
ral viac než tri roky a po tom, 
čo som sa bol pozrieť, ako aj na 
základe môjho nápadu postavi-
li sochu v neďalekom Sv. Jure, 
realizácia u nás v Modre neda-
la na seba dlho čakať“. Socha 
sv. Urbana vo vinohradníckom 
hone Noviny je prvou a teda je-
dinečnou v Modre. Časom by 
mala v lokalite pribudnúť ma-
lá oddychová zóna s ovocnými 

stromami, ako oáza pre okolo-
idúcich, Modranov i návštevní-
kov. 
Zaujímavosťou je aj to, že stav-
ba nesie v sebe ukrytý časo-
vý odkaz: noviny Modranské 
zvesti, list a informácie o rodi-
ne Jelemenských. Záverom au-
tor dodáva: „Veľmi by som chcel 
poďakovať všetkým, ktorí ma 
v mojej myšlienke podporovali 
a pomáhali mi. Menovite mod-
ranskej firme Farmprofi za ne-
zištnú pomoc pri výrobe a osa-
dení doplnkov, a to informačnej 
tabule a krížika“. (jk)

Vysvätenie sochy sv. Urbana 
v Novinách.
Dr. Ľ. Jelemenský (vľavo) s čest-
ným predsedom MVC M. Pavel-
kom (v strede) a novým predse-
dom združenia P. Fülüpom.
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Po stopách gotiky na Slovensku
MMS - nie je to len skratka obrazových správ mobilných operá-
torov, ale aj občianskeho združenia Modranskej muzeálnej spo-
ločnosti. Toto združenie vyvíja a podporuje aktivity na území 
mesta, ktoré sa spájajú s históriou Modry, pamiatkami, uspo-
radúva prednášky, iniciuje vydávanie publikácií, či organizuje 
poznávacie zájazdy. Koncom mája pripravila MMS zájazd po 
pamiatkach Gotickej cesty na Spiši. 

Tri dni sa účastníci zájazdu mohli 
kochať a oboznamovať s nádher-
nými stavebnými, sochárskymi 
a maliarskymi dielami stredove-
ku. Exkurziu sme začali v Ban-
skej Štiavnici, kde nám exModran 
Martin Macharik pripravil krát-

ku prednášku o meste, odporúčal 
nám niektoré zaujímavosti mesta 
a v neposlednom rade nám pri-
pravil vo svojom reštauračnom 
zariadení výborný obed, za čo 
všetko mu srdečne ďakujeme. Po-
tom sme sa na dve noci ubytova-

li v Poprade a odtiaľ sme vyrážali 
na umelecko-poznávacie exkurzie 
po Spiši, kde sa nám príkladne ve-
novali sprievodcovia. Navštívi-
li sme Spišskú Sobotu, Spišský 
Štvrtok, v Levoči sme sa vďa-
ka spolupráci modranského a le-
vočského múzea zdržali dlhšie aj 
kvôli fantastickým dielam majstra 
Pavla. Jedno celé popoludnie sme 
venovali Spišskej Kapitule, Spiš-
skému hradu a malebnému staro-
bylému kostolíku v blízkej Žeh-
re. (Tu nás okrem iného upútal 
neskutočne luxusný panteón hro-
bov rómskych „bossov“ na cinto-
ríne.) Zájazd sme ukončili „nego-
ticky“- exkluzívnou prehliadkou 
renesančno-barokového kaštieľa 
v Betliari, kde sa nám venovala 
zástupkyňa riaditeľa Mgr. Timea 
Matéová s perfektným výkladom. 
Za všetkých účastníkov zájazdu 
sa chcem poďakovať riaditeľke 
MĽŠ pani Vierke Jančovičovej, 
ktorá akciu pripravila a vykoná-
vala nemalú náročnú administra-
tívno-organizačnú stránku celého 
vydareného zájazdu. Ďakujeme aj 
pánu vodičovi z Jojo Busu za bez-

pečnú jazdu. Ďakujeme za krásne 
zážitky.

Mgr. Pavol ŠIMA - JURIČEK

Na fotografii M. Poliačika sú 
účastníci zájazdu pred betliar-
skym kaštieľom.

Jubilant, turista Ivan Kintler 

Humor obohacuje turistiku
Modranský turistický spolok píše viac ako 125 ročnú históriu. 
Vznikol s cieľom vytvárať podmienky pre propagáciu a rozvoj 
pešej turistiky v Malých Karpatoch. MTS patrí medzi najstar-
šie spolky na Slovensku, na čo sú právom jeho členovia pyšní. 
Spolok má v súčasnosti viac ako sto členov, patrí medzi najak-
tívnejšie spoločenské organizácie v Modre. 

Podľa štatistiky modranskí tu-
risti v priebehu roka absolvujú 
v prírode okolo tisíc kilomet-
rov. Medzi najaktívnejších tu-
ristov, ktorí vytvárajú podmien-
ky pre pešiu turistiku v Malých 
Karpatoch patrí jubilant, dnes 
už sedemdesiatnik Ivan Kint-
ler z Modry. S jeho menom sa 
spája Čermákova lúka, miesto 
nad Zochovou chatou, kde roč-
ne prichádzajú stovky, až tisíce 
turistov za oddychom. 
Čermák bol drevorubač-hun-
cokár, ktorý so svojou rodinou 
žil na tejto lúke. Zachoval sa tu 

pomník, ktorý modranskí turis-
ti v roku 2012 zrekonštruovali. 
Čermákovu lúku radi navštevu-
jú turisti a tak vznikla už v roku 
1985 myšlienka výstavby spo-
ločných oddychových priesto-
rov. S iniciatívou prišiel prá-
ve veselý turista Ivan Kintler. 
V roku 2007 na lúke poškodi-
la víchrica vysokú jedľu, a tak 
postupne tento priestor zveľa-
ďoval s priateľmi a so svojou 
rodinou. Vysádzali nové strom-
čeky, vybudovali ohnisko a al-
tánok, okolie vybavili stolmi, 
lavicami, zostrojili hojdačky, 

