
Mikuláš priniesol do Modry Vianoce
Advent sa pomaly preklápa do obdobia Vianoc a my všetci pre-
žívame veci akosi intenzívnejšie, konáme dobro a radosť zná-
mym i neznámym. Čas venujeme príprave na najkrajšie sviatky 
v roku, pečieme a vyzdobujeme. Aj mesto a dobrovoľníci sa pri-
činili o to, aby sme mali v Modre tú pravú vianočnú atmosféru. 
A ako inak... Všetko sa začalo Mikulášom...

Zasvietenie 
vianočných stromov

Každoročne prichádza 6. de-
cembra potešiť všetkých ma-
lých aj veľkých vskutku vzácna 
návšteva - Svätý Mikuláš. Inak 
tomu nie je ani u nás v Modre 
a aj na začiatku tohtoročného 
predvianočného obdobia sme 
sa jeho návštevy dočkali. Bol 
presný. Spoločne so svojimi ka-
marátmi prišiel včas a od osem-
nástej hodiny už prechádzal da-
vom detí v parčíku pri fontáne 
Sv. Floriána. Bol pripravený 
vypočuť si pesničky a básnič-
ky a na oplátku obdarovať milé 
deti. Mal však aj jednu dôležitú 
úlohu, ktorej sa zhostil veľmi 

dobre. Zasvietiť mestské via-
nočné stromy a pomyselne nám 
tak priniesť do Modry blížiace 
sa Vianoce. Po úvodných kole-
dách v podaní krásnych krojo-
vaných dievčat z modranského 
DFS Magdalénka v sprievode 
Pavla Zelisku vystúpil Mikuláš 
na pódium a porozprával krátko 
deťom o sebe a o svojom posol-
stve. 

O biskupovi Mikulášovi...
A kto je vlastne Svätý Miku-
láš? V minulosti to bol dobro-
dinec, ktorý pochádzal z Malej 
Ázie, dnešného Turecka a na-
rodil sa v polovici 3. storočia. 
Patril k najobľúbenejším svät-

com, mal dobré srdce, rozdával 
radosť a pomáhal chudobným. 
Vďaka svojmu bohatstvu pomá-
hal vykúpiť viacerých odsúde-
ných kresťanov. Mnohé legendy 
hovoria, že Mikuláš po zotmení 
prechádzal ulicami a keď zazrel 
chudobnú rodinu s deťmi, v ok-
ne im zanechal jedlo, mince ale-
bo hračky. Práve asi tu vznikol 
zvyk ukladať do okien vyčistené 
čižmy a ráno sa tešiť z toho, či si 
v nich niečo nájdeme. 

Navštívil i Park hrania 
a oddychu

Mikuláš so svojimi pomocník-
mi - anjelmi a čertami rozsvie-
tili v parčíku v Modre veľký 
vianočný strom, urobili deťom 
radosť a nebadane sa presunuli 
na ihrisko v Parku hrania a od-
dychu na Vajanského ulici, kde 
pokračovali rovnakým scená-
rom. Aj tam deti spoločne s ro-
dičmi nedočkavo čakali na roz-

svietenie ďalšieho vianočného 
stromu, ktorý rok za rokom robí 
radosť každému, kto prejde cez 
Vajanského ulicu. O vianočných 
stromoch si prečítajte aj na stra-
ne 2.

Krásne Vianoce 
želáme!

V mene redakcie a redakčnej ra-
dy mesačníka Modranské zves-
ti prajeme všetkým našim či-
tateľom, inzerentom, kolegom 
a priaznivcom radostné vianoč-
né sviatky. Nech je toto obdobie 
pre vás časom pokoja a oddy-
chu. Želáme vám šťastie a zdra-
vie i v novom roku a nech sa 
vám splnia vaše želania.

Jana KUCHTOVÁ, 
za Modranské zvesti

Uzávierka MZ
Januárová redakčná uzávierka 
MZ bude v stredu 17. 1. 2018 do 
12.00 h. (red)
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Vianočné stromy pre radosť
Práve prežívame vianočné obdobie, čas 
pokoja a radosti. O spríjemnenie atmo-
sféry v uliciach sa postaralo tak ako kaž-
doročne mesto Modra a viacerí občania 

dobrovoľníci. Vianočné stromy 
osadilo a vyzdobilo mesto Mod-
ra blízko námestia pred rímsko-
-katolíckym kostolom, v parčí-

ku pri fontáne sv. Floriána, 
v Kráľovej na priestranstve 
pred Biolkou a v harmónii na 
námestíčku pred sídlom niek-
dajšej lesnej správy, dnes Lesy 
Modra. Ďalší už tradičný strom 
sponzorsky vyzdobil pre všet-
kých občanov Slavomír Fuňa 
s rodinou a priateľmi a pote-
ší vás na ihrisku Park hrania 
a oddychu na Vajanského uli-
ci. Príjemná vianočná výzdoba 
sa nachádza aj v centre mesta 
v smere od Dukelskej ulice, cez 
hornú ulicu, až po Dolnú a Štú-
rovu. V neposlednom rade idú 
príkladom aj viacerí podnika-
telia, ktorí pomáhajú dotvárať 
príjemné vianočné chvíle a vy-
zdobili niekoľké ďalšie stromy 
pri svojich prevádzkach. Ďaku-
jeme všetkým!
Nech sa vám vianočná výzdoba v na-
šom meste páči, nech vám vianočné 
stromy robia radosť a mesto vám praje, 
aby ste sa v Modre aj počas Vianoc cítili 
príjemne. (red)

Na fotografiách vľavo: vianočné stromy 
v Parku hrania a oddychu, v Harmónii, na 
Štúrovej ulici a v parčíku pri soche sv. Flo-
riána; vpravo: Modra-Kráľová.

Zimné prázdniny - ako ich využiť

Aj počas tohtoročných zimných prázd-
nin, ak bude priaznivé počasie, sa budete 
môcť spoločne so svojimi deťmi venovať 
zimným športom. Zochova chata ponúka 
lyžovanie a sánkovanie, modranské ryb-
níky zasa korčuľovanie. Plochy našich 

rybníkov svojpomoc-
ne udržiavajú milov-
níci zimných športov 
a starostlivosť o ly-
žiarsky svah a vleky 
má v správe Lyžiar-
sky klub Baba. Milov-
níci turistiky sa môžu 
vybrať na prechádzku 
po niektorej z turistic-
kých trás a spoznávať 
krásy malokarpatskej 
prírody. 
Podrobnejšie informá-
cie nájdete tu: www.
lkbaba.sk/zochova-

-chata/ alebo www.modra.sk časť Voľný 
čas a turizmus. (red)

Na fotografii: Snežné delá budú pripra-
vené na Zochovej chate hneď ako bude 
počasie priať lyžovačke.

Rozlúčka 
s rokom 2017

Mesto Modra pozýva obyvateľov na spo-
ločnú rozlúčku s rokom 2017 a uvítanie 
nového roka 2018. Stretnutie spojené so 
slávnostným prípitkom a ohňostrojom sa 
uskutoční 31. decembra od 23.30 v Mod-
re na námestí a v miestnej časti Kráľová, 
v Dome kultúry, počas Silvestrovskej zá-
bavy. 
Popri zábave, speve a dobrej nálade sa pou-
žíva aj zábavná pyrotechnika. Ak už ju po-
užívame, skúsme byť ohľaduplní voči os-
tatným a dodržiavajme základne pravidlá, 
na ktoré upozorňuje výrobca takýchto pred-
metov. Okrem iného, pyrotechnika nepatrí 
do rúk deťom, nehádžme ju do kontajnerov, 
na automobily alebo popod nohy a na oša-
tenie, nakoľko sa tak dopúšťame ničenia 
cudzieho majetku a poškodzovania zdravia. 
Taktiež majme úctu k našim starším spo-
luobčanom, malým deťom a bezbranným 
zvieratám, ktorým zvuky pyrotechnických 
výrobkov spôsobujú traumu. (red)

FO
TO

: J
A

N
A

 K
u

c
h

TO
V

Á
, 5

x
FO

TO
: J

A
N

A
 K

u
c

h
TO

V
Á



3
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  V i a n o c e

Príhovor primátora mesta
Milí Modrania, Kraľovania 
i obyvatelia harmónie a Piesku. 
V Modre, v Kráľovej a v har-
mónii sa v prvú adventnú nedeľu 
a na Mikuláša rozsvietili vianoč-
né svetlá. Svetlo nie je iba sym-
bolom Vianoc - vyžaruje teplo, 
zaháňa tmu a dáva nám nádej do 
budúcnosti. Vianočné obdobie je 
najkrajšou časťou roka pre kresťa-
nov aj ľudí bez vyznania. Je ob-
dobím, kedy sa stretnú vzdiale-
nejšie rodiny aj priatelia. Ľudia sú 
empatickejší a lepší. V niektorých 
rodinách zostalo pri štedrovečer-
ných stoloch prázdne miesto, in-
de sa naopak rodiny rozrástli. Či 
nás postihli straty alebo sme boli 
obdarovaní, všetci hľadíme s ná-
dejou do budúcich dní a do nové-
ho roka, ktorý prichádza krátko po 
Vianociach.
Novoročné obdobie sa spája 
s predsavzatiami a najmä bilanco-
vaním našich úspechov, ale i ne-
úspechov. V tomto roku nám ich 
pripomenú zvony z časti vynove-
nej mestskej veže. Aký bol teda 
pre nás v Modre rok 2017? 
Osobne si spolu s mojimi spolu-
pracovníkmi myslím, že bol pre 
mesto úspešný. Podarilo sa nám 
zrealizovať viacero mestských 
projektov. Pred troma rokmi sme 
vstupovali do mesta s myšlienkou 
urobiť z Modry „zelené“ mesto 
a tento cieľ sa nám darí napĺňať. 
Na území mesta Modry, Kráľo-
vej a v chotári sme vysadili viac 
ako dvesto nových stromov. Stro-
my, na základe požiadavky mes-
ta, pribudli aj na ceste do Vino-
sadov. Prívlastok „mesto zelene“ 
zvýrazní aj realizácia prírodného 
kúpaliska na Piesku s novým ná-
učným chodníkom, prírodným 
amfiteátrom a novými výsadbami, 
na ktoré sme získali mimorozpoč-
tové finančné zdroje, čím šetríme 
financie z mestského rozpočtu na 
ďalšie projekty. Podobne podporí 
v budúcom roku dobré meno mes-
ta aj stavba turistickej rozhľad-
ne na Veľkej homoli a revitalizá-
cia verejných priestorov v centre 
Kráľovej. Zelené mesto vytvára-
te aj vy, participáciou pri výsad-
bách, aktívnou účasťou na projek-
te otvorených záhrad alebo keď 
krášlite priestor okolo vašich do-
mov. Vytvárajú ho tiež vinohrad-

níci, ktorí pristupujú k práci vo vi-
niciach zodpovedným spôsobom 
ako ich predkovia, ale najmä keď 
zakladajú nové vinohrady a repre-
zentujú mesto doma i v zahraničí, 
možno práve kvalitným zeleným 
veltlínom v zelenej fľaši. Nielen 
zeleň potrebuje starostlivosť, po-
trebujú ju aj cesty a chodníky. Po 
desiatkach rokov sme prikročili 
k výstavbe cesty na hviezdosla-
vovej ulici, chodníka na Bodic-
kého ulici, či preasfaltovaní chod-
níka pred bytovými domami na 
Komenského ulici a parkoviska 
na Starom trhu.
Modra je aj zriaďovateľom via-
cerých škôl, o ktoré sa stará. 
V uplynulom roku sme pokračo-
vali v rekonštrukcii strechy zák-
ladnej školy Ľudovíta Štúra, kde 
nás čaká už posledná etapa. To, že 
do školy nezateká sa nám zdá ako 
samozrejmosť, ale nebolo to tak 
ešte pred tromi rokmi, kedy sme 
prevzali vedenie mesta.
Zrekonštruovali a doplnili sme 
detské ihriská v Kráľovej a v škol-
skom areáli vyrástlo nové detské 
ihrisko Žihadielko s vašou pomo-
cou. Ďakujeme.
Mestu sa darí aj vďaka výbor-
nej spolupráci s občianskymi 
združeniami a podpore vás - ob-
čanov. Účasťou na kultúrnych, 
športových a spoločenských pod-
ujatiach, ktoré organizuje naše 
Kultúrne centrum, modranské 
združenia a spolky, sa zapájate do 
komunitného života a vytvárate 
priateľskú, prajnú a pohodovú at-
mosféru v meste.
Stále je však čo zlepšovať. Modra 
má niekoľko vážnych problémov. 
Viete o nich vy, vieme o nich všet-
ci. Sme pred začiatkom nového 
roka a máme veľa plánov, ktoré by 
sme chceli v budúcom roku zrea-
lizovať. K najväčším patria: prí-
prava projektu nového námestia 
a rekonštrukcie radnice, realizácia 
rekonštrukcie a revitalizácie časti 
Moyzesovej ulice, začatie rekon-
štrukcie chodníkov na Štefániko-
vej ulici a ak to bude možné, začne 
sa aj realizácia projektu výstavby 
Malých hlín, kde konečne nájdu 
domov mladé rodiny a vďaka to-
mu získame finančné prostriedky 
na tak dlho očakávané rekonštruk-
cie v Modre a jej častiach.

V úvode som spomenul svetlá 
a nedá mi nespomenúť ešte jedno 
svetlo nádeje, ktoré sa rozsvietilo 
vo štvrtok 7. decembra, po viac 
ako roku, v oknách Slovenskej 
ľudovej majoliky. Mesto aktívne 
participovalo a participuje na všet-
kých aktivitách smerujúcich k ob-
nove výroby majoliky v Modre. 
Od projektu keramického krea-
tívneho centra, cez memorandum 
o spolupráci, podporu predaja 
keramiky až po zapísanie Mod-
ranskej majoliky do Reprezen-
tatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstve Slovenska.
Milí Modrania, Kraľovania, oby-
vatelia harmónie a Piesku, pre-
žili sme spoločne uplynulé tri ro-
ky. Môj príhovor v Modranských 
zvestiach nie je vhodným priesto-
rom na vymenovanie všetkého, čo 

sa podarilo v Modre za ostatné tri 
roky dosiahnuť. Snažili sme sa, 
aby sa v Modre žilo lepšie. Aby 
fungovala samospráva, opravi-
li sa cesty a verejný priestor po 
minulých boľavých rokoch, kedy 
bolo celé mesto rozkopané. Pra-
covali sme na tom, aby naše deti 
mali dôstojné triedy, telocvične, 
ihriská. Snažili sme sa, aby ste 
sa mohli zabaviť na príjemných 
a kvalitných koncertoch a podu-
jatiach.
Za mojich kolegov a najmä za 
seba vám všetkým želám pevné 
zdravie a veľa síl v novom roku 
2018. Budúci rok bude aj voleb-
ným rokom a keďže som v pozí-
cii primátora možno posledný rok, 
chcem sa vám poďakovať a dúfať, 
že som aspoň čiastočne prispel 
k tomu, aby bola Modra slušnej-
šia, otvorenejšia, spravodlivejšia; 
skrátka lepšia.

Juraj PETRAKOVIČ
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Svetlá na adventom 
venci v Kráľovej
Svetlo pre Kráľovú je tradič-
ná predvianočná aktivita obča-
nov. V každú adventnú nedeľu 
tu zapaľujú jednu zo sviec na 
adventnom venci na priestran-
stve medzi oboma kraľovan-
skými kostolmi. V progra-
moch vystupujú hostia, ktorí 
sa prihovárajú na témy: mi-
nulosť - prítomnosť - budúc-
nosť - večnosť. Aj v tomto 
roku sa zapálenia prvej svie-
ce ujal primátor mesta Modry 
Juraj Petrakovič a to v nede-
ľu 3. decembra a prítomným 
sa prihovorila evanjelická fa-
rárka v.v. Anna Adamovičová. 
Obyvatelia Kráľovej si takto 
úprimne ctia obdobie pokoja. 

V tretiu adventnú nedeľu sa 
po slávnostnom akte koná or-
ganový koncert Janka Siromu. 
V poslednú adventnú nedeľu 
24. decembra budeme svie-
cu zapaľovať o 16.30 hodine. 
Príďte medzi obyvateľov, po-
zvaní sú všetci, Kráľovania, 
Modrania, priatelia a známi. 
Pripravené sú aj dobroty od 
ochotných gazdiniek.
Projekt „Svetlo pre Kráľovú“ 
podporila Revia - Malokarpat-
ská komunitná nadácia. (red)

Na fotografii: Primátor Juraj 
Petrakovič zapálil prvú sviecu 
na adventnom venci v Modre-
-Kráľovej.
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Besedou s Katarínou Nádaskou 
sme otvorili Adventnú Modru
Katarína Nádaská, popredná slovenská etnologička, nám priš-
la 23. novembra do Modry porozprávať o svojich knihách, ale 
predovšetkým o ľudových zvykoch a obradoch, ktorými žili 
naši predkovia počas Adventu a Vianoc. Symbolicky tým od-
štartovala aj všetky podujatia tohtoročnej Adventnej Modry. 

