
Medzinárodný gitarový festival 2017
Gitarová elita vystúpila opäť na festivale v Modre
Už po deviaty raz sa v Modre stretla gitarová elita z piatich 
krajín, aby predviedla svoje majstrovstvo na Medzinárodnom 
gitarovom festivale, ktorý sa konal od 14. do 16. júna v priesto-
roch Nemeckého evanjelického kostola. Počas troch festivalo-
vých dní sa na pódiu vystriedali umelci z Talianska, Poľska, 
Veľkej Británie, Izraela a Slovenska. 

Dramaturgicky bol deviaty ročník 
podujatia kombináciou vystúpení 
mladých talentov a uznávaných 
skúsených gitarových virtuózov. 
Hneď v prvý festivalový deň 
sme mali možnosť započúvať 
sa do jedinečného duetu výbor-
ných hudobníkov, Bena Salfielda 
z Veľkej Británie a Andrea Die-
ciho z Talianska. Andrea je uzná-
vaným talianskym gitaristom 
a mnohí ho považujú za výnimoč-
ného interpreta hry na klasickú 
gitaru s rozsiahlym repertoárom. 
Jeho hru doplnil britský hráč na 
nástroj, ktorý si sám autorsky vy-
tvoril a pomenoval ho „Lutar“. 
Ben je zároveň označovaný aj ako 
„jeden z najlepších zo svojej ge-
nerácie“ a v rokoch 2016 a 2017 
sa predstavil ako sólista a súčas-

ne hráč v zbore naprieč Európou 
a Južnou Amerikou. 
Festival ani tento rok neopo-
menul mladé, nádejné talenty. 
Skladby Maura Giulianiho či Lea 
Brouwera bravúrne interpretoval 
poľský gitarista Andrzej Grygier, 
okrem iného víťaz viacerých pre-
stížnych gitarových súťaží doma 
aj v zahraničí. Okrem neho sa 
v posledný festivalový deň pred-
stavil aj študent Hudobnej akadé-
mie v Krakove - Radoslav Wiec-
zorek, ktorý len prednedávnom 
zvíťazil na Medzinárodnej gita-
rovej súťaži Ivana Ballu v Dol-
nom Kubíne. Nechýbali ani do-
máci interpreti. Duo Dávid Hnát 
a Darina Jokaiová spolu hrá už od 
roku 2011. Hoci ešte len študenti 
na univerzitách v Bratislave a vo 

Viedni, zneli ako skúsení profe-
sionáli o čom sme sa mohli pre-
svedčiť aj v Modre. V sobotu sa 
o 19.00 rozozneli struny maestra 
Alexeja Belousovova z Izraela. 
Počas svojej bohatej kariéry už 
stihol vystúpiť v 20 krajinách 
sveta a v roku 2016 mu bola ude-
lená cena izraelskej vlády za prí-
nos do izraelskej kultúry. Záver 
festivalu patril šarmantným dá-
mam a veľmi zaujímavému slá-
čikovému kvartetu - Quartetto 
Nero, ktoré interpretuje hudbu 
písanú v barokovom a klasicis-
tickom období a hrá výlučne na 
originálnych dobových nástro-
joch. Ich interpretačné majstrov-
stvo doplnil aj Wojciech Luber-
towicz hrajúci na historické bicie 
nástroje. Boli sme opäť sved-
kami výnimočných interpretač-
ných zručností, skvelej hudobnej 
produkcie ktorá nás akoby v ča-
se preniesla raz do alžbetínske-
ho obdobia, inokedy do baroka 
a previedla celou plejádou rôz-
nych štýlových období. 

Sme veľmi radi, že Modra sa aj 
vďaka tomuto festivalu dostáva na 
mapu významných medzinárod-
ných hudobných podujatí. Festi-
val v našom meste vznikol vďaka 
iniciatíve Kataríny Wieczorek-
-Bibzovej, modranskej rodáčke 
a gitaristke žijúcej v Poľsku, kto-
rá aj tento rok bola odbornou ga-
rantkou a dramaturgičkou festi-
valu, za čo jej patrí veľká vďaka. 
Festival každoročne podporuje 
aj mesto Modra, Kultúrne cen-
trum Modra a z verejných zdrojov 
Fond na podporu umenia. Ďaku-
jeme za podporu a tešíme sa opäť 
o rok pri gitarovom majstrovstve.

Ján SKLENÁR, KC Modra

Na fotografii: V nedeľnom 
programe tohtoročného Medzi-
národného gitarového festivalu sa 
predstavilo Quartetto Nero s hrou 
na historické sláčikové nástroje.

Uzávierka MZ
Uzávierka augustového čísla bu-
de 16. 8. 2017 do 12.00 h.
 (red)

FO
TO

: B
R

A
N

IS
LA

V
 M

A
c

H
á

č

Ročník XXV Číslo 7 Júl 2017
Vydáva Média Modra, s.r.o.



2
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  A k t u á l n e

Opatrne s ohňom počas 
letných horúčav
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pez-
inku vyhlásilo od 26. júna čas zvýšeného nebezpečenstva vzni-
ku požiaru. Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na 
území Slovenska a najmä vysokých teplôt s nedostatkom zrá-
žok dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných 
pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a environ-
mentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a život osôb. 

V čase zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiarov je kaž-
dý povinný dodržiavať zása-
dy protipožiarnej bezpečnosti. 
Zakázané je najmä:
• fajčiť alebo používať otvore-
ný oheň,

• vypaľovať porasty bylín, krí-
kov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch 
alebo na miestach, kde môže 
dôjsť k jeho rozšíreniu.

(red)
Zdroj: HaZZ Pezinok

Pozor na vlámania do bytov!
Chráňte svoj majetok aj zdravie 
Mestská polícia Modra a štátna polícia zaznamenali v uplynu-
lých dňoch viacero prípadov vlámania do bytov v Modre. Buďte 
preto opatrní! Ponúkame zopár dôležitých rád.

Prevencia proti vlámaniu do bytu 
začína riadne zamknutými vstup-
nými dverami vo vchode do čin-
žiaku. 
• Nepúšťajte do vchodov v činžia-
koch osoby, ktoré tvrdia, že do-
niesli letáky, reklamnú tlač a pod. 
Majte sa na pozore pred ľuďmi, 

ktorí chodia od dverí ku dverám 
a ponúkajú rôzne služby (ponuky 
rôzneho tovaru, zamestnanci ply-
nární a pod.).
• Využívajte osvedčený priezor 
tzv. kukátko. V žiadnom prípade 
neotvárajte dvere a nevpúšťajte 
do bytu osoby, ktoré nepoznáte. 

Predídete tak mnohým nepríjem-
ným a nebezpečným situáciám.
• Ak nebudete doma dlhší čas, po-
žiadajte susedov, aby pravidelne 
vyberali vašu poštovú schránku 
a občas skontrolovali, či je v byte 
všetko v poriadku. Zatiahnutými 
roletami alebo žalúziami dávate 
na vedomie, že nie ste doma!
• Nikdy nenechávajte kľúče na 
dohovorených miestach (pod ro-
hožkou, v kvetináči atď.).

• Neuschovávajte väčšie sumy 
peňazí doma. cennosti môže-
te uschovať v prenajatom trezore 
banky.
• Dbajte na dobrú viditeľnosť 
vstupu do domu. Neponechávajte 
v okolí domu voľne prístupné ná-
radie a rebríky.
Pozor - Dôležité!
Nevstupujte do bytu, ak prídete 
domov a nájdete dvere pootvo-
rené a zdá sa vám, že vás niekto 
vykradol. Ihneď zavolajte štátnu 
políciu na čísle 158 alebo mestskú 
políciu na t.č. 159.

(red), zdroj: msp

Škody po júnovej víchrici
V piatok 23. júna 
2017 sa mestom Mod-
ra a okolitými obcami 
prehnala víchrica s vy-
sokou intenzitou. Slo-
venský hydrometeo-
rologický ústav vydal 
na čas od 4.00 do 8.00 
výstrahu 2. stupňa. 
Mesto Modra a jeho 
obyvatelia bilancovali 
škody.

Na fotografii: baro-
kové súsošie Golgoty 
pred mestským cinto-
rínom na Dolnej ulici.
 (red)

12. augusta otvárame nové ihrisko Žihadielko!
Začiatkom júla 2017 začali výkopové práce na novom ihrisku 
pre deti s názvom Žihadielko. Priestor sa nachádza v areáli 
ZŠ Vajanského, pri križovatke ulíc Komenského a Družstev-
ná. Stavbu realizuje spoločnosť Lidl Slovensko. Slávnostné 
otvorenie nového ihriska plánuje spoločnosť na 12. augusta 
o 10.00 hodine. Primátor Modry Juraj Petrakovič prevezme 
symbolický kľúč od ihriska a pásku slávnostné prestrihnú 
naše deti. Tak príďte aj vy a buďte pri tom!

Nové verejné ihrisko sa nám 
Modranom podarilo úspešne vy-
hrať v súťaži spoločnosti Lidl, 
ktorá prebiehala od 16. januára 
do 28. februára 2017 formou in-
ternetového hlasovania. Modra-
nia a priatelia z okolia odovzdali 
dovedna 38 592 hlasov a získali 
tak prvenstvo vo svojej kategórii.

Všetky ihriská Žihadielka spá-
ja jednotný motív rozprávkovej 
včielky Maje, ktorej príbehy 
deti aj rodičia dobre poznajú. 
Maja a jej priatelia sú aktív-
nou súčasťou herných prvkov 
obsiahnutých v rámci ihriska, 
ktorého rozmery sú 20x16 m 
a bude sa tu nachádzať osem 

herných prvkov. Ihrisko 
je rozdelené do dvoch 
zón podľa veku detí: 2 
až 6 rokov a 6 až 12 ro-
kov. Tomu sú prispôso-
bené aj dopadové plo-
chy: pre menšie deti to 
je EPDM liata guma, 
pre väčšie štrk. Deti sa 
budú môcť zahrať na 
dvoch hradoch, pies-
kovisku, kolotoči, hoj-
dačkách či prevažovad-
lách. Na ihrisku sa budú 
nachádzať aj lavičky 
a stojan na bicykle. 

(red), zdroj: www.zi-
hadielko.sk

POZVÁNKA
Včielka Maja už opäť letí k deťom! Kde?

Nájdu ju v novom detskom ihrisku Žihadielko!
Príďte ju privítať na otvorenie originálneho ihriska,  

ktoré daruje aj tento rok desiatim slovenským mestám spoločnosť Lidl.

Kopec zážitkov čaká v novom Žihadielku aj na deti v Modre. 
Symbolický kľúč od ihriska odovzdá  

primátorovi mesta Jurajovi Petrakovičovi  
obchodný riaditeľ spoločnosti Lidl Radoslav Leško.

Pásku na Žihadielku na Komenského 854/4 v areáli ZŠ v Modre  
deti prestrihnú v sobotu 12. augusta 2017 o 10.00 h.

Po celý deň tu na malých návštevníkov čaká včielka Maja, mnoho hier, 
občerstvenie a ich obľúbení veselí Trpaslíci z RTVS. 

Tešíme sa na vás! FO
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Predstavujeme mestský úrad
Renáta Košíková, referát daní a poplatkov
Na mestský úrad som nastúpila 1. 1. 2016, takže som tu relatívne 
„nový človek“, ktorý sa zoznamuje detailnejšie s mestom Modra 
a s jeho občanmi. Pracujem na referáte správy daní a poplatkov 
na Štúrovej ul. 59 v Kancelárii prvého kontaktu. Keďže som prišla 
z finančného prostredia, mám dlhoročné skúsenosti s prácou s čís-
lami a najmä s klientami - občanmi. Mojou úlohou je spravovať 
agendu poplatkov za komunálny odpad, dane za zábery verejného 
priestranstva a agendu psov. Ide najmä o evidenciu všetkých po-
platníkov a ich aktualizáciu - prihlasovanie, zmeny, vyraďovanie. 

Najrozsiahlejšia je agenda ko-
munálneho odpadu, kde evidu-
jeme cca 6500 poplatníkov. Ob-
čanom zasielam rozhodnutia 
o zaplatení poplatkov, kontrolu-
jem dodržiavanie lehoty splatnos-
ti a následne sa pokračuje zasie-
laním upozornenia o nezaplatení 
tzv. výzvy na zaplatenie nedoplat-
kov. V neposlednom rade sa sna-
žím s klientami skontaktovať te-
lefonicky alebo mailom, ktoré sa 
mi osvedčilo, čím ušetrím čas pre 
občana aj pre seba.
Podobne je to aj s evidenciou 
psov. U mňa môžete psíka prihlá-
siť a odovzdám vám ako majiteľo-
vi evidenčnú známku. Prosím, ak 
nastane akákoľvek zmena - uhy-
nutie zvieratka, darovanie, pre-
sťahovanie - aby si občania splnili 
povinnosť. 
Verejným priestranstvom je naj-
mä miestna komunikácia, chod-

níky, trhovisko, verejná zeleň 
a pod., ktoré sú vo vlastníctve 
mesta. Užívanie priestranstva je 
predmetom dane, kde základom 
výpočtu je výmera v m2. Ide napr. 
o umiestnenie veľkokapacitného 
kontajnera, stavebného materiálu, 
lešenia, rôzne rozkopávky komu-
nikácií, parkovanie nepojazdných 

vozidiel, letné terasy, sedenia, 
predajné stánky, reklamy. Takisto 
je potrebné, aby si občania prišli 
k nám podať žiadosť o záber. Tie-
to zábery verejného priestranstva 
sú priebežne kontrolované mest-
skou políciou. V zmysle Všeobec-
ne záväzného nariadenia sú vysta-
vované rozhodnutia a je vedená 
evidencia. Súčasťou mojej práce 
aj práca s pokladňou, takže občan 
môže priamo u mňa zaplatiť po-
platky všetkých druhov. Pri mojej 
práci sú mi nápomocní najmä ko-
legovia z evidencie obyvateľstva, 
učtárne, mestskej polície a „nepo-
pulárny“ Exekútorský úrad. Ta-
kisto individuálne pristupujem ku 
každému klientovi, ktorý má ne-

zrovnalosti v rozhodnutiach, naj-
mä ak nám pozabudol oznámiť 
zásadné zmeny, ktoré majú vplyv 
na výpočet poplatkov. V každom 
prípade odporúčam skontakto-
vať sa so mnou, aby sme dali veci 
do poriadku k spokojnosti oboch 
strán a vyhli sa tak omylom. Vie-
me sa s každým dohodnúť na pod-
mienkach, pri akejkoľvek životnej 
situácii, len sa treba obrátiť bez 
obáv na našu kanceláriu.
Kontakty: renata.kosikova@
msumodra.sk, tel.: 033 6908 309.
 (rk, red)

Mesto Modra zaviedlo nový poplatok za rozvoj
Každý, kto chce stavať alebo pre-
stavovať na území Modry, musí 
od 1. augusta zaplatiť mestu po-
platok za rozvoj. Ide o nové na-
riadenie, ktoré schválilo mestské 

zastupiteľstvo. Mestá a obce za-
vádzajú tento poplatok na zák-
lade zákona o miestnom poplat-
ku za rozvoj (zák. č. 447/2015 
Z.z.), ktorý schválila Národná 

rada Slovenskej republiky a kto-
rý nadobudol účinnosť 1. novem-
bra 2016. V praxi to znamená, že 
každá fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá dostala právoplat-

né stavebné povolenie, rozhod-
nutie o povolení zmeny stavby 
pred jej dokončením, rozhodnu-
tie o dodatočnom povolení stav-
by alebo ohlásila stavbu staveb-
nému úradu, musí tento poplatok 
zaplatiť. Platí to pre bytový dom, 
rodinný dom, byt, ale aj nebyto-
vé priestory. Poplatok za rozvoj 
putuje do mestskej pokladnice. 
Ak ide o údržbu, opravu, rekon-
štrukciu alebo modernizáciu by-
tového domu, pri ktorej sa ne-
mení úhrn podlahových plôch 
všetkých bytov a nebytových 
priestorov, poplatok sa neplatí. 
To isté platí aj pri iných stavbách, 
nadstavbách a prístavbách s vý-
merou podlahovej plochy do 25 
m2. (koš, msú)

Nemáte 
zaplatené dane 

a poplatky?
Referát daní a poplatkov infor-
muje občanov, že začiatkom júla 
boli vydané výzvy za nedoplatky 
z dane z nehnuteľností, dane za 
psa a za poplatky za komunálny 
odpad. Prosíme občanov, ktorí si 
nemohli z rôznych dôvodov spl-
niť svoju povinnosť voči mes-
tu, aby tak urobili čo najskôr. 
Nesplatené pohľadávky budú 
postúpené Referátu správy po-
hľadávok na ďalšie vymáhanie. 
Platby môžete vykonávať priamo 
v pokladniach Kancelárie prvého 
kontaktu na Štúrovej 59 alebo in-
ternetovými službami. (rk)

Sadzba miestneho poplatku ustanovená schváleným VZN mesta Modra:
členenie stavieb Modra

Modra-Kráľová
Modra-Harmónia
 Modra-Piesok

Stavby na bývanie 20,- eur 35,- eur
Stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stav-
by pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na sklado-
vanie vlastnej pôdohosp. produkcie, vrátane stavieb na 
vlastnú administratíva.