bránky a ďalšie zariadenia pre 
deti i dospelých. V blízkosti je 
prameň zdravej vody, kde sa 
môže turista občerstviť a osvie-
žiť. Za vybudovanie a pravidel-
nú údržbu tohto priestoru patrí 
uznanie jubilantovi Ivanovi 
Kintlerovi. Okrem Čermáko-
vej lúky vybudoval Ivan Kin-
tler i pekné posedenia s ohnis-
kami na viacerých miestach 
v Malých Karpatoch. Príjemné 
miesto na oddych takto vznik-
lo na križovatke ciest hubalo-
vá, pod Peprovcom, pri Tova-
rišskej studienke, na Štúrovej 
lavičke a v harmónii na Troch 
kopcoch. Okrem toho vybudo-
val novú studničku v lokalite 
Písané smer hubalová na mod-
rej značke. Pri výstavbe stud-
ničky Ivanovi pomáhali aj tu-
risti z modranského spolku.

Aktivity modranských turis-
tov vedia oceniť návštevníci 
Malých Karpát, ktorí organi-
zujú na Čermákovej lúke rôz-
ne firemné športové stretnutia, 
trampské zrazy a ďalšie poduja-
tia. Ivan Kintler spolu s členmi 
MTS sa vzorne starajú o údržbu 
a vzhľad chatky pri kúpalis-
ku na Zochovej chate, kde sa 
turisti schádzajú a pripravujú 
svoj program. Pri chatke vy-
budovali ohnisko, lavičky, stôl 
pre posedenie domácich, ale aj 
cezpoľných. Na potulkách po 
Karpatoch nachádzajú turis-
ti studničky, o ktoré sa starajú 
jednotlivci a tak aj Ivan má svo-
ju studničku, kde sa dá osviežiť.
Členovia MTS želajú Ivanovi 
k jeho životnému jubileu ve-
ľa zdravia, pohody, chuti, nad-
šenia i humoru v kruhu rodiny 
a priateľov, pri vytváraní turis-
tických podmienok v Malých 
Karpatoch. Eva SOLGOVÁ,

predsedníčka MTS
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Pomôžte: hľadá 
sa stratený 

kocúrik
Dňa 19. 5. 2017 sa na Družstev-
nej ulici stratil jednoročný, čer-
stvo kastrovaný, tigrovaný ko-
cúrik. Ďakujeme za pomoc pri 
nájdení. Kontakt na majiteľov: 
0903 688 261. (red)
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Deň pre všetky mamičky
O tom, že mama je len jedna a je 
tou najdôležitejšou osobou v na-
šich životoch a srdciach sme sa 
presvedčili 14. mája počas osla-
vy pre mamičky v Kultúrnom 
dome Kráľová. Občianske zdru-
ženie Kráľovan pripravilo mi-
lý program pre maminy. V kul-
túrnom programe vystúpili malí 
škôlkari z MŠ Partizánska a náv-
števa zo ZUŠ Piešťany - tanečná 
skupina Bella. Prítomné mamič-

ky boli obdarované kvetom od 
primátora mesta Juraja Petrako-
viča a viceprimátora Mariana Ga-
vorníka. Nuž a ako sa na nedeľu 
patrí, nechýbala voňavá popolud-
ňajšia kávička a chutný zákusok. 
Milé mamičky, ešte raz všetko 
najlepšie k vášmu sviatku! (red)

Primátor Juraj Petrakovič obda-
roval mamičky pri príležitosti ich 
sviatku kvetom.

Koncert Kataríny Málikovej
Pozývame vás na koncert Katarí-
ny Málikovej a jej kapely, ktorý sa 
bude konať v Komunitnej záhra-
de vo štvrtok 27. 7. 2017. Katka je 
mladá, ambiciózna speváčka, kla-
viristka a skladateľka, ktorá tvo-
rí originálne skladby aj aranžmá-
ny ľudových piesní. Jej debutový 
album s názvom Pustvopol vy-
šiel v novembri 2016 a okamžite 
si získal pozornosť odborníkov 
aj mnohých poslucháčov a stal 
sa jedným z top albumov za rok 
2016 na Slovensku. “hudba Ka-
taríny Málikovej je spojenie hu-
dobného vzdelania, výnimočné-
ho citu pre špecifiká slovenskej 
tradičnej hudby a kreativity. V jej 
úpravách ľudových piesní z ob-
lasti horehronia, v ich harmonizá-
cií a aranžmánoch sa ukazuje jej 
klasické kompozičné vzdelanie. 
Dopĺňa ho prirodzený hudobný 
talent, s citom podchytiť esenciu 
a rozvinúť emócie jednotlivých 
ľudových piesní spôsobom jej 
vlastným. Svojou interpretáciou 

a úpravami, v ktorých sa mieša-
jú tradičné nástroje s moderný-
mi a elektronikou, posúva Katka 
Máliková ľudové piesne na vyššiu 
umeleckú úroveň a stavia ich do 
kontextu 21. storočia” - Jana Am-
brózová.
Komunitná záhrada, Štúrova 59, 
21.00 h (lístky v predaji na mies-
te koncertu). Viac info na: www.
kcmodra.sk. Ján SKLENÁR

OVOCIE

Nech sa páči
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TeŠÍMe sa Na VÁs 
Na VajaNsKÉHo 54, MoDRa 

(VeDĽa DeTsKÝch LeKáROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

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
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Ebenica - prémiová káva vo vinárskej Modre
Malebná, vinárska, keramická, umelecká, či Štúrova. Taká je 
naša Modra. Od roku 2016 však smelo pridávame aj prívlastok 
voňajúca kávou. A nie hocijakou. Kávou prémiovou, zlatou 
v prestížnej americkej súťaží Coffee Review. Tak sa o sloven-
skej káve Ebenica, ktorá sa dostala medzi Top 10 európskych 
espresso káv, čím tromfla aj najlepšie talianske značky, dozve-
deli až v ďalekej Saudskej Arábii. Presne tam dnes ľudia pijú 
tri druhy modranskej kávy. A kde sa vo vinárskej Modre vzala 
káva dokonca s vlastnou pražiarňou?