Rozprávanie o ľudových zvy-
koch, obradoch a sviatkoch, 
ktoré udržiavali naši predkovia 
v jej podaní prilákali do Malej 
sály kultúrneho domu viac ako 
stovku poslucháčov. Pani Ná-
daská v rozhovore s Evou Ken-
deressy takmer dve hodiny fas-
cinujúco rozprávala o stridžích 
dňoch, ľudových zvykoch na 
Ondreja, Barboru, Luciu, Mi-
kuláša, o páračkách, Vianociach 
a ich symboloch na dedine i v 
meste, o štedrovečernom menu. 
Dozvedeli sme sa, že vianočný 
stromček sa stal symbolom Via-
noc v uhorsku až v 19. storočí, 
že darčeky ako materiálne pred-

mety sa objavili až koncom 18. 
storočia a zvyčajne boli ručne 
vyrobené členmi rodiny. Tiež 
prerozprávala, aké boli obrov-
ské rozdiely v prežívaní Vianoc 
v meštiackych, šľachtických 
a roľníckych rodinách. Ad-
vent a Vianoce mali pre našich 
predkov predovšetkým duchov-
né hodnoty. Základom príprav 
malo byť stíšenie sa, pokánie, 
skoncovanie so zlozvykmi, ne-
resťami a zmierenie sa. Jej fas-
cinujúce rozprávanie nás trochu 
prinútilo zamyslieť sa nad tým, 
ako trávili najkrajšie sviatky ro-
ka naši prastarí rodičia a záro-
veň aj porovnať, kam sme posu-

nuli hodnoty Vianoc dnes a ako 
ich prežívame. 
Ďakujeme Kataríne Nádas-
kej za zaujímavé rozprávanie 
a vám, milí naši návštevníci, za 
skvelú účasť a načúvanie. S pa-
ni Nádaskou sme sa dohodli, že 
na jar príde opäť a porozpráva 
o cykle ľudského života od po-
čatia po smrť - ako prežívali ľu-

dia v minulosti všetky dôležité 
životné medzníky - od očaká-
vania potomka, krsty, svadby 
až po odchod blízkeho. Besedu 
s Katarínou Nádaskou z verej-
ných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

Na fotografii: Etnologička Ka-
tarína Nadaská zaujala počas 
predvianočnej besedy viac ako 
stovku poslucháčov Kultúrneho 
centra.

Dispečing zimnej údržby
Zimnú údržbu ciest III. a IV. trie-
dy a chodníkov, ktoré sú v majet-
ku a správe mesta zabezpečuje 
útvar Verejnoprospešných slu-
žieb. V miestnych častiach Krá-
ľová, harmónia a na Piesku bý-
vajú tieto práce zabezpečované 

dodávateľsky. Mesto Modra má 
pracovníkov s dlhoročnými skú-
senosťami v zvládaní kalamit-
ných situácií. Dôležité je však aj 
dodržiavanie paragrafu 9 a ods. 
4, písm. a) zákona 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách, 

ktorý hovorí o tom, že obyvate-
lia bytových domov sú povinní 
pravidelne odpratávať sneh spred 
vchodov svojich bytových domov 
a z priľahlých chodníkov, rovna-
kú povinnosť majú obyvatelia 
rodinných domov a podnikatelia 
pri svojich prevádzkach. cesty II. 
triedy, ktoré sú vo vlastníctve Bra-
tislavského samosprávneho kraja, 

budú udržiavať Regionálne cesty 
Bratislava. 

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

Vývoz odpadov počas sviatkov
Počas vianočných a novoroč-
ných sviatkov príde ku zmenám 
vo vývoze odpadov. 
Komunálny odpad fyzických 
osôb a domácností vo zvozo-
vom okruhu R1 - ulice Bodic-
kého, Baštová, Bernolákova, 
cpinova, Fraňa Kráľa, Ferdi-
nanda Piseckého, hečkova, J. 
Bakoša, Jesenského, Kalinčia-
kova, Kellenbergerova, Kollá-
rova, Kukučínova, Kuzmányho, 
Moyzesova, Námestie Slobody, 
Sládkovičova, Sokolská, Vinár-
ska, Za Štadiónom bude vyvá-
žaný v sobotu 30. 12. 2017. 

Komunálny odpad na stojis-
kách pri bytových domoch:
separovaný bude vyvážaný 23. 
12. a 30. 12. a netriedený bude 
vyvezený 26. 12. a 2. 1. 2018.
Komunálny odpad od právnic-
kých osôb a fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie vo 
zvozovom okruhu R1 ulice Bo-
dického, Baštová, Bernoláko-
va, cpinova, Fraňa Kráľa, Fer-
dinanda Piseckého, hečkova, 
J. Bakoša, Jesenského, Kalin-
čiakova, Kellenbergerova, Kol-
lárova, Kukučínova, Kuzmá-
nyho, Moyzesova, Námestie 

Slobody, Sládkovičova, Sokol-
ská, Vinárska, Za Štadiónom 
bude vyvezený 26. 12. a 2. 1. 
2018.
Adresný zber zložiek separo-
vaného odpadu u právnických 
osôb a fyzických osôb opráv-
nených na podnikanie vo zvo-
zovom okruhu R1, R2 a R3 sa 
v pondelok 25. 12. 2017 a 1. 1. 
2018 vykonávať nebude.
Všetky podrobné informácie 
vám poskytnú v Kancelárii 
prvého kontaktu na Štúrovej 59 
alebo na tel.: č. 033/6908 333.
 (red, msú)

Zberný dvor
Mesto Modra oznamuje, že po-
čas sviatočného obdobia nasta-
nú zmeny v prevádzke Zberné-
ho dvora na Dolnej ulici č. 144 
v Modre a to nasledovne: 25. 
a 26. 12 bude zatvorené, 27. - 
30. 12. bude otvorené, 1. 1. 2018 
bude zatvorené a 6. 1. 2018 bude 
zatvorené. (red)
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Uzávierky 2018
17. január, 14. február, 14. marec, 
11. apríl, 16. máj, 13. jún, 11. júl, 
15. august, 12. september, 10. ok-
tóber, 14. november, 5. december 
vždy do 12.00 h. (red)
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Výsadba topoľov čiernych na ceste Modra-Vinosady
Presne pred rokom sa na ceste z Modry do Vinosadov uskutočnil 
výrub a orez stromov z dôvodu zabezpečenia bezpečnej premáv-
ky, ako aj z dôvodu ošetrenia existujúcich stromov. V rámci ošet-
rovania bolo asanovaných 33 stromov a ako náhrada za ne bolo 
v uplynulých dňoch na prelome novembra a decembra 2017 vy-
sadených 70 nových topoľov čiernych. Ide o druh topoľa, ktorý 
sa postupne vo svojej neskríženej forme z krajiny žiaľ vytráca. 

Výsadbu ako aj minuloročný vý-
rub a orez - ošetrovanie stromov 
zabezpečili Regionálne ciesty Bra-
tislava prostredníctvom dodáva-
teľskej firmy Arbor Vitae - Arbo-
ristika, s.r.o., ktorí zabezpečovali 
v roku 2017 kompletné ošetrenie 
stromoradia. „Žiadateľovi Regi-
onálne cesty Bratislava a tiež na 
základe požiadavky mesta Modry 

a obce Vinosady bola v povolení 
na výrub určená ako náhrada za 
vyrúbané stromy výsadba nových 
stromov v stromoradí v počte 70 
ks topoľov čiernych. Ako sme už 
aj v minulosti uviedli, považujeme 
za správne a dôležité, aby sa toto 
stromoradie obnovilo a výsadbou 
nových stromov bolo zachované 
pre ďalšie generácie“, povedala 

Eva Lalinská z Arbor Vitae - Ar-
boristika. 
Topoľ čierny je strednoveká drevi-

na, ktorá sa pri dobrých podmien-
kach a starostlivosti dokáže dožiť 
aj viac ako 100 rokov.  (red)

Kráľová - lokalita s veľkým komunitným 
potenciálom, môže výrazne opeknieť
Mesto Modra dalo vypraco-
vať architektonicko-urbanistic-
kú štúdiu na zhodnotenie ve-
rejných priestorov v centrálnej 
časti Modrz - Kráľovej. his-
torické centrum tejto miestnej 
časti, spolu s križovatkami ulíc 
Partizánska a Puškinova a ve-
rejným priestorom pred kul-
túrnym domom by mohlo už 
v budúcom roku po úpravách 
vyzerať atraktívne nielen pre 
samotných obyvateľov, ale aj 
návštevníkov Kráľovej. 

Problém pre peších
centrum Kráľovej v súčasnosti 
nemá podobu jedného centrál-
neho priestoru. Tvorí ho via-
cero menších verejných 
priestorov s rôznymi kva-
litami a funkciami (pred 
kultúrnym domom, pri 
križovatke, medzi kos-
tolmi a pred Zeleným 
lesom). Bezbariérový 
a plynulý pohyb chod-
cov je však problematic-
ký. „Jednotlivé priestory 
síce nie sú od seba ďale-
ko, ale chýba im vzájom-
né prepojenie,” hovorí vi-
ceprimátor Modry Marian 
Gavorník. Neexistujúce 

chodníky a bezpečné priecho-
dy pre chodcov cez komuniká-
cie a najmä cez hlavný cestný 
ťah - štátnu cestu II/ 502, ktorá 
predeľuje miestnu časť pôsobia 
podľa neho ako komunikačná 
bariéra. „Nesúrodosť územia, 
nejasne definované plochy a ich 
nedostatočné funkčné využitie 
sú hlavnými problémami rieše-
ných verejných priestorov, čo 
zhodnotila aj samotná štúdia.”

Prepojenie malých 
priestorov

Lokalita má veľký potenciál 
z hľadiska využitia pre miest-
nu komunitu, ako aj pre turistov 
smerujúcich do Malých Karpát 

„Zámerom je prepojenie verej-
ných priestorov, vytvorenie pod-
mienok pre lepší spoločenský 
a komunitný život Kraľovanov 
ako aj zatraktívnenie prostredia 
pre obyvateľov a turistov,” vy-
svetľuje primátor Modry Juraj 
Petrakovič snahu mesta o rie-
šenie verejných priestorov na 
Kráľovej. Architektonicko-ur-
banistická štúdia navrhuje pre-
pojiť jednotlivé menšie priesto-
ry chodníkmi a priechodmi pre 
chodcov tak, aby sa po nich 
mohli ľudia plynulo a bezpeč-
ne pohybovať. Zároveň uvažuje 
o zmene organizácie dynamic-
kej a statickej dopravy. Rieši aj 
odvod dažďových vôd - všetky 

spevnené plochy budú spádo-
vané do retenčných zelených 
plôch.

Viac zelene
V priestore by mali pribudnúť 
oddychové zóny s príslušným 
mobiliárom a hodnotná zeleň. 
Ráta sa s osadením stojanov 
na bicykle, lavičkami, prístreš-
kami, ďalej s obnovou trávni-
ka, výsadbou popínavých rast-
lín, viniča, trvaliek, stromov 
a krov. Štúdia sa stane podkla-
dom na vypracovanie projekto-
vej dokumentácie jednotlivých 
priestorov potrebnej pre staveb-
né povolenia a realizáciu ob-
novy a revitalizácie verejného 

priestoru v Modre-Kráľo-
vej. „Realizácia centrál-
nej časti vedľa križovania 
Partizánskej a Puškinovej 
ulice je plánovaná v budú-
com roku z finančných pro-
striedkov mesta a na rea-
lizáciu verejného priestoru 
pred kultúrnym domom 
budeme žiadať finanč-
né prostriedky z dotačnej 
schémy Bratislavského 
samosprávneho kraja pre 
rok 2018,“ dodáva primá-
tor. Zuzana TICHÁ
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Dotácie poskytované mestom
Podmienky pre poskytnutie ako aj zúčtovanie dotácií upravuje 
VZN č.4/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - ktoré je 
zverejnené aj s prílohami na stránke mesta Modry www.modra.sk.

Termín pre zúčtovanie poskyt-
nutých dotácií z rozpočtu mes-
ta v roku 2017 je najneskôr do 
15. 12. 2017, pričom prijímateľ 
je povinný použiť poskytnutú 
dotáciu iba v rámci rozpočtové-
ho obdobia, v ktorom mu dotá-
cia bola poskytnutá. Zúčtovanie 
je potrebné podať na predpísa-
nom tlačive Zúčtovanie dotá-
cie poskytnutej mestom Mod-
ra v roku... (príloha č. 3 k VZN 
č.4/2011). Zúčtovať je potrebné 
vždy 100% dotácie poskytnutej 
z rozpočtu mesta, ako aj naviac 
10% vlastných nákladov žiada-
teľa (zo sumy dotácie) na danú 
akciu konanú počas roka 2016. 
Spolu so zúčtovaním dotácie je 
potrebné dodať všetky potrebné 
dokumenty v súlade s §8 písm. 
1) až 6) VZN č.4/2011, najmä 
fotokópie účtovných dokladov 
preukazujúcich použitie finanč-
ných prostriedkov na schválený 
účel (podujatie, akciu, úlohu) 
najmenej vo výške 110% z po-
skytnutej dotácie a výpisy z ban-
kového účtu, resp. pokladničné 
doklady. Zúčtovanie môže byť 

predložené aj vo forme elektro-
nického dokumentu. Nevyčer-
pané finančné prostriedky z po-
skytnutej dotácie v roku 2017 je 
povinnosťou vrátiť na účet mes-
ta spolu so zúčtovaním dotácie 
do 15. 12. 2017. 
Termín na podanie žiadostí o po-
skytnutie účelových dotácií 
z rozpočtu mesta na rok 2018 je 
najneskôr do 31. 1. 2018 a v prie-
behu roka do 31. 8. 2018. O po-
skytnutie dotácie v zmysle VZN 
č.4/2011 môže požiadať len fy-
zická osoba - podnikateľ alebo 
právnická osoba - podnikateľ 
so sídlom alebo trvalým poby-
tom na území mesta Modra ale-
bo ktorá pôsobí na území mesta 
Modra alebo poskytuje služby 
na území mesta Modra. Žiadosť 
o poskytnutie dotácie je potreb-
né podať na predpísanom tlači-
ve Žiadosť o poskytnutie dotá-
cie na rok.... (príloha č. 1 k VZN 
č.4/2011), ktorá musí obsaho-
vať identifikačné údaje žiadate-
ľa, potrebné informácie o účele 
podujatia (akcie, športovej čin-
nosti), celkové náklady poduja-

tia, výšku požadovanej dotácie, 
voľbu oblasti, z ktorej má byť 
dotácia poskytnutá, vyčíslenie 
predbežných nákladov podujatia 
(akcie, športovej činnosti) ako aj 
zoznam a počet členov žiadateľa 
(pre dotácie v oblasti športu). 
Spolu so žiadosťou je potrebné 
dodať aj všetky súvisiace doku-
menty v súlade s §4 písm. a) až 
k) VZN č.4/2011, okrem identi-
fikácie žiadateľa a účelu dotácie 
najmä:
• čestné vyhlásenie, že žiada-
teľ nemá záväzky voči štátu, 
daňovému úradu, poisťovniam 
a nie je v likvidácii, nie je vo-
či nemu vedené exekučné ko-
nanie a konkurzné konanie, nie 
je v konkurze alebo nebol proti 
nemu zamietnutý návrh na vy-
hlásenie konkurzu pre nedosta-
tok majetku, 
• spôsob propagácie mesta ako 
podporovateľa danej aktivity,
• výpis z obchodného registra, 
prípadne živnostenské oprávne-
nie alebo zriaďovateľskú listi-
nu a stanovy spoločnosti resp. 
združenia, nie staršie ako 3 me-
siace, 
• meno, priezvisko, funkcia 
a podpis žiadateľa alebo osoby 
oprávnenej konať v jeho mene 

vrátane adresy, telefónneho čís-
la a e-mailu. 
Tieto povinné súčasti žiadosti 
o dotáciu žiadatelia často nepri-
kladajú a tak sa celý proces spra-
covania každej žiadosti predlžuje. 
Všetky prijaté žiadosti posúdi 
ekonomický útvar, pri žiados-
tiach, ktoré budú neúplné vy-
zve žiadateľa na doplnenie chý-
bajúcich informácií. Kompletné 
žiadosti rozdelí do príslušných 
oblastí a poskytne ich (spolu 
s vyúčtovaním za posledné dva 
roky) predsedom komisií MsZ 
na posúdenie. Komisiám na pre-
rokovanie budú postúpené tie 
žiadosti, ktoré budú mať vyspo-
riadané zúčtovanie za predchá-
dzajúci rok.
Komisia prerozdelí finančné 
prostriedky medzi jednotlivých 
žiadateľov a svoje stanovisko 
navrhne MsZ na schválenie. Pri-
deľovanie dotácií v jednotlivých 
komisiách upravuje príloha č.2 
k VZN č.4/2011 Pravidlá a krité-
riá pre rozhodovanie o pridelení 
dotácií pre jednotlivé oblasti.
Potrebné informácie ohľadom 
žiadostí a zúčtovania dotácií 
vám budú poskytnuté na t.č.: 
033/6908 310 alebo prostred-
níctvom mailu: lucia.ficova@
msumodra.sk.
Ing. Tatiana MACHÁČOVÁ, 

ekonómka mesta

Zelená Modra
Mesto vysadilo ďalších 200 stromov v Modre a v Kráľovej
Pre Modru je kultivácia verejného priestoru veľmi dôležitá. In-
vestovaním do výsadby stromov sa snaží budovať zelené mesto, 
z ktorého budú mať radosť aj ďalšie generácie. Náklady na re-
vitalizáciu zelene v rámci posledného projektu dosiahli výšku 49 
995,50 € s DPH, pričom 95 % tejto sumy mesto získalo z Envi-
ronmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia. Zvyš-
ných 5 % použilo z mestského rozpočtu. 