10,- eur 10,- eur

Priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

30,- eur 30,- eur

Stavby na ostatné podnikanie 30,- eur 30,- eur
Ostatné stavby 15,- eur 15,- eur
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O čom rokovali poslanci začiatkom leta
Dňa 4. júla 2017 zasadali poslanci Mestského zastupiteľstva 
mesta Modry. Na svojom 24. stretnutí sa zišli v priestoroch 
Kultúrneho domu Ľ. Štúra v Modre. Na rokovaní prijali aj 
nasledovné uznesenia. 

Poslanci zobrali na vedomie: 
Správu hlavnej kontrolórky 
z kontroly zákonnosti, účelnos-
ti a efektívnosti pri hospodáre-
ní s finančnými prostriedkami 
pridelenými z rozpočtu mesta 
za rok 2016 v Materskej škole 
Kalinčiakova 11 Modra, Sprá-
vu z kontroly hospodárenia 
v obchodnej spoločnosti Tep-
lo Modra, s.r.o. za roky 2015 
a 2016, ďalej Správu z kontro-
ly plnenia uznesení MsZ k 16. 
6. 2017. 
MsZ schválilo tieto dokumenty: 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2017 
v znení predloženého materiá-
lu, Všeobecne záväzné naria-
denie mesta Modra č. 2/2017 

o stanovení výšky miestneho 
poplatku za rozvoj, Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Mod-
ra č. 3/2017 o dočasnom par-
kovaní motorových vozidiel na 
miestnych komunikáciách na 
území Mesta Modra.
V ďalšom z bodov programu 
poslanci prijali úpravu progra-

mového rozpočtu na rok 2017 
(v tabuľke).
Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie aj vyhodnotenie ob-
chodnej verejnej súťaže zo dňa 
6. 4. 2017 na prenájom pozem-
ku, parcely reg. “c“ KN, parc. 
č. 5758/1, druh pozemku: vinice 
o výmere 2.419 m2, evidované-
ho Okresným úradom Pezinok, 
katastrálnym odborom na Lis-
te vlastníctva č. 8241, pre kat. 
územie: Modra, obec: Modra, 
okres: Pezinok a schválilo na zá-

klade vyhodnotenia súťaže pre-
nájom uvedeného pozemku Ing. 
Matejovi Tlačíkovi z Modry, 
ako víťaznému záujemcovi ob-
chodnej verejnej súťaže.
Poslanci vzali na vedomie obsah 
petície „Za vybudovanie novej 
turistickej rozhľadne na Veľkej 
homoli, rovnakej ako pôvodná - 
opakovať projekt“ a túto petíciu 
prerokovali.
V ďalšom bode bol prerovaný 
návrh na doplnenie osoby opráv-
nenej vykonávať funkciu sobá-
šiaceho a výkonom tejto funkcie 
bol poverený Ing. Ján Jašek, po-
slanec Mestského zastupiteľstva 
mesta Modry s účinnosťou od 5. 
7. 2017, do skončenia volebné-
ho obdobia 2014 - 2018.
Plné znenia uznesení, zápisnicu 
a kompletné materiály k jednot-
livým bodom rokovania nájdete 
na www.modra.sk.

(red)

Výsledok vybavenia petície k rozhľadni
Do podateľne mestského úradu bola 24. mája 2017 doručená, 
v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve písomná pe-
tícia „Za vybudovanie novej turistickej rozhľadne na Veľkej Ho-
moli, rovnakej ako je pôvodná - opakovať projekt“. Členovia pe-
tičného výboru sú Milan Ružek, Ladislav Peško a Michal Kmeťo.

Dokument obsahoval 40 petič-
ných hárkov s 1.000 podpismi. 
Mesto Modra petíciu vyhodnoti-
lo nasledovne: 
- počet platných podpisov v sú-
lade s petičným zákonom: 910, 
- počet neplatných podpisov: 90; 

neplatné boli najmä z dôvodu 
uvedenia neúplných adries, ne-
čitateľnosti a neúplnosti mien 
osôb podporujúcich petíciu,
- počet občanov podporujúcich 
petíciu s pobytom v meste Mod-
ra: 205,

- počet občanov podporujúcich 
petíciu s pobytom mimo územia 
mesta Modra: 795.
V súvislosti s petíciou a s výstav-
bou novej turistickej rozhľadne 
sa 14. júna 2017 za účasti ar-
chitektov, statika Pamiatkového 
úradu SR, poslancov MsZ Mod-
ra, primátora mesta Modry a za-
mestnancov MsÚ uskutočnilo 
priamo pod turistickou rozhľad-
ňou Veľká Homola pracovné 
stretnutie, ktorého cieľom bola 
odborná diskusia o stave turistic-
kej rozhľadne, možnostiach jej 
zachovania a rekonštrukcie. Zo 
stretnutia vyplynulo, že mesto 
Modra má k dispozícii dve mož-
nosti realizácie rozhľadne, a to 
pokúsiť sa postaviť repliku pô-
vodnej rozhľadne na Veľkej ho-
moli, ktorá by ju v čom možno 
najväčšej prípustnej miere kopí-
rovala a to na základe obstarania 
novej projektovej dokumentá-
cie alebo dať priestor pre archi-
tektonickú súťaž návrhov novej 
rozhľadne na Veľkej homoli, na 
základe ktorej by bola vybudo-

vaná nová turistická rozhľadňa.
V dokumente o vyhodnote-
ní petície sa záverom uvádza: 
„Po riadnom prerokovaní pe-
tície a po konzultácii o mož-
nostiach realizácie rozhľadne 
mesto Modra konštatuje, že pri-
stúpi k obstaraniu projektovej 
dokumentácie novej turistic-
kej rozhľadne na Veľkej homo-
li, ktorá by v čo možno najväč-
šej prípustnej a možnej miere 
zohľadňovala vzhľad terajšej tu-
ristickej rozhľadne. Realizácia 
bude zároveň v súlade s platnou 
právnou úpravou a vykonaná vo 
verejnom záujme. Mesto Mod-
ra pre účely vybudovania novej 
turistickej rozhľadne na Veľkej 
homoli vyhlásilo verejnú zbier-
ku, ktorú je možné sledovať na 
www.transparentneucty.sk a pri-
spieť ľubovoľnou finančnou 
čiastkou na účet vedený v Slo-
venskej sporiteľni, a.s., pod č. 
SK40 0900 0000 0051 2427 
3767. Stav finančných prostried-
kov na transparentnom účte činil 
ku dňu 6. 7. 2017 sumu: 982,49 
eur“. Plné znenie dokumentu 
nájdete na www.modra.sk.
 Red, zdroj: MsÚ

Bežné príjmy 6 339 820
Kapitálové príjmy 371 500
Príjmové finančné operácie 586 770
celkové príjmy 7 298 090
Bežné výdavky 6 237 160
Kapitálové výdavky 874 500
Výdavkové finančné operácie 115 700
celkové výdavky 7 227 360

Predĺžený termín
Z dôvodu prípravy podkladov 
pre obstaranie nového Územ-
ného plánu mesta Modry bo-
la verejnosť aj dotknuté orgány 
vyzvaní zapojiť sa do procesu 
prípravy obstarávania predmet-
ného územného plánu, a to po-
skytnúť relevantné podklady 
a formulovať svoje požiadavky, 
podnety, postrehy a odporúča-
nia, ktoré by bolo možné využiť 

pri jeho spracovaní. 
Mesto Modra predlžuje termín 
na podanie uvedených pod-
kladov pre spracovanie novej 
územnoplánovacej dokumentá-
cie do 31. 10. 2017 písomnou 
formou do podateľne mestského 
úradu alebo klasickou poštou na 
adresu: Mesto Modra, Mestský 
úrad Modra, Dukelská 38, 900 
01 Modra. (red)
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Letná sezóna v turistickom 
informačnom centre 
Otvorenie turistickej sezóny sme začali tradičným modran-
ským piknikom v dobových kostýmoch na lúke Otčenáš-
ka v Harmónii. V polovici júna sa pri bohato pripravenom 
programe stretli ľudia nielen z Modry, bližšieho či vzdia-
lenejšieho okolia, ale aj zo zahraničia. Turistická sezóna je 
v plnom prúde a naše mestské informačné centrum je počas 
týchto mesiacov otvorené preto aj v sobotu. 

Návštevníkom môžeme ponúk-
nuť výborné vína, gastronómiu, 
kultúru, šport a množstvo podu-
jatí, kde môžu stráviť voľný čas. 
Turisti sú príjemne prekvapení, 
keď si môžu u nás vziať kvalitný 
informačný materiál bezplatne. 
Prichádzajú aj rodiny s deťmi, 
pre ktoré sme tiež pripravili za-
ujímavé materiály. Máme hostí 
z celej Európy, z USA, Austrá-
lie aj Južnej Afriky. Prichádzajú 

aj rodáci, ktorí bývali časť živo-
ta v zahraničí a vrátili sa späť na 
Slovensko, do Modry či blízke-
ho okolia a chcú si obnoviť svoje 
poznatky a spomienky.
V historickom dvore na Štúro-
vej 59 sa vybudovala Komunit-
ná záhrada s priestorom na oddy-
ch, ako aj miestom pre záhradné 
slávnosti či koncerty. V mod-
ranskom chotári môžu cyklisti 
využívať nové odpočívadlo pri 

Kalvárii s nádhernými výhľad-
mi na malebnú časť Malých Kar-
pát. Pre cyklistov sú k dispozícii 
stojany na bicykle a oddychová 
zóna s lavičkami a hracími prv-
kami. Pumptraková dráha na 
Zochovej chate sa stala vyhľa-
dávanou atrakciou. Jazdiť na 
dráhe môžu cyklisti, korčuliari, 
skateboardisti, ale aj kolobežká-
ri. Pripravuje sa renovácia mest-
skej veže, vybudovanie štyroch 
nových studní, odpočívadiel na 
turistickom chodníku v okolí 
Piesku (Zochova chata) ako aj 
obnovenie prírodného kúpaliska 
a Huncokársky náučný chodník. 

Katarína BENCOVÁ, 
Turisticko informačné 

centrum Modra

V Dubovej horelo
Požiar skládky v neďalekej ob-
ci Dubová sa v nedeľu, 9. júla 
podarilo krátko po jeho vypuk-
nutí uhasiť. Príčina požiaru je 
v štádiu preverovania. Moni-
torovanie ovzdušia počas mi-

moriadnej udalosti zabezpečo-
val Hasičský a záchranný zbor 
Pezinok, kde majú evidované 
protokoly o monitorovaní. Na 
mieste zasahovali aj dobro-
voľní hasiči z Modry a okoli-

tých obcí. Práce na likvidácii 
požiaru trvali podľa konateľa 
spoločnosti Skládka odpadov 
- Dubová Romana Oškeru, šty-
ri hodiny. „Následne sa teleso 
skládky zavážalo zeminou ce-
lú nedeľu až do nočných hodín 
a pokračovalo sa aj v ponde-

lok a utorok,” doplnil Oškera. 
Aktuálne je skládka už v plnej 
prevádzke. Red., MsÚ

Na fotografiách: primátor Mod-
ry Juraj Petrakovič na mieste 
požiaru s veliteľom zásahu a zá-
ber na požiar skládky v Dubovej.

Mobilná 
aplikácia na 
triedený zber

Od začiatku júla 2017 môže-
te vy, naši Modrania, používať 
novú aplikáciu Green Bin. Je to 
prvá mobilná aplikácia na pod-
poru triedeného zberu na Slo-
vensku. Vyvinulo ju občianske 
združenie EKOrast. 
Aplikácia je bezplatná a pomá-
ha nám všetkým zorientovať 
sa v pravidlách zberu triedené-
ho odpadu, ktoré na Slovensku 
nie sú v každom meste rovnaké. 
Aplikácia tiež vysvetľuje, prečo 
je dôležité triediť odpad, povie 
nám, do ktorej nádoby patrí vy-
braný druh triedeného odpadu. 
Táto novinka je veľmi jednodu-
chá a dostupná tak na Android, 
ako aj na IOS. Vyskúšajte! Gre-
en Bin vám rýchlo a jednodu-
cho poskytne informácie o do-
stupných zberných dvoroch pre 
elektroodpad, batérie, svietidlá, 
lieky a stavebný odpad, pričom 
v prvom rade upozorní na mies-
ta, kde sa uskutočňuje bezplat-
ný odber daného druhu odpadu. 
Kristína čechová z mestského 
úradu: „Sme skutočne veľmi ra-
di, že aj týmto spôsobom môže-
me vám, našim občanom, Mod-
ranom, pomôcť pri separovaní 
vášho odpadu“. (red)
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Stav investícií mesta v aktuálnom období

Verejné osvetlenie na 
uliciach Dr. Bodického 

a Hviezdoslavova
Zhotoviteľ: Energy Real pôvod-
ne (Gaad Real), s.r.o., Prešov
V nadväznosti na rekonštruk-
ciu NN rozvodov v investorstve 
Západoslovenská distribučná, 
a.s. pokračovala v r. 2017 re-
konštrukcia verejného osvetle-
nia na uliciach Dr. Bodického 
a Hviezdoslavova. V r. 2016 boli 
zrealizované ulice Moyzesova, 
Kukučínova a Súkenícka.

Výstavba chodníka na 
ulici Dr. Bodického

Zhotoviteľ: TIMS spol. s r.o. Nit-
ra, zmluvná cena: 94 061,86 €
V rámci tejto stavby sa v sú-
časnej dobe buduje jednostran-
ný dláždený chodník v úseku 
od Kalinčiakovej ulice po Vi-
nársku ulicu. Samotnej výstav-
be chodníka na Bodického ulici 
predchádzala rekonštrukcia NN 
rozvodov v investorstve ZsDIS 
a rekonštrukcia verejného osvet-
lenia v investorstve mesta. 

Stavebné úpravy 
sociálnych zariadení 

MsÚ na Dukelskej ulici
Zhotoviteľ: Peter Holekši, Hol-
-Stav, Modra
Zmluvná cena: 13 803,40 €
Stavebné úpravy sa týkajú 
jestvujúcich sociálnych zariade-
ní, priľahlej chodby a zasadač-
ky. Rozšíria sa existujúce Wc 
pre dámy aj pánov a pribudne 
zázemie pre upratovačku. Upra-
vená bude priľahlá chodba a vy-
konajú sa menšie elektroinštalá-
cie v rámci zasadačky.

Obnova detských 
ihrísk na Národnej 
a Trnavskej ulici

V mesiaci júl firma Dextrade Ži-
lina, s.r.o. osadila nové hracie 
prvky na detských ihriskách na 
uliciach Národná a Trnavská.

Výstavba 
kontajnerového 

stojiska pri ZŠ Ľ. Štúra 
Zhotoviteľ: Peter Antalec, Mod-
ra, zmluvná cena: 2 428,0 €

Pre umiestnenie kontajnerov na 
zber odpadu pri Základnej škole 
Ľ. Štúra bola vybudovaná spev-
nená plocha s uzamykateľným 
oplotením.

Výstavba detského 
ihriska Žihadielko, 
Vajanského ulica 

Mesto Modra v mesiaci júl vy-
konalo prípravné práce na po-
zemku, na ktorom bude vy-

budované nové detské ihrisko 
Žihadielko. (msú, red)

Na fotografiách: budovanie det-
ského ihriska Žihadielko v are-
áli ZŠ a MŠ Vajanského, nové 
kontajnerové stojisko pred ZŠ 
Ľ. Štúra, nové hracie prvky na 
ihrisku pri bytových domoch na 
Trnavskej ulici v Modre-Kráľo-
vej, výstavba chodníka na ulici 
Dr. Bodického v Modre.

Právna poradňa
Vážení spoluobčania, je veľa si-
tuácií v živote každého člove-
ka, kedy potrebuje poradiť ale-
bo pomôcť v právnych otázkach 
pričom nevie, na ktorého právni-
ka sa má obrátiť, prípadne ktorú 
advokátsku kanceláriu osloviť. 
V takýchto situáciách neraz člo-
vek zvažuje, či na takúto práv-
nu radu má finančné prostriedky 
a či si ju vôbec môže dovoliť. 
Rozhodli sme sa po vzájomnej 
dohode s JUDr. Igorom Zel-

níkom, poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Modre vyjsť 
v ústrety občanom mesta Mod-
ry, ktorí by takúto radu potrebo-
vali a poskytovať raz mesačne 
v prvú stredu v mesiaci bezplat-
né právne poradenstvo v priesto-
roch Mestského úradu Modra. 
Úvodné stretnutie sa bude ko-
nať dňa 2. augusta 2017 v čase 
od 16.00 do 19.00 h. Neváhajte 
a požiadajte o právnu radu, ak ju 
potrebujete. (red) FO
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Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Centrum Kráľovej

Na rokovaní Mestského za-
stupiteľstva Modry dňa 9. 
februára 2017 zástupcovia 
z Kráľovej vystúpili s po-
žiadavkou komplexného 
architektonicko-urbanistic-
kého riešenia Kráľovej. Ne-
skôr sa uskutočnilo stretnu-
tie poslancov s občanmi 
v KD v Kráľovej v má-
ji 2017, kde sa obyvatelia 
Kráľovej zaujímali o túto 
tému. Keďže do dnešného 
dňa nie sú verejne známe 
konkrétne informácie k tejto 
téme, prosím o zodpovedanie 
nasledovných otázok:
1. Pripravuje mesto urbanis-
ticko-architektonickú štúdiu 
Kráľovej, resp. minimálne jej 
centra, ako odznela požiadav-
ka na MsZ 6. apríla t. r.? Za 
centrum považujeme časť Ná-
rodnej ulice od pietneho mies-
ta holokaustu Zelený les - 
priestor okolo kostolov až po 
Partizánsku ulicu a časť Parti-
zánskej ulice od obchodu a au-
tobusových zastávok - priestor 
pred Biolkou - až po priestor 
pred Kultúrnym domom. 
2. Mesto už skôr predložilo 
náčrt riešenia priestoru pred 
Biolkou bez ohľadu na kom-
plexné urbanisticko-architek-
tonické riešenie centra Kráľo-
vej. K tomuto návrhu odzneli 
od obyvateľov viaceré pripo-
mienky. Na stretnutí poslancov 
s občanmi v Kráľovej zástup-
ca primátora informoval v tom 
zmysle, že sa pripravuje nejaký 

realizačný projekt. Ako to teda 
vlastne je s týmto návrhom?
3. Keďže pozemok pred Biol-
kou je vo vlastníctve BSK, 
v akom štádiu je jeho odkú-
penie pre mesto, aby mesto 
mohlo investovať do skultivo-
vanie tohto priestoru? Usku-
točnili sa k tejto téme aj nejaké 
rokovania so zástupcami BSK?
Na moje otázky privítam jasné, 
stručné a konkrétne odpovede. 