Prvopočiatok 
v nápade a vôli

Všetko sa začalo pred 8 rok-
mi príbehom mladého ekonó-
ma pôvodom z Lučenca. Ma-
rek fajčík, majiteľ a manažér 
modranskej pražiarne kávy 
sídliacej v priestoroch niek-
dajšej majoliky v priemyselnej 
časti Modry, vymenil povola-
nie ekonóma vo farmaceutickej 
firme za dobrodružstvo spočí-
vajúce v spoznávaní kávy. Po-
pri práci a cestovaní spoznával 
rôzne chute a vône a káva mu 
neschádzala z mysle. Prehod-
notil svoje možnosti a vtedaj-
šie skúsenosti a držiac sa azda 
hesla, „čo Ťa nezabije, to Ťa 
posilní“ alebo „všetko sa dá, 
len treba dostatok trpezlivos-
ti“ v roku 2009 rovnými noha-
mi smelo vkročil do kávového 
biznisu. Spočiatku to bolo pre-
vádzkovanie maličkej výroby 
a kaviarne v Bratislave. 

Modranská pražiareň - 
rodinná a precízna

Neskôr malý biznis prebila 
zvedavosť a nebojácnosť skú-
siť niečo väčšie a najmä nie až 
tak bežné. „Áno, začiatky ne-
boli ľahké. Ale krušnejšie chví-
le prebila moja tvrdohlavosť, 
cieľavedomosť a presvedčenie, 
že v živote treba skúsiť aj ta-
ké veci, ktoré sa vymykajú bež-
nému stereotypu. A že je s tým 
spojené aj riziko? Uvedomo-
val som si to, ale chcel som ísť 
vlastnou cestou a skúsiť do-
siahnuť svoj sen, ktorý sa stal 
cieľom. Dnes môžem povedať, 
že máme za sebou viacero vý-
znamných úspechov, ponúkame 
kávu doma i zahraničí, tešíme 
sa uznaniu a pochvale. Máme 
radosť z každého jedného náv-
števníka aj v našej podnikovej 

predajni v Modre. U nás kávu 
nielen kúpite, ale ju aj v prvom 
rade spoznáte, pri ochutnávke, 
cez rozhovory s nami“, vysvet-
ľuje Marek fajčík.
V Modre tak pribudla kon-
com roka 2016 nová prevádz-
ka zahŕňajúca pražiareň kávy, 
podnikovú predajňu, skladové 
priestory a baliareň kávy. Ká-
va Ebenica je malým rodin-
ným podnikom, kde sa i ako 
návštevník cítite ako doma. 
Určite vás čaká po úvodnom 
ostychu príjemné privítanie, 
pohodový personál a množ-
stvo balíčkov mnohorakej 
kávy. V pootvorených dve-
rách skladu sme zazreli vrecia 
s kávou z Kolumbie, Brazílie, 
Mexika, Etiópie aj hondura-
su. V modranskej pražiarni sa 
venujú káve piati zamestnan-
ci. K tomu im slúži a pomáha 
unikátny pražiarensky stroj. 
Ten z bledozelených kávo-
vých zŕn postupným asi 15 mi-
nútovým pražením urobí vo-
ňavý produkt, ktorý postupuje 
na pomalé chladenie a ručné 

preberanie zrniek. 
I tu vidno, ako pre-
cízne sa v Ebenice 
pristupuje ku ká-
ve. Žiadny veľký, 
neosobný závod. 
Naopak. Spod rúk 
zamestnancov vy-
chádzajú tie naj-
lepšie zrnká sme-
rujúce k baleniu. 
O to sa stará mi-
lá dáma v úzadí, 
čo však je rovna-
ko dôležitá úloha. 
Každá etiketka sa 
lepí ručne a každé 
balenie sa uzatvára 
ručne. V tom je ča-
ro malých, rodinných firiem. 

Regionálni partneri 
sú nám blízki

Modranská káva Ebenica po-
stupne presakuje aj do spolu-
práce s viacerými miestnymi 
spoločnosťami a spolkami. 
Ako hovorí M. fajčík: „Regi-
onálna spolupráca s miestny-
mi podnikateľmi a združenia-
mi je pre nás veľmi dôležitá. 
Pri výbere dodávateľov prefe-
rujeme lokálne firmy. Radi sa 
zoznamujeme s novými kole-
gami v miestnom agroturizme. 
Spolupracujeme už s vinármi 
z Malokarpatskej vínnej cesty, 
s predstaviteľmi Kultúrneho 
centra a mesta Modry, s Ma-
lokarpatským osvetovým stre-

diskom. Radi sa 
zapojíme do dia-
nia v meste Mod-
ra aj ďalšími akti-
vitami. Vítame aj 
rodiacu sa spolu-
prácu práve s va-
šimi miestnymi 
médiami Modran-
ské zvesti a Rá-
dio Modra. Teší 
nás každý záujem 
o našu kávu a o 
nás a na oplátku 
aj my ponúkame 
naše možnosti ako 
spoznávať Modru, 
aj jej obyvateľov. 
Mnohí z nich sú 
už našimi stálymi 

kávičkármi, spoznali sme po-
stupne ich chute a pri otvorení 
dverí podnikovej predajne už 
vieme, akú kávu ponúknuť“.

Kde nájdete 
a ochutnáte Ebenicu?

Ak vás toto predstavenie oslo-
vilo a aj cez písané riadky vám 
zavoňala káva, či sa ozva-
li chuťové a čuchové zmysly, 
nazrite do podnikovej predaj-
ne pražiarne Ebenica v Mod-
re, v budove niekdajšej ma-
joliky. Ak pôjdete aj mimo 
otváracích hodín, vopred za-
telefonujte, pretože perso-
nál býva v prevádzke často aj 
v inom, než v uvedenom čase. 
Vždy vám radi otvoria a po-
starajú sa o vás. 