Mesto poskytlo zo svojho roz-
počtu prostriedky aj na príprav-
né práce. „Financovalo vytýčenie 
inžinierskych sietí, odstránenie 
starej - už dosluhujúcej zelene na 
uliciach Bratislavská a Dr. Bo-
dického, bez ktorých by realizá-
cia samotného projektu nebola 
možná a ktoré v rámci zadania 
projektu neboli nárokovateľným 
nákladom,” upresnila Ing. Kristí-
na Čechová, z referátu životného 

prostredia MsÚ. Mesto vysadilo 
lipy, duby, javor poľný, okras-
né čerešne a hrušky. „Pri výbere 
druhov a najmä tvarových foriem 
stromov a miesta ich umiestnenia 
sme kládli dôraz na ich ekologic-
kú vhodnosť, estetickú funkciu 
a priestorovú náročnosť,” vy-
svetľuje Ing. Kristína Čechová. 
„V budúcnosti sa tak vyhneme 
zníženiu komfortu bývania v do-
moch, pred ktorými bola výsadba 

realizovaná.” Mesto muselo pri 
umiestňovaní drevín rešpektovať 
aj existujúce inžinierske siete.

Okrem výsadby nových stromov 
mesto pravidelne orezáva preras-
tenú a úplne odstraňuje nevyho-
vujúcu zeleň. Zuzana TICHÁ

Na fotografii: Sadenie stromov 
na Ulici Dr. Bodického.
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Ako to vidím ja
Voľakedy sa hovorilo, že v Modre skapal pes. 
história sa možno v niečom opakuje. Ako 
to vidím teda ja? Okázalo sa oslavovalo vý-
ročie Štúra, akcií bolo veľa, okrem iného aj 
beh s názvom Štúrova štreka. Na počudova-
nie mal však veľký úspech. Ešte jeden ročník 
bol a potom dosť. Sám som sa zúčastnil a pre-
to som zostal sklamaný, že už akcia nepokra-
čovala. Podľa znalcov modranských pomerov 
bude ďalší beh na 300. výročie, čoho sa však 
už nedožijeme. už možno tretie volebné ob-
dobie sa hovorí o mapovom pomenovaní his-
torického chotára Modry. To by sa mal niekto 
pozrieť pred Mestský úrad v Pezinku, ako by 
to asi mohlo vyzerať. Musím však spravodlivo 
pripomenúť, že sme v niečom od susedov lep-
ší. Spomínam si, ako povedal už pred dvoma 
rokmi primátor Pezinka, bolo to pri športových 
hrách Jednoty dôchodcov, ako bude Pezinok 
poriadať pre seniorov akcie rôzneho druhu. 
V tomto sme však my tu u nás v Modre, naša 
Jednota dôchodcov výrazne popredu. V tomto 
roku sme mali už tretí ročník športových hier 
seniorov, ďalej druhýkrát novoročný turnaj 
v stolnom tenise a práve sme ukončili aj petan-
gový turnaj, v ktorom zvíťazil František Mráz. 
Aktuálne pripravujeme januárový stolnoteni-
sový turnaj a veríme, že nás prídete povzbu-
diť alebo si s nami zahrať. Propozície nájdete 
v dennom centre Mestského centra sociálnych 
služieb na Súkeníckej ulici. Vítame všetkých!

Vincenc MRÁZ

Nové odpočívadlo pod Zochovou Chatou - reakcia na článok Milana Ružeka
V svojom článku pán Ružek 
správne píše, že novovzniknu-
tý altánok na Kreflovej lúke sa 
nachádza na trase č. 703, nie na 
červeno značenej trase Štefáni-
kovej magistrály. Za túto našu 
chybu sa ospravedlňujeme.
S ostatným však súhlasiť ne-
môžem, altánok že je nefunkč-
ný a pre turistu bezvýznamný 
je absurdné. Zastrešený altá-
nok plní funkciu úkrytu pred 
nečasom a na jar budúceho ro-

ku, keď pribudne mobiliár, to 
bude miesto pre plnohodnot-
ný odpočinok turistov. Stoly 
a lavice vyrobí a osadí mesto 
Modra vo vlastnej réžii. Altá-
nok sa podarilo vybudovať na 
základe spolupráce s Modran-
ským turistickým spolkom, čo 
považujem za veľmi dôležité. 
Mesto Modra plánuje takýchto 
altánkov v lesoparku vybudo-
vať v blízkej budúcnosti viac 
a spolupráca samosprávy s tu-

ristami je dobrým impulzom 
pre budúcnosť.
Pokiaľ ide o existujúce staršie 
stoly a lavice na Kreflovej lú-
ke - nemôžem sa vyjadriť. Ne-
viem kto ich v dávnej minu-
losti vyrobil, na lúke umiestnil 
a nikdy sme o nich s pánom 
Ružekom nehovorili. 
Lavičky na iných miestach 
v lesoparku, konkrétne aj na 
Zámčisku, sa vždy snažíme 
osadiť podľa zaužívaného 

štandardu (výška sedenia 40 - 
45 cm a vzdialenosť lavice od 
stola 70 cm, pričom povolená 
je značná variabilita vzdiale-
ností). Pripúšťam len mini-
málne odchýlky od štandardu, 
ktoré sú spôsobené kompliko-
vanejšími podmienkami teré-
nu (svah, vrastená skala v pôde 
a pod.).

Ing. M. KRATOCHVÍĽA, 
Správa lesoparku, krajiny 

a vodných tokov

Nové odpočívadlo pod Zochovou chatou
Informácie v príspevku pod 
názvom Nové odpočívadlo 
pod Zochovou chatou uverej-
nenom v Modranských zves-
tiach č. 11/2017 na strane č. 
10 sú podľa môjho názoru ne-
správne a zavádzajúce. Preto 
na ne budem reagovať.

Altánok je pri červeno znače-
nej turistickej trase č. 703 Pe-
zinok - Veľká homoľa - Zo-
chova chata - Modra v doline 
Kamenného potoka. Štefáni-
kova magistrála je vzdiale-
ná vzdušnou čiarou približ-
ne 2,5 km (45 min. chôdze) 

západným smerom. Altánok 
nie je funkčný, zatiaľ pre tu-
ristu bezvýznamný. Staršie 
stoly a lavice nezodpoveda-
jú technickým zásadám (výš-
ka stolov, vzdialenosť lavíc 
a ich výška). Tieto nedostatky 
sú po trase č. 703 smerom do 

harmónie a tiež na Zámčisku 
a iných miestach v lesopar-
ku. Dávnejšie som upozornil 
na tento stav p. M. Kratochví-
lu z MsÚ. Prisľúbil nápravu, 
žiaľ, doteraz k nej nedošlo.
 Milan RUŽEK
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V nadväznosti na názor pána Vincenca Mráza 
uverejňujeme náhľad mapy chotára Modry. Vy-
dalo ju mesto Modra v spolupráci s Modranskou 
Besedou v roku 2013. Autorom mapy je Juraj 
Petrakovič, grafická úprava Miroslav Slámka. 
V roku 2018 mesto Modra plánuje vydať aktuali-
zovanú mapu v novom grafickom dizajne. (red)
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Štúrova škola športovala
19. októbra 2017 po týždni nácvi-
ku behania cez prekážkovú dráhu 
na hodinách telesnej a športo-
vej výchovy, ktorej sa zúčastni-
lo vyše 480 žiakov našej školy, sa 
všetci odvážni športovci a dob-
rovoľníci - organizátori stretli 
v športovej hale, aby sa natréno-
vaná rýchlosť a obratnosť zme-
rala na čas. 220 detí a dospelých 
počas 150 minút behalo na troch 
rôznych dráhach. Úlohou každé-
ho športovca bolo čo najrýchlej-
šie zvládnuť prekážkovú dráhu 
behom, preskokmi i kotúľom. 
Mnohé deti si neskôr vyskúšali 
aj dráhu vyššej kategórie. Nad-
šenie detí bolo jedinou odmenou 
pre organizátorov z rady rodičov, 
učiteľov a trénerov hádzanárske-
ho oddielu. Táto krásna akcia sa 

konala vďaka finančnej podpo-
re Mesta Modry a Občianskeho 
združenia Našim deťom. S ich fi-
nančnou podporou si deti mohli 
vyskúšať nové cvičebné pomôc-
ky, ktoré zožali veľký úspech - 
balančné podložky, stojany na 
skok do výšky, laná a karimatky, 
ktoré budeme naďalej využívať 
na hodinách telesnej a športovej 
výchovy. Každý súťažiaci si od-
niesol za odmenu jabĺčko a pa-
mätný list. Najrýchlejší bežci si 
nakoniec z rúk viceprimátora 
Ing. Mariána Gavorníka a pred-
sedu občianskeho združenia Mgr. 
Miroslava Kováča prevzali za-
slúžené medaily. Deti si súťaže-
ním pripomenuli, aký dôležitý 
je pre zdravie nielen šport, ale 
i zdravá výživa. Ďakujeme za po-

moc pri organizácii: p. Kováč, p. 
Kováčová, p. Liška, p. Berner, p. 
Bernerová, p. Lackovič, p. Píš, p. 
Píšová, p. Križanová, p. Vargová 
a našim skvelým ochotným žia-
kom: csengelová Lucka, Ivicová 
Maťka, Ivicová Kika, Aulitiso-
vá Vaneska, urbanová Sabinka, 

Gladiš Maťo, Volná Simonka. už 
teraz sa všetci tešíme na budúci 
ročník. Zlatica LIŠKOVÁ,

riaditeľka školy

Na fotografii: Vytrvalých ma-
lých športovcov ocenil zástupca 
primátora Marian Gavorník.

Spomínam a ďakujem
Päťdesiatka. Pri ľudskom veku je 50-tka časom, kedy bilancu-
jeme a „ideme už dolu po rebríku“. V živote školy, ako je naša 
Základná škola na Vajanského ulici, je to čas plný výziev, in-
špirácií a posunu vpred. Budova školy je dôstojne pripravená 
na päťdesiatiny novým šatom. Vo vnútri je naplnená túžbou po 
vzdelaní, kamarátstve a nových zážitkoch. 

Mnohým z nás sa vynárajú spo-
mienka na čas, keď sme ju otvá-
rali. Dlhé boli roky čakania na 
novú školu. Žiaci sa učili v bu-
dove SVŠ - dnešného gymnázia, 
v kultúrnom dome i v bývalom 
múzeu. Vyučovanie bolo dvoj-

smenné, voľné soboty neboli. Žia-
ci mohli veľké prestávky tráviť na 
školskom dvore. Nevadili im ani 
ľudia, ktorí pomedzi nich prechá-
dzali skratkou po „mestský dom“. 
Nová škola sa vypínala na konci 
Vajanského ulice. Pri vychádzke 

v okolí Modry ju bolo dlho vidieť 
z každého kopca. Výhľad však 
čoskoro zakryli 3 vežiaky posta-
vené neďaleko školy. Žiaci z na-
šej školy boli z Modry, Vinosad 
a Dubovej. učiteľský zbor bol 
mladý, plný elánu a nových ná-
padov. V tom čase sme ešte bo-
li „mladice z Vajanského ulice“. 
Práca s deťmi bola (a aj ostala) 
náročná, ale pre nás bol krásna, 
radostná a obohacujúca. Vtedy 
bolo viac voľného času, ktorý 
sme využívali na záujmovú mi-
moškolskú činnosť, vychádzky, 
hry, šport, kultúru.
S úctou a vďakou spomínam na 
tých, ktorí už nie sú medzi nami. 
Nedávna akadémia k 50. výročiu 
školy si vyžiadala dôkladnú prí-
pravu, veľa obetavých a zaniete-
ných učiteľov. To, čím sa škola 
prezentovala, si zaslúži obdiv, hl-
bokú poklonu a obrovskú vďaku. 
Účastníci akadémie videli veľ-
kolepé a výnimočné vystúpenia 
žiakov. Program bol veľmi roz-
manitý. Naša história má klenot-
nicu plnú krásy, zvykov a piesní. 
To všetko sme prežívali spolu 
s aktérmi. Ožili zvyky a piesne 
v scénkach, ktoré pohladili dušu. 
V oku sa objavila radosť, ale i sl-
za pri oduševnenom prejave detí 
a speve piesní. Bol to nezabud-
nuteľný návrat v čase. No nielen 
folklór, každé jedno vystúpenie 

bolo jedinečné. Za zvukov hudby 
nás očarili náročné akrobatické 
výkony v skokoch, preskokoch, 
saltách a premetoch (všetky 
disciplíny ani neviem presne po-
menovať). Vidieť na pódiu švéd-
sku debnu a mohutné žinenky je 
dosť neobvyklé, ale ohybní, od-
vážni a energiou nabití chlapci 
(povzbudzovaní zanieteným uči-
teľom) zvládli na našu veľkú ra-
dosť všetky cviky na náradiach. 
Obecenstvo tlieskalo, burácalo 
a oceňovalo odvahu a šikovnosť 
aktérov. 
Obdivujem šikovnosť a vníma-
vosť detí, nápady a zručnosť pe-
dagógov, ktorí dokázali vytvoriť 
toľko krásy. Spomienky na pekné 
chvíle sú našim svetlom po celý 
život. Aj akadémia k 50. výročiu 
školy na Vajanského ulici bude 
k nim patriť. Veľká vďaka všet-
kým, ktorí sa zaslúžili o tento ne-
všedný zážitok. Sme na vás hrdí! 
Prajem všetkým učiteľom ve-
ľa tvorivých síl, nech každý deň 
prežívajú v zdraví, pohode a ra-
dosti z práce s deťmi. 

Elena MARGOLIENOVÁ, 
učiteľka ZŠ na dôchodku

Na fotografii: Deti spoločne so 
svojimi pedagógmi sa postara-
li o krásny kultúrny program 
v rámci osláv 50. výročia založe-
nia školy.
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Život žiakov v ZŠ Vajanského
Obe modranské základné školy majú za sebou pekné úspechy 
a žiaci tak príkladne reprezentujú nielen svoju školu, ale aj se-
ba samých. A ako sa darilo deťom zo ZŠ Vajanského v závere 
tohto roka si prečítajte v nasledovných riadkoch. 

Cykloexkurzia 7.A
Posledný septembrový piatok 
sa žiaci 7.A vybrali na cyklis-
tickú exkurziu po vinohradoch 
v Malých Karpatoch. Nadvia-
zali tak na predchádzajúce roky, 
keď absolvovali túto exkurziu 
ako piataci a šiestaci. Tentokrát 
ich trasa viedla okolo Šúrskeho 
rybníka do Šenkvíc, kde mali 
zaujímavú prednášku o histó-
rii vinohradníctva od majiteľa 

vinárstva Karpatská perla La-
dislava Šeba. Odtiaľ pokračo-
vali cez vinohrady Elesko do 
Vištuku a Budmeríc, kde si po-
zreli kaštieľ. Po nabratí nových 
síl sa vydali ďalej cez zámocký 
park na Pílu a odtiaľ naspäť do 
Modry. 

Beh Spartan 
a orientačný beh

Október a november boli bo-

haté na športové súťaže, kde 
naši žiaci získali prvé, druhé 
aj tretie miesta. V behu Spar-
tan v Šenkviciach boli úspešní 
naši chlapci v kategórii mlad-
ších žiakov sa na 2. mieste 
sa umiestnil Leonard Čintala 
z 5.A a v kategórii starších žia-
kov získal krásne 1. miesto zís-
kal Samuel Polčič z 8.A a druhú 
priečku obsadil jeho spolužiak 
Matúš hrdlovič. V orientačnom 
behu v Pezinku patrilo 3.miesto 
Eme Tóthovej zo 7.A. Všetkým 
športovcom srdečne blahoželá-
me!