Božena UHERČÍKOVÁ, 
Kráľová

Odpovede na otázky
Modranské zvesti pravidel-
ne vytvárajú priestor pre vaše 
otázky. Pýtajte sa kompetent-
ných, zaujímajte sa o veci ve-
rejné. Taktiež je možné osobne 
osloviť ktoréhokoľvek z ko-
legov s problémom, ktorý vás 
trápi alebo s otázkou, na ktorú 
chcete odpoveď. Všetky po-
trebné kontakty na pracovní-
kov mestského úradu a jeho 
organizácií nájdete aj na www.

modra.sk. V súvislosti s otáz-
kami pani Boženy Uherčíko-
vej, doručených mailovou poš-
tou do redakcie, sme oslovili 
mestský úrad a zabezpečili od-
povede.
1. Mesto Modra pripravuje 
urbanisticko-architektonickú 
štúdiu centra Kráľovej s pred-
pokladaným termínom spra-
covania štúdie do konca roku 
2017.
2. Návrh riešenia priestoru 
pred Biolkou bude dopracova-
ný do projektovej dokumentá-
cie až po spracovaní urbanis-
ticko-architektonickej štúdie 
centra Kráľovej. 
3. Mesto Modra podalo na Bra-
tislavský samosprávny kraj 
(BSK) žiadosť o riešenie ma-
jetkoprávneho vzťahu časti po-
zemku pred Biolkou, ktorý je 
vo vlastníctve BSK. K tejto té-
me sa uskutočnili viaceré kon-
zultácie a rokovania so zástup-
cami BSK, okrem iných aj na 
úrovni predsedu BSK s primá-
torom a viceprimátorom mesta 
Modry. (msú, red)

Prenájom vinice
V Modranských zvestiach, 
ktoré vyšli v máji 2017, naše 
mesto vyhlásilo obchodnú ve-
rejnú súťaž na prenájom vino-
hradu, ktorý je majetkom mes-
ta. Uzávierka na predkladanie 
návrhov bola do 9. 6. 2017. 
Ná ludé, Modrané, kdo to ke-
dy vidzel, prenajímat vino-
hrad v léce, šak naši dzedová 
sa v hrobe obracajú. Každý kto 
pracoval vo vinohrade a pozná 
agrotechnické termíny vie, že 
poľnohospodársky rok vo vi-

nici sa začína po oberačkách 
a končí po oberačkách. Ná-
jomné za vinicu sa obyčajne 

uhrádzalo do konca kalen-
dárneho roku. Práca vo vi-
nici sa začína už po oberač-
kách. Počas zimy a skoro na 
jar treba urobiť rez viniča, 
opravu podpornej konštruk-
cie a viazanie. Samozrejme 
treba vinicu pred zimou pri-
orať a na jar odorať. Keď 
začne vinič rašiť, urobí sa 
postrek do sucha, pod ko-
reňmi treba pokopať alebo 
poherbicídovať. Pred tým 
ako začne vinič kvitnúť, tre-
ba urobiť postrek pred kve-

tom a z viničového kmienka 
vylúpnuť všetky zelené výhon-
ky, aby nebrali výživu budúcej 
úrode. Všetky tieto práce mu-
sia byť urobené približne do 9. 
júna, nuž nájomca urobil vo vi-
nici viac ako 70% všetkej ma-
nuálnej práce za rok, za prácu 
traktorom a za postrek zaplatil 
viac ako 50% celkových roč-
ných výdavkov. Nakoniec, keď 
je všetko urobené a zaplatené, 
tak príde prenajímateľ vinice - 
mesto Modra a povie: investo-
val si aj si sa nadrel, ale oberať 
nemusíš, ak sa nedohodneme. 
Ná Modrané a zas je to šetko, 
šak víte kde.
 Ivan BOJKOVSKÝ

Reagujeme
Vážený pán Bojkovský, zmlu-
va na prenájom vinice, o kto-
rom píšete, bola podpísaná za 
mesto 21. mája 2007 vtedaj-
ším primátorom. Doba nájmu 
je v zmluve stanovená na dobu 
určitú a to 10 rokov. Po skon-
čení nájmu mesto vinice ponú-
klo na opätovný prenájom tak, 
ako mu to ukladá zákon o ma-
jetku obcí. Veľmi ma teší, že sa 
Modre v uplynulých 30 mesia-
coch podarilo úspešne prenajať 
neobrábané a zanedbané vinice 
tak, aby sa stihli všetky agro-
technické termíny, ktoré spo-
mínate.

Marián GAVORNÍK, 
zástupca primátora 

mesta Modry

Na fotografii: Nákres obnove-
ného priestoru pred reštaurá-
ciou Biolka v Kráľovej.
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FARBY, LAKY DROGÉRIA ŠIMONOVIČ
Modra, námestie

Najširšia ponuka v meste opäť rozšírená!!!

Ponúkame:

JAZIERKOVÚ CHÉMIU
BAZÉNOVÚ CHÉMIU
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Tanečná galashow s deťmi MŠ SNP
Hula Spring International Modra
Na konci marca 2017 sa v našom kráľovskom meste Modra po 
druhýkrát stretli tanečníci a priaznivci havajských pôvodných 
tancov Hula, havajskej kultúry a umenia. Pod vedením svo-
jich učiteľov nás navštívili tanečné školy havajských tancov 
z Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovensko reprezentovala naj-
početnejšia skupina, zišli sa tu tanečníčky z Modry, Bratislavy, 
Martina, Rimavskej Soboty a Košíc. 

Toto krásne celodenné podujatie 
prebiehalo v Modre v hoteli Se-
bastián, v ktorom to počas celej 
soboty žilo Havajom - jeho tan-
cami, kultúrou, tradíciami. V do-
obedňajších hodinách sa usku-
točnili dva tanečné workshopy 
a v poobedňajších hodinách sa 
všetko sústreďovalo na prípravu 
verejnej večernej tanečnej Ga-
lashow.
V jednom takomto tanečnom prí-
behu He A’Kua, v ktorom Pele 
opúšťa svoju rodnú zem Tahiti 
a vydáva sa na more, spolu s nie-
koľkými členmi rodiny hľadať 
svoj nový domov, sa predstavi-

li aj deti z MŠ SNP 14 z Mod-
ry. Na Havaji tancujú celé ro-
diny, od najmladších detí až po 
starých rodičov. A tak sa aj na-
še deti stali súčasťou tohto krás-
neho tanečného večera. Projekt 
vznikol a uskutočnil sa pod vede-
ním učiteľky havajských tancov 
Ing. Jany Mattovej, ktorá sa po 
20-tich rokoch venovaných tan-
com svetového folklóru a kultúr 
iných krajín - Kuba, India, Tahi-
ti, Kolumbia, Brazília a ďalšie, 
začala ako prvá na Slovensku 
venovať pôvodným havajským 
tancom, histórii a kultúre Havaja. 
V spolupráci s učiteľkou Simo-

netou Vodičkovou z MŠ SNP 14 
v Modre sa podieľala aj na prí-
prave detí na tomto kultúrno-ta-
nečnom podujatí. Vystúpenie detí 
malo veľký úspech nielen u hos-
tí - publika, ktorí sa prišli na ve-
černú Galashow pozrieť z Mod-
ry a okolia, ale aj u samotných 
tanečníkov havajských tancov 
a ich učiteľov. Títo ocenili nadše-
nie s akým deti zaspievali havaj-
skú pieseň E Ala E, ktorú Havajci 
spievajú pri východe Slnka, ale aj 

pripravenosť detí na vystúpenie 
a radosť, ktorú deti svojim tan-
com odovzdali všetkým prítom-
ným a účastníkom tohto progra-
mu.
Deťom z MŠ SNP 14 v Modre 
už druhý rok odovzdávam svo-
je tanečné skúsenosti a znalosti 
o histórii a kultúre Havaja. Na-
še deti sa zúčastnili aj na viace-
rých ďalších vystúpeniach na 
rôznych kultúrno-spoločenských 
podujatiach. Spievali a tancovali 
s tanečnicami havajských tancov 
z Modry a Bratislavy.

Simoneta VODIČKOVÁ, 
učiteľka MŠ SNP, red.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

Výzva 
na podávanie 

žiadostí
V súlade s VZN č. 4/2011 o pod-
mienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Modra, Komisia 
školstva a mládeže na svojom za-
sadnutí dňa 22. 3. 2017 rozhodla 
o prerozdelení pridelených fi-
nančných prostriedkov z rozpoč-
tu mesta na rok 2017 na základe 
predložených žiadostí jednotli-
vých žiadateľov do 31. 1. 2017 na 
konkrétne vyšpecifikovaný účel.
Komisia školstva a mládeže roz-
delila 5094 eur zo 7100 eur na do-
tácie v oblasti školstva s podporou 
druhého kola poskytnutia dotácií 
z rozpočtu mesta Modry. Druhý 
termín podávania žiadostí o do-
tácie v oblasti školstva je do 31. 
8. 2017. Do tohto dátumu môžu 
podávať žiadatelia svoje žiados-
ti prostredníctvom tlačiva na web 
stránke mesta Modry www.mod-
ra.sk v kolónke „Ako vybaviť“. 
Žiadosti treba doručiť do podateľ-
ne Mestského úradu, Štúrova 59, 
900 01 Modra. (red, msú)

Koniec školského roka v ZŠ Ľ. Štúra
Bodku za uplynulým školským 
rokom dala tradičná slávnost-
ná akadémia žiakov I. stupňa. 
Úvodné slovo patrilo riaditeľke 
PaedDr. Zlatici Liškovej, ktorá 
školský rok zbilancovala. Záro-
veň sa rozlúčila s našimi dlhoroč-
nými kolegyňami, pani zástup-
kyňou, Mgr. Máriou Arvayovou 
a s pani učiteľkou Mgr. Natašou 
Gábrišovou, ktoré odchádzajú 
do dôchodku. Nasledoval kul-
túrny program, ktorý si s pani 
učiteľkami a vychovávateľkami 
pripravili žiaci 1. až 4. ročníka. 

Každá trieda si pripravila niečo 
zaujímavé a tvorivé. Moderné 
aj retro tance či divadelné pred-
stavenia mali obrovský úspech. 
Odmenou účinkujúcim bol po 
každom predstavení potlesk di-
vákov. Druhou časťou akadémie 
bola rozlúčka žiakov deviateho 
ročníka. Na záver všetky krás-
ne a nezabudnuteľné zážitky zo 
školských lavíc ukázali vo filme, 
ktorý sami vytvorili.
Každý rok začiatkom prázdnin 
sa deti z ŠKD Slniečko pri ZŠ 
Ľ. Štúra v Modre tešia na letný 

tábor. Deti navštívili Bojnický 
zámok a ZOO, potešili sa náv-
števe kina, vyšantili sa na kúpa-
lisku v Páci, súťažili v antických 
olympijských hrách a veslova-
li antickú loď Hyperborea pri 
Piešťanoch. Zvládli turistickú 
vychádzku do Brestovho jarku, 
kde zažili trampský deň. Tou-
to cestou sa chceme poďakovať 
trampskému kamarátovi T.S. 
Kintovi, čiže Karolovi Kintle-
rovi, jeho manželke Zuzke a os-
tatným trampom, ktorí pripravili 
pre deti zaujímavé rozprávanie, 
tvorivé dielničky a súťaže. Pre 
deti bolo nezabudnuteľným zá-
žitkom strieľanie z luku na terč, 
hádzanie drevenými polenami 
a chodenie na chodúľoch. Po-
ďakovať chceme aj Petrovi Ar-
vayovi, ktorý pozval všetky deti 
na zmrzlinu. Na pekné zážitky 
z letného tábora Slniečko budú 
deti určite dlho spomínať.

Mária SETNICKÁ 
a vychovávateľky FO
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Úspechy žiakov ZŠ Vajanského v uplynulom školskom roku
Koniec školského roka nám priniesol poohliadnutie sa za prácou 
a úspechmi, ktoré naši žiaci dosiahli. Podporovali sme všestran-
ný rozvoj detí nielen počas vyučovania, ale aj pri mimoškol-
skej činnosti, či už na krúžkoch alebo zapájaním sa do súťaží. 
V uplynulom školskom roku bolo výziev nemálo a ukázalo sa, že 
máme šikovných a úspešných žiakov.

Do školských súťaží organizo-
vaných v našej škole v školskom 
roku 2016/17 sa zapojili mnohí. 
Každý z nich mal možnosť uká-
zať sa v tom, čo mu ide najlep-
šie. Máme skvelých športovcov, 
matematikov, chemikov, výtvar-
níkov, recitátorov, či jazykové ta-
lenty. Svedčí o tom aj účasť našich 
žiakov v obvodných, okresných, 
krajských, či celoslovenských po-
stupových kolách rôznych súťaží.
Medzi najúspešnejších športov-
cov školy v uplynulom školskom 
roku patrili dievčatá - futbalistky, 
ktoré postúpili z okresného kola 
Školského pohára Slovenského 
futbalového zväzu do krajského 
kola a obsadili krásne 2. miesto, 
a tak im len o vlások ušiel postup 
do slovenského finále. Našu žiač-
ku Emu Tóthovú (6.A) vyhlásili 
za najlepšiu hráčku turnaja a spo-
lu s Martinou Tóthovou (6.A) bo-
li na základe výborného výkonu 
zaradené do reprezentácie Brati-
slavského kraja. V okresnej súťa-
ži Florbal žiakov ZŠ sa naši starší 
žiaci umiestnili na 2. mieste. Dari-
lo sa nám aj v orientačnom behu, 
v majstrovstvách družstiev okresu 
Pezinok sa naši žiaci umiestnili na 
3. mieste. Medzi najlepších atlé-
tov v okresnej súťaži Atletika žia-
kov a žiačok ZŠ sa zaradili Kris-
tína Jurkáčková (8.A) - 2. miesto 
v behu na 60 metrov, Sebastián 
Bartoš (7.B) - 3. miesto v hode 
kriketovou loptou a Samuel Pol-
čič (7.B) - 3. miesto v behu na 
300 metrov. Mladší žiaci vyhrali 
3. miesto v okresnom kole súťa-
že Vybíjaná žiakov ZŠ a rovnako 
na 3. mieste sa umiestnili chlapci 
a dievčatá zo štvrtých ročníkov 
v okresnej súťaži Rýchla vybíja-
ná. Radosť nám robí aj šikovný 
šachista Kamil Baňas (4.A), ktorý 
získal 2. miesto v okresnej súťa-
ži Šach žiakov ZŠ. Kamil patrí aj 
medzi matematické talenty školy, 
v okresnom kole Pytagoriády zís-
kal 1. miesto. V okresnom kole 
Matematickej olympiády získala 

4. miesto Lucia Riganová (5.A). 
V medzinárodnej súťaži Matema-
tický klokan bol najúspešnejší Se-
bastián Bartoš (7.B). Na pôde na-
šej školy sa konalo aj okresné kolo 
chemickej olympiády, v ktorom 
získal 3. miesto Michal Koník 
(9.A), postúpil do krajského kola 
a stal sa úspešným riešiteľom.
Skvelí recitátori úspešne repre-
zentovali našu školu. 3. miesto 
v okresnom kole Šalianske-
ho Maťka získala Mia Lišková 
(3.A). Elian Mász (4.B) obsadil 3. 
miesto v okresnom kole Hviezdo-
slavovho Kubína. Okresná súťaž 
Maľovaná abeceda nám priniesla 
dve umiestnenia - 2. miesto - Elian 
Mász (4.B) a 3. miesto - Eleonó-
ra Maticseková (9.A). V prednese 
poézie a prózy v nemeckom ja-
zyku na okresnej súťaži „Aj pán 
Goethe by mal radosť” získala 2. 
miesto Nella Zaťková (7.B) a 3. 
miesto Natália Fellingerová (8.A). 
Darilo sa nám aj v okresnom kole 
Olympiády zo slovenského jazy-
ka, kde Natália Šalgová (9.A) ob-
sadila 3. miesto. Samuel Rusnák 
(3.B) získal 2. miesto v okresnom 
kole súťaže Slávik Slovenska a re-
prezentoval školu aj v krajskom 
kole. 
Úspechy sme dosiahli aj vo vý-
tvarných súťažiach. Naša škola 
získala v medzinárodnej súťaži 
My sa nevieme sťažovať nahlas 
- EGO versuz EKO čestné uzna-
nie - cenu Galérie Jozefa Kollára 

za kolekciu prác. V okresnej súťa-
ži Kupeckého svet sa na 2. mies-
te umiestnil Michal Koník (9.A) 
a 3. miesto získali Ella Radičová 
(2.A) a Magdaléna Lysá (2.A), 
cenu múzea získala Matilda Ni-
col Kovácsová (6.A). V okres-

nej súťaži Požiarna ochrana oča-
mi detí dostala cenu poroty Ema 
Brunovská (7.A). V celomestskej 
súťaži modranských škôl Valen-
tínske srdce našu školu reprezen-
tovalo niekoľko prác, ocenené 
boli: 1. miesto Eleonóra Maticse-
ková (9.A), 2. miesto Laura Vav-
reková (7.A), 3 miesto Kristína 

Jakubčíková (3.B). čestné uzna-
nie získala Viktória Rášová (2.A). 
Michaela Tóthová (9.A) a Natália 
Šalgová (9.A) sa prebojovali do 
finále celoslovenskej súťaže Ban-
komat nápadov so svojím projek-
tom v oblasti finančnej gramot-
nosti.
Máme aj žiakov, ktorí vynikajú 
v záľubách, ktorým sa venujú mi-
mo školy, ale zároveň si plnia svo-
je školské povinnosti, čím dávajú 
krásny príklad spolužiakom. Me-
dzi týchto patrí Iveta cibulová, 
veľmi talentovaná violončelistka, 
ktorá žne úspechy v národných 
a v medzinárodných súťažiach. 
Ďalším talentom je športovec Ma-
túš Hrdlovič, ktorý v tomto roku 
zvíťazil na majstrovstvách európ-
skej Shito ryu karate federácie.
Ďakujeme šikovným žiakom za 
vzornú reprezentáciu našej ško-
ly i nášho mesta a gratulujeme 
k úspechom! Veríme, že v sep-
tembri sa opäť s elánom a nasade-
ním spoločne pustíme do ďalších 
projektov. (ľn)

Na fotografii: Úspešné futbalistky 
zo ZŠ Vajanského.