Predajňa na Šúrskej 
136 v Modre

utorok, štvrtok a piatok:
9.00 - 16.00
streda: 9.00 - 18.00
pondelok, sobota a nedeľa: za-
tvorené
Kontakt: +421 905 745 333, 
ebenica@ebenica.com, www.
ebenica.com.
 (red)

Marek Fajčík, majiteľ pražiar-
ne Ebenica (vľavo) spoločne 
s kolegom kontroluje kvalitu 
upražených kávových zŕn.
Káva priamo z vriec putuje na 
váhu a potom do pražiaren-
skeho stroja.
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Kultúrne leto 2017 
15. 6. - 15. 9. Letná čitáreň pri 
Mestskej knižnici, malá zelená 
literárna oáza susediaca s par-
kom a Kultúrnym domom je 
k dispozícii od stredy do piatka. 
Aktuálny program sledujete na 
www.kcmodra.sk.
28. 6. - 1. 7. Feliber Poetry, 
mestá Pezinok a Modra sa spá-
jajú poéziou a spoločne zakla-
dajú medzinárodný festival, kto-
rý reflektuje umelecké zázemie 
oboch miest, ich históriu, tradí-
cie i génia loci. hlavný organi-
zátor: Malokarpatská knižnica 
Pezinok, spolupráca: Literárne 
informačné centrum a Kultúrne 
centrum Modra.
8. 7. Deň Modranských vodní-
kov, milé podujatie pre rodiny 
s deťmi plné vodníkov, rusaliek, 
vodných víl a žabiek s tvorivý-
mi dielňami, súťažami i sprievo-
dom vodníkov, môžete prísť aj 
vo vlastnom kostýme, modran-
ský rybník, 15.00 h, organizátor: 

OZ Ľusk.
14. - 16. 7. Medzinárodný gita-
rový festival, jedinečný hudob-
ný festival vznikol v roku 2008 
a obsahovo sa zameriava na 
hru na klasickú gitaru. Nemec-
ký evanjelický kostol v Modre, 
19.00 h, organizátori: Kultúrne 
centrum Modra a Mesto Modra.
21. - 23.7. Letné slávnosti le-
sa - Huncokárske hody, orga-
nizátori: Penzión huncokár, o.z. 
huncokári na Piesku a Modran-
ský turistický spolok, miesto: 
penzión huncokár, Modra-Pie-
sok.
27. 7. Koncert Kataríny Má-
likovej, Katka je mladá, am-
biciózna speváčka, klaviristka 
a skladateľka, ktorá tvorí origi-
nálne skladby aj aranžmány ľu-
dových piesní. Komunitná zá-
hrada, Štúrova ul. 59, 21.00 h, 
organizátor: Kc Modra.
29. 7. Organový festival 
v Modre, corinne Sertillanges, 

soprán a Jean-Pierre Griveau, 
organ / francúzsko, Kostol sv. 
Štefana Kráľa, organizátor: Ba-
chova spoločnosť na Slovensku
august
2. - 30. 8. Letné kino pod 
hviezdami, päť štýlových pre-
mietaní pod holým nebom na 
nádvorí historickej radnice (Štú-
rova 54), každú stredu o 21.00 
hod. Organizátor: Kc Modra - 
Kino Mier Modra. 
5. 8. Organový festival, Salta-
nat Abilkhanova, organ / Kaza-
chstan, Kostol sv. Štefana Kráľa, 
organizátor: Bachova spoloč-
nosť na Slovensku.
10. 8. Koncert Ján Boleslav 
Kladivo, Slovenský pesničkár 
a skladateľ elektroakustickej 
hudby. V roku 2009 získal v Ra-
dio head Awards cenu kritikov 
za album Rozhľadňa, letná čitá-
reň pri Mestskej knižnici, 21.00 
h, organizátor: Kc Modra.
12. 8. Organový festival, Mar-
tin Bako, organ, cantores Bra-
tislavienses P. Eben - Missa ad-
ventus et quadragesimae, Kostol 

sv. Štefana Kráľa, organizátor: 
Bachova spoločnosť na Sloven-
sku
18. - 20. 8. Hudba Modre, po-
čas troch dní festival prinesie 
hudobné zážitky v zaujímavých 
interpretáciách klasickej, swin-
govej a jazzovej hudby, Nemec-
ký evanjelický kostol, 19.00 h, 
organizátori: Bergerovo trio, 
Mesto Modra, Kultúrne centrum 
Modra, ZUŠ Modra.
do 31. 8. Kamenné Príbehy, 
Viliam Loviška - výstava predĺ-
žená, sochársky umelecký pro-
jekt Viliama Lovišku. Renesanč-
ný mlyn - Sodoma víno, horná 
4, Modra
1. - 2. 9. Slávnosť Hliny - Kera-
mická Modra, umenie modran-
ských hrnčiarov v uličkách mes-
ta, pripomienka tradície ľudovej 
keramiky, zaujímavý odborný 
seminár, tvorivá keramická diel-
ňa aj veselý hrnčiarsky jarmok, 
organizátori: OZ Modranská be-
seda, Mesto Modra. Zostavilo: 
Kc Modra, tel. č.: 033 647 21 
12. (red)
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Medzinárodný festival poézie v Pezinku a Modre
Mestá Pezinok a Modra budú 
žiť dva dni poéziou. Nápad zor-
ganizovať medzinárodný festi-
val poézie feliber Poetry vzni-
kol v Malokarpatskej knižnici 
v Pezinku, jeho obsah však re-
flektuje umelecké zázemie Pez-
inka a Modry, ich históriu, tradí-
cie i génia loci. Prvý ročník sa 
uskutoční v termíne 29. 6. - 1. 
7. 2017. Pozývame vás na dva 
festivalové dni naplnené číta-
ním a interpretáciou poézie, dis-
kusiami, workshopmi a ďalšími 
druhmi umenia.