Vianočné predajné trhy 
v ŠKD Kamarát

27. 11. 2017 sa vo vestibule 
ZŠ Vajanského konali Vianoč-
né predajné trhy ŠKD Kamarát. 
Množstvo vianočných výrob-
kov bolo dôkazom šikovnosti 
pani vychovávateliek. Za zvu-
kov vianočných piesní si mohli 
deti aj rodičia zakúpiť vence, 
anjelov, obrázky, svietniky, 
medovníky, mikulášske vrec-
ká a ďalšie vianočné dekorácie. 
Ďakujeme všetkým rodičom, 
ktorí si zakúpili naše výrobky. 
Tieto nemalé finančné pros-
triedky budú použité na nákup 
hier a skladačiek pre deti v na-
šich oddeleniach.

(red, kolektív školy a ŠKD)

Jeseň v školskom 
klube Slniečko

Vo štvrtok 12. 10. navštívili deti 2. a 3. 
oddelenia ŠKD výstavu Detského mú-
zea SNM v Bratislave hrdinovia všed-
ného dňa, ktorá priblížila deťom prácu 
záchranárov, hasičov a policajtov. Deti 
okrem iného zažili aj ukážky výcviku 
policajných psov. Druhá výstava Múdro 
sporiť a rozumne míňať bola zameraná 
na finančnú gramotnosť. Deti putova-
li časom a lektorka im hravou a púta-
vou formou vysvetlila, ako to bolo s pe-
niazmi v minulosti a vyskúšali si, ako 
vyzeral svet bez peňazí. Deti sa vrátili 
domov nielen s veselou náladou, ale aj 
múdrejšie o nové vedomosti. 
V stredu 18. 10. zavítalo do ŠKD Sl-
niečko divadielko Babadlo. Divadelné 
predstavenie sa pre pekné počasie odo-
hralo priamo na školskom dvore. Veselý 
rozprávkový príbeh s pesničkami O Šíp-
kovej Ruženke odkryl deťom krásu báb-
kového divadla. Deťom sa predstavenie 
veľmi páčilo a na záver odmenili hercov 
obrovským potleskom.
Jesenná slávnosť vyrezávaných tekvi-
čiek sa konala 25. 10. už od rána bolo 
v škole rušno a deti hrdo prinášali svoje 
výtvory. Školský dvor napokon vyzdo-
bilo až vyše sto svetlonosov. Deti s po-
mocou rodičov vyrezali rôzne zvieratká, 
rozprávkové postavičky a strašidielka. 
Tie, ktoré priniesli najkrajšie a najkrea-
tívnejšie tekvičky boli odmenené. Ma-
mičky pripravili pre deti malé občer-
stvenie a pani vychovávateľky tvorivé 
dielničky a súťaže. (set)

Veselá jeseň v Materskej škole SNP
September

Aj tento rok sa po počiatočných slzičkách 
začal školský rok plný zaujímavých akcií. 
Začiatkom septembra zavítali do našej MŠ 
sokoliari, aby deťom ukázali svojich zve-
rencov a vysvetlili im, ako sa o nich stara-
jú a čím ich kŕmia. Slnečné jesenné počasie 
využili deti na exkurziu do ovocných sadov, 
kde sa oboznámili so zberom, ošetrením, 
uskladnením a sušením jabĺk. Odmena v po-
dobe sušených jabĺk a 100%nej jablkovej 
šťavy deti potešila. Kým babie leto pokra-
čovalo a fúkal ideálny vetrík, deti s rodičmi 
a s pani učiteľkami vyvetrali v areáli SVOŠ 
svoje šarkany...a veruže sa im chcelo lietať 
vysoko!

Október
Každoročná súťaž „Ovocníčkov“ sa uskutoč-
nila začiatkom októbra. Súťažili postavičky 
i obrazy vyrobené 
z ovocia a zeleniny. 
Šikovnosť a krea-
tivita rodičov a ich 
malých pomocníkov 
bola odmenená ve-
selými cenami. Naše 
šikovné deti navštívi-
li i seniorov v Mod-
re, aby im básňami, 
piesňami a tancom 
zablahoželali pri prí-
ležitosti mesiaca úcty 
k starším. Svoju ši-
kovnosť prezentovali 
i na Veršobraní orga-
nizovanom Mestskou 

knižnicou v Modre. Záver októbrových ak-
tivít patril tekvičkovej slávnosti v MŠ. Po-
poludní školský dvor ožil hudbou, veselými 
postavičkami, súťažami a tancom, ale najmä 
výrobou svetlonosov, ktorých sme si pod-
večer rozsvietili. Kým sme čakali na správ-
nu tmu, o všetkých sa postarali naše šikov-
né pani kuchárky s vynikajúcimi nátierkami 
a teplým čajom. 

November
Aktivity pokračovali i v novembri, deti za-
žili výchovný koncert s ľudovou hudbou, di-
vadielko a tí najstarší boli na exkurzii v Det-
skom meste povolaní. Zvládli sme i kurz 
korčuľovania a už sa tešíme, čo nám prinesú 
ďalšie mesiace v našej škôlke.

Beata KOZMONOVÁ, 
riaditeľka MŠ
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Priatelia lesa vyšliapali na Kuklu 
Členovia OZ Priatelia lesa, ktoré združuje 6 trampských 
osád v Modre a okolí sa po úspešnom štarte - I. jarnom výš-
ľape na vrch Vysoká rozhodli v tradícii výšlapov pokračo-
vať II. jesenným výšľapom na vrch Kukla. (564 m n. m.). 
Na jeho vrchole sa nachádza drevená, 12 metrov vysoká 
rozhľadňa, z ktorej sú za pekného počasia romantické vý-
hľady hlavne východným smerom. 

Kukla bola podobne ako mno-
hé iné horské vrcholy spájaná 
s vyčíňaním nadprirodzených 
síl. Jedna z povestí vraví, ako 
sa dvanásti mudrci dohadova-
li o mieste vhodnom na stav-
bu hradu Červený Kameň. 
Starší trvali na výstavbe hra-
du na vrchole Kukly, zatiaľ 
čo jeden mladý tvrdil, že to 
je miesto duchov a im sa is-
to nebude páčiť takýto ľud-
ský počin. Navrhoval preto 
zvoliť iné vhodnejšie miesto. 
Stavba hradu sa údajne začala 
na vrchole Kukly a hneď po-
čas noci sa stali nezvyčajné, 
možno až strašidelné udalosti. 
Duchovia, nespokojní s tako-
uto trúfalosťou ľudí preniesli 
rozostavaný hrad na jeho sú-
časné miesto. Mudrci napokon 
uznali predvídavosť mladšie-
ho kolegu a tak hrad Červený 
Kameň stojí dodnes na proti-
ľahlom svahu nad obcou Píla, 
na ktorý je z Kukly za dobrého 
počasia nádherný výhľad. Kto 
by však v 21. storočí veril na 
tieto povery?
Ráno, polhodinu pred začiat-
kom výšlapu sme vyrazili 
z Modry v trojici, krátko pred 
deviatou nás už čakala skupi-
na trnavákov. Postupne zača-
li pribúdať aj ďalší kamaráti 
z Bratislavy. Medzi posledný-

mi našu skupinu doplnila ešte 
jedna dvojica a aj turisti z har-
mónie a z Pezinka. Zostava 
to teda bola slušná. Čo však 
bolo horšie, že meteorológo-
via sa tentoraz žiaľ nemýlili 
a sľubovali ako natruc výdat-
ný dážď, ktorý sa spustil ešte 
pred začiatkom pochodu a vo 
svojej vytrvalosti nechcel po-
ľaviť. Vydali sme sa smerom 
k Zorničke. Po zelenej znač-
ke pomedzi rekreačné chaty 
a penzióny sa vnoríme do bu-
kovo-dubových lesov, v kto-
rých sa zjavujú aj prvé hubové 
objavy v podobe bedlí, kto-
ré skončia v rukách kamaráta 
Johnyho. Nasleduje krátka ob-
čerstvovacia prestávka, tuším 
kvapká už aj zdola a aj preto 
sa musíme ponáhľať do hlbín 
lesa. V miernom minimálnom 
stúpaní dokráčame k sedlu Tri 
kopce, kde sa križujú tri turis-
tické značky - zelená, modrá - 
ktorou budeme pokračovať na 
Kuklu a žltá na Fúgelku (smer 
Dubová) resp. Komárku (smer 
Zoška). Tu si dávame ďalšiu 
menšiu občerstvovaciu pre-
stávku, zajedáme si poživeň 
nesenú v batohoch a tiež si dá-
me aj niečo ostrejšie, aby sa 
ruksaky odľahčili, pretože stá-
le neprestávalo výdatne pršať 
a zima a chlad človeka vysi-

ľuje. Po modrej značke šliape-
me na Kuklu, pričom sa terén 
viditeľne mení. A zrazu čuduj 
sa svete dážď poľavuje, ale 
o to viacej začína fúkať stu-
dený severák. Po ľavej strane 
sa objavujú prvé skalky a naj-
zaujímavejšou je skala Čerto-
ve zuby. Za Čertovými zubmi 
sa za neutíchajúceho vetra sa 
pred nami vynára krásna sce-
néria s vrcholovou rovinkou, 
kde sa nachádza už zmieňo-
vaná rozhľadňa. Momentálne, 
keďže je rozhľadňa na Kúgli 
(Veľkej homole) zhodená 
a bude sa stavať nová, je táto 
na Kukle bezkonkurenčne je-
dinou dominantou v tejto časti 
Malých Karpát. 
Silný vietor nás ale núti po-
brať sa ďalej. cestou míňa-
me staré opustené táborisko, 
na ktoré už dlhšiu dobu nik-
to nezavítal. Veru, stále viacej 
pribúda opustených kempov 
a táborísk, na ktoré nikto ne-
chodí. Zanechávame chmúr-
ne myšlienky a táborisko za 
sebou a to už naše trampské 
boty mieria tentoraz po žltej 
značke cez hmlou pokrytý les 
a popadané lístie. Krátky od-
dych si dávame na Komárke, 
odtiaľ po modrej značke mie-
rime k parkovisku na Zocho-
vej chate, kde popri Furmanke 
po schodoch, ktoré pamätajú 
ešte časy Karpatského vlka 
okolo kúpaliska a Alpínky po 
červenej mierime k Tisovým 
skalám. Tieto sú „posklada-
né“ z troch oddelených čas-
tí skalného hrebeňa a v roku 
1977 boli vyhlásené za chrá-
nené územie. Zreteľná šípka 
modrej farby nám prikazuje 
zmeniť smer doľava k záve-
ru nášho výšlapu - k hradis-
ku Zámčisko. Prekračujeme 
potok a ocitáme sa na čistin-
ke, kde sú vidieť stopy víchri-
ce a následnej kalamity z má-
ja roku 2010, ktorá zasiahla 
Malé Karpaty, pričom najviac 
postihnutými miestami boli 
lokality v okolí Pieskov, Med-
vedej Skaly, Kočištánu, Čer-
vené, Kolárske pri hvezdárni 
a celá lokalita modranských 

lesov vo zvernici Biela Ska-
la. Ničivé následky veternej 
smršte sú doteraz viditeľné. 
Znova sa začína spúšťať mier-
ny dážď a tak sa po krátkej 
porade rozhodujeme, že si po-
zrieme zrub Pavučina, ktorý sa 
momentálne kompletne pre-
rába. Pri Pavučine si dávame 
poslednú oddychovú prestáv-
ku, dojedáme zásoby, urobí-
me spoločnú fotečku a mimo 
značku po lesnej zvážnici 
mierime do harmónie, pričom 
sa vynoríme pri rampe a po-
medzi chaty okolo strelnice 
a bývalého lesníckeho učiliš-
ťa po asfaltke mierime k cie-
ľu nášho výšľapu - do baru 
Sandra (pôvodne jedna z pr-
vorepublikových víl, ktorej 
pôvodný názov sa ale nepo-
darilo identifikovať). Skupinu 
vediem ja s Koníkom, aby sme 
pred vstupom obdarovali kaž-
dého camrátkom a pamätným 
listom. Premoknutí a niektorí 
aj dobre premrznutí sa vnútri 
zvítame so skupinou hudobní-
kov z Trnavy. Po krátkom zla-
dení sa rozozvučia tóny slad-
kého dreva a všetci družnej 
spievame osvedčené tramp-
ské hity, ktoré umocňujú at-
mosféru celého večera. Smäd 
zahasíme dobrým 11 stupňo-
vým pivkom a vychutnáme si 
lahodný bravčový gulášik. Za 
tento patrí veľká pochvala ma-
jiteľovi Sandra baru a tiež za 
jeho ochotu prichýliť túlavé 
trampské duše. Dnes už mô-
žeme skonštatovať, že všetko 
dopadlo na jednotku a ani ne-
priazeň počasia nás nedoká-
zala odradiť od pekného výš-
ľapu v prírode, kde si človek 
oddýchne a zrelaxuje po ce-
lotýždňovej šichte. Dôstojne 
sme oslávili aj 99-te výročie 
vzniku spoločnej republiky 
a za zvuku gitár do dlhej no-
ci spomíname na krásne strá-
vený deň. Lúčime sa s prísľu-
bom, že sa všetci kamaráti 
opäť stretneme na ďalšom jar-
nom vandri, ktorý je napláno-
vaný na máj budúceho roku 
a na ktorý sa už teraz všetci 
veľmi tešíme. 

Artúr SOLDÁN - kamarát 
Arťo, predseda OZ 
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Mestská veža 
v novom šate
Ako sme už informovali, v uplynulých 
dňoch sa uskutočnila v súlade s pokynmi 
Krajského pamiatkového úradu rekonštruk-
cia mestskej veže. Odstránená bola novodo-
bá cementová omietka s cieľom navrátenia 
pôvodného výrazu z feiglerovskej prestavby. 
Mestská veža tak získala nový náter a je ešte 
výraznejšou dominantnou pamiatkou nášho 
mesta. (red)

Fedor Gál na javisku...
V predvečer výročia Nežnej revolúcie sme diskutovali s pub-
licistom, vydavateľom a vedcom Fedorom Gálom, poprednou 
osobnosťou Novembra 89. Diskusiou sprevádzal Michal Ka-
ščák, hudobník a organizátor jedného z najväčších letných fes-
tivalov u nás. Bol to výnimočný večer a jeho atmosféru umoc-
nila aj sála plná návštevníkov. 

Fedor Gál je pre niekoho 
možno kontroverznou po-
stavou, často má ne-
konvenčné postoje, je 
priamy a rázny. Fedor 
Gál je aj človek, ktorý 
hovorí to, čo si naozaj 
myslí, hovorí to pria-
mo, rázne a bez akých-
koľvek okolkov. Fedor 
Gál hovorí aj o tom, čo 
sa nám nepočúva ľah-
ko resp. to radšej po-
čuť asi ani nechceme. 
Fedor Gál ale hovo-
rí aj o svojich osob-
ných zlyhaniach a o 
zlyhaniach svojich ko-
legov. Presvedčil nás 
o tom aj v Kine Mier, 
takmer dvojhodinová 

diskusia bola reflexiou toho, 
čo sa dialo a stále deje v na-

šej spoločnosti. Kde sme zly-
hali a stále zlyhávame, kde sa 
rodí a prečo sa rodí aj v 21. 
storočí extrémizmus. Máme 
alebo nemáme s týmito ľuď-
mi viesť dialóg a prečo sa nie-
ktoré osobnosti VPN stiahli 
z verejného života a s politi-
kou nechceli mať nič spoloč-
né? Tak aj na tieto a mno-
hé iné otázky sa diskutovalo 
takmer dve hodiny. Publikum 

reagovalo spontánne a otázky 
nemali konca kraja. Bola to 
dôstojná oslava Dňa boja za 
slobodu a demokraciu. Nebo-
la to spomienková slávnosť, 
lebo spomína sa len na to čo 
bolo. Ale odkaz novembra 89 
musí byť stále prítomný. De-
mokracia nie je samozrejmos-
ťou a sloboda bez zodpoved-
nosti môže nakoniec dospieť 
k neslobode a diktatúre. Žia-

den systém nie je doko-
nalý, ale bez kritického 
myslenia sa nikdy ne-
posunieme vpred. Fedor 
Gál je pre mňa stelesne-
ním kritického myslenia, 
ktorý aj v ťažších časoch 
názorovo neuhol. 
Podujatie sme zorgani-
zovali v spolupráci s Ar-
tforom Pezinok a naša 
veľká vďaka patrí Ri-
chardovi Molnárovi, 
ktorý ho vedie. Ďaku-
jeme a tešíme sa opäť 
o rok pri zaujímavých 
diskusiách.