Nová riaditeľka Materskej 
školy Sládkovičova
Mesto Modra vyhlásilo 9. mája 
výberové konanie na riaditeľku 
Materskej školy Sládkovičova 
13 v Modre. Po komplexnom 
zhodnotení jedinej žiadosti 
a výsledkov výberového kona-
nia určila výberová komisia do 
funkcie riaditeľky Mgr. Luciu 
Šimkovú, ktorá splnila všetky 
potrebné predpoklady. Rada 
školy predložila primátorovi 

Modry návrh na vymenova-
nie novej riaditeľky do funkcie 
a 29. júna 2017 jej primátor Ju-
raj Petrakovič odovzdal meno-
vací dekrét na päťročné funkč-
né obdobie s účinnosťou od 1. 
júla 2017. (red)

Na fotografii: Lucia Šimková 
preberá z rúk primátora Juraja 
Petrakoviča menovací dekrét.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o
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Petang bez bariér
Chlapci z našej Meremy prví v turnaji
Projekt „Petang bez bariér”, finančne podporený prostredníc-
tvom Individuálnej dotácie z BSK 2017, otvoril priestor atrak-
tívnej športovej aktivite, ktorej hlavným benefitom je, že je 
určená pre každého bez rozdielu veku, pohlavia, farby pleti, 
fyzickej a psychickej kondície, či sociálneho začlenenia. Má za 
cieľ zasvätiť do petangu čo najširšiu skupinu ľudí a prispieť 
k skvalitneniu života všetkých zúčastnených.

Petang má v Modre už 9-ročnú 
tradíciu. Hlavným organizáto-
rom podporeného petangového 
turnaja uskutočneného 28. júna 
2017 bol petangový klub La Bo-
ule, zriadený pod Nadáciou pre 

človeka v núdzi a prevenciu kri-
minality. Klub je členom Sloven-
skej federácie pétanque (SFP) 
a ako jediný na Slovensku regis-
truje unifikovaný tím, t.j. intakt-
nú aj znevýhodnenú skupinu ľu-

dí, ktorú tvoria klienti Domova 
sociálnych služieb a zariadenia 
podporovaného bývania Merema 
v Modre. „Prvým nahodením ko-

šóna“ turnaj slávnostne otvorila 
riaditeľka odboru sociálnych ve-
cí BSK Mgr. Michaela Šopová. 
V tomto roku sa na turnaji zúčast-
nilo 20 tímov z Trnavského, Ko-
šického, Trenčianskeho a Brati-
slavského samosprávneho kraja. 
O víťazstvá sa podelili tímy 
z DSS a ZPB Merema Modra (1. 
miesto), DSS Báhoň (2. miesto), 
DSS Domko Košice a ZKR Gau-
deamus Bratislava (3. miesto). 
Ďakujeme všetkým našim sym-
patizantom za morálnu a finanč-
nú podporu, vďaka ktorej sme 
mohli petangový turnaj zorgani-
zovať na úrovni.

Milada BARČÍKOVÁ

Spracovanie vlny a výroba krojov 
na Ali farme vo Vinosadoch
Deti zo základných modranských škôl, z materského centra 
v Modre, či z materskej škôlky už rodinnú farmu vo Vino-
sadoch počas školského roka navštívili. Pozreli si včelnicu, 
odhaľovali tajomstvá života včiel, oboznámili sa s chovom 
hospodárskych zvierat a mali možnosť ich aj nakŕmiť a na-
pojiť. Deti prehliadka zaujala, počúvali a kládli mnoho do-
plňujúcich otázok. Na tieto aktivity nadväzuje nový projekt 
Občianskeho združenia Dlhovekosť, ktoré bude deti učiť 
spracovávať produkty hospodárskych zvierat. 

Na farme vo Vinosadoch chce-
me vytvoriť pre mladých ľudí 
miesto na tvorivé stretnutia, kde 
sa budú postupne oboznamovať 
s celým procesom spracovania 

ovčej vlny až po finálny výro-
bok. Naučia sa vlnu mykať, če-
sať, priasť a tkať na krosnách. 
Taktiež sa budeme venovať vý-
robe vinosadských krojov, kto-

ré budeme používať na kultúrne 
akcie, ako sú letečko, Kvetná 
nedeľa, vinobranie. Každý kraj 
v minulosti mal svoj typický 
kroj, z ktorého sa dalo vyčítať, 
či je dievča slobodné, zadané, 
mladá pani, akého je vierovy-
znania, či je z bohatej alebo 
chudobnej rodiny. chceme vy-
rábať kroje typické pre náš kraj, 
tak aby sa deti postupne pri prá-
ci oboznamovali s históriou, 
aby prácou získali priamu skú-
senosť a zručnosť výroby kro-
ja a spracovania vlny. Získajú 

nielen oblečenie, v ktorom sa 
budú môcť prezentovať na kul-
túrnych akciách, ale aj vedo-
mosti a zručnosti, ktoré posilnia 
ich sebavedomie, pri vyšívaní 
a plstení budú rozvíjať sociálne 
kompetencie a spoznajú hodno-
tu ručnej práce. 
V lete sa koná na farme denný 
letný tábor, počas školského ro-
ka prebiehajú odborné exkur-
zie a workshopy na farme. Pro-
jekt Spracovanie vlny a výroba 
krojov vo Vinosadoch podpori-
la Nadácia pre deti Slovenska 
z verejnej zbierky Hodina de-
ťom. Realizátorom projektu je 
OZ Dlhovekosť.

Ivana JURÁČKOVÁ, 
OZ Dlhovekosť

Výber z tvorby Štefana Gálika
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Me-
rema vám predstavuje prostredníctvom autorskej výstavy obrazov 
svojho klienta, talentovaného výtvarníka Štefana Gálika. 

Štefan Gálik je 42 ročný dob-
rý človek. Skromný, pracovi-
tý, empatický a citlivý. Má rád 
ľudí, o všetkých a o všetko sa 
zaujíma. Miluje zvieratá a prí-
rodu. Nikdy sa nenudí. Zaují-
majú ho knihy, počúva hudbu, 
obdivuje všetko krásne. Svoje 
pocity vyjadruje obrázkami. Je 
básnikom, rozprávkarom a ma-
liarom zároveň. Števkovým naj-
obľúbenejším námetom je kra-
jina a príroda. Ročné obdobia 

znázorňuje v rôznych poetic-
kých príbehoch. V centre jeho 
pozornosti sú stromy. Dotvára 
ich malebnými detailmi, pohrá-
va sa s fantazijnými motívmi 
a vymýšľa netradičné kombi-
nácie zdanlivo nezlučiteľných 
objektov, čo spoločne vytvá-
ra obrazy ľúbivé, upokojujúce 
a často lyrické. Uprednostňuje 
optimistické žiarivé farby, ktoré 
ozvláštňuje špeciálnou techni-
kou rozpíjania farebných škvŕn, 

čím dodáva svojim dielam origi-
nálny rukopis. Tvorí pre radosť. 
Pre radosť z práce a samotného 
výtvarného procesu, ale najmä 
pre radosť tých, ktorým sa jeho 
obrazy páčia, ktorí ho pochvá-
lia, ocenia a ktorí si jeho obráz-
kami skrášlia život. Milý náš 
Števko, prajeme Tvojim obra-
zom veľa obdivovateľov!
Predajnú výstavu pána Gálika 
pod názvom „Výber z tvorby...“ 
si môžete počas letných mesia-
cov pozrieť v priestoroch ka-
viarničky Musique club Galerie 
v Modre, Štúrova 61.

Darina ROHAĽOVÁ

Na fotografii: Talentovaný vý-
tvarník Štefan Gálik (v strede) 
v spoločnosti Miroslava Mali-
novského a Dariny Rohá1ovej 
z DSS Merema.
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Ocenenia z Ľubľane
V dňoch 30. júna až 2. júla 2017 sa v hlavnom meste Slovinska 
uskutočnil 95. ročník medzinárodného konkurzu vín Vino Ljubl-
jana. Táto internacionálna súťaž, patriaca k najvýznamnejším na 
tejto planéte, je zároveň najstarším podujatím na svete. Tohto ro-
ku sa jej zúčastnilo takmer pol tisícky vín z 19 krajín sveta. Slo-
vensko reprezentovalo 45 vzoriek od našich 16 výrobcov. 

Tohto roku sme na titul „svetov-
ni šampion“ nesiahli, avšak zís-
kali sme osem zlatých medailí. 
Do našej Modry putujú dve. Jed-
na do château Modra za caber-
net Sauvignon rosé 2016 a druhá 
do rodinnej firmy Fedor Malík 
a syn za vzorku chardonnay sur 
lie barrique 2015. Víno zrelo rok 

v barikovom sude a pravidelne sa 
premiešavalo s jemnými kalmi. 
Slovensko v medzinárodnej ju-
ry zastupoval náš profesor Fedor 
Malík. Ten zároveň pri príležitos-
ti tridsiatej (!) účasti na konkurze 
v Ľubľane obdržal z rúk slovin-
ského ministra poľnohospodár-
stva Mgr. Deana Židana čestný 

diplom za „30 let sodelovanja na 
vinskem ocenjevanju“. Nosite-
ľom zlatých ľubľanských medai-
lí i profesorovi Malíkovi srdečne 
blahoželáme. (red)

Na fotografii: Profesor Fedor 
Malík získava významné ocenenie 
na výstave vín v Ľjubľani.

Slávnosť Hliny - Keramická Modra
1. - 2. september 2017

Umenie ľudových i profesionálnych figuralis-
tov je témou deviateho ročníka medzinárodného 
festivalu remesla a tradícií. Osobitne sa venuje 
tvorbe národného umelca Ignáca Bizmayera, 
ktorý sa v tomto roku dožil 95 rokov a stále tvorí 
z obyčajnej hliny krásu. 

Súčasťou podujatia budú od-
borné výstavy, seminár, tvorivé 
dielne, ukážky v točení na kera-
mických kruhoch, medzinárod-
ný keramický jarmok, v piatok 
večer hrnčiarsky bál a v sobo-
tu poobede štylizovaný sprie-
vod - labovka. Atmosféru do-
tvárajú kulinárske špeciality, 
hudobný program, razenie pa-
mätnej mince, divadielko a det-
ské hry z čias našich predkov, 
ako v guľôčky, koleso šťastia, 
chôdza na chodúľoch a drevený 
kolotoč. Víťazné diela súťaže 
O najkrajšie keramické kŕmidlo 
alebo napájadlo pre vtáčiky bu-
dú vystavené v Komunitnej zá-
hrade na Štúrovej 59 v Modre. 
Podujatie je tradične súčasťou 
Dní európskeho kultúrneho de-
dičstva.

Program
Štvrtok - 31. august 2017
9.00 - 14.00 Medzinárodný od-
borný seminár na tému Figurál-
na tvorba v dielach ľudových 
a profesionálnych umelcov, 
Ignác Bizmayer 95 v Kultúr-
nom dome Ľ. Štúra, Sokolská 

8, Modra
Vernisáže výstav budú po skon-
čení seminára.

Piatok 1. september 2017
Hrnčiarsky Jarmok na Súken-
níckej ulici
17.00 Karpatské horké (folk 
rock) 
18.30 Trojka Zuzany Homolo-
vej (etno folk) 
20.00 Banda (world music) 
21.30 Hrnčiarsky bál s Ľudo-
vou Bandou Sama Smetanu do 
24,00

Sobota - 2. september 2017
Hrnčiarsky Jarmok na Súken-
níckej ulici
 9.00 ranné jazzovanie, Kunzo 
band 
10.00 Detský folklórny súbor 
Magdalénka

11.30 Tradičné bábkové divadlo
13.00 Ženská spevácka paráda: 
sestry Matákové z Kysúc, ženy 
z Muzičky, Marína zo 
 Zvolena
14.30 capre (world music - et-
no)
16.00 Tolstoys (electro-acous-
tic dream pop)
17.30 Rusín čendeš Orchestra 
(world music)
18.30 Alegorický sprievod

Výstavy budú prístupné 1. 
- 2. septembra medzi 10.00 
a 18.00 h

• Svet detstva a mladosti I. 
Bizmayera (západoslovenská 
fajansa 19. - 20. storočie), Mú-
zeum slovenskej keramickej 
plastiky, Kukučínova 15
• Franko - Liška, budova starej 
radnice, Štúrova 54
• Tok vody, výstava slovin-
ských keramičiek Marja Pre-
lošek, Danica Žbontar, Ines 
Kovačič, výstavné priestory 
Múzea Ľ. Štúra, Štúrova 84 
• Z histórie keramiky v Modre, 
Múzeum slovenskej keramickej 
plastiky, Kukučínova 15
• Galéria Ignáca Bizmayera, 
stála výstava majstra v rotunde 
zo 17. St. Múzeum slovenskej 
keramickej plastiky, Kukučíno-
va 15.

Z verejných zdrojov Slávnosť 
hliny - Keramickú Modru 2017 
podporil Fond na podporu ume-
nia. Tradičným partnerom pod-
ujatia je Mesto Modra. Projekt 
sa realizuje s finančnou podpo-
rou Bratislavského samospráv-
neho kraja a Nadácie ZSE. Or-
ganizátormi sú OZ Modranská 
Beseda a SNM−Múzeum Ľudo-
víta Štúra v Modre s podporou 
ďalších partnerov a mediálnych 
partnerov. Viac informácií náj-
dete na www.modranska-bese-
da.sk alebo na facebooku Mod-
ranskej Besedy. (mb)

Na fotografii: Keramické tvori-
vé dielne sú obľúbeným sprie-
vodným programom počas 
Slávnosti hliny.
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Deň krivých zrkadiel alebo filmová realita
Náš článok začneme filmovo, ale téma, o ktorú ide je reálna. Keď 
sa povie „Vesničko má středisková“ u mnohých sa vybavia neza-
budnuteľné texty, vtipné scény a výborné herecké výkony. Len 
zriedka však vznikne priestor na zamyslenie nad jedným z výraz-
ných posolstiev tejto komédie. Postava Otakara alebo Otíka Rá-
kosníka, mladého muža s mentálnym postihnutím, totiž dáva zr-
kadlo miestnej komunite malej obce, ale aj ľuďom z veľkomesta. 

12. jún je dňom ľudí s mentál-
nym postihnutím nazývaný aj 
Deň krivých zrkadiel. Jeho myš-
lienkou je, že aj ľudia s mentál-
nym postihnutím majú svoju 
hodnotu a miesto v spoločnosti. 
„Sme iní, no nie horší. Dovoľte 
nám žiť s vami, nie vedľa vás!“ 
Osobitý mladý muž zo spome-
nutého filmu na prvý pohľad ne-
sie v sebe problém. Scenárista aj 
režisér však láskavým humorom 
ukázali, že má v živote svoje ne-
nahraditeľné miesto. V nefilmo-
vej realite je ale na nás, ako sa 
pozrieme na iného človeka, či 
mu v spleti postáv našich živo-
tov dáme priestor a objavíme čo 
v ňom je alebo vidíme len dôvod 
na odmietnutie.
Oslovili sme ľudí žijúcich alebo 
pôsobiacich v Modre, aby vy-
jadrili svoju skúsenosť a názor. 
Možno sa v ich slovách nájdete 
a možno vás inšpirujú k zmene. 