Program Pezinok
29. jún, 18.00 h, Malokarpatské 
múzeum v Pezinku, slávnostné 
otvorenie festivalu a vernisáž vý-
stavy Druhý život slov, vizuálna 
poézia a autorské knihy Daniela 
heviera 
30. jún, 16.00 - 22.00 h, Schaub-
marov mlyn, Pezinok, letný pod-
večer plný poézie, umenia a hud-
by, moderuje Patrik Lančarič
16.00 - 16.50 h, úvod, hostia: Ján 

Buzássy, Ľubomír fel-
dek, Miroslava Vallo-
vá, Veronika Šikulová, 
hudba: Márius Kopcsay
17.00 - 21.00 h, Autor-
ské čítania, rozhovory, 
diskusia, Interpretácia: 
Richard Stanke, Monika haasová, 
Milan chalmovský
1. vstup, hostia: Rudolf Jurolek, 
Marián Milčák, Tibor Babitczky 
(hU), hudba: Márius Kopcsay, 
2. vstup, hostia: Veronika Kole-
jáková, Irena Šťastná (cZ), On-
dřej Buddeus (cZ), hudba: Braňo 
Jobus, 3. vstup, hostia: Zbigniew 
Machej (PL), Katarína Kucbelo-
vá, Michal habaj, hudba: Peter 
Tarkay
21.00 koncert skupiny Brajgel
Počas programu prebieha predaj 
kníh vydavateľstva Literárne in-
formačné centrum.

Program Modra
1. júl, 15.00 - 23.00, druhý fes-
tivalový deň, 15.00 h: Múzeum 
Ľudovíta Štúra, Modra, vernisáž 

výstavy Lovci snov v ríši slov, 
reflexia literatúry vo výtvarnom 
umení, 16.00 - 18.00 h: Evanjelic-
ký sirotinec, Modra, Modranský 
felibrista Ján Smrek a happening 
sadenie smreka, účinkujú: Mi-
chal habaj, Monika Kapráliková, 
Vladimír Petrík, 16.00 - 23.00 h: 
historická radnica, Modra , 16:00 
- 18:00 h: poeticko-výtvarný 
workshop s Matúšom Maťátkom 
pre rodiny s deťmi, 18:00 - 21:30 
h: festivalový večer plný poézie, 
hudby a umenia, účinkujú: Ondřej 
Buddeus (ČR), Tibor Babiczky 
(hU), Mila haugová, Rudolf Ju-
rolek, Veronika Kolejáková, Kata-
rína Kucbelová, Zbigniew Machej 
(PL), Marián Milčák, Irena Šťast-
ná (ČR), Slam poetry, Recitujú: 
Ľubomír Bukový, Zuzana Polon-

ská, Moderuje: Patrik Lančarič, 
21.45 h: koncert skupiny Longital
Mobilný knižný stánok kníhku-
pectva Artforum Pezinok s výbe-
rom skvelých kníh poézie a prózy.
hlavní organizátori: Malokarpat-
ská knižnica Pezinok, Literárne 
informačné centrum 
Projekt z verejných zdrojov pod-
poril fond na podporu umenia.
Mediálna podpora: Rádio fM, TV 
Pezinok
Partneri festivalu: Kultúrne cen-
trum Modra, Bratislavský sa-
mosprávny kraj, Mesto Pezinok, 
Malokarpatské múzeum Pezinok, 
Ecav Modra, Mesto Modra, Mú-
zeum Ľ. Štúra Modra, Literárny 
klub, Slovenská národná galéria, 
Artforum Pezinok, homoliber.
 (kc)

Medzinárodný gitarový festival 2017
V piatok 14. júla 2017 sa v Modre rozoznie deviaty ročník gi-
tarového festivalu, ktorý privíta gitarových majstrov z Talian-
ska, Poľska, Veľkej Británie, Izraela a Slovenska. Atmosfé-
ru celého festivalu podčiarkne jedinečný priestor Nemeckého 
evanjelického kostola, v ktorom sa festival bude konať.

Medzinárodný gitarový festi-
val Modra je jedinečný hudob-
ný festival, ktorý predstavuje 
profesionálnych hudobníkov 
a komornejšie projekty zame-
rané na hru na gitare. cieľom 
podujatia je zachovanie a roz-
voj kvality festivalu a pod-
pora interpretácie gitarového 
hudobného umenia. festival 
vznikol práve v Modre aj vďa-
ka Kataríne Wieczorek, pro-
fesionálnej hudobníčke žijú-
cej v Poľsku, ktorá má pôvod 
v Modre. Je odbornou garant-
kou a dramaturgičkou festivalu 
a sama sa profesionálne venuje 
hre na gitare.
festival z verejných zdro-
jov podporil fond na podporu 
umenia.

Program:
piatok 14. 7.
Duo: Ben Salfield, lutar (Veľká 
Británia), Andrea Dieci, gitara 
(Taliansko)
A. Dieci je uznávaný taliansky 
gitarista, označovaný ako výni-
močný interpret hry na klasickú 
gitaru s rozsiahlym repertoárom 
od starej, po súčasnú klasickú 
hudbu. Jeho hru doplní britský 
hráč na jedinečný nástroj, ktorý 
si sám autorsky vytvoril - lutar.
Andrzej Grygier, gitara (Poľsko)
Mladý talentovaný poľský gita-
rista, víťaz viacerých gitarových 
súťaží doma i v zahraničí.
sobota 15. 7.
Alexej Belousov, klasická gitara 
(Izrael)
Ako interpret sa predstavil na 

rozličných festivaloch a hral 
v najvýznamnejších koncertných 
sálach. Vystupuje ako sólista, ve-
nuje sa aj komornej hudbe a dá-
va majstrovské kurzy.
Guitar Duo Jókaiová hnat, kla-
sická gitara (Slovensko)
Spolupráca Dávida hnáta a Da-
riny Jokaiovej začala v roku 
2011. V rámci koncertnej čin-
nosti sa mladí interpreti pravi-
delne predstavujú na mnohých 