Ján SKLENÁR, 
KC Modra

Mladí Modrania sú šikovní, 
mesto ich ocenilo

17. november je Dňom bo-
ja za slobodu a demokraciu 
a Medzinárodný deň študent-
stva. Pri tejto príležitosti pri-
mátor Modry Juraj Petrako-
vič spolu s viceprimátorom 
Marianom Gavorníkom, po-
slankyňou a predsedníčkou 
Komisie školstva Andreou 

Kukumbergovou odovzdali 
ocenenia žiakom a študen-
tom, ktorí úspešne reprezen-
tujú mesto Modra v oblasti 
vzdelávania, športu, umenia 
a hudby. Občerstvenie na 
slávnostnom odovzdávaní 
ocenení zabezpečila Peká-
reň harmónia a Jedáleň Je-

leň. Oceneným torty, 
makové a orechové 
rožky veľmi chutili. 
Všetkým študentom 
srdečne gratulujeme. 
Ocenení boli: 
Základná škola Ľudo-
víta Štúra: Ema ha-
rausová, Jakub De-
movič
Základná škola Vajan-
ského: Ema Tóthová, 
Martina Tóthová
Základná umelec-
ká škola: Michae-
la Tóthová, helena 

horváthová
Stredná odborná škola vi-
nársko-ovocinárska: Simona 
Kramárovám Kristína Jane-
cová
Pedagogická a kultúrna aka-
démia: Slavomíra cubínko-
vá, Mária Vidličková.

M. GALOVIČOVÁ, MsÚ 
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Vývoz komunálneho odpadu v roku 2018
Okruh R1

ulice: Bodického, Baštová, 
Bernolákova, cpinova, Fraňa 
Kráľa, Ferdinanda Piseckého, 
hečkova, J. Bakoša, Jesenské-
ho, Kalinčiakova, Kellenberge-
rova, Kollárova, Kukučínova, 
Kuzmányho, Moyzesova, Ná-
mestie Slobody, Sládkovičova, 
Sokolská, Vinárska, Za Štadió-
nom. 
• Zvoz netriedeného odpadu je 
každý nepárny týždeň v ponde-
lok
• Zvoz papieru a plastov je raz 
za tri týždne vo štvrtok

Okruh R2
ulice: Bratislavská, 1. mája, 
Čsl. armády, Dukelská, Erney-
ho, Družstevná, hrnčiarska, 
hviezdoslavova, Komenského, 
Krátka, Podhorská, SNP, Sú-
kenícka, Štefánikova, Štúrova, 
Šúrska, Vajanského, Zochova, 
Dolná, horná, Kostolná.
• Zvoz netriedeného odpadu 
je každý nepárny týždeň v uto-
rok.
• Zvoz papieru a plastov je raz 
za tri týždne vo štvrtok.

Okruh R3
ulice: Dolinky, harmónia, 
Karpatská, Lúčna, Národná, 
Partizánska, Piesok, Pod vini-
cami, Potočná, Puškinova, Tr-
navská.
• Zvoz netriedeného odpadu je 
každý nepárny týždeň v piatok.
• Zvoz papieru a plastov je raz 
za tri týždne vo štvrtok.

Pozor
• Prosím vyložte zbernú nádo-
bu v čase o 6.00 hod
• V prípade, že vám neboli pri-
delené separačné nádoby na 
papier a plast kontaktujte nás 
na tel. čísle 033/6908333, kris-
tina.cechova@msumodra.sk
• BRKO nevhadzujte do nádo-
by v plastových vreckách!

Netriedený odpad
Nesmie obsahovať: nebezpeč-
ný odpad, elektro odpad, pa-
pier plasty, PET fľaše, sklo, 
tetrapaky, kovy a hliník, sta-
vebný odpad, zeminu a kame-
nivo, drevo a odpad zo záhrad.

Papier - šedo-modrá 
nádoba

Nesmie obsahovať: papier zne-
čistený škodlivinami, mastný 
papier, celofán, prepisovací pa-

pier, kovové a plastové súčasti 
papierových výrobkov
Zbiera sa: papier, noviny, ka-
talógy, telefónne zoznamy, 
lepenka, baliaci papier, ka-

lendáre, papierové obaly od 
potravín, rozložené papierové 
a kartónové škatule, kancelár-
sky papier, reklamné letáky, 
pohľadnice, obálky

Okruh R1 Netriedený odpad Papier a Plasty BRO a BRKO

Január 30.12., 15.1., 29.1. 11.1. 8.1., 29.1.
Február 12.2., 26.2. 1.2., 22.2. 19.2.
Marec 12.3., 26.3. 15.3. 5.3., 19.3.
Apríl 9.4, 23.4. 5.4., 26.4. 2.4., 9.4., 16.4., 23.4, 30.4. 
Máj 7.5., 21.5. 17.5. 7.5., 14.5., 21.5., 28.5.
Jún 4.6., 18.6. 7.6., 28.6. 4.6., 11.6., 18.6., 25.6.
Júl 2.7., 16.7., 30.7. 19.7. 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7.
August 13.8., 27.8. 9.8., 30.8. 6.8., 13.8., 20.8., 27.8.
September 10.9., 24.9. 20.9. 3.9., 10.9., 17.9., 24.9.
Október 8.10., 22.10. 11.10. 8.10., 22.10.
November 5.11., 19.11. 1.11., 22.11. 5.11., 19.11.
December 3.12., 17.12., 31.12. 13.12. 10.12., 31.12.

Okruh R2 Netriedený odpad Papier a Plasty BRO a BRKO

Január 2.1., 16.1., 30.1. 18.1. 9.1., 30.1.
Február 13.2., 27.2. 8.2. 20.2.
Marec 13.3., 27.3. 1.3., 22.3. 6.3., 20.3.
Apríl 10.4., 24.4. 12.4. 3.4., 10.4., 17.4., 24.4.
Máj 8.5., 22.5. 3.5., 24.5. 1.5., 8.5., 15.5., 22.5., 29.5.
Jún 5.6., 19.6. 14.6. 5.6., 12.6., 19.6., 26.6.
Júl 3.7., 17.7., 31.7. 5.7., 26.7. 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7.
August 14.8., 28.8. 16.8. 7.8., 14.8., 21.8., 28.8.
September 11.9., 25.9. 6.9., 27.9. 4.9., 11.9., 18.9., 25.9.
Október 9.10., 23.10. 18.10. 9.10., 23.10.
November 6.11., 20.11. 8.11., 29.11. 6.11., 20.11.
December 4.12., 18.12. 20.12. 11.12.

Okruh R3 Netriedený odpad Papier Plasty BRO a BRKO

Január 5.1., 19.1. 4.1., 25.1. 12.1.
Február 2.2., 16.2. 15.2. 2.2., 23.2.
Marec 2.3., 16.3., 30.3. 8.3., 29.3. 9.3., 23.3.
Apríl 13.4., 27.4. 19.4. 6.4. 13.4., 20.4., 27.4.
Máj 11.5., 25.5. 10.5., 31.5. 4.5., 11.5., 18.5., 25.5.
Jún 8.6., 22.6. 21.6. 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6.
Júl 6.7., 20.7. 12.7. 6.7., 13.7., 20.7., 27.7.
August 3.8., 17.8., 31.8. 2.8., 23.8. 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8.
September 14.9., 28.9. 13.9. 7.9., 14.9., 21.9., 28.9.
Október 12.10., 26.10. 4.10., 25.10. 12.10., 26.10.
November 9.11., 23.11. 15.11. 9.11., 23.11.
December 7.12., 21.12. 6.12., 27.12. 14.12.
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Stojiská pri bytových domoch
Netriedený odpad: pondelok 
a piatok; separovaný odpad: pon-
delok; sklo: 1., 6., 10., 14., 19., 
23., 27., 32., 36., 40., 45., 49. 
týždni

Netriedený odpad
Nesmie obsahovať: nebezpeč-
ný odpad, elektro odpad, papier 
plasty, PET fľaše, sklo, tetrapaky, 
kovy a hliník, stavebný odpad, 

zeminu a kamenivo, drevo a od-
pad zo záhrad a iný bioodpad.

Papier
Nesmie obsahovať: papier zne-
čistený škodlivinami, mastný pa-
pier, celofán, prepisovací papier, 
kovové a plastové súčasti papie-
rových výrobkov
Zbiera sa: papier, noviny, kataló-
gy, telefónne zoznamy, lepenka, 

baliaci papier, kalendáre, papie-
rové obaly od potravín, rozlože-
né papierové a kartónové škatule, 
kancelársky papier, reklamné le-
táky, pohľadnice, obálky

Plast 
Nesmie obsahovať: Polystyrén, 
znečistené plasty, linoleum, guma, 
molitan, plastové obaly znečistené 
olejovými a ropnými látkami

Zbiera sa: stlačené PET fľaše 
z nealko nápojov, sirupov, ví-
na..., hD-PE fľaše od čistiacich 
prostriedkov, šampónov, aviváže, 
destilovanej vody..., LD-PE fó-
lie igelitové tašky, fólie z pracích 
práškov, čisté fólie zo stavebných 
materiálov..., LLD-PE fólie tzv. 
termostatická fólia, čisté konzer-
vy, plechovky, kovové uzávery 
od nápojov, viečka od mliečnych 
výrobkov, kompótové viečka, 
kovové obaly, Tetrapaky - obaly 
od mlieka a džúsov.

Právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie

Okruh R1
ulice: Bodického, Baštová, Ber-
nolákova, cpinova, Ferdinanda 
Piseckého, Fraňa Kráľa, hečko-
va, J. Bakoša, Jesenského, Kalin-
čiakova, Kellenbergerova, Kollá-
rova, Kukučínova, Kuzmányho, 
Moyzesova, Sládkovičova, So-
kolská,, Vinárska, Za Štadiónom. 

Okruh R2
Bratislavská, 1. mája, Čsl. armá-
dy, Dukelská, Erneyho, Družstev-
ná, hrnčiarska, hviezdoslavova, 
Komenského, Krátka, Podhor-
ská, SNP, Súkenícka, Štefánikova, 
Štúrova, Šúrska, Vajanského, Zo-
chova, Dolná, horná, Kostolná.

Okruh R3
Dolinky, harmónia, Karpatská, 
Lúčna, Národná, Partizánska, Pie-
sok, Pod vinicami, Potočná, Puš-
kinova, Trnavská.

Právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie zbierajú 

odpad do troch veľkostí smetných 
nádob 110 l, 240 l a 1 100 l, taktiež 
si môžu zvoliť intenzitu zvozov. 
Papier a Plasty sú u nahlásených 
prevádzok zvážané adresne, či je 
vaša prevádzka zaradená do zvo-
zu Separovaného odpadu si môže-
te preveriť v sekcii Informácie pre 
občanov, Odpady a zberný dvor. 
Prevádzku prihlásite k adresnému 
zvozu odpadu na kristina.cecho-
va@msumodra.sk. Prosím vylož-
te zbernú nádobu či zviazaný se-
parovaný odpad v čase o 6:00 h. 

Netriedený odpad
Nesmie obsahovať: nebezpeč-
ný odpad, elektro odpad, papier 
plasty, PET fľaše, sklo, tetrapaky, 
kovy a hliník, stavebný odpad, ze-
minu a kamenivo, drevo a odpad 
zo záhrad a iný biologický odpad.

Papier
Nesmie obsahovať: papier znečis-
tený škodlivinami, mastný papier, 
celofán, prepisovací papier, kovo-

vé a plastové súčasti papierových 
výrobkov
Zbiera sa: papier, noviny, kataló-
gy, telefónne zoznamy, lepenka, 
baliaci papier, kalendáre, papie-
rové obaly od potravín, rozlože-
né papierové a kartónové škatule, 
kancelársky papier, reklamné letá-
ky, pohľadnice, obálky

Plast 
Nesmie obsahovať: Polystyrén, 

znečistené plasty, linoleum, guma, 
molitan, plastové obaly znečistené 
olejovými a ropnými látkami
Zbiera sa: stlačené PET fľaše 
z nealko nápojov, sirupov, ví-
na..., hD-PE fľaše od čistiacich 
prostriedkov, šampónov, aviváže, 
destilovanej vody..., LD-PE fó-
lie igelitové tašky, fólie z pracích 
práškov, čisté fólie zo stavebných 
materiálov..., LLD-PE fólie tzv. 
termostatická fólia, čisté konzer-
vy, plechovky, kovové uzávery 
od nápojov, viečka od mliečnych 
výrobkov, kompótové viečka, ko-
vové obaly, Tetrapaky - obaly od 
mlieka a džúsov.

Zvoz jedenkrát za týždeň
 Netriedený odpad Papier a Plasty
Okruh R1 Pondelok Pondelok
Okruh R2 utorok Pondelok
Okruh R3 Piatok Pondelok

Zvoz dvakrát za týždeň
 Netriedený odpad Papier a Plasty
Okruh R1 Pondelok a Piatok Pondelok
Okruh R2 utorok a Piatok Pondelok
Okruh R3 Piatok a Pondelok Pondelok

Plast - 
šedo-žltá nádoba

Nesmie obsahovať: Polystyrén, 
znečistené plasty, linoleum, 
guma, molitan, plastové obaly 
znečistené olejovými a ropný-
mi látkami
Zbiera sa: stlačené PET fľaše 
z nealko nápojov, sirupov, ví-
na..., hD-PE fľaše od čistia-
cich prostriedkov, šampónov, 
aviváže, destilovanej vody..., 
LD-PE fólie igelitové tašky, 

fólie z pracích práškov, čisté 
fólie zo stavebných materiá-
lov..., LLD-PE fólie tzv. ter-
mostatická fólia, čisté konzer-
vy, plechovky, kovové uzávery 
od nápojov, viečka od mlieč-
nych výrobkov, kompótové 
viečka, kovové obaly, Tetrapa-
ky - obaly od mlieka a džúsov.

BRO a BRKO - 
hnedá nádoba

Nesmie obsahovať: Tekuté 

zvyšky jedál, oleje, mäso, kos-
ti, mliečne výrobky, plienky, 
mŕtve zvieratá a exkrementy, 
kamene, suť a výkopovú zemi-
nu, biologicky nerozložiteľné 
látky a iný odpad ako papier, 
plasty, sklo....
Zbiera sa: Zvyšky ovocia a zele-
niny, napr. jadrince, listy a vňať 
zo zeleniny, šupy aj z citruso-
vých plodov, kávový a čajový 
odpad a čajové sáčky, škrupi-
ny z orechov a vajíčok, zvyšky 

pečiva a obilnín, piliny, zvyšky 
jedál rastlinného pôvodu (zele-
nina, zemiaky, ryža...), použi-
té papierové vreckovky a ser-
vítky.... Pokosená tráva, lístie, 
zvyšky rastlín (veľ. do 20 cm), 
listy a korene zeleniny, buriny 
a kvetiny. Nastrihané kúsky ko-
nárov kríkov a stromov, seno, 
slama, popol z dreva.

Informácie poskytol mest-
ský úrad Modra.
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Pohyb je život
Obyvatelia DSS a ZPB Merema dostali tento rok predčasný vianočný darček. Prostred-
níctvom projektu sa nám podarilo zakúpiť terapeutický prístroj Thera Trainer Tigo.

Kvalita života prijímateľov sociálnych 
služieb je fenomén, ktorý je determino-
vaný individuálnym subjektívnym a ob-
jektívnym pociťovaním ich vlastného pre-
žívania a systému hodnôt. u imobilných 
a čiastočne imobilných prijímateľoch je 
nesmierne ťažké naplniť potreby priro-
dzenej pohybovej aktivity. Pri pretrváva-
júcom nedostatku pohybu sa rýchlo stráca 
sila a vytrvalosť a hrozia konkrétne riziká 
- bolesti, riziko trombóz, dekubity, edémy, 
skracovanie šliach a svalov, úbytok sva-
lovej hmoty, problémy tráviaceho a mo-
čového traktu, spazmy. Nevyhnutným ná-
sledkom je nižšia pohybová frekvencia, čo 
celý proces urýchľuje. Thera Trainer Tigo 
je špeciálne prispôsobený k tomu, aby čo 

najjednoduchším a prirodzeným spôso-
bom udržal (vrátil) stratenú či klesajúcu 
mobilitu. uvedený prístroj je pohybový 
trenažér s elektromotorovým pohonom 
určený na cvičenie nôh a hornej časti te-
la. Elektromotor rozhýbe podľa potreby 
ruky a nohy prijímateľa, pričom je mož-
né aktívne zapojiť aj prijímateľa. Svalovú 
aktivitu je možné sledovať na obrazov-
ke, odpor, otáčky a smer otáčania sa da-
jú prispôsobovať individuálnym potrebám 
každého jednotlivca. Prístroj významným 
spôsobom zvýšil terapeutický a rehabili-
tačný potenciál nášho zariadenia. Tento 
projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Na-
dácie EPh. Srdečne ďakujeme.

Roman REPČÍK

Naša modranská hudobná škola
Rok sa pomaličky uzatvára a deti zo Základnej umeleckej školy 
napĺňajú modranské pódiá hudbou, tancom a radosťou z pri-
chádzajúcich vianočných sviatkov. Predošlých 12 mesiacov pre-
žitých so svojimi pedagógmi svedomitou prácou prinieslo ovocie 
v podobe veľkého množstva koncertných vystúpení, tanečných 
a divadelných predstavení aj vernisáží. 456 detí navštevuje 4 od-
bory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický.