Agáta Petrakovičová - 
muzeologička:

„Moja mama bola psychiat-
rička, liečila ľudí, ktorí mali 
depresie, schizofrénie i mentál-
ne chorých ľudí, možno aj pre-
to mám k týmto ľuďom bližšie. 
Možno aj preto som ako štu-
dentka trávila každé leto v Pi-
nelovej nemocnici v Pezinku. 
Spoznala som ľudí, ktorých 
okolitý svet nielenže nepozná, 
ale často ani nechce spoznať. 
Zdajú sa im byť smiešni a tráp-
ni. Môj pracovný čas spočíval 
v tom, že som ich sprevádzala 
na vyšetrenia, počas vychádzok 
a ako sanitárka im pomáhala 
na oddelení. Spolu sme sa na-
smiali a vzájomne si poradili. 
Pri nich ubiehal čas pomal-
šie, cítila som pokoru, šťastie 
i smútok. Vnímala som ich ako 
seberovných partnerov, ktorí mi 
mali čo dať, azda aj kvôli nim 
som dnes taká aká som.“

Mária Matiašovská - 
mama syna s mentálnym 
postihnutím, logopedička:
„Môj syn Štefan (40 r.) je inva-
lidným dôchodcom. Má diagnó-
zu Detská mozgová obrna. Asi 
15 rokov bol striedavo zamestna-
ný na polovičný úväzok, ale keď 
sa jeho zdravotný stav zhoršil, 
zamestnanie už neprichádzalo 
do úvahy. Občas doma pomáha 
v záhradke (je vyučený záhrad-
ník), rád a veľa čítava, ale chý-
balo mu spoločenstvo ľudí, s kto-
rými by sa dobre cítil, medzi 
ktorými by mohol tráviť niekoľ-
ko dní v týždni a kde by mohol aj 
psychicky napredovať a rozvíjať 
svoje talenty. Preto sme veľmi 
uvítali vznik denného zariadenia, 
ktoré napĺňa jeho potrebu byť 
v spoločnosti kde je akceptova-
ný, kde vládnu priateľské vzťahy, 
tvorivá a zároveň pokojná atmo-
sféra.“ (Štefan je klientom RS 
claudianum).

Michal Petrík - vinár, 
organizátor Dňa 

modranských pivníc
„Každý rok sa snažíme vytvoriť 
prostredie, v ktorom sa návštev-
níci podujatia dobre cítia a vďa-
ka tomu sa do Modry radi vra-
cajú. Aby sme takýto pocit vedeli 
dosiahnuť, je potrebné zozbierať 
veľa pozitívnej a tvorivej ener-
gie, ktorá sa dnes ale kúpiť ne-
dá. Musí vychádzať zo srdca, le-
bo iba tak sa do ďalšieho srdca 
aj dostane. Sme preto veľmi ra-
di, že sme práve takúto energiu 
našli v kolektíve rehabilitačného 
strediska Claudianum. Teší nás, 
s akým nadšením a odhodlaním 
sa pustili do práce a verte, bo-
la to radosť pozerať sa na nich. 
V dnešnej dobe si každý z nás 
hľadá svoje miesto v spoločnosti. 
Niekto viac a niekto menej úspeš-
ne. No ak človek vytvára niečo, 
čo pomôže, či poteší iných, na-

šiel to správne miesto. Nesmieme 
zabúdať na ľudí, ktorí nás potre-
bujú, lebo neraz pomôžu aj oni 
nám.“

Miroslava Kišoňová, 
etnologička

„Postoj spoločenstva k ľuďom 
s mentálnym postihnutím bol 
v minulosti - rovnako ako dnes 
- ovplyvňovaný kolektívnymi 
normami ale tiež všeobecnými 
hodnotami. Z nášho prostredia 
poznáme napr. ľudové rozprávky 
s postavami „šikovnejších“ star-
ších bratov a mladšieho súroden-
ca, ktorý má „viac šťastia ako 
rozumu“. Ten väčšinu času pre-
sedí pri peci, pokazí, čo mu príde 
pod ruku, aby nakoniec predsa 
len získal kráľovstvo a najkrajšiu 
nevestu. V tradičnom dedinskom 
prostredí boli putá medzi člen-
mi spoločenstva pevnejšie ako 
v mestách. Sociálna kontrola, 
morálka a dodržiavanie noriem 
mali svoje pevné miesto a ľuďom 
s mentálnym postihnutím zabez-
pečovali prijatie a možnosť za-
pojiť sa do spoločenstva.“

Martin Čupka - IT 
administrátor

„Od detstva som mal v susedstve 
možnosť stretávať sa s roves-
níkmi s mentálnym postihnutím. 
Vtedy som úplne nerozumel čím 

sú znevýhodnení oproti ostat-
ným deťom. Už vtedy som však 
cítil ľútosť nad ľuďmi zavretými 
za mrežami ústavu, takpovediac 
skrytými pred očami spoločnos-
ti. V tomto duchu sa často krát 
aj v súčasnosti stretávam s ná-
zormi ľudí, ktorí by uprednostni-
li, ak by to ostalo tak aj naďalej. 
Nie sú až takí odlišní! Je smutné, 
že si ľudia udržujú odstup a pri-
tom stačí iba málo, prihovoriť 
sa, prehodiť pár viet. Môj veľký 
obdiv patrí ľuďom, integrujúcim 
znevýhodnených do spoločnosti, 
bližšie k nám pracujúcim i zabá-
vajúcim sa, s víziou prežitia plno-
hodnotného života. Nie je to však 
len o profesionáloch, vychováva-
teľoch, terapeutoch, je to aj o ro-
dičoch a rodine, ktorá každý deň 
často s nemalým úsilím prináša 
obete, aby ich syn či dcéra pre-
žívali lásku a radosť zo života.“ 

Diana a Richard 
Polomskí - ekonómka 

a stavebný inžinier
Pred skoro siedmimi rokmi sa 
nám narodil synček Alexejko 
s Downovým syndrómom a tak 
sme sa nečakane ako rodičia sta-
li členmi “klubu“, ktorý okrem 
bežných rodičovských povin-
ností a radostí rieši aj nespočetné 
lekárske návštevy, úradné vyba-
vovačky, rehabilitácie, cvičenia, 
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špeciálno-pedagogické, logope-
dické a psychologické interven-
cie. Zo dňa na deň sme sa ocitli 
v pozícii byť iní ako väčšina ro-
dín a mali sme obavy, ako bude 
Alexejko v spoločnosti prijíma-
ný. Od začiatku sme mu chceli 
zabezpečiť plnohodnotný a šťast-
ný život, samostatnosť a pocit byť 
pre spoločnosť užitočný. Zákla-
dom k dosiahnutiu týchto cieľov 
je podľa nás inklúzia a tak sme 
s Alexejkom odmalička veľa ces-
tovali, chodili na športové a kul-
túrne podujatia, ale najväčším 
a najdôležitejším krokom bolo, 
že sa nám ho podarilo integrovať 
bez asistenta v bežných mater-
ských školách. Do budúcnosti 
by sme si pre nášho syna pria-
li integráciu v bežnej základnej 
škole v kolektíve zdravých detí, 
lebo vidíme, aký to má pre neho 
obrovský význam, ale aj opačne, 
aké to je dôležité pre zdravé deti, 
ktoré sa od detstva učia prirodze-
nému zaobchádzaniu s ľuďmi so 

zdravotným znevýhodnením. 
Počúvame od rodičov dospelá-
kov s Downovým syndrómom, 
ako sa veci na Slovensku menia 
k lepšiemu, na druhej strane stále 
však veľmi zaostávame za inými 
štátmi, kde je rodičom poskyto-
vaná rozsiahla pomoc, kde sú de-
ti a dospelí so zdravotným zne-
výhodnením podporovaní či už 
pri integrácii do škôl, hľadaní si 
zamestnania, partnerov či samo-
statného bývania. Sme si vedo-
mí, že nás ešte čaká dlhá a kame-

nistá cesta pri sprevádzaní nášho 
syna až do jeho dospelosti, je to 
však naša cesta a je hodná kaž-
dého rodičovského boja a každej 
námahy.
Touto cestou by sme sa zároveň 
chceli poďakovať celému perso-
nálu MŠ SNP elokované praco-
visko Partizánska, všetkým de-
tičkám a ich rodičom, za prijatie 
nášho Alexejka medzi nich.

Eva Figurová - lekárka
Ako vnímam postavenie postih-

nutých ľudí v spoločnosti, aké je 
postavenie postihnutých... S po-
stihnutými ľuďmi prichádzam 
do kontaktu pomerne často. Žiaľ, 
realita ich života je často zlá, 
okrem toho, že ich postihlo ne-
šťastie v podobe postihnutia, mu-
sia sa boriť ešte s predsudkami, 
ich blízki väčšinou s extrémnou 
finančnou záťažou a sociálne za-
riadenia s finančným poddimen-
zovaním. Žijú na periférii našej 
spoločnosti aj našej pozornos-
ti, zabudnutí a nechcení. Vďaka 
bohu za obetavosť a obrovské 
nasadenie ľuďom, ktorí im den-
nodenne pomáhajú, povzbudzujú 
a s láskou sa starajú o ľudí, kto-
rí to tak veľmi potrebujú. Držím 
palce. Eva ONDROVÁ,

Roman REPČÍK 

Na fotografiách: Šikovní klienti 
DSS Merema;
Spokojnosť na tvárach klientov 
denného zariadenia RS Claudia-
num.

Nadácia Revia - inšpirujete 
nás už 20 rokov

Jedným z hlavných poslaní komunitnej 
nadácie je podporovať aktívnych ľudí. Aj 
preto je grantový program už 20 rokov zá-
kladným programom nadácie Revia. A aj 

po tomto čase nás dokážu príjemne prekvapiť ľudia, združenia, 
ich nové myšlienky, nápady, ktorými nás vzájomne obohacujú. 
Tak bolo tomu aj v druhom, poslednom tohtoročnom grantovom 
kole, v ktorom sme podporili 16 projektov v sume vyše 3 000 eur. 
Z toho 7 projektov sa bude realizovať v Modre.

Od roku 2014 má Bratislav-
ský seniorát, ktorý združuje 
28 evanjelických cirkevných 
zborov celého Bratislavského 
regiónu sídlo v Modre-Kráľo-
vej. Aj preto sa Modra-Kráľo-
vá stane dejiskom spoločen-
sko-kultúrneho podujatia slova 
a hudby s pietnym aktom na 
pamiatku obetiam holokaustu 
a s výstavami zameranými na 
500. výročie reformácie a jej 
prínos pre cirkev a spoločnosť. 
Kultúrne leto obohatí už tra-
dične Medzinárodný organový 
festival, ktorý nám prostred-
níctvom živého interpretačné-
ho umenia prezentuje vzácny 

historický organ Rieger opus 
15 z roku 1875 nachádzajúci sa 
v Kostole sv. Štefana v Mod-
re. Organ patrí k najvzácnejším 
historickým organom z tohto 
obdobia na Slovensku. 
ZŠ Vajanského v Modre si pri-
pomína 50 rokov svojho vzni-
ku, čo náležite oslávi v ok-
tóbri tohto roku. Aktívni žiaci 
a pedagógovia zo ZŠ Ľ. Štúra 
v Modre sa už dlhé roky aktív-
ne zúčastňujú na súťažiach fil-
movej tvorby a získavajú rôzne 
ocenenia. Sme radi, že ich pro-
stredníctvom grantu môžeme 
podporiť, aby si zakúpili po-
trebný materiál. 

claudianum, n. o. má v na-
šej komunite nezastupiteľné 
miesto. Svojimi aktivitami pre-
pája svety, komunity. Samo-
statnosť svojich klientov pod-
porujú dennodenne. Aj tým, že 
im priblížia počítač a nové ko-
munikačné technológie, ktoré 
im uľahčia život. 
V adventom čase sa v Modre - 
Kráľovej už tradične stretáva 
komunita pri zapaľovaní sviec 
na adventnom venci - Svetlo 
pre Kráľovú. 
Všetky tieto myšlienky a ná-
pady zaujali grantovú komisiu 
nadácie Revia, ktorá im schvá-
lila finančný príspevok na ich 
realizáciu. Ostatné podporené 
projekty sa budú realizovať vo 
Vajnoroch, Svätom Jure, Pezin-
ku či Vištuku. Viac sa dozviete 
na našej stránke www.revia.sk. 
Držíme palce všetkým podpo-
reným subjektom a jednotliv-
com pri realizácii ich nápadov 
a Vás ostatných v mene organi-
zátorov pozývame - príďte, za-
bavte sa, inšpirujte sa.

Miroslava PETRUŠOVÁ, 
Revia

Záhrada 
zmyslov 
v Pinelke

Po úspešnej premene nevyužíva-
ného átria Fyziatricko-rehabili-
tačného oddelenia, ktoré dostalo 
meno Oáza pohody, sa Pinelova 
nemocnica v Pezinku v spoluprá-
ci s OZ Dlhovekosť pustí do re-
vitalizácie ďalšieho priestoru - át-
ria Mužského pavilónu. Vznikne 
tu Záhrada zmyslov rozdelená do 
štyroch základných rastlinných 
častí symbolizujúcich štyri ročné 
obdobia, ktoré budú zároveň aj 
zmyslovo podnetné. Tento zaují-
mavý terapeutický priestor bude 
multifunkčne využívaný - okrem 
psychoterapeutických aktivít bu-
de slúžiť na relaxáciu, kognitívny 
a pamäťový tréning, terénnu pra-
covnú terapiu, muzikoterapiu, či 
psychoedukáciu. Príjemné miesto 
privítajú aj dlhodobo hospitalizo-
vaní pacienti z AG oddelenia. 
Predpokladaný termín dokonče-
nia a otvorenia Záhrady zmyslov 
je v priebehu septembra 2017. 
Projekt podporila Nadácia pre deti 
Slovenska z grantového programu 
Dôvera 2017 5. ročník_JAR. Ďa-
kujeme! (zš) 
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I. výšlap Občianskeho združenia Priatelia lesa
Členovia OZ Priatelia lesa, ktoré združuje 6 trampských 
osád v Modre a okolí (T. O. Čierny Medveď, T. O. Geronimo, 
T. O. Biela Hviezda, T. O. Pavučina, T. O. Manitoba a T. O. 
Brezička) sa rozhodli založiť novú tradíciu výšlapov s dvoma 
termínmi - jarným, ktorý sa bude konať vždy posledný aprí-
lový víkend a jesenným, ktorý je stanovený na posledný ok-
tóbrový víkend. Za cieľ prvého výšlapu sme si vybrali druhý 
najvyšší vrch v Malých Karpatoch - Vysokú - (754 m n.m.), 
ktorá býva často označovaná za najkrajší vrch v Karpatoch 
s úchvatnými panoramatickými výhľadmi. 