domácich, ale tiež zahraničných 
pódiách. Obaja sa v súčasnosti 
venujú aj sólovej hre, ktorú štu-
dujú na univerzite v Bratislave 
a vo Viedni.
nedeľa 16. 7.
Radoslav Wieczorek, klasická 
gitara (Poľsko)
Študent hudobnej akadémie 
v Krakove, mladý a talentovaný 
gitarista ocenený na mnohých 
gitarových súťažiach, čerstvý 
absolútny víťaz 21. Medzinárod-
nej gitarovej súťaže Ivana Ballu 
v Dolnom Kubíne.
Quartetto Nero, historické sláči-
kové nástroje (Poľsko)
Štyria mladí inštrumentalisti 
sviežim spôsobom interpretu-
jú hudbu 18. storočia. Členovia 
kvarteta: Agata habera - I. husle, 
Paulina Woś - II. husle, Anna 
Wieczorek - viola, Katarzyna ci-
choń - violončelo
Wojciech Lubertowicz, historic-
ké bicie nástroje - spolu s kvar-
tetom vystúpi zvukový reži-
sér a hudobník, ktorý sa venuje 
orientálnej etnickej ale aj jazzo-
vej hudbe. (kc)

Renomovaní interpreti aj nové talenty v jedinečných 
priestoroch Nemeckého evanjelického kostola.

Vstupné je dobrovoľné. 

medzinárodný
gitarový festival
Modra 2017

FELIBER POETRY
festival  2017 medzinárodný festival poézie

PEZINOK / 29.–30. 6. 2017
MODRA / 1.7. 2017
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Majstrovstvá Slovenka starších 
žiakov v hádzanej v Modre
Cez víkend 2. - 4. 6. 2017 sa v športovej hale pri ZŠ Ľudovíta 
Štúra uskutočnili hádzanárske majstrovstvá Slovenska v ka-
tegórii starších žiakov. Modranský starší žiaci sa na majstrov-
stvá prebojovali vďaka jednoznačnému víťazstvu v dlhodobej 
súťaži Bratislavského kraja. Chalani počas sezóny prehrali 
len jeden zápas, čo ich stavalo do role možných favoritov ašpi-
rujúcich na titul majstrov Slovenka. V ceste za týmto snom im 
však stálo ďalších sedem kvalitných družstiev: Tatran Prešov, 
HC Štart Nové Zámky, MŠK Považská Bystrica, ŠKP Brati-
slava, HK Slavoj Trebišov, HK Kúpele Bojnice a Sporta Hlo-
hovec. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Modranom 
žreb prisúdil súperov s Trebišova, Prešova a Bojníc. 

Prvý zápas odohrali naši v pia-
tok proti trebišovským hádza-
nárom. Vo vyrovnanom zápase 
ich dokázali zdolať o jeden gól 
30:29. V piatok podvečer čakal 
Modranov ešte zápas proti Pre-
šovčanom. chlapci z východu 
boli miernymi favoritmi tohto 
stretnutia, čo sa ukázalo aj na ko-
nečnom skóre. Naši chlapci pre-
hrali 21:30. V sobotu sme odo-
hrali posledný skupinový zápas 
proti Bojniciam. Tento naši star-
ší žiaci zvládli výborne a vysoko 
ho vyhrali. To znamenalo, že po-
stúpili do štvrťfinále, kde na nich 
čakali súperi z Bratislavy. Našich 
hádzanárov po výhre 26:19 ich 
čakalo už semifinále. V ňom sa 
stretli s húževnatým družstvom 
z Považskej Bystrice. Náročný 
zápas o postup do finále Modra-
nia s vypätím všetkých síl zvládli 
a za veľkých ovácii z tribún po-
stúpili do finále. V nedeľu tesne 
po obede sa modranskí starší žia-
ci postavili vo finále majstrov-
stiev Slovenka proti dovtedy ne-
zdolanému družstvu z Prešova. 

Východniari boli jednoznačnými 
favoritmi tohto stretnutia, preto-
že na turnaji neprehrali ani jeden 
zápas a v skupine porazili Mod-
ranov o 9 gólov. Naši chlapci 
ukázali, že sú športovci telom aj 
duchom. K talentu a nezlomnej 
vôli sa pridali úžasní fanúšiko-
via, ktorých bolo v našej útulnej 
hale bezmála tristo. Po hádza-
nárskom finále plnom neuveri-
teľných športových momentov 
a emócii svietilo na ukazovate-
li skóre 25:19. Sme majstri Slo-
venka! Toto si môžu najbližší rok 
hovoriť starší žiaci z hádzanár-
skeho oddielu Slovan Modra. Po 
finále sme sa chlapcov a trénera 
spýtali na ich pocity. 
Dávid Mišových (najlepší hráč 
turnaja): „Tvrdá práca na tré-
ningoch po celú sezónu nám pri-
niesla zaslúžené ovocie. Na kva-
litne obsadenom turnaji sme do 
našej hry dali všetko a aj keď to 
bolo náročné na kondíciu vďa-
ka disciplíne všetkých hráčov sa 
nám podarilo prísť až na vrchol.“
Dávid Berner, tréner: „Postup-

ne mi dochádza, čo chlapci do-
kázali. Byť majstrom Slovenska 
nie je každodenná záležitosť. 
Títo chlapci sú mimoriadne na-
daní a od začiatku sezóny pre-
javujú ohromný záujem o há-
dzanú. Preto bola práca s nimi 
pre mňa príjemnou výzvou. 
Tréningy boli častokrát tak ná-
ročné, že chlapci odchádza-
li domov zničení. Posledným 
krokom k dokonalej sezóne boli 
práve Majstrovstvá SR. Na nich 
sme išli od zápasu k zápasu 
s plným nasadením. Nebudem 
menovať individuality, pretože 
každý z chlapcov si perfektne 
plnil povinnosti a tak vytvorili 
celok, pred ktorým mali ostat-
ní rešpekt. Veľkú silu im dodal 
modranský divák, aj vďaka ne-
mu sme získal titul majstra SR. 
Na chlapcov som nesmierne hr-
dý, lebo tento úspech, ktorý si 
vydreli, je krásny štartom ich 
budúcej hádzanárskej kariéry.“
Po minuloročnom titule mlad-
ších dorastencov, si môžu mod-