Neverili by ste, koľko talentu, 
šikovnosti, kreatívnosti a zod-
povednosti preukazujú naši zve-
renci pri stretnutiach so svojimi 
pedagógmi. Je to veľmi špe-
cifická a individuálna pedago-
gická práca. Dokázať rešpekto-
vať počiatočný umelecký názor 
dieťaťa a zároveň ho správne 
usmerniť v jeho umeleckom vý-

voji je veľmi náročné. Tím skú-
sených pedagógov denne ponú-
ka deťom pohľad na pochopenie 
umenia vo všetkých svojich po-
dobách. 15 verejných tematic-
kých koncertov, 10 interných 
koncertov, desiatky vystúpení 
pre mesto Modra a jeho orga-
nizácie, organizovanie školskej 
súťaže pre žiakov hudobnej ná-

uky „Profily“, orga-
nizovanie celoštátnej 
violončelovej súťaže 
„Violončelová jeseň“, 
spoločné koncerty 
s významnými umel-
cami v Modre a okolí, 
účasť na celoštátnych 
aj medzinárodných 
súťažiach s najvyš-
šími ohodnoteniami 
a mnoho, mnoho ďal-
ších realizovaných 
aktivít našich detí so 
svojimi pedagógmi. 
Ťažko vyjadriť slova-
mi pocit, keď sledujete deti na 
pódiu, tá úžasná zodpovednosť 

za svoj výkon a zá-
roveň tajná myšlien-
ka - „mohol som viac 
cvičiť“, ten spokojný 
úsmev rodiča, ktorého 
reakcie sledujeme zo 
zákulisia a hlavne - sr-
dečný aplauz obecen-
stva! Toto je odmena za 
nie vždy ľahké chvíle 
na hodinách, za bolesť 
v duši, keď niečo nevy-
chádza podľa predstáv 
pedagóga. 
Ďakujem všetkým ro-
dičom za prejavenú 
dôveru, ďakujem za 

ich trpezlivosť a toleranciu pri 
riešení množstva detailov spo-
ločnej práce. Ďakujem deťom 
za ich neutíchajúcu snahu. Ďa-
kujem kolegom za ich obeta-
vú a kvalitnú prácu. Ďakujem 
nášmu zriaďovateľovi za sta-
rostlivosť a podporu. Ďakujem 
všetkým ochotným a dobrým 
ľuďom v meste Modra za rôz-
ne druhy pomoci našej hudob-
nej škole.
Za celý kolektív ZuŠ Modra 
vám prajem pokojné dni napl-
nené spokojnosťou, láskavos-
ťou a toleranciou, pevné zdra-
vie a Božie požehnanie.

Lýdia CIBULOVÁ, 
riaditeľka školy
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Nezabudneme
Dňa 26. 12. 2017 uplynú tri roky, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec a starý otec Vladimír Mesík. 
S láskou spomínajú manželka, synovia Vladimír 
a Juraj s rodinami, dcéra Jarmila s rodinou, vnučka 
Kristínka s rodinou, vnuci Vladko, Jurko a Jakub-
ko. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomíname
Dňa 20. 12. 2017 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil Florián Du-
bovský a zároveň si pripomenieme 
17 rokov od smrti Márie Dubov-
skej. Kto ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku. Smútiaca ro-
dina. 

Spomienka
Ten kto Ťa poznal, spomenie si. Ten, kto Ťa mal 
rád nezabudol. Dňa 2. decembra 2017 uplynulo 5 
rokov čo nás navždy opustil Vladimír Sečanský. 
S láskou a úctou spomína manželka Anna, dcéra Si-
mona a syn Lukáš.

Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť na posled-
nej ceste s našou drahou dcérou, sestrou, švagrinou 
a tetou Máriou Fialovou posledne bytom v Rači, 
ktorá nás navždy opustila dňa 18. novembra 2017 
vo veku 71 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina.

Poďakovanie
Smútiaca rodina Zigovcov ďakuje všetkým priateľom a známym, 
ktorí sa spolu s nami rozlúčili s naším manželom, otcom a dedkom 
Milanom Zigom.

Tichá spomienka
Na Silvestra budú tri roky, čo navždy odišiel Ivan 
Farkaš vo veku 36 rokov. Ičko, veľmi nám chýbaš, 
ľúbime Ťa.

Narodili sa:
Fric Viliam 7. 11.
Gašparík Gabriel 13. 11.
Gavorník Tomáš 30. 11.
Krajčo Dominik 29. 11.
Rišianová Terézia 28. 11.
Stankanič Sergej 22. 11.
Steinhübelová Simona 9. 11.
Valla Matej 7. 11.

Opustili nás:
Németh Ján, 94 r. 5. 11.
Ing. F. Matocha, 66 r. 9. 11.
PhDr. Zigo Milan, 83 r. 11. 11.
Baksa Augustín, 71 r. 12. 11.
Černáková Denisa, 39 r. 13. 11.
Bojkovská Zuzanna, 89 r. 14. 11.

SpoločenSká kronika

Peško Milan, 81 r. 15. 11.
Jubilanti:

85 roční
Vagová Božena 10. 12.

80 roční
Paulenová Anna 24. 12.

70-roční
Bacigálová Eva 10. 12.
Gyénová Margita 22. 12.
Jašková Zlatica 29. 12.
Macho Dominik 17. 12.
Patáková Marta 13. 12.
Somorovský Ján 26. 12.
Šmigrovská Slávka 1. 12.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ
evidencia obyvateľstva MsÚ

Rybári oznamujú 
Slovenský rybársky zväz, ob-
vodná organizácia Modra, ozna-
muje svojim členom, že prehľad 
o úlovkoch za rok 2017 je potreb-
né odovzdať do 15. januára 2018 

v kancelárii Slovenského rybár-
skeho zväzu v Pezinku alebo 
v predajni rybárskych potrieb Ri-
fo na Súkeníckej ul. č. 26 v Mod-
re. R. FIALA za OO SRZ

Riadková inzercia
 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 Masáže Modra: klasické a re-
laxačné masáže, banková masáž, 
indická masáž hlavy, reflexná 
masáž chodidiel.

Tel: 0949 176 090
 z Kto má záujem o oplotený 

vinohrad (23,6 ára) s trojpodlaž-
nou rekreačnou chatkou? Záhra-
da a ovocné stromy, tiché pros-
tredie a pekný výhľad.

Tel.: 0917 798 206
 z Dám do prenájmu vínnu 

klenbovú pivnicu (130 m2) na 
námestí. Tel: 0905 824 739

 z Kúpim vinohrad v Modre do 
20 árov. Tel.: 0905 696 787

Oznamy
 � chirurgická a traumatologic-

ká ambulancia v Modre oznamu-
je, že od 1. 12. 2017 má uzavretú 
zmluvu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti aj s poisťovňou Dô-
vera.

 � Spolok Slovenského červené-
ho kríža pobočka v Modre ďakuje 
všetkým darcom, ako aj prvodar-
com, ktorých bolo na novembro-
vom odbere krvi 43. Ďakujeme za 
podporu mestu Modra a vinárovi 
Jurajovi Štiglicovi. (red)

Stolnotenisový turnaj seniorov
Jednota dôchodcov Slovenska 
v Modre organizuje 3. ročník 
Novoročného stolnotenisového 
turnaja pre seniorov mesta Mod-
ry, ktorý sa uskutoční 27. janu-
ára 2018 v telocvični Gymnázia 
K. Štúra so začiatkom o 8.30 h. 
Turnaja sa môžu zúčastniť se-
niori a seniorky Modry nad 60 
rokov, ktorí sa prihlásia do 19. 

januára v Mestskom centre soci-
álnych služieb (Denné centrum) 
a to vždy v utorok od 15.00 
do 19.00, v stredu od 14.00 do 
17.00 a v piatok od 15.00 do 
19.00 h. Štartovné: 2,00 €. Pro-
pozície športového podujatia sú 
k nahliadnutiu v Dennom centre 
MscSS. (red, jds)
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Vinoforum v Brne
Dvadsiata šiesta medzinárodná prehliadka vín Vínoforum, 
ktorá bola založená v roku 1991 slovinským exministrom poľ-
nohospodárstva Jože Protnerom a našim profesorom Fedorom 
Malíkom, stále žije a napĺňa svoje ušľachtilé poslanie. Za to 
štvrťstoročie sme na nej prekoštovali viac ako sedemtisíc vín 
z desiatok krajín sveta. Veľa sme sa poučili a veľa vínnej krásy 
sme poznali. Nuž a ideme ďalej... 

V dňoch 30. novembra až 1. de-
cembra 2017 sa „vinoforáci“ 
stretli v adventnom Brne. Štvrť 
tisícky vín hodnotili štyri päť-

členné medzinárodné komisie 
pod vedením Petra Sárkanyho, 
Ondreja celenga, Romana Ja-
nouška a Martina Křístka. cel-

kove sa udelilo 6 veľkých zla-
tých medailí (nad 90 b.), 50 
zlatých (nad 86 b.) a jedenásť 
strieborných. Absolútnym ví-
ťazom - šampiónom sa stal Ry-
zlink rýnsky 2007, moravské 
zemské víno Josefa Valihracha 
z Krumvířa (92,33 b.). Dve veľ-
ké zlaté putovali na Slovensko 
(Rizling rýnsky 2014 Romana 
Janouška a chardonnay 2016 
z Vinkoru Vinosady). Sloven-
ské vína získali ďalších 25 zla-
tých a 33 strieborných medailí. 
Modranské vína sú pozlátené 

v 6 prípadoch. chateau Mod-
ra má dva zlaté kovy (caber-
net Sauvignon 2016 a chardon-
nay 2016), Juraj Štiglic tiež dva 
(Veltlínske zelené 2016 a con-
tessa 2015) a Miroslav Dudo je 
rovnako dupľovane pozlátený 
(Dunaj 2015 a Veltlínske zele-
né 2016). Frankovke Ľudovíta 
Žofiaka ušla zlatá len o ten po-
vestný „chĺpik“. Našu Modru 
reprezentovalo na medzinárod-
nej súťaži v Brne celkove 17 
bielych a červených vín.
 Michal STRELEC

Zhodnotenie vinohradníckeho roka 2017
Pravidelne každý rok a tiež v zá-
vere tohto roka 2017 by som rád 
zhodnotil uplynulú vinohradníc-
ku sezónu v Modre. 
hneď na začiatku roka, bolo to 
3. januára, napadlo 5 centimet-
rov snehu a jeho perina trva-
lo pokrývala naše vinohrady až 
do 6. februára. Vpád arktického 
vzduchu spôsobil výrazný po-
kles teplôt, napríklad 8. januára 
bolo v Dudinciach - 32 °c a - 25 
°c trvalo 5 dní. V našej malokar-
patskej oblasti to bolo len od - 16 
°c až - 18 °c čo nebolo škodlivé 
pre vinič. Mesiac marec bol vý-
razne teplejší ako dlhodobý prie-
mer (o +5 st. °c). Prvé výrazné 
ochladenie bolo až z 19. na 20. 
3. Na tento pokles upozornil aj 
ShMÚ. Výraznejšie škody spô-
sobil len na nových mladých 
výsadbách. Druhýkrát a výraz-
nejšie zamrzli vinice z 8. na 9. 
mája, kedy mali letorasty dĺžku 
aj 20 cm. Letné teploty sa zvýšili 
až v druhej polovici mája a me-
siac jún, júl a august bol teplejší 

o 4,1 až 5,1 st. °c. cez tieto let-
né mesiace bol trvalý nedostatok 
zrážok, čo sa pri vysokých horú-
čavách prejavilo dobrým zdra-
votným stavom, to sme využili 
na zníženie postrekov. Štatisti-
ky hovorili o veľmi suchom ro-
ku. už štvrtý rok meriam zrážky 
pre ShMÚ a môžem povedať, 
že v podmienkach mesta Mod-
ry a pri našej plodine (viniči) to 
tak celkom nebolo. Keď si zráž-
ky rozdelíme na zimné (1. - 3.) 
a vegetačné (4. - 9.), tak za roky 
2015, 2016 a 2017 to bolo nasle-
dovné: 
Zimné: 2015 - 200,9 mm, 2016 
- 170,2 mm, 2017 - len 82,5 mm
Vegetačné: 2015 - 257,8 mm, 
2016 - 312,7 mm 2017 - 274,0 
mm.
Z uvedenej štatistiky je zrej-
mé, že deficit vlahy bol z dôvo-
du nízkej zimnej vlahy (oproti 
2016 a 2015). Z tohto dôvodu 
boli poškodené suchom najmä 
poľnohospodárske plodiny. Po-
kles úrody pšenice, jačmeňa, 

kukurice bol o 18-25% oproti 
roku 2016. Naša plodina vinič 
hroznorodý je na našich sva-
hoch dobre zakorenený a prejav 
nedostatku vlahy nebol taký vý-
razný. Výraznejší vplyv nedo-
statku vlahy bol pri podsadbách, 
výsadbách a vinohradoch do 10 
- 14 rokov.
Teplé a suché počasie najmä 

v auguste (len 24 mm zrážok) 
urýchlilo dozrievanie hrozna aj 
pri stredne skorých odrodách, 
ako Veltlínske Zelené, chardon-
nay, Sauvignon. Oberačky sa 
rýchlo rozbehli. Typickým zna-
kom tejto sezóny bolo zdravé 
cukornaté hrozno a menšia spot-
reba chémie.
 Vladimír SODOMA
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Aké boli Chute Malých Karpát 
Vinárske podujatia bývajú v našom regióne mimoriadne vyhľa-
dávané a obľúbené. Jedným z nich aj mladé podujatie, ktoré 
vzniklo iba v roku 2016 s názvom Chute Malých Karpát. Pre-
žívate putovanie po vinárstvach, spoznávate vinárov, ich vín-
ne moky, prezeráte si popri tom umenie alebo ste súčasťou hu-
dobných vystúpení. Nuž a samozrejme môžete vo vybraných 
reštauráciách spoznávať ich gastro. A ako bolo na tohtoročných 
„chutiach“, ktoré sa uskutočnili 11. novembra nám porozprával 
Michal Petrík, predseda OZ Chute Malých Karpát. 

Kde a ako vznikla myšlienka 
„Chute Malých Karpát“?
Za myšlienkou založiť nové 
občianske združenie s názvom 
chute Malých Karpát stojí 
hŕstka malokarpatských vinár-
stiev, ktoré si uvedomujú výz-
nam nášho regiónu. Stalo sa tak 
koncom roka 2016, takže sme 
stále mladým združením. Víno 
považujeme za kultúru Malých 
Karpát a našu krajinu jeho ko-
lískou. Našou úlohou je zacho-
vať odkaz desiatok generácií, 
ktoré formovali tento región po 
stáročia a tento odkaz odovzdať 
ďalším pokoleniam.

Ako hodnotíte akciu z pohľa-
du organizátora?
Tento rok sme, myslím, viac 
než úspešne nadviazali na prvý 
ročník. Podarilo sa nám do pro-
jektu zapojiť tridsaťjeden vi-
nárstiev od Pezinka cez Vino-

sady, Šenkvice, Modru až po 
Suchú nad Parnou. Veľkou pod-
porou našej myšlienky bola aj 
spolupráca s reštauráciami, kto-
ré pre návštevníkov v tento deň 
pripravili špeciálne menu.

Čo boli hlavné lákadlá pre 
návštevníkov?
Podujatie chute Malých Kar-
pát vzniklo ako festival vína, 
umenia a gastronómie. Okrem 
prechutnania najlepších vín 
z jednotlivých vinárstiev a náv-
števy top reštaurácií mohol kaž-
dý návštevník zažiť aj kultúru 
nášho kraja, prezentovanú cez 
množstvo umeleckých výstav 
inštalovaných priamo vo vinár-
stvach.

Koľko bolo návštevníkov, 
koľko pivníc a aké gastro bo-
lo ponúkané?
Tento rok zaujalo naše poduja-

tie približne 1000 návštevníkov, 
ktorí mohli počas dňa navštíviť 
31 vinárstiev a takmer desiatku 
reštaurácií. Ponuka gastra bola 
rozmanitá, od tradičného regi-
onálneho jedla v podobe lokší 
či zabíjačkových špecialít až 
po nevšedné gurmánske me-
nu, ktoré si mohli návštevníci 
vychutnať priamo v najlepších 
reštauráciach regiónu.

Kde sa im najviac páčilo a čo 
najviac ocenili?
Najviac ľudí sa pravdaže zdru-
žovalo v miestach, kde bola sil-
ná koncentrácia vinárstiev. Ta-
kým centrom bola práve Modra, 
kde svoje brány otvorilo až 13 

vinárstiev. Najviac si návštev-
níci pochvaľovali kultúrnosť 
podujatia a kyvadlovú dopra-
vu, ktorá ich bezpečne a hlavne 
komfortne prevážala medzi jed-
notlivými vinárstvami.