Tento kopec je zaujímavý najmä 
tým, že má tiahly hrebeň, čo spô-
sobuje, že kopec sa javí z každej 
strany tvarovo odlišný. Zo seve-
ru a juhu sa podobá na príkru ho-
moľu, z východnej strany zase 
vyzerá ako členitý skalnatý chr-
bát, lemovaný strmými zrázmi. 
Ako to už býva zvykom v aprí-
li počasie bolo skutočne blázni-
vé - dva dni pred očakávaným 
dňom „D“ husto pršalo a vyze-
ralo to tak, že prvý jarný výšlap 
bude zároveň skúškou odvahy 
ako prejsť na vrchol a ostať pri-
tom aspoň čiastočne suchý. Ale 
našťastie existujú nórski meteo-
rológovia, (www.yr.no) ktorí na 
rozdiel od tých našich predpo-
vedali na sobotu krásne, slnečné 
aj keď chladné počasie s teplo-
tou do 12 c, čo je ale ideálne na 
výšlap. Preto som ani ja nelenil 
a už zbalený pršiplášť som pre-
ventívne z batoha vybalil. V to 
sobotné ráno som vstával dosť 
skoro, okolo piatej a pohľad na 
oblohu dával tušiť, že sme sa 
k prírode vždy dobre správali, 
a teda poslúchali a slnečné lú-
če nás preto neminú. Tesne pred 
deviatou už spolu s Koníkom, 
kamarátom Kinťom, jeho že-
nou Zuzkou a synom Karčim-
-Švábom kotvíme na parkovis-
ku, kde už čakajú prví kamaráti 
z Trnavy - Loko, Babulo a Ka-
ki a tiež osadník Ondro z T. O. 
Brezička. Presne o deviatej pri-
chádza autobus z Bratislavy a z 
neho vystupujú ďalší kamaráti 
- Jahody, Johny-5tka, (oslávenec 
narodenín so zlatou borovičkou) 
Bocho, Anti z T. O. Salamander, 
a tiež kamaráti z Pezinka: Víťo, 
Milka, Martina a Ďábel a mno-
ho ďalších. Po tradičnom zvíta-
ní zalomením palcov a ponúkaní 
osvieženia od výmyslu sveta sa 

podujal kamarát Bocho z Trna-
vy, že nám ukáže ako sa zapaľu-
je slávnostný oheň, čo sa mu za 
pomoci dvoch horiacich paličiek 
podarilo a to tak, že na asfalte 
okrem tmavej šmuhy neostala 
po ohníku žiadna stopa. Veru, 
pekný kúzelník je tento Bocho, 
musíme sa od neho všetci učiť. 
Dali sme ešte nedochvíľnym ka-
marátom 15 akademických mi-
nút a následne sme spolu s Kin-
ťom zavelili k odchodu. Trasa 
nášho pochodu viedla mimo 
značky, popri huncokárskom 
cintoríne, kde sa nachádza-
jú veľmi staré hroby (aj napr. 
z roku 1800). celé toto miesto 
s prekrásnymi opravenými dre-
venými krížmi má zvláštnu, až 
mrazivú atmosféru. My ale po-
kračujeme ďalej a po prejdení 
parkoviska a rampy, ktorá ohra-
ničuje vstup do mestských lesov 
po vynovenej asfaltke cez dubo-
vo-bukové lesy šliapeme až pod 
búdu Biela Hviezda, kde nás už 
čakal osadník Janči, ktorý po ne-
vyspatej noci čakal túžobne na 
niečo tekuté - teda čaj, ktorý mu 
doniesol Koník na jeho požia-
danie. Janči nakoniec podľahol 
prehováraniu a povedal, že príde 
na lúku pod Vysokú na bajku za 
nami. Po krátkej prestávke sme 
v svižnom tempe došlapali k rú-
banisku, kde sme absolvovali 
krátku oddychovú prestávku na 
doplnenie energie zajedením do-
mácich pochúťok a tiež krátkym 
osviežením v podobe Lokovej 
horcovice, ktorá padla veľmi 
vhod. Po príchode na Hubalovú 
(534,8 m.n.m.) sa jedna skupina 
na čele s Kinťom vydala na lúku 
k osade T. O. Vysoká a my od-
vážnejší sme od Hubalovej po-
kračovali po červenej značke na 
Panské Uhliská. (600 m.n.m.) 

Prebudená jarná malokarpatská 
príroda, štebot vtákov a krásne 
počasie nás povzbudzovali v na-
šom výstupe, ktorý sa od Uhlísk 
(po modrej značke) po krátkom 
klesaní zmenil a začal sa skutoč-
ný boj o vrchol Vysokej. Niekto-
rí účastníci začali čiastočne za-
ostávať a rozmočený terén dával 
tušiť, že výstup nebude až taký 
jednoduchý ako sa spočiatku 
zdal. cez lány ešte stále neroz-
kvitnutého medvedieho cesnaku 
okolo dutého stromu, ktorý bol 
pomenovaný na telefónnu búd-
ku, (alebo drevený toi-toi) sme 
sa konečne vyštverali na vrchol 
- najprv minieme starú zhrdza-
venú oceľovú vežu, ktorá ke-
dysi slúžila pri navigácii letovej 
prevádzky a svoje batohy pokla-
dáme blízko dreveného kríža, 
ktorý tvorí dominantu vrcholu. 
Náročný výstup nás odmenil 
krásnymi výhľadmi hlavne na 
Malé Karpaty, Záhorskú níži-
nu, pričom v diaľke možno za-
zrieť aj jemné kontúry Bielych 
Karpát. Výrazná výšková preva-
ha a ostro sklonené strmé svahy 
sú typickými znakmi vrchu Vy-
soká. Územie tohto vrchu tvorí 
od roku 1988 chránenú oblasť 
s rozlohou 805.300 m2 - Prí-
rodnú rezerváciu Vysoká s naj-
prísnejším 5. stupňom ochrany. 
Hrebeň Vysokej je typický vý-
raznými skalnými bralami, kto-
ré sú na svojom juhovýchodnom 
okraji ostro ukončené strmými 
zrázmi, prevismi a vysokými 
skalnými stenami. Nasledujú 
podania rúk s kamarátmi, ktorý 
prišli z opačnej strany od lúky 

pod Vysokou a obligátne spo-
ločné foto, pre istotu zvečnené 
viacerými aparátmi, veď jeden 
nevie... Ale to už Babulo dáva 
znamenie na odchod a navrhu-
je, aby sme šli dole po modrej 
značke a potom po zvážnici mi-
mo značky, smerom späť na Hu-
balovú. Ono sa to ľahko povie, 
ale o to ťažšie zrealizuje. Pre-
močená zem, prudké klesanie 
viacerých kamarátov prinútili 
ísť doslovne štvornožky a ani 
to nepomáhalo. čo pomohlo, to 
bolo podanie rúk a už sme všet-
ci šťastne celí na zvážnici a mie-
rime späť k Hubalovej. čas sa 
približuje k tretej hodine a od 
Hubalovej jedna partia mieri 
cez čermákovu lúku po červe-
nej značke k cieľu do penziónu 
Huncokár. Na čermáčke (590 
m.n.m.) si dopĺňame zásoby vo-
dy zo studničky a o pol piatej sa 
usádzame v penzióne Huncokár, 
kde nás čakajú ďalší kamaráti 
z Trnavy - Šmrxo s Jarmilkou, 
Strapec s boľavým palcom a s 
dcérku Milkou. Za zvukov via-
cerých gitár, bendža spievame 
trampské evergreeny a zároveň 
si pochutnáme na vynikajúcej 
pečenej klobáske. Prach z ciest, 
ktorý sa usadil na hrdlách zvla-
žíme čapovaným Bernardom, 
rozdáme pamätné listy, krásne 
drevené upomienkové camrátka 
od kamaráta Kinťa a ešte dlho 
do večera debatujeme o vydare-
nej akcii. Záverom zostáva iba 
tešiť sa na ďalší jesenný výšlap 
s dobrou partiou kamarátov.

Kamarát Arťo, 
predseda OZ Priatelia lesa
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Poďakovanie
Ďakujeme personálu Domova sociálnych služieb na Zochovej ulici 
v Modre a riaditeľke pani Machalovej za starostlivosť o našu ne-
bohú mamu pani Máriu Kintlerovú rodenú Frnovú. Mama strávila 
posledný rok svojho života v kruhu láskavých a dobrých ľudí, ktorí 
svoju prácu vykonávajú zodpovedne a s plným nasadením. Tiež by 
sme chceli poďakovať pánovi Emilovi cíferskému, ktorý bol nápo-
mocný personálu pri opatere našej mamy a zároveň ďakujeme všet-
kým obyvateľom domova za priateľské správanie a pomoc. S vďa-
kou spomínajú deti pani Márie Kintlerovej.

Spomienka
S láskou a úctou spomíname na nedožité 90-te na-
rodeniny a 5. výročie smrti našej drahej mamičky, 
babky, prababky, sestry, tety a svokry pani Márie 
Šebovej. Kto ste ju poznali viete, že jej milota, dob-
rota a nekonečná snaha pomáhať iným bola jej ži-

votným krédom. Spomínajme - deti s rodinami.

Spomienka
Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do 
konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ stále s nami. S hlbokým zármutkom 
si dňa 11. 7. 2017 pripomíname 7. výročie, čo nás 
navždy opustila naša mamička, babička, prababička 

Mária Belicová. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomien-
ku. S láskou a úctou spomínajú deti Stanislav, Elenka, Jozef, Majka, 
Ľubomír s rodinami.

Spomíname
S bolesťou v srdci si dňa 23. júla 2017 pripomína-
me rok, čo nás navždy opustil vo veku 64 rokov 
milovaný syn, manžel, otec, starý otec, brat, švagor 
Jozef Valach. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomína 
smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Dňa 14. júla 2017 uplynuli 3 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý Ivan Sodoma, ktorý by sa bol 11. 
mája dožil 60 rokov. S láskou spomína smútiaca ro-
dina. 

Spomienka
Dňa 28. 7. 2017 si pripomíname 2. výročie, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama, babka, prababka a svokra Marta Moravčíko-
vá, rodená Žofčíková. S láskou spomína celá rodina. Kto ste ju po-
znali, venujte jej s nami tichú spomienku.

Nezabudneme
Dňa 13. 8. 2017 uplynie 30 rokov do smrti nášho 
manžela, otca, dedka a svokra Jána Kraloviča. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina.

Tichá spomienka
Dnes sviecu a kvety je jediné, čo môžeme Ti dať, 
pomodliť sa a nechať v pokoji spať. Dňa 13. 7. 
2017 uplynuli 2 roky, čo nás opustil náš milova-
ný manžel, tatino a syn Miroslav Duban z Modry. 
S láskou spomínajú manželka, synovia, rodičia, os-
tatná rodina a známi.

Narodili sa:
čambál Tomáš 10. 6.
Dvorská Alexandra 17. 6.
Fejková Katarína 25. 6.
Fiľová Kristína 7. 6.
Holienčinová Eliška 30. 6.
Lukáňová Margaréta 27. 6.
Perát Viliam 20. 6.
Peško Dominik 26. 6.
Petríková Veronika 24. 6.

Opustili nás:
Petrakovičová Oľga, 70 r. 1. 6.
Horváth Peter, 66 r. 12. 6.
Pešková A. Oľga, 86 r. 17. 6.
Poruban Svätomír, 62 r. 17. 6.
Krajčovič Benjamín, 82 r. 28. 6.
Setnický František, 70 r. 28. 6.
Ulrichová Ľudmila, 86 r. 28. 6.

Jubilanti:
95 ročný

Fleischhacker Jozef 21. 7.

SpoločenSká kronika

85 ročná
Ružičková Anna 19. 7.

80 roční
Ďurčová Ružena 16. 7.
Hančíková Kristína 15. 7.
Mariothová Lidia 6. 7.
Mockovčáková Veronika 9. 7.

75 roční
Hrtúsová Vlasta 17. 7.
Šefčovičová Edita 10. 7.
Valachovič Michal 4. 7.

70-roční
Filová Viera 13. 7.
Gavorníková Marta 22. 7.
Lančarič Jaroslav 14. 7.
Surán Marian 28. 7.
Svrčková Libuša 3. 7.
PhDr. Žišková Tamara 19. 7.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov 

MsÚ

Riadková inzercia
 z Predám chatku s pozemkom 

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

Tel.: 0903 249 544
 z Fyzioterapeutka poskytne 

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

Tel.: 0918 250 910 
 z Obchodná zástupkyňa Prvej 

stavebnej sporiteľne a.s., Ing. 

Miriam Balúchová rieši pre 
klientov sporenie, poistenie, fi-
nancovanie nehnuteľností a by-
tových 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
 z Kúpim vinohrad v Modre do 

20 árov. Tel.: 0905 696 787

Darovali krv
V utorok 18. júla sa v Kultúr-
nom dome Ľ. Štúra uskutočni-
lo ďalšie verejné darovanie krvi. 
Akcia spadá pod patronát Miest-
neho spolku Slovenského čer-
veného kríža v Modre. Dobrú 
vec prišlo podporiť dovedna 31 
darcov, ktorí si našli čas aj po-
čas letných dovolenkových dní. 
Veľmi pekne ďakujeme všetkým 
prvodarcom a aj „stáliciam“. Po-
ďakovanie patrí aj sponzorom 
a podporovateľom: NTS, Mestu 
Modra a Jaroslavovi Rychelovi.
 (red)

Mestské 
centrum hľadá 
opatrovateľku

Mestské centrum sociálnych slu-
žieb Modra hľadá opatrovateľ-
ku do domácnosti. Kvalifikač-
né predpoklady: opatrovateľský 
kurz alebo stredoškolské vzde-
lanie v zdravotníckom odbore. 
Nástup možný ihneď. Bližšie in-
formácie získate na tel. číslach 
033/647 46 25 alebo 0905 973 
871.
 (red)
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Deň otvorených modranských záhrad 2017
Tohtoročný Deň otvorených modranských záhrad máme 
úspešne za sebou. Tak ako po minulé roky i tento rok si náv-
števníci mohli v sobotu 10. júna od 14.00 do 20.00 pozrieť 
modranské záhrady, ktorých majitelia sa rozhodli sprístup-
niť ich pre verejnosť. Otvorených a sprístupnených bolo ten-
to rok 17 záhrad. Väčšina záhrad bola súkromná a tým pre 
verejnosť bežne neprístupná. Veľkým lákadlom bola téma 
ročníka: Záhradná slávnosť, ktorá sľubovala nielen pestrosť 
záhrad, ale aj zaujímavý program a chutné občerstvenie. 
Návštevníci si tak mohli vychutnať sobotňajšie popoludnie 
všetkými zmyslami v objatí záhradnej a prírodnej zelene. 

Teší nás, že sa zvýšil počet náv-
števníkov a že sme mohli ponúk-
nuť aj nové záhrady v prírod-
ných lokalitách mesta. Podujatie 
navštívilo cca 800 ľudí. Okrem 

domácich Modranov to boli 
návštevníci z okolia, Bratislavy, 
Senca, Trnavy, Šamorína, Vied-
ne a dokonca i z Prahy a Dobřan 
pri Plzni, čo nás samozrejme 
veľmi teší. Zaznamenali sme tiež 
účasť a záujem odbornej verej-
nosti, záhradných architektov, 
sadovníkov a odborníkov, ktorí 
sa venujú tvorbe záhrad a zele-

ni. Veľa ľudí prišlo, aby hľada-
lo inšpiráciu pre svoje záhrady. 
Podujatie má tiež už svoje stabil-
né miesto v celoslovenskom zo-
zname podujatí, ktoré sa konajú 

v rámci Víkendu otvorených 
parkov a záhrad. Naše občian-
ske združenie tak zviditeľňuje 
mesto Modra nielen v rámci Slo-
venska, ale aj v medzinárodnom 
kontexte. Deň otvorených mod-
ranských záhrad sa prostredníc-
tvom celoslovenského podujatia 
Víkend otvorených parkov a zá-
hrad pripája k rovnomennému 

celoeurópskemu podujatiu, ktoré 
má v západnej Európe dlhoročnú 
tradíciu a je organizované každo-
ročne už od roku 1998. 
I tento rok mohli návštevníci 
hlasovať o najkrajšiu otvorenú 
modranskú záhradu. Do anke-
ty sa zapojilo 246 návštevníkov 
a víťaznou záhradou sa stala zá-
hrada č. 11 - Záhrada s históriou 

na Dolnej ulici v Modre. Majite-
ľom záhrady srdečne blahoželá-
me.

Radi by sme sa touto cestou po-
ďakovali všetkým majiteľom 
záhrad, ktorí sa do podujatia 
aktívne zapojili a otvorili svoje 
záhrady pre verejnosť a tiež vy-
tvorili príjemnú atmosféru, ktorá 
dávala každej záhrade jedinečný 
charakter. Ďakujeme partnerom 
podujatia: Mestu Modra, Malo-
karpatskej komunitnej nadácii 

Revia, firme EkoGarten s.r.o., 
Kinečku, Ebenica caffe a Kraj-
skej organizácii cestovného ru-
chu Bratislava za ich finančnú 
a materiálnu podporu. Poďako-
vanie patrí tiež podporovateľom 
podujatia: Národný Trust n.o., 
Víkend otvorených parkov a zá-
hrad a OZ Jazyková zóna. 
Poďakovať sa chceme aj všet-
kým návštevníkom za návšte-
vu nášho podujatia. Pevne verí-
me, že účasť na Dni otvorených 
modranských záhrad bola pre 
všetkých pekným zážitkom a in-
špiráciou pre ďalší, jubilejný 5. 
ročník Otvorených záhrad, na 
ktorých vás všetkých touto ces-
tou pozývame. Termín konania 
podujatia bude 9. 6. 2018. 

 Zuzana KLUČÁROVÁ, 
OZ Otvorené záhradyFO
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Slnečná aj daždivá, predovšetkým rozprávková 
V posledný víkend školského roka sa deti i dospelí po siedmykrát 
zabávali na Rozprávkovej Modre. V nedeľu prišla búrka, ktorá di-
vadlá s divákmi presťahovala od jazierka do kultúrneho domu.

Malý bábkový festival, bez kto-
rého si už ani začiatok prázdnin 
nevieme predstaviť, v tomto ro-
ku opäť priniesol dva dni bábko-
vých divadiel, stan plný rozprávok 
- Rozprávkovo a v ňom hlasné čí-
tanie detských kníh, putovanie 
s Jankom Hraškom so stanovis-
kami, kde divadelníci a folkloris-
ti z ĽUSK-u z Kráľovej pomáhali 
drobcom robiť most z haluškové-

ho cesta alebo miešať obrovskou 
lyžicou a poháňať voly. Daro-
vané koláče a zmrzlina priniesli 
do zbierky na znovuvybudova-
nie rozhľadne na Homoli 150 eur 
a modranským škôlkam tiež 150 
eur.
„Atmosféra nášho festivalu je 
rozprávková. Zlo má priestor iba 
v začiatkoch bábkových predsta-
vení. Som presvedčený, že detský návštevník festivalu si odniesol 

dojmy, ktoré posúvajú jeho vkus. 
Stretol sa tradičnou kultúrou, na 
čo si možno spomenie, keď za-
čne vnímať prítomnosť týchto vše-
obecných pojmov. Ak je to len tro-
chu pravda, tak je to odmena za 
dobrovoľnícku prácu nás a našich 
partnerov,“ spomína na sedem 
rokov s Rozprávkovou Modrou 
predseda Modranskej Besedy Ján 
Zigo a dodáva: „Ďakujem verej-
ným a privátnym inštitúciám za 
finančnú a materiálnu podporu. 
Vďaka nim je festival voľne prí-
stupný nielen pre deti.”