ranskí hádzanári pridať do 
zbierky ďalšiu majstrovskú tro-
fej. Za tieto úspechy a výbor-
nú reprezentáciu nášho malého 
mestečka patrí vďaka mládež-
níckym športovcom a trénerom, 
ktorí ich vedú dobrým smerom. 
Za zmienku tiež stojí, že štrnásť 
chalanov zo šestnásť členného 
kádra navštevuje jednu školu. 
„Veľké poďakovanie za pomoc 
a ústretovosť tak patrí vede-
niu a pedagógom ZŠ Ľudovíta 
Štúra. Nesmieme samozrejme 
zabudnúť ani na vedenie mes-
ta Modry, na sponzorov a rodi-
čov bez ktorých, by tieto úspe-
chy neboli možné. Všetkým vám 
patrí veľké ďakujeme“, dodáva 
tréner Berner.
 (vl, red)

Na fotografii: Dávid Galgóci, 
Filip Jurkovič, Filip Čík, Pe-
ter Páleš, Jakub Demovič, Ján 
Hronec, Adrián Gabriš, Domi-
nik Rechtorík, Filip Tománek, 
Dávid Mišových, Marko Jur-
kovič, Dávid Kľúčik, Michal 
Frno, Daniel Klúčik, Martin 
Hidaši, Adam Granec, Lukáš 
Marušinec. Tréneri: Dávid Ber-
ner, Vladimír Lackovič.

XIV. ročník Okresných športových hier seniorov 
Dňa 20. 5. 2017 sa v Budme-
riciach uskutočnil xIV. ročník 
OŠh seniorov Jednoty dôchod-
cov Slovenska. Na týchto hrách 
sa zúčastnilo aj 12 členov našej 
modranskej organizácie JDS, 
ktorí úspešne reprezentovali 
miestnu organizáciu. Súťažilo sa 
vo vekových kategóriách do 70 
rokov a nad 70 rokov žien a mu-
žov. Dovedna naši získali 15 me-

dailí a to 6 zlatých, 1 striebornú 
a 8 bronzových. 
V kategórii do 70 rokov že-
ny: hod granátom na cieľ - 3. 
miesto Danka heldová a hod 
valčekom do diaľky - 3. miesto 
Danka heldová.
V kategórii do 70 rokov mu-
ži: hod granátom na cieľ - 1. 
miesto Dušan Kozák, stolný 
tenis - 3. miesto Dušan Ko-

zák, chôdza na 2 km - 3. miesto 
františek Mráz, vrh guľou - 3. 
miesto františek Mráz, streľba 
zo vzduchovky - 3. miesto Ivan 
Kintler.
V kategórii nad 70 rokov mu-
ži: hod granátom na cieľ - 
1.miesto Milan Kľúčik, streľ-
ba zo vzduchovky - 1. miesto 
Milan Kľúčik, chôdza na 1 km 
- 2. miesto Milan Kľúčik, stol-

ný tenis - 1. miesto Vladimír 
Kliman, vrh guľou - 1. miesto 
Vladimí Kliman, chôdza na 1 
km - 1. miesto Vladimír Koš-
nár, vrh guľou - 3. miesto Vla-
dimír Košnár, chôdza na 1 km 
- 3. miesto Jozef Stojka.
Všetkým úspešným seniorom 
gratulujeme a prajeme veľa 
ďalších úspechov a pevného 
zdravia. (jds)
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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
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     DENNÝ LETNÝ ŠPORTOVO-TVORIVÝ

TÁBOR PRE ŠKOLÁKOV
VO VEKU OD 6 – 12 ROKOV

AKTIVITY

termíny: júl
čas: od 8.00  – 17.00 hod.
cena: na týždeň (od pondelka do piatka) vrátane stravy 130 €
miesto: Škôlka Harmoška, Harmónia 3016, 900 01 Modra

Detská škôlka Harmoška

skolkaharmoska@gmail.com www.skolkaharmoska.sk0907 912 639

• angličti na so zahraničným lektorom
• tenis s trénerom
• turisti ka, dobrodružné výpravy, pikniky v prírode
• tvorivé dielne
• hry, tanec, piesne, zábava

AJHR1705_tabor_91x126mm_v4.indd   1 08/06/17   09:09

AJHR1705_tabor_letak_A5_v1.indd   1 01/06/17   08:17

FARBY, LAKY DROGÉRIA ŠIMONOVIČ
Modra, námestie

Najširšia ponuka v meste opäť rozšírená!!!

Ponúkame:

JAZIERKOVÚ CHÉMIU
BAZÉNOVÚ CHÉMIU
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Podujatia v Modre v júli 2017
29. 6. - 1. 7. 2017: Feliber poetry, Medzi-
národný festival poézie, miesto: Pezinok 
a Modra, organizátori: Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku, Literárne informačné cen-
trum, Kultúrne centrum Modra

8. 7., 15.00 h: Deň modranských vodní-
kov, miesto: pri modranskom rybníku, or-
ganizátor: OZ Ľusk

14. - 16. 7., 19.00 h: Medzinárodný gita-
rový festival, Letný festival vážnej hudby, 
miesto: Nemecký evanjelický kostol, orga-
nizátor: Kc Modra

18. 7., 7.30 h: Darovanie krvi, miesto: 
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organi-
zátor: Miestny spolok Červeného kríža