Aké sú plány do budúcich 
ročníkov?
V budúcich ročníkoch je pre nás 
najdôležitejšie zachovanie kul-
túrneho prostredia, v ktorom sa 
budú návštevníci dobre cítiť. Na-
ším plánom je zakomponovať 
do podujatia všetky aspekty náš-
ho života, ktoré neodmysliteľne 
patria do regiónu Malých Karpát 
a do našej kultúry. Čo najefektív-
nejšie ich pospájať a sprostred-
kovať tak komplexný zážitok pre 
návštevníkov nášho regiónu a to 
nielen počas podujatí. (red)

Ochutnávka na svätú Katarínu 
Modranský spolok vinohradní-
kov, vinárov, znalcov a priateľov 
vín pripravil na 24 novembra už 
18. ročník obľúbenej susedskej 
koštovky mladých vín. Niekoľ-

ko desiatok prinesených vzoriek 
prilákalo nielen Kataríny, ktoré 
mali vstup zdarma, ale aj všet-
kých milovníkov dobrých vín. 
Podujatie má svoju tradíciu a je 

vyhľadávaným najmä pre Mod-
ranov a priateľov vín z okolia. 
hostí slávnostne vítal predseda 
spolku Vincúr Vincent Jakubec 
a požehnanie vín vykonali kňazi 

Ján Oslík za evanjelickú a.v. cir-
kev a Jozef Mišík z rímsko-ka-
tolíckej cirkvi. V oficiálnej čas-
ti vystúpil aj Vladimír Sodoma 
s vyhodnotením vinárskeho roka 
2017 a prítomných pozdravil aj 
viceprimátor Modry Marian Ga-
vorník. (red.)
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Výstava 60 krát Kellenberger
Múzeum Ľudovíta Štúra sprístup-
nilo zaujímavú výstavu diel vý-
tvarníka a grafika Martina Kel-
lenbergera. Pri príležitosti oslavy 
jeho 60. narodenín si milovníci 
umenia mohli pozrieť prierez je-
ho tvorby.
Martin Kellenberger študoval vý-
tvarný odbor na Pedagogickej fa-
kulte uK v Bratislave, pracoval 
ako výtvarný redaktor vo vyda-
vateľstvách Tatran a Mladé letá. 
Dnes pôsobí na Fakulte architek-
túry Slovenskej technickej univer-
zity, je maliar, grafik a ilustrátor. 
Z jeho ateliéru vyšlo mnoho ilu-

strácií kníh pre deti i dospelých. 
Vystavoval v európskych mestách 
- Prahe, Budapešti, Viedni, Bo-
logni, Barcelone, tiež v uSA a v 
galériách a výstavných priestoroch 
na Slovensku. Medzi najvýznam-
nejšie ocenenia jeho tvorby patrí 
cena Ľudovíta Fullu, bol nomi-
novaný na cenu hansa christiana 
Andersena. Martin Kellenberger 
žije a pracuje striedavo v Modre 
a v Bratislave. (mľš, red)

Na fotografii: Martinovi Kellen-
bergerovi zablahoželali mnohí 
priatelia a známi, medzi inými aj 
riaditeľka MĽS Viera Jančovičo-
vá a kunstfhistorik Bohumír Bach-
ratý.

Výstava „Peter Cpin 70“ trvá ešte do 31. decembra 
Pri príležitosti životného jubilea 
významného slovenského vý-
tvarníka Petra cpina, pripravilo 
SNM-Múzeum Ľ. Štúra výsta-
vu, ktorá prezentuje výber z jeho 
tvorby. Vernisáž výstavy sa ko-
nala 16. novembra a diela sú prí-
stupné do 31. decembra.
Peter cpin študoval na Pedago-
gickej fakulte FiF uK v Trna-
ve slovenský jazyk a výtvarnú 
výchovu. Takmer 20 rokov pra-
coval vo vydavateľstve Mladé 
letá, neskôr vo vydavateľstve Eg-
mont, v reklamnej agentúre Roko 
či v štúdiu Pro2. Ilustroval knihy 
ako Tri múdre kozliatka, Modré 

z neba, Brumlíčkove rozprávky, 
Povedala abeceda, Čenkovej de-
ti, Zlatá priadka, Veselá knižka 
do prvej lavice, Medardove roz-
právky, Budkáčik a Dubkáčik, 
Rozprávky uja Klobásu a mno-
ho iných. Svojimi maľbami spes-
tril viac ako 70 kníh a venoval sa 
aj ilustrácii detských časopisov. 
Je držiteľom viacerých význam-
ných ocenení: Najkrajšia kniha 
roka, Najkrajšia kniha Sloven-
ska, Diplom Ibby a i. (mľš, red)

Na fotografii: Peter Cpin (v po-
zadí) a výtvarník Pavol Šima-Ju-
ríček.

Abecedarium vini
Predposledný štvrtok novembra 
r. P. 2017 sa zišli priaznivci vinár-
sko-vinohradníckej pospolitos-
ti v jedálni modranskej Strednej 

odbornej školy vinársko-ovoci-
nárskej na slávnostnej vernisáži 
knihy Abecedarium vini. Auto-
ri knihy Fedor Malík, Katarína 

Furdíková, Tibor Ruman, Fedor 
Malík ml. a Peter cpin predkla-
dali priateľom svoje nové dielo. 
„Abeceda vína“ je kniha encyk-
lopedického charakteru. Má 320 
strán a prináša vyše 2000 vino-
hradnícko-vinárskych hesiel.  
Táto menšia vini-viti encyklopé-
dia má svoj fundament polože-
ný na základoch znalostí života 
viniča a vína. Jej reč je formo-
vaná exaktnosťou vedy a empí-
rie praxe. Vedomosti prírodných 
a technických vied sú popretká-
vané i heslami nového miniodbo-
ru enológie. Je ním „parfuméria 
vína“. Vďaka tomu vám budú 
mnohé texty hádam i „voňať“. 
Kniha vyšla vo vydavateľstve Fe-
dor Malík a syn v náklade tritisíc 

exemplárov. Na svete je i vďaka 
partnerom. Bolo ich takmer šty-
ridsať a tí vydanie tejto prospeš-
nej knihy výdatne podporili. Nuž 
a keď ďakujeme, tak i „krstným 
otcom“ diela. Boli nimi Jozef Ši-
múth, Ondrej Korpás a Ľudovít 
Žofiak. Kniha sa „krstila“ nede-
goržovaným (zakaleným, roz-
kvaseným) modranským šumi-
vým vínom zn. Modragne, ktoré 
v ten večer dostalo názov „šum-
čák“.

Katarína ĎURČANSKÁ 

Na fotografii: „Krstní otcovia“ 
(zľava) Ondrej Korpás, Jozef 
Šimúth, Ľudovít Žofiak promo-
vali novú knihu spoločne s Fe-
dorom Malíkom.FO
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tel.: 0944 646 718

» kompletná úprava psov aj mačiek
» SPA, perličkové kúpele, zábaly
» odstraňovanie zubného kameňa
 ultrazvukom bez sedácie a narkózy
» chovateľské potreby
» semináre, kurzy

MODRA

DUBOVÁ
Hlavná 87

Vajanského 73

DOCK FOR DOGS
DOCKFOR DOGS

SALÓN PRE PSOV

Ďakujeme za prejavenú dôveru
a spoluprácu v tomto roku.

Prajeme Vám
i Vašim maznáčikom

krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný nový rok 2018.

www.carpathiavet.sk
MVDr. ROMAN STRIEŽENEC

VETERINÁRNA 
AMBULANCIA

Štefánikova 18, MODRA

ORDINAÈNÉ HODINY:
PO-PIA 9.00 - 12.00

15.00 - 18.30
SO 9.00 - 12.00

Pohotovos�, objednávky na 
tel. èísle: 0908 593 783

Želáme vám a vašim domácim 
miláèikom pokojné prežitie sviat-

kov Vianoc a ve¾a zdravia v novom 
roku 2018. Ïakujeme za vašu
dôveru a tešíme sa na vašu 

návštevu na rovnakej adrese.

Nádražná ul. (vedľa stavebnín) 

Šenkvice 900 81 Otváracie hodiny

Po - Pia: 08:00 - 16:00

So: 08:00 - 12:00

pozicovnasenkvice@gmail.com

stavebné náradie, záhradné náradie
lešenie, miešačky

0903 370 767

TO PRAVÉ SLOVENSKÉ
NA VÁŠ VIANOČNÝ STÔL

Údené mäso a klobásky,  
stupavské kyselé zelé priamo zo suda,  

sušené hríby, čerstvé ryby,  
domáca hydina, lokše  

a mnohé ďalšie dobroty  
iba zo Slovenska

TEŠÍME SA NA VÁS  
NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 

(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

Dám do prenájmu 
nadštandardné 

kancelárske/obchod-
né priestory v centre 
Štúrovej ul. (bývalá 

Tatra banka)

Kancelárie je možné 
prenajať aj jednotlivo.

Tel: 0905 824 739

Dell Optiplex
189Core i3 2120 3.3GHz

4GB RAM / 250GB HDD
DVD-RW / Win 7 Pro 64-bit

záruka 2 roky

LCD Dell 22"

€

s DPH

78€

s DPH

záruka 2 roky

vi
ac

 a
ko

 1
5

 r
ok

ov servis a predaj

Dell Latitude E6320

HP EliteBook 8470p
Core i5 2.6 GHz, 4GB RAM, 320 GB HDD
DVD-RW, 14" HD (1366x768), Win 7 Pro 64-bitDVD-RW, 14" HD (1366x768),
Core i5 2.6 GHz, 4GB RAM, 320
DVD RW 14" HD (1366x768)

HP EliteBook 8470HHP EliteBook 84H 470HHPP EElliitteBBookk 8844HPP

titude EE6666663333332222000000279€

s DPH

329€

s DPH

Core i5 2.5GHz
8GB RAM
256GB SSD
DVD-RW 
13.3 HD (1366x768) 
Win 7 Pro 64-bit

záruka 2 roky

záruka 2 roky

D ll L tt

EMELIX s.r.o., Štúrova 61, Modra
033/640 65 80 | emelix@emelix.sk
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Nové sedenie v Kine Mier
Kino Mier Modra čaká veľká zmena - vo februári 2018 budeme 
meniť staré (viac ako 25 ročné) sedadlá za nové, pohodlnejšie 
sedenie. Zmení sa aj stupňovanie hľadiska, hĺbka jednotlivých 
stupňov bude predĺžená na 1 000 mm a poskytne viac priestoru 
na nohy diváka. Vymení sa aj núdzové osvetlenie schodov a na 
celej ploche podlahy pribudne záťažový koberec. Celkový počet 
sedadiel sa zníži na 213 miest, doplnené bude tiež bezbariérové 
využitie kinosály a v posledných dvojradách aj 5 dvojsedadiel. 

V súťaži sme vybrali českú fir-
mu hoko-Vh, ktorá bude mo-
dernizáciu realizovať. Typ kresla, 
jeho farbu a celkový dizajn sme 
dlho zvažovali a diskutovali. Vy-
skúšali sme veľké množstvo se-
dadiel, navštívili ich výrobcov 
i rôzne kinosály. Rozhodli sme 
sa pre celočalúnené sedadlo typu 
c616 (na obrázku), v ktorom sa 
výborne sedí a zároveň je veľkos-
ťou a svojim charakterom vhodné 
do nášho kina. Poťah je klasický 
červený, koberce budú tmavo si-
vé a na kresle pribudne aj kovový 
držiak na nápoje a okopová doska 
na chrbte sedadla. Práce budú pre-
biehať 4 týždne, preto bude kino 

zavreté v termíne od 29. 1. do 28. 
2. 2018. Staré sedadlá sa budú dať 
v prípade záujmu vydražiť a vý-
ťažok z nich použijeme na nákup 
podsedákov, ktoré budú v kine po-
trebovať menšie deti. Steny kina 
zostanú zatiaľ neupravené, pri-
čom našim cieľom bude v roku 
2018 získať ďalšie dotácie a pros-
triedky na celkové dokončenie in-
teriéru kina a doplnenie vzducho-
techniky. Našim zámerom je vyjsť 
v ústrety návštevníkom a vytvo-
riť príjemné a pohodlné sedenie, 
ktoré zvýši zážitok z kina a zlep-
ší celkový dojem z jeho návšte-
vy. Kino bolo pred štyrmi rokmi 
zdigitalizované, jeho návštevnosť 

stále stúpa. Tento trend by sme 
radi podporili aj modernizáciou 
sedenia, aby sa naplno využila aj 
predchádzajúca investícia do digi-
talizácie kina. Modernizáciu Ki-

na Mier podporil Audiovizuálny 
fond dotáciou vo výške 29 000 €. 
celková investícia bude 89 500 €. 

Marcela KVETKOVÁ, 
KC Modra

Mesto Modra, DFS Magdalénka a Kultúrne centrum Vás pozývajú na spoločný 

sobota 13. január 2018 o 19.00  Kultúrny dom Modra
ľudová aj moderná hudba  výborné jedlo a lahodné vína  kultúrny program

Príďte s nami otvoriť plesovú sezónu! 
Dress code: spoločenské oblečenie, kroj alebo detail kroja

Info a rezervácia vstupeniek do 30. 12. 2017: Kultúrne centrum Modra / kontakt@kcmodra.sk / 033 647 21 12 / www.kcmodra.sk
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Medzinárodný festival Pars Poetry 2017
Usporiadateľmi tohto podujatia je Pars artem, medzinárodná li-
terárna organizácia, ktorú založili Ján Tazberík, Zuzana Kugle-
rová a Ondrej Kalamár. Autorskú základňu tvorí 35 členov zo 
Slovenska a zo zahraničia. V novembri vznikol nápad založiť tra-
díciu Medzinárodného putovného festivalu poézie Pars poetry, 
kde jednotliví básnici majú príležitosť predstaviť svoju tvorbu 
verejnosti na rôznych miestach a v rôznych mestách Slovenska. 

Séria týchto vystúpení sa kona-
la od 14. 11. do 16. 11., viedla 
po trase Modra-Banská Bystri-
ca-Zvolen-Kremnica a končila 
v Bratislave prijatím u guver-
néra Národnej banky Slovenska 
Jozefa Makúcha. Nultý ročník 
putovného festivalu básnikov 
odštartoval v Modre. Skupinu 
slovenských i zahraničných bás-

nikov prijal primátor mesta Ju-
raj Petrakovič. Nasledoval pes-
trý program. Básnici si prezreli 
Mestskú knižnicu v Kultúrnom 
centre. knižnici podarovali svo-
je básne a ďalej bol program za-
meraný na najstaršie pamiatky 
mesta. Zastavenie bolo na mod-
ranskom cintoríne pri hrobe Ľu-
dovíta Štúra, so záujmom si pre-

zreli najstaršiu architektonickú 
pamiatku v Modre kostol Naro-
denia sv. Jána Krstiteľa, kde si 
básnici vypočuli zanietený vý-
klad Kataríny Machatovej zo 
Združenia záchrany cirkevných 
pamiatok v Modre. Pre návštev-
níkov bol zaujímavý nemecký 
evanjelický kostol so svojou ne-
obyčajnou príťažlivosťou, bás-
nici tu predniesli výber z tvor-
by, zvlášť zaujal výklad pani 
farárky Evy Oslíkovej, ktorá 
porozprávala o histórii kosto-
la. Návštevníci prejavili záu-
jem o výstavu o modranskom 
sirotinci. V Modre je toho ešte 
viac na obdivovanie a keďže po-

obede bol plánovaný program 
v cikkerovej sále v Banskej 
Bystrici, s Modrou sa básnici 
museli rozlúčiť a nechať si prí-
ležitosť navštíviť Modru na bu-
dúci rok. 
Touto cestou chcem vyjadriť 
poďakovanie primátororvi Jura-
jovi Petrakovičovi, farárke Eve 
Oslíkovej, Kataríne Machatovej 
a Renáte Kulifajovej za ústre-
tovosť pri organizovaní tohto 
podujatia. Naše mesto sa zapo-
jilo do živej prezentácie bás-
nickej tvorby a jej interpretácie 
na Slovensku s medzinárodným 
ohlasom.

Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ

V mestskej knižnici máme knihy pre každého
Sme radi, že aj tento rok sa nám podarilo rozšíriť ponuku 
Mestskej knižnice v Modre o nové knižné tituly všetkých žán-
rov. Máme pre vás v ponuke domácu aj prekladovú beletriu, 
množstvo kvalitných detských kníh, hodnotnú odbornú litera-
túru a literatúru faktu. Spolu sme v novembri doplnili knižnič-
ný fond o viac ako 300 nových titulov. 

Nové knihy sme nakúpili 
v hodnote 3200 eur z čoho 3000 
eur sme získali vďaka finanč-
nej podpore Fondu na podpo-
ru umenia. Kultúrne centrum 
Modra spolufinancovalo grant 
sumou 200 eur. 
Aj v tomto roku najväčší záu-
jem čitateľov bol predovšetkým 
o beletriu slovenskú a prekla-

dovú, či už o romány zo súčas-
nosti, detektívne príbehy, romá-
ny pre ženy, historické romány. 
hneď v tesnom závese za nimi 
je detská kniha. Tešíme sa, že 
našu knižnicu navštevuje veľa 
detských čitateľov, ktorí si číta-
jú už sami alebo tí menší, ktorí 
čítajú spoločne s rodičmi. Preto 
sme beletriu a detskú literatú-

ru nakúpili v najväčšom množ-
stve. Okrem beletrie pribudli do 
našich políc aj knihy odborné, 
reportážna literatúra a literatú-
ra faktu. Pri výbere odborných 
kníh sme predovšetkým chce-
li rozšíriť ponuku pre pedagó-
gov modranských základných 
a stredných škôl. Podarilo sa 
nám doplniť knihy z oblasti di-
daktiky, psychológie, animá-
cie voľného času, pedagogiky. 
Z reportážnej literatúry máme 
peknú ponuku zo série Preklia-
ti reportéri. Odbornú literatúru 
sme doplnili o knihy z oblas-
ti histórie, etnológie, umenia, 

ale aj vinohradníctva a záhrad-
níctva. Ak chcete získať bližšie 
informácie o nových tituloch, 
nájdete ich na webovej stránke 
Kultúrneho centra Modra www.
kcmodra.sk v časti knižnica.
Ďakujeme všetkým našim či-
tateľom, návštevníkom našich 
literárnych a multižánrových 
podujatí, priaznivcom a tiež 
všetkým, ktorí ste mestskej 
knižnici darovali v roku 2017 
zaujímavé knihy. Tešíme sa na 
vašu priazeň aj v budúcom ro-
ku 2018.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
za kolektív Mestskej knižnice 

Súťaž Modranská kapustnica bude 10. februára
Modra si ctí tradície a to aj v ob-
dobí fašiangov. Tie trvajú od 
Troch kráľov po Popolcovú stre-
du. Každé fašiangy v Modre sú 
ukončené tradičným celoden-
ným podujatím plným dobrej 
zábavy, jedla, pitia a veselosti. 
Zlatým klincom bude obľúbe-
ná súťaž pod názvom Modran-
ská kapustnica 2018. Popri va-
rení kapustníc nás budú baviť 
maškary a masky, ktoré sa náv-
števníkom predvedú v sprievo-
de. Pripravte sa teda nielen na 
súťaženie, ale aj ochutnávanie 
a dobrú náladu. O tú sa postara-

jú modranskí folkloristi. Na do-
držiavanie pravidiel súťaže bude 
dohliadať odborná porota.
Každý kto má chuť sa zapojiť do 
súťaže Modranská kapustnica 
sa môže prihlásiť do 5. februá-
ra 2018 v kancelárii Kultúrneho 
centra, Sokolská 8, e-mailom na 
eva.lennerova@kcmodra.sk ale-
bo kontakt@kcmodra.sk. Po vy-
plnení prihlášky budete zaradení 
do súťaže. So štatútom súťaže sa 
oboznámite priamo v kancelá-
rii centra alebo na internetovej 
stránke www.kcmodra.sk.
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Starší žiaci na turnaji Dobiáš cup 2017
Starší žiaci háO TJ Slovan 
Modra sa v dňoch 1. - 3. 12. 
2017 zúčastnili tradičného tur-
naja Dobiáš cup 2017 v Rožno-
ve pod Radhoštěm. Turnaja sa 
zúčastnilo 13 družstiev z Čes-
kej a Slovenskej republiky. Na-
ši chlapci sa dostali do základnej 
skupiny, kde najskôr zdolali do-
mácich hádzanárov 16:9 a ešte 
v piatok aj hádzanárov horky 
nad Moravou 19:12. Základnú 
skupinu vyhrali a postúpili do 
semifinálovej skupiny, do kto-
rej si zobrali 2 body za víťaz-
stvo nad domácimi hádzanármi. 
V sobotu sa postupne v semifi-
nálovej skupine stretli s hádza-
nármi Polanky nad Odrou, kto-
rých zdolali 19:13 a hádzanármi 
z Lovosíc, ktorých taktiež pora-
zili 20:14. Semifinálovú skupinu 
suverénne vyhrali a postúpili do 
finále turnaja. V sobotu sa usku-
točnila aj strelecká súťaž, v kto-
rej sa nestratili ani naši chlapci 
a Marko Jurkovič sa prebojoval 

medzi troch najlepších v tejto 
súťaži. V nedeľu ich vo finále 
čakali chlapci z Regionálneho 
centra hádzanej Zubří. Vo vý-
bornom stretnutí naši chlapci ťa-
hali za kratší koniec. Konečný 
výsledok 18:13 pre Zubří. Na-
priek tomu naši chlapci znecha-
li výborný dojem a konečným 2. 
miestom vybojovali pre náš klub 
a mesto ďalší pekný úspech. 
O vynikajúce druhé miesto za 
pričinili: Filip Jurkovič, Mar-
ko Jurkovič, Jakub Demovič, 
Adam Žila, Dávid Kľúčik, Adri-
án Gabriš, Peter Páleš, Matúš 
hrubša, Filip Tománek, Samuel 
Čík, Dominik Rechtorík, Oliver 
Daňo, Patrik Dobai, Dávid Gal-
góci, Kristián Macháček, Oliver 
Šimon Oravec, tréner družstva 
Dávid Berner. Najlepším strel-
com celého turnaja sa stal Jakub 
Demovič.
V mene vedenia háO TJ Slovan 
Modra sa chlapcom, trénerovi 
a rodičom, ktorí na turnaji veľmi 

pomohli, chceme poďakovať za 
vynikajúcu reprezentáciu nielen 
nášho klubu, ale aj mesta.

Poďakovanie
hádzanársky oddiel TJ Slovan 
Modra chce touto cestou poďa-
kovať všetkým fanúšikom, ro-
dičom, sponzorom za podpo-
ru v roku 2017. Taktiež chceme 
poďakovať všetkých hráčom 
a hráčkam za vzornú reprezen-
táciu. Pevne dúfame, že aj rok 

2018 bude rovnako úspešný ako 
rok 2017. Všetkým prajeme krás-
ne Vianoce a do nového roka naj-
mä veľa zdravia, šťastia a lásky.

Ples hádzanárov
hádzanársky oddiel TJ Slovan 
Modra pozýva všetkých na tra-
dičný Ples hádzanárov, ktorý sa 
uskutoční dňa 20. 1. 2018. Vstu-
penky si môžete zakúpiť v špor-
tovej hale.
 Milan HÝLL
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Seniori, dávajte si pozor na seba a svoj majetok
Žijú medzi nami a často sú bezbranní a stávajú sa ľahkou koris-
ťou pre podvodníkov. Naši seniori. Polícia každoročne upozorňuje 
na podvodné praktiky osôb, ktoré sa častokrát neváhajú pustiť aj 
do tých najbezradnejších. Aj v uplynulom období bolo zaznamena-
ných viacero vlámaní do rodinných domov a krádeží. Podvodníci 
sú vynaliezaví a využívajú rôzne zámienky, ako sa ľahko dostať 
k peniazom. Neverte cudzím osobám a ak ste svedkom podozrivej 
udalosti ihneď volajte políciu na 158 alebo mestskú políciu na 159.

Využívajú dôverčivosť seniora, 
častokrát jeho ochotu  a komuni-
katívnosť. Vedia, že seniori sú dô-
verčiví a dobrosrdeční. Mnohí pá-
chatelia nemajú zábrany vniknúť 
priamo do obydlia seniora, ktorý 
je doma sám a o to viac je takto 
ohrození na majetku, ale i na ži-
vote. Skúšajú vylákať hodnotné 
predmety a peniaze a ak sa im to 
nedarí po dobrom, neváhajú pou-
žiť aj horšie praktiky. Buďte pre-
to všetci opatrní, upozornite svo-
jich blízkych na to, aby si dávali 
na seba pozor a v prípade akého-
koľvek podozrivého konania nech 
kontaktujú štátnu políciu na tel. č. 
158 alebo našu mestskú políciu na 
skrátenom a ľahko zapamätateľ-
nom čísle 159. 

Ponúkame niekoľko rád pre se-
niorov, ktoré vám môžu pomôcť 
vyhnúť sa nepríjemným situáci-
ám a ochrániť tak seba i svoj ma-
jetok: 
• Nedôverujte neznámym ľu-
ďom a cudzieho nikdy nevpúš-
ťajte do svojho bytu/domu! 
• Nikdy nedávajte peniaze oso-
be, ktorú nepoznáte, ani keď bu-
de napríklad tvrdiť,  že ju poslal 
váš príbuzný. Pozor! Môže ísť 
o podvodníka. 
• Nikdy nepristupujte na požia-
davku požičania peňazí na ope-
ráciu pre neznámu osobu a pa-
mätajte, že zdravotná pomoc 
v Slovenskej republike sa posky-
tuje každému bezplatne.
• Nedajte sa nachytať na nič, čo 

znie až príliš dobre (vysoké zisky 
za vložené peniaze, zázračné lie-
ky, výhodné kúpy). 
• Nevpúšťajte do svojich prí-
bytkov osobu, ktorá tvrdí, že je 
zamestnanec plynární, elektrár-
ní a podobne. Snažte sa overiť 
túto skutočnosť u ich zamest-
návateľa, či na obecnom úrade. 
Ak máte podozrenie, že môže 
ísť o podvodníkov, neotvárajte 
a kontaktujte políciu. Zástupco-
via týchto spoločností vykoná-
vajú odpočty pokiaľ možno z ve-
rejne dostupného miesta alebo 
zo spoločných priestorov v byto-
vých domoch a preplatky či ne-
doplatky nikdy neinkasujú  v ho-
tovosti  prostredníctvom svojich 
zamestnancov či iných osôb.
• Niekto zazvoní pri dverách 
a ponúka lákavý tovar za výhod-
né ceny (napr. hrnce, nože, deky, 
stavebné náradie) alebo rôzne 
služby (oprava odkvapov, stre-
chy, výkopové práce). Majte na 
pamäti, že takýto tovar môže byť 
nekvalitný a nefunkčný. Taktiež 
môže ísť o podvodníkov, ktorí 

prišli s úmyslom okradnúť vás 
o cennosti a úspory! 
• Dostali ste pozvánku na pre-
zentačnú, predajnú akciu, zaují-
mavý výlet, posedenie, bezplat-
nú večeru, kde zároveň získavate 
darček zadarmo. Preverte si úda-
je o organizátorovi a jeho ponuke 
na internete alebo na Slovenskej 
obchodnej inšpekcii. 
• Ak ste nútení ku kúpe tova-
ru, je obmedzovaná vaša osobná 
sloboda, ak by vám bolo bráne-
né v odchode z akcie alebo by 
ste pociťovali nátlak či vyhráža-
nie, kontaktujte políciu na čísle 
158!

Dôležité kontakty: 
Slovenská obchodná inšpekcia: 
02/58 27 2132 (kl. 117, 125, 130, 
159)
Fórum pre pomoc starším, bez-
platná krízová Senior Lin-
ka: 0800 172 500.
Štátna polícia SR: 158
Mestská polícia Modra: 159 ale-
bo 0911 436 752. 

(red), zdroj: MsP Modra
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Skvelé darčeky pre milovníkov 
kávy a čerstvú kávu na Vianoce 
z modranskej pražiarne 
kávy EBENICA

Pražiareň kávy EBENICA praje veselé Vianoce a pokojné prežitie sviatkov

NOVINKA – AUTOMAT na predaj balíčkov kávy - BEANBOX! 
Balíčky kávy si odteraz kúpite 24 hodín denne / 7 dní v týždni 
v automate BEANBOX pred našou podnikovou predajňou v Modre!

15 druhov káv z celého sveta

Darčekové kazety a balenia

Príslušenstvo na prípravu kávy

EBENICA COFFEE s.r.o., Šúrska 136, 900 01 Modra, areál fabriky Majolika 

Pokojné prežitie 
vianočných sviatkov 
a všetko dobré 
v novom roku 2018. 
Praje Aneta Čaputová
Vaša realitná maklérka 

 0903 708 707
a.caputova@directreal.sk
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Podujatia v januári a februári
13. 1., 19.00 h: Mestský folklórny ples, 
otvorenie plesovej sezóny v Modre, vstup-
né: 29 €/rezervácia vstupeniek do 30. 12. 
2017, miesto: Kultúrny dom Modra, orga-
nizátori: Mesto Modra, DFS Magdalénka 
a Kultúrne centrum Modra, bližšie infor-
mácie: www.kcmodra.sk, 033/647 21 12

19., 20. a 21 1.: Zimné huncokárske sláv-
nosti, 12. ročník huncokárskych hodov 
a zábava, miesto: Penzión huncokár (Zo-
chova chata), informácie: 0908 898 950 
organizátori: Penzión huncokár, OZ hun-
cokári na Piesku

31. 1. 2018 o 19.00 h: Zmiešaná štvor-
hra (na foto), divadelné predstavenie Ra-
došinského naivného divadla, vstupné: 15 
€/ predpredaj vstupeniek v sieti Ticketpor-
tal a v kancelárii Kc Modra, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: Kc Modra

3. 2., 19.00 h: 18. Ples seniorov, do tanca 
hrá skupina Jano, členovia JDS: veľká sá-
la - 12 €, malá sála - 11 €, nečlenovia JDS: 
veľká sála - 15 €, malá sála - 14 €, v cene 
vstupenky je večera, Predpredaj vstupe-
niek od 3. 1. 2018 v Klube JDS v Modre 
na Súkeníckej ulici 4, každý utorok, stredu 
a piatok od 15.00 h - 19.00 h, organizátori: 
JDS v Modre, 0908811385

10. 2. 2018: Fašiangy v Modre 2018, 
súťaž vo varení kapustnice, fašiango-
vá ochutnávka mladých vín, kultúrny 
program, miesto: priestranstvo pred Kul-
túrnym domom v Modre, Bližšie informá-
cie, Štatút Modranskej kapustnice a pri-
hlášku na súťaž vo varení kapustnice, 
nájdete www.kcmodra.sk.

Vianočné prianie
Kultúra rozširuje naše chápanie života a sve-
ta, približuje nás k ostatným ľuďom a nabá-
da k väčšiemu rešpektu, solidarite a pocho-
peniu. Milí priatelia, aj s vašou podporou sa 
nám tento cieľ, zdá sa, darí napĺňať a preto 
by sme vám chceli za vašu priazeň a podporu 
zo srdca poďakovať. Ďakujeme všetkým, ktorí 
svojou mierou pomáhajú pri tvorení krajšie-
ho, lepšieho a kultúrnejšieho prostredia okolo 
nás. Na Vianoce si zvykneme želať veľa, zdra-
via, šťastia a spokojnosti. My vám želáme ve-
ľa hlbokých zážitkov a nech umenie a kultúra 
aj naďalej zmývajú z našich duší prach kaž-
dodennosti...
Šťastné a veselé Vianoce a do nového roka ve-
ľa nevšedných zážitkov a nových inšpirácií.
 Vaše Kultúrne centrum Modra, (js)

3. 1. – STR – 19.00
BASTARDI
5€ / USA 2016 / 112 min / ST / MP 15

4. 1. – ŠTV – 19.00
MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ
5€ / USA 2017 / 104 min / ST / MP 12

5. 1. – PIA – 19.00
KOLESO ZÁZRAKOV
5€ / USA 2017 / 101 min / ČT / MP 12

6. 1. – SO – 16.30
COCO + predfilm VIANOCE S OLAFOM
5€ / USA 2017 / 130 min / SD / MP

6. 1. – SO – 19.00
INSIDIOUS: Posledný kluč
5€ / USA 2017 / 100 min / ST / MP 15

7. 1. – NE – 16.30
COCO + predfilm VIANOCE S OLAFOM 
3D
6€ / USA 2017 / 130 min / SD / MP

7. 1. – NE – 19.00
NAJVÄČŠÍ SHOWMAN
5€ / USA 2017 / 97 min / ST / MP 12

9. 1. – UT – 19.00
RENOIR – Uctievaný a zatracovaný
6€ / VB 2016 / 90 min / ČT / MP

10. 1. – STR – 19.00
VARGA + diskusia s režisérkou
5€ / SR 2017 / 52 min / OV / MP

11. 1. – ŠTV – 19.00
INTIMISSIMI ON ICE
7€ / TAL 2017 / 120 min / OV / MP

12. 1. – PIA – 19.00
MOLLY A JEJ HRA
5€ / USA 2017 / 140 min / ČT / MP 15

13. 1. – SO – 16.30
FERDINAND
5€ / USA 2017 / 99 min / SD / MP

13. 1. – SO – 19.00
NAJTEMNEJŠIA HODINA
5€ / USA 2017 / 114 min / ČT / MP 12

14. 1. – NE – 16.30
ČERTOVINY
5€ / ČR 2018 / 100 min / OV / MP 

14. 1. – NE – 19.00
BORG / MCENROE
5€ / ŠVE/DAN 2017 / 107 min / ČT / MP 12

16. 1. – UT – 19.00
JA, CLAUDE MONET
6€ / VB 2017 / 90 min / ČT / MP

17. 1. – STR – 19.00
SVADBA – Filmklub K4
3€ / 5€ / FRA/BEL 2017 / 98 min / ČT / MP