Projekt z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia. 
Podujatie finančne podporili Bra-
tislavský samosprávny kraj, Mesto 
Modra, OOcR Malé Karpaty. Fes-
tival sa koná každý rok vďaka nad-
šeniu dobrovoľníkov z Modran-
skej Besedy a partnerom podujatia 
ako sú Kultúrne centrum Modra, 
OZ Ľusk, Média Modra, TV Pe-
zinok, OZ My ženy, Folly, cafe-
-cukráreň Roma, Biolka, Pekáreň 
Harmónia, Mlsná Ema, zmrzlina 
Babo Jadranu, portál Sdeťmi.com, 
OZ PermaVia, PHO a Skautský 
zbor Fénix. (mb)

Druhý Medzinárodný kemp mládeže
Za zvukov fanfár medzinárodnej 100 ročnej Lionskej hymny, 
hymny Českej a Slovenskej republiky sa 24. júla v priestoroch veľ-
kej kongresovej sály Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave 
- Študijné a kongresové stredisko Modra - Harmónia, uskutočnil 
druhý ročník dvojtýždňového Medzinárodného kempu mládeže 
Harmony II pod vedením Lions clubu Bratislava Pressburg v me-
ne Distriktu 122 Česká a Slovenská republika. Kempu sa zúčastni-
lo 35 mládežníkov vo veku 18 až 24 rokov z 20 krajín sveta.

Zahraniční návštevníci spozná-
vali okolie Modry a Harmó-
nie, navštívili Homoľu, pozre-
li si observatórium na Zochovej 
chate a spoznávali históriu mes-
ta vďaka múzeám, vybehli na 
modranský ranč pod Gaštankou 
a v rámci turistiky na Zámčisko. 
Povinnou jazdou každého Lion-
ského medzinárodného kempu, 
ktoré sa počas prázdnin konajú 
až v 180 krajinách celého sveta, 
bývajú prezentácie účastníkov. 
Aj tento kemp nebol výnimkou 
a po večeri mládežníci postupne 
prezentovali svoje krajiny, štáty, 

oboznamovali ostatných s kultú-
rou, históriou, výnimočnosťami 
svojej domoviny. 
Past prezidentka klubu a vedúca 
kempu Ing. Miroslava Juran Jaš-
šová, rodáčka z Modry: „V mene 
Lions clubu Bratislava Pressburg 
ďakujem vedeniu mesta Modry, 
že nám znovu umožnilo spropa-
govať toto krásne vinohradnícke 
mestečko do celého sveta. Rov-
nako poďakovanie patrí Centru 
ďalšieho vzdelávania Univerzi-
ta Komenského v Bratislave, že 
nám ponúkli strechu nad hla-
vou na dva týždne a reštaurácii 

Bowling - pani Monike Hrabov-
skej, že sa starali o plné žalúdky 
účastníkov a organizátorov. Ma-
jiteľovi firmy Jojo-Bus ďakujeme, 
že nás v zdraví povozil a tak po-
mohol ukázať mládežníkom na-
še hlavné mesto, Gabčíkovo, mi-
lú obec s jediným monumentom 
na Slovensku „Dobrý anjel sve-
ta“ Rišňovce. Majiteľovi galé-
rie Nedbalka, mestu Bratislava, 
starostovi Rišňoviec, vinárstvu 
Elesko Wine Park, spriateleným 
Lionským klubom v Bratislave 
a Pezinku, kemp lídrom a všet-
kým Modranom, ktorí nás pri-
jali s úsmevom a rozprávali sa 
s účastníkmi kempu v anglickom 
jazyku“. 
Lionské hnutie oslavuje 100 ro-
kov od svojho založenia a vznik-
lo na pomoc a podporu nevidia-
cich a slabozrakých v Amerike. 
Pomocou celosvetového projek-
tu výmeny mládeže sa snaží ší-

riť myšlienku priateľstva, poro-
zumenia a lásky cez spoznávania 
krajín sveta. Každý klub pomá-
ha vo svojom regióne. Lc BA 
Pressburg prispieva zo svojich 
akcií a činnosti na prevádzku bu-
dovy pôrodnice a kotercov, kto-
ré vybudovali v roku 2007 pre 
chovnú stanicu s pôrodnicou 
pre vodiace psy pre nevidiacich 
a slabozrakých v Jakubove. 

(red), zdroj: 
www.lcpressburg.sk.
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Cena Turistického a informačného centra
Najlepší infoleták o Modre v anglickom jazyku 
celoročne, no najmä v letnej 
sezóne, navštevuje Turistic-
ké informačné centrum (TIc) 
v Modre veľa zahraničných tu-
ristov hľadajúcich nové a zau-
jímavé informácie a prospekty. 
Spolupráca s mladými tvorivý-
mi študentmi sa preto stáva in-
špiráciou a pre mesto vítanou 
aktivitou. S týmto zámerom 
študenti Gymnázia Karola Štú-
ra využili skvelé jazykové zruč-
nosti a priamo v praxi si vyskú-

šali tvorbu turistických letákov 
o Modre písaných v angličtine. 
Počas mesiacov apríl a máj sa 
tak zapojili do súťaže „O naj-
lepší INFO leták o meste, v kto-
rom študujem - v anglickom ja-
zyku.” Iniciátorom súťaže bola 
profesorka anglického jazy-
ka Elena Bencová v spoluprá-
ci s TIc Modra. Do 
projektu sa zapojila 
aj profesorka Zuzana 
Bachratá a za odbor 
školstva Michaela Ga-
lovičová. 
Súťaže sa zúčastnilo 
približne 130 študen-
tov GKŠ z tried od pri-
my až po kvintu a 1. 
A, ktorí sa s chuťou 
a kreatívne pustili do 
vymýšľania návrhov. 
Najpútavejšie ocenené 
práce vzišli z hlasova-
nia študentov a peda-
gógov z GKŠ a taktiež 
z komisie TIc. Udeľo-
vanie cien sa uskutoč-
nilo pod záštitou pri-
mátora mesta Modry. 
Oceneným študentom 

odovzdali vecné ceny a diplo-
my primátor Juraj Petrakovič, 
pedagógovia GKŠ a Katarína 
Bencová z TIc, ktorá túto spo-
luprácu navrhla, rozvinula a re-
alizovala. Slávnosť obohatili 
žiaci Základnej umeleckej školy 
Modra hudobným vystúpením.  
Ocenenie TIc, mladší žiaci: 1. 

Agáta Polonská, 2. Silvia Klok-
nerová, 2. Petra Molinari, 3. Ur-
ban Píš, cena za výtvarné pre-
vedenie Mária Staňová, grafiku 
Tomáš Hanula, nápad Michal 
Šulák. Ocenenie TIc, starší žia-
ci: 1. Viliam Šebora, 2. Matej 
G. Repčík, 3. Susan Z. Fričo-
vá, cena za výtvarné prevede-

nie Zuzana Barcová, 
grafiku Nina Tóthová, 
nápad Karolína Mato-
ušková.
Napriek tomu, že sa do 
užšieho výberu dosta-
lo len niekoľko prác, 
veľmi vyzdvihujeme 
iniciatívu a originali-
tu všetkých študentov, 
ktorí vytvorili skutočne 
nádherné dielka. 
Týmto vás pozývame 
do nášho TIc ako aj 
na MsÚ, kde si môže-
te vystavené práce po-
zrieť. Ďakujeme a že-
láme príjemný zvyšok 
letných prázdnin.
Katarína BENCOVÁ, 

Turistické informač-
né centrum Modra

Turisti všetkých krajín spojte sa...
Na Duchonke sa počas druhého júlového víkendu stretli turisti 
z celého Slovenska i z krajín V4 na 64. letnom turistickom zraze. 
Organizátori - Klub slovenských turistov Topoľčany si dali zá-
ležať a vybrali zaujímavé trasy ako aj celý program stretnutia. 

Zrazu sa zúčastnili aj turisti 
z Modranského turistického 
spolku (MTS). Mohli sme si 
vybrať trasy rôznej dĺžky i ná-
ročnosti, na ktorých nás spre-
vádzali miestni dobrovoľníci. 
Prešli sme Podhradie, jaskyňu 
Opálená skala, lesnícky náuč-
ný chodník Kulháň, kde sme si 
pochutnali na čerstvo údenom 
pstruhovi, navštívili sme oje-
dinelú stavebnú pamiatku To-
poľčiansky hrad s výhľadmi 
na Ponitrie, Tríbeč, Vtáčnik. 
V piatok večer pre nás pripra-
vili práve na tomto hrade jedi-
nečné divadelné predstavenie 
Perinbaba. V obnovovaných 

ruinách hradu to bol nevšed-
ný zážitok. A záver predsta-
venia tiež. Kvôli náhlej búr-
ke a prudkému lejaku sme sa 
pred záverom hry všetci 
rozpŕchli. V sobotu sme 
mali tiež zážitok. Väč-
šina turistov si vybrala 
túru na cyrilometodské 
slávnosti na Hradisko 
Valy v Bojnej, význam-
né slovanské nálezisko. 
cestou sme obdivovali 
rotundu sv. Juraja, jed-
nu z najstarších stavieb 
na Slovensku. Vystú-
pili sme aj na rozhľad-
ňu Marhát, odkiaľ boli 

krásne výhľady na hrad Te-
matín, čachtický hrad a oko-
lité pohoria. Na záver podu-
jatia pripravili domáci bohatý 
hudobný program folkových 
a country kapiel. 
Napriek príjemnej únave sme 
sa z vychádzok po krásnej les-
nej prírode vrátili osviežení. 

Ďakujeme všetkým nadšen-
com, ktorí stretnutie pripravi-
li, ako aj všetkým, s ktorými 
sme sa stretli.

Katarína BENCOVÁ, 
Modranský turistický 

spolok

Na fotografii: Modranskí tu-
risti sa radi zúčastnili spoloč-
ného celoslovenského zrazu.
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OPTIKA 

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy
na všetok tovar

Využite kvalitné služby za nízke ceny.

PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 a 14.00 - 18.00

SOBOTA:
9.00 - 12.00

 HODINKY
Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 50 88
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Gitaroví majstri v Modre
Medzinárodný gitarový festival 
máme úspešne za sebou. Usku-
točnil sa v dňoch 14. - 16. júla 
2017 v jedinečných priestoroch 
Nemeckého evanjelického kosto-
la v Modre. O priebehu ste sa už 
dočítali na titulnej strane novín. 
Pripájame zopár fotografií a malé 
poďakovanie. 
„Ďakujeme aj Kataríne Wieczo-
rek, ktorá sprostredkovala po-
slucháčom nevšedné hudobné 

zážitky počas troch dní gitaro-
vého festivalu v Modre. Deviaty 
ročník privítal gitarových maj-
strov i mladých inštrumentalistov 
z rôznych krajín sveta a bol úžas-
ným obohatením modranského 
hudobného leta. Ešte raz všetkým 
vďaka.“

(red) a J. a P. CPINOVCI

Na foto: Guitar duo Jókaiová 
Hnat (vľavo), Andrzej Grygier.

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

Modranské vinobranie 2017
Pripravujeme veľkolepú oslavu oberačiek 
V letných mesiacoch vrcholia prípravy trojdňovej oslavy prá-
ce miestnych vinárov a vinohradníkov - Modranské vinobranie 
2017. Tradičné oberačkové slávnosti sa začnú v piatok 15. sep-
tembra a potrvajú do nedele 17. septembra. 

Modranské vinobranie je výni-
močné tým, že zachováva a na 
podujatí predstavuje aj prvky 
oberačkových slávností z prvej 
polovice 20. storočia. Uvidí-
te tradičný alegorický sprievod 
alebo ukážky prešovania na his-
torických lisoch. Ochutnávky 
vín a miestne gurmánske špe-
ciality spolu s regionálnou mu-
zikou, vystúpeniami ochotníkov 
a bohatým sprievodným progra-
mom vytvárajú nezabudnuteľnú 
atmosféru. Našim cieľom je vy-
tvoriť inovatívne a kvalitné pod-
ujatie. Záleží nám na tom, aby 
sa návštevníci vinobrania cítili 
na podujatí dobre, aby mali hod-
notné zážitky a zároveň kvalitné 
služby. V centre pozornosti bu-
de aj tento rok modranské vino-
hradníctvo, víno, vínne pivnice, 
produkty z hrozna a všetko čo 
s procesom pestovania a spraco-
vania hrozna súvisí.

Vinohradnícky dvor
Nádvorie historickej radnice 
v centre Modry sa opäť preme-
ní na vinohradnícky dvor pripo-
mínajúci mestskú viechu s typic-
kým domácim pohostením. Tu 
vinobranie opäť otvoríme, a to 
v piatok o 17.00 hod. Súčasťou 
nádvoria je historická mestská 
pivnica, ktorá bude hostiť ve-
rejnú ochutnávku vín zo súťaže 

Víno Modranského vinobrania 
počas všetkých troch dní pod-
ujatia. Pozývame vás na ukáž-
ky lisovania hrozna s odborným 
výkladom a ochutnávku čerst-
vých muštov. Atmosféru dvora 
dotvoria vystúpenia miestnych 
ochotníkov a regionálna ľudo-
vá hudba, ktorá zahrá do spevu 
i do tanca. V interiéri radnice 
si budete môcť pozrieť dve sa-
mostatné výstavy, ktoré pripra-
vuje SNM-Múzeum Ľ. Štúra. 
Nádherné čiernobiele fotogra-
fie Pavla Porubana vytvoria vý-
stavu Modranský chotár, ktorá 
zachytáva celoročné práce vo 
vinohrade. Druhý výstavný pro-
jekt predstaví figurálnu plastiku 
dvoch keramikárskych majstrov 
- Jozefa Franka a Mariána Lišku. 

Posledná lajtra
Najkrajším vizuálnym zážitkom 
vinobrania je štylizovaný ale-
gorický sprievod s názvom Po-
sledná lajtra, ktorý sa bude ko-

nať v sobotu o 15.00 hod. Tento 
symbol obradného ukončenia 
slávností oberačiek tvorí viac ako 
120 ľudí a množstvo hudobníkov. 
Zapájajú sa do neho miestne vi-
nohradnícke spolky, občianske 
združenia, školy i škôlky, ama-
térske umelecké súbory, dobro-
voľníci z Modry a okolia. Je to 
silný emocionálny zážitok vidieť 
silu komunity v jednom sprievo-
de. Modrania sú na tento zážitok 
právom hrdí. Posledná lajtra de-
monštruje charakteristické prvky 
vinohradníctva a celý rok a práce 
vo vinohrade. Toto by si návštev-
níci určite nemali nechať ujsť.

Muzika 
Vyvrcholením oberačkových 
slávností bola vždy aj muzi-

ka. Popri dobrom víne si bude-
te môcť vychutnať koncerty na 
hlavnom pódiu na námestí a ko-
mornejšie večerné koncerty na 
menšej scéne, ktorú vytvoríme 
v Komunitnej záhrade (Štúrova 
59). Na veselú muziku vás po-
zvú aj majitelia niektorých dvo-
rov a pivníc, ktoré otvoria svoje 
priestory. 

Rodiny s deťmi 
Okrem kolotočov, ktoré náj-
dete na Dukelskej ulici, pri-
pravujeme pre rodiny s deťmi 
Tvorivý park. Jeho jadro bude 
tvoriť fantastický labyrint či ih-
risko zo slamy, ktoré pre Mod-
ranské vinobranie navrhnú ar-
chitekti zo združenia ArTUR 
a materiál na jeho stavbu nám 
opäť zapožičia Vinohradnícke 
a poľnohospodárske družstvo 
Modra - Sodoma víno. Detský 
program, divadielka, tanec i vy-
stúpenia miestnych detí nájde-
te počas dňa na menšom pódiu 
v príjemnou prostredí Komunit-
nej záhrady (Štúrova 59.). 
Programové časti doplní množ-
stvo kvalitného miestneho vína, 
burčiaku, muštov ako aj boha-
tá ponuka stánkov s jedlom, re-
meselný trh, večerný ohňostroj 
a množstvo sprievodných akti-
vít. Podrobný program nájdete 
v ďalšom vydaní Modranských 
zvestí.

Marcela KVETKOVÁ, 
Kultúrne centrum 

Modra 

Na fotografii: Momentka z ale-
gorického sprievodu Modran-
ského vinobrania 2016.
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Hudba Modre pristane
Už 12. ročník medzinárodného festivalu jazzu a komornej 
hudby - Hudba Modre sa uskutoční od 18. do 20. augusta 2017. 
Zažijete štyri festivalové koncerty počas troch letných dní. 