21. - 23. 7.: Letné slávnosti - Huncokár-
ske hody, 12. ročník Letných slávností lesa, 
miesto: areál Penziónu huncokár v Modre 
- Piesku, organizátori: Penzión huncokár, 
Mesto Modra, O.Z. huncokári na Piesku 

a Modranský turistický spolok

20. 7., 18.00 h: Žabí princ - bábkové di-
vadlo Animare silva, miesto: Letná čitáreň 
Kc Modra, organizátor: Kc Modra/Mest-
ská knižnica

27. 7. 2017
19.00 h: Génius loci mesta Modra - čo vy-
tvára charakter a atmosféru nášho mesta, 
aký vplyv malo a má mesto na literatúru, 
tvorbu a umenie, diskusia s pozvanými hos-
ťami
21.00 h: Katarína Malíková - koncert
miesto: Komunitná záhrada na Štúrovej 59
organizátor: Kc Modra/Mestská knižnica 

29. 7., 19:00 h: Organový festival v Mod-
re, IV. ročník medzinárodného festivalu, 
corinne Sertillanges, soprán, Jean-Pierre 
Griveau, organ (francúzsko), miesto: Kos-
tol sv. Štefana Kráľa, organizátori: Bacho-
va spoločnosť na Slovensku, Mesto Modra
 (kc)

1. 7. – SO – 19.30
NA PLNÝ PLYN
4€ / FRA 2017 / 94 min / ST / MP 15

2. 7. – NE – 17.00
JA, ZLODUCH 3
4€ / USA 2017 / 90 min / SD / MP

2. 7. – NE – 19.30
BRLOH
4€ / USA 2017 / 88 min / ST / MP 15

6. 7. – ŠTV – 19.30
KRÁĽ BELGIČANOV – Filmklub K4
2€ / 4€ / BEL/BULH 2016 / 94 min /
ČT / MP 12

7. 7. – PIA – 19.30
V UTAJENÍ
4€ / VB 2017 / 98 min / ČT / MP 15

8. 7. – SO – 19.30
SPIDER-MAN: Návrat domov
4€ / USA 2017 / 118 min / SD / MP 12

9. 7. – NE – 17.00
AUTÁ 3
4€ / USA 2017 / 100 min / SD / MP

9. 7. – NE – 19.30
47 METROV
4€ / USA 2017 / 87 min / ST / MP 15

 13. 7. – ŠTV – 19.30
LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO
4€ / USA 2017 / 96 min / ČT – MP 12

14. 7. – PIA – 19.30
SPIDER-MAN: Návrat domov 3D
6€ / USA 2017 / 118 min / SD / MP 12

15. 7. – SO – 19.30
AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM
4€ / USA 2017 / 115 min / ČT / MP 12

16. 7. -. NE – 17.00
JA, ZLODUCH 3 3D
6€ / USA 2017 / 90 min / SD / MP

16. 7. – NE – 19.30
SRDCU NEROZKÁŽEŠ
4€ / USA 2017 / 119 min / ČT / MP 15

20. 7. – ŠTV – 19.30
VALERIAN A MESTO TISÍCICH 
PLANÉT
4€ / FRA/VB 2017 / 137 min / SD / MP 12

21. 7. – PIA – 19.30
DUNKIRK
4€ / USA 2017 / 130 min / ST / MP 15

22. 7. – SO – 19.30
VALERIAN A MESTO TISÍCICH 
PLANÉT
4€ / FRA/VB 2017 / 137 min / SD / MP 12

23. 7. – NE – 17.00
BOCIAN RIŠKO
4€ / NEM/NÓR 2017 / 84 min / SD / MP

23. 7. – NE – 19.30
DUNKIRK
4€ / USA 2017 / 130 min / ST / MP 15

26. 7. – STR – 19.30
PERSONAL SHOPPER
Filmklub K4
2€ / 4€ / FRA 2016 / 105 min / ČT / 
MP 12

27. 7. – ŠTV – 19.30
VOJNA O PLANÉTU OPÍC
4€ / USA 2017 / 143 min / ST / MP 12

28. 7. – PIA – 19.30
BABY DRIVER
4€ / USA 2017 / 100 min / ST / MP 12

29. 7. – SO – 16.30
VOJNA O PLANÉTU OPÍC 3D
6€ / USA 2017 / 143 min / ST / MP 12

29.7 – SO – 19.30
VALERIAN A MESTO TISÍCICH 
PLANÉT 3D
6€ / FRA/VB 2017 / 137 min / SD / MP 12

30. 7. – NE – 17.00
JA, ZLODUCH 3 
4€ / USA 2017 / 90 min / SD / MP

30. 7. – NE – 19.30
DUNKIRK
4€ / USA 2017 / 130 min / ST / MP 15
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PROGRAM KINO JÚL

PRAJEME VÁM PEKNÉ LETO

Jubilejná cyklistická 
časovka 

Aj v tomto roku čaká na cyklonadšencov ča-
sovka na Zochovu chatu. Symbolicky v deň 
poslednej etapy legendárnej Tour de france 
23. 7. 2017 máte aj vy šancu pokúsiť sa pre-
konať samých seba v časovke do vrchu. Dĺž-
ka trate je 7,3 km s prevýšením 290 m. Na-
vyše Časovka Ivana Červenku na Zošku až 
ku hviezdam oslávi 10. narodeniny. Registrá-
cia začína o 8.30 hod. v reštaurácii Bowling 
v harmónii. cena štartovného je 10 eur. Štart 
je povolený iba s cyklistickou prilbou. Teší sa 
na vás team AŠK Pezinok Sportreport.
Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na 
www.sportreport.sk. (red)

Kamenné príbehy
Pre veľký záujem mnohých návštevníkov, 
priateľov a známych bude výstava Kamen-
né príbehy - Viliam Loviška v Renesančnom 
mlyne - Sodoma víno na hornej ul. 4 v Modre 
predĺžená a to do 31. augusta 2017. Sledujte 
projekt na fB: „Kamenné príbehy”. (red)