Budete mať možnosť vypočuť 
si fenomenálny swingový or-
chester Fats Jazz Band s novým 

programom Večer pri Dunaji. 
Malý koncert veľkých nádejí - 
tak znie programová ponuka žia-

kov a pedagógov ZUŠ v Modre. 
Hosťom Bergerovho tria bude 
prvý trubkár Slovenskej filhar-
mónie Rastislav Suchan. Moyze-
sovo kvarteto zas vystúpi s me-
dzinárodne uznávanou kórejskou 
klaviristkou Sung-Suk Kang. 
Veľký umelecký zážitok na po-
slednom koncerte sľubuje aj re-
citácia Božidary Turzonovovej 
z poézie Jozefa Leikerta. Všet-
ky koncerty sa aj tento rok ko-
najú v Nemeckom evanjelickom 
kostole (Dolná ul. 1, Modra) 
a vstupné je dobrovoľné. Hudba 
Modre naozaj pristane, príďte sa 
presvedčiť aj vy!

Program
piatok 18. 8. o 20.00 h
Fats Jazz Band
Večer pri Dunaji
Slovenské, české a americké šlág-
re medzivojnového obdobia v po-
daní najúspešnejšieho swingové-
ho orchestra posledných rokov.

sobota 19. 8. o 17.00 h
Malý koncert veľkých nádejí
účinkujú žiaci a pedagógovia Zá-
kladnej umeleckej školy v Mod-
re a ich hostia

sobota 19. 8. o 19.00 h
Bergerovo trio
hosť: Rastislav Suchan - trúbka
J. S. Bach, B. Martinu, E. Su-
choň, G. Enescu, J. cage, V. 
d’Indy

nedeľa 20. 8. o 19.00 h
Moyzesovo kvarteto
hosť: Sung Suk Kang - klavír 
(Kórea)
F. Schubert, M. Varga, A. Dvořák
recituje: Božidara Turzonovová

Ján SKLENÁR, KC Modra 

Na fotografii: Hudobníčka 
Sung-Suk Kang vystúpi počas 
festivalu Hudba Modre.

Literárny kvíz s Dadom Nagyom a Kladivo 
„Tak toto som už niekde čítal/a. 
Ako sa len volala tá postava sto-
ročného starčeka, ktorý vyliezol 
z okna a náhle zmizol?“ Kladiete 
si podobné otázky aj vy? chcete 
prevetrať svoje vedomosti z li-
teratúry, spoznať úryvky z kníh 
a príjemne sa pritom zabaviť? 
Znalec dobrej knihy Dado Nagy 
pre vás pripravil letný literárny 
kvíz. 
Vytvorte svoj súťažný tím, do-
plňte svoje vedomosti z literatúry 
a získajte zaujímavé ceny. Za od-
menu pre vás vystúpi aj slovenský 

pesničkár a skladateľ elektroakus-
tickej hudby Ján Boleslav Kla-

divo. Letnú čitáreň pri mestskej 
knižnici nájdete v susedstve Kul-

túrneho domu. Navštívte nás 10. 
augusta 2017. Program sa začína 
o 19.00 hod.
Svoje tímy môžete registrovať 
na adrese: kniznica@kcmodra.sk 
Viac informácií získate aj 
na čísle 033/647 21 12 prip. 
na stránke www.kcmodra.sk 
Letnú čitáreň podporil z verejných 
zdrojov Fond na podporu umenia.

Ján SKLENÁR, KC Modra

Na fotografii: Prijmite pozvanie 
na literárny kvíz s milovníkom 
kníh Dadom Nagyom.

Predpremiéra opery Hrad prepevný 
sa uskutoční v Modre!
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra a Mesto Modra po-
zývajú na predpremiéru opery Víťazoslava Kubičku „Hrad 
prepevný“, ktorá bola napísaná pri príležitosti 500. výročia 
Reformácie. Podujatie sa koná 25. augusta 2017 o 18:00 hod 
v nemeckom evanjelickom kostole v Modre.

Autorom hudobného naštudo-
vania opery je Adrián Kokoš, 
dirigent Symfonického orches-
tra Slovenského rozhlasu, kto-

rý je uznávaným interpretom 
a propagátorom slovenskej vo-
kálno-inštrumentálnej hudby. 
Operu Hrad prepevný, ktorá 

prerozpráva príbeh viery refor-
mátora Martina Luthera, polo-
scénicky zinscenoval slovenský 
režisér Michal Babiak. V hlav-
ných úlohách sa predstavia Ma-
rianna Gelenekyová (Katarína 
von Bora), Andrea Hulecová 
(Diabol/Výčitka), Roman Krš-
ko (Martin Luther) a Peter Šu-
bert (Starý kňaz). Spoluúčinko-

vať bude Dievčenský spevácky 
zbor Rozhlasu a televízie Slo-
venska, miešaný spevácky zbor 
Anima cantanda pod vedením 
Viery Jägerovej, Gregor Regeš 
- violončelo, Denisa Stašková - 
klavír.
Vstupenky v hodnote 10,00 € 
je možné zakúpiť na Evanjelic-
kom farskom úrade v Modre, 
Štúrova 1 alebo od 1. augusta 
2017 aj v kancelárii Kultúrne-
ho centra Modra, Sokolská 8). 
Viac informácií na www.ecav-
modra.com. Ján OSLÍK 
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Pod Gaštankou - farma v Modre je ideálne miesto
pre oddych, zábavu a aktívne trávenie voľného času
v prírode. Okrem toho je aj miestom dobrého jedla, 

navareného z domácich a lokálnych surovín. 
 

Práve obsadzujeme pozície:

 KUCHÁR, POMOCNÝ KUCHÁR
 POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE,

BARMAN, UPRATOVAČKA, ANIMÁTOR,
VOZENIE NA KONI

(TPP alebo skrátený úväzok, brigáda)

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

www.podgastankou.sk

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

OVOCIE

Nech sa páči

čerstvé šťavy

aj  
so
sebou

TeŠÍMe sa Na VÁs 
Na VajaNsKÉHo 54, MoDRa 

(VeDĽa DeTsKÝch LeKáROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

Dáme do prenájmu 
v centre Modry 
priestory 70 m2 

na obytné 
alebo podnikatel ské úcely.

Telefón: 0903 248 802.



22
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š p o r t / I n z e r c i a

Obľúbený Futbalový kemp 2017
Počas leta v dňoch od 10. 7. do 14. 7. sa v Modre na futbalovom ih-
risku konal v poradí 3. ročník futbalového kempu. Tento rok sa ho 
zúčastnilo 28 detí a po prvýkrát sa ho zúčastnil aj futbalista z iné-
ho než domáceho klubu (zo Slovana Viničné). Deti trénovali pod 
triom trénerov Maroš Urbanovský, Michal Potočný a René Féder. 

Program bol opäť bohatý a pl-
ný zábavy. Tak ako bolo zvy-
kom, aj tento rok sme 
mali k dispozícii mest-
ské kúpalisko a mod-
ranské kino. Počas 
kempu sme sa zame-
rali aj na čistotu areálu 
futbalového štadióna, 
kde sme vyzbierali dve 
plné vrecia odpadkov 
čo za sebou necháva-
jú návštevníci areálu. 
Kemp sme ukončili 
piatkovou opekačkou 
a stanovačkou spolu 
s rodičmi. Za organi-
zátorov kempu by som 
chcel poďakovať všet-

kým, ktorí nám prispeli spon-
zorskými darmi na kemp. či 

už mestu Modra za bezplat-
ný vstup do kina, spoločnos-
ti Teplo Modra za bezplatný 
vstup na kúpalisko, Petrovi 
Pavlíkovi za chutné obedy. 
Ďakujeme aj rodine Michala 
Kintlera za zapožičanie plátna 
s premietačkou, rodine Ade-

ma Useiniho za zmrzlinu, ro-
dine Vyskočilovej za darčeky 
pre deti, rodinám Tóthovej, 
Tešovičovej, Dudovej za ovo-
cie, rodine Galánkovej za ob-
čerstvenie do kina. Samozrej-
me aj ostatným rodičom, ktorí 
prispeli hoci aj maličkosťou. 
V neposlednom rade chcem 
poďakovať skvelým mamin-
kám, ktoré sa o nás starali ce-

lý deň alebo prišli po-
môcť s obedmi: Janka 
Nemčovičová, Katka 
Féderová, Andrea Te-
šovičová a Renáta Ku-
lifajová.

René FÉDER, 
predseda a tréner 
FC Slovan Modra 
za organizátorov 

kempu

Na fotografii: Naši 
mladí futbalisti sa sve-
domito pripravujú aj 
počas letného kempu.

Klietky pre chov prepelíc 
a pasce na líšky a kuny, 

liahne na vajíčka

viac na www.123nakup.eu

Tel.0907 181 800

Plnenie klimatizačných jednotiek 
osobného automobilu ekologickým

 chladivom R134a len za 30 €

Recyklácia chladiaceho plynu:

Dezinfekcia ozónom
len za 10 €

• Výmena starého chladiva
• Naplnenie novým chladivom
• Kontrola tesnosti 
  klimatizačnej jednotky

len za 10 €

Recyklácia chladiaceho plynu:

Šúrska 136, Modra
Tel: 0907 858 444
www.autoservismodra.sk
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Novinky z kina Mier 
Kino Mier má za sebou úspešný prvý pol-
rok 2017 a po júlových predstaveniach nás 
čakajú v „kamennom kine“ filmové prázdni-
ny. A aký bol náš prvý polrok? Hodnotíme 

ho ako mimoriadne úspešný, najmä z hľadiska výbornej náv-
števnosti, za čo v prvom rade patrí vďaka vám, našim divákom. 
Odohrali sme dovedna 193 predstavení, ktoré si prišlo pozrieť 
6557 divákov, čo je viac ako za celý minulý rok. 

Počas augusta bude síce Kino Mier 
zatvorené, ale premietať nepresta-
neme. Každú stredu o 21.00 h si na 
nádvorí historickej radnice (Štúro-
va ul. 54) môžete vychutnať Let-
né kino pod hviezdami. Pripravili 
sme pre vás päť výborných filmov 
ktoré Vám dozaista spríjemnia ho-
rúce augustové večery. Podrobný 
program nájdete na poslednej stra-
ne Modranských zvestí. 
V Kine Mier vás privítame opäť 
1. septembra. V jeseni sa môžete 
tešiť na množstvo filmových novi-
niek - Temná veža, Terminátor 2, 
Ninjago, Hráči zo smrťou, Blade 
runner a mnoho ďalších. Aj tento 

rok sa naše kino zapojí do Projektu 
100 a nebudú chýbať ani záznamy 
z divadelných prenosov a zaují-
mavé dokumentárne filmy. 
Asi najväčšou novinkou, na ktorú 
sa veľmi tešíme, je výmena seda-
diel a s ňou spojená rekonštrukcia 
interiéru kinosály. Projekt, ktorý 
predložilo naše Kultúrne centrum 
získalo tento rok z Audiovizuálne-
ho fondu dotáciu 29.000 € a rov-
nakou čiastkou prispeje aj Mesto 
Modra. V súčasnosti sa dokončuje 
projektová dokumentácia. Rekon-
štrukcia a samotné práce sú naplá-
nované na koniec roka 2017. Aj 
touto formou chceme, aby zážitok 

z filmových produkcií bol pre vás 
atraktívnejší, kvalitnejší a kom-
fortnejší. Mesto Modra sa tak one-
dlho bude pýšiť modernou kino-

sálou, ktorá spĺňa všetky súčasné 
kritériá.
Najaktuálnejšie informácie 
o programe a filmoch nájdete vždy 
na našej webovej stránke www.
kinomodra.sk a taktiež na soci-
álnych sieťach. Ak máte záujem 
dostávať týždenný newsletter, za-
registrujte sa na webovej stránke 
a každý týždeň vám e-mailom prí-
de náš aktuálny program. 
Ďakujeme za vašu podporu a zo-
staňte nám verní aj naďalej. Uvi-
díme sa v Letnom kine na nádvorí 
alebo v Kine Mier Modra. Tešíme 
sa na vašu návštevu!
 Roman ZATLUKAL

a Ján SKLENÁR

Na fotografiách: snímky z fil-
mov Oklamaný, Hurvínek a kú-
zelné múzeum, Hráči so smrťou.

Návštevnosť v kine Mier počas rokov 2013-2017
Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Návštevnosť 1361 4947 6353 6385 7073

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

2013 2014 2015 2016 2017
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Podujatia v Modre v auguste
5. 8., 19.00 h: Organový festival v Modre, 
Saltanat Abilkhanova / Kazachstan - organ
Program: G. Frescobaldi, G. Muffat, G. Bo-
ehm, D. Buxtehude, J. S. Bach, J. Brahms, 
M. Schneider-Trnavský, miesto: Kostol sv. 
Štefana Kráľa, organizátori: Bachova spo-
ločnosť na Slovensku, Mesto Modra, Revia

10. 8., 19.00 h: Literárny kvíz s Dadom Na-
gyom, vytvorte svoj súťažný tím a preverte 
svoje vedomosti z literatúry, 21.00 h: koncert 
- Ján Boleslav Kladivo, miesto: Letná čitáreň, 
Kultúrne centrum Modra, organizátor: Kul-
túrne centrum Modra - Mestská knižnica

12. 8., 19.00 h: Organový festival v Mod-
re, Martin Bako, organ a cantores Bratisla-
vienses (Slovensko), program: F. Mendels-
sohn, J. Brahms, L. Vierne, P. Eben, miesto: 
Kostol sv. Štefana Kráľa, organizátori: Ba-
chova spoločnosť na Slovensku, Mesto 
Modra, Revia

18. - 20. 8., 19.00 h: Hudba Modre, fes-
tival klasickej, swingovej a jazzovej hudby, 

miesto: Nemecký evanjelický kostol, vstup-
né je dobrovoľné, organizátor: Bergerovo 
trio, Kc Modra, Mesto Modra, ZUŠ Modra

24. 8., 18.00 h: Zuzana Kuglerová, autor-
ské čítanie z knihy Vinohradnícke povesti 
a beseda pre rodiny s deťmi, miesto: Let-
ná čitáreň, Kultúrne centrum Modra, orga-
nizátor: Kultúrne centrum Modra - Mestská 
knižnica

24. 8., 15.30 h: Spomienkové stretnutie 
Výročie SNP, miesto konania: park pred 
KD, organizátor: Mesto Modra

do 31. 8., Kamenné príbehy - Viliam Lo-
viška, sochársky projekt Viliama Lovišku 
v sebe spája výtvarnú a literárnu časť - so-
chu a báseň, miesto: Renesančný mlyn - So-
doma víno, Horná 4, Modra. (kc)

Na fotografiách: Kamenné príbehy - so-
chársky projekt Viliama Lovišku;
Spomienkové stretnutie pri príležitosti Výro-
čia SNP.

2. 8. / 21.00 / STR
SLÁVNOSŤ V BOTANICKEJ ZÁHRADE
Réžia: Elo Havetta / SR 1969 / komédia / 83 min / 
MP 12
Svieži a zrelý debut talentovaného, predčasne zosnu-
lého režiséra je farebnou feériou o potrebe zázraku 
v ľudskom živote, zloženou z drobných mozaikových 
etúd. 

9. 8. / 21.00 / STR
AMY
Réžia: Asif Kapadia / VB 2015 / hudobný dokument / 
127 min / ČT / MP 12
Prvý autorizovaný dokument o vzostupoch a pádoch 
britskej speváčky Amy Winehouse, ktorá na začiatku 
tisícročia jediným albumom prepísala dejiny popu-
lárnej hudby.

16. 8. / 21.00 / STR
BIRDMAN
Réžia: Alejandro González Iñárritu, Mark L. Smith / 
USA 2015 / komédia, dráma / 119 min / ČD / MP 12
Príbeh herca Riggana Thomsona (Michael Keaton), 
ktorý sa v minulosti preslávil filmovou postavou su-
perhrdinu - Birdmana, a teraz sa s vypätím všetkých 
síl snaží o svoj divadelní debut na Broadwayi.

23. 8. / 21.00 / STR 
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Réžia: Wes Anderson / USA 2013 / komédia, dráma / 
100 min / ČD / MP 12
Pán Gustave (Ralph Fiennes) je legendou medzi 
hotelovými zamestnancami. V čase medzi dvoma 
svetovými vojnami, v Bohom zabudnutej zemi, kde 
toho príliš veľa nefunguje je luxusný Grandhotel 
Budapešť oázou spoľahlivosti, čo zosobňuje tento šéf 
hotelového personálu.

30. 8. / 21.00 / STR
PIATA LOĎ
Réžia: Iveta Grófová / SR/ČR 2017 / dráma / 85 min / 
MP 12
Aj detská hra sa môže stať niečím, čo navždy zmení 
život. Príbeh netradičnej detskej rodiny inšpirovaný 
skutočnou udalosťou. Nový slovenský film, nakrúte-
ný na motívy úspešnej knihy Moniky Kompaníkovej.

WWW.KINOMODRA.SK

Zmena programu vyhradená. SD slovenský dabing / ČD český dabing / ST slovenské titulky / ČT české titulky
mier@kinomodra.sk

LETNÉ KINO AUGUST

PRAJEME VÁM PEKNÉ LETO

LETNÉ KINO MIER
NÁDVORIE HISTORICKEJ 
RADNICE, ŠTÚROVA 54

V auguste sme pre vás pripravili 
letné kino pod hviezdami. Štýlové 
premietanie sa uskutoční každú 
stredu o 21.00 hod. Môžete sa tešiť 
na päť večerných premietaní
s výnimočnou atmosférou.
Vstupné je 1€.
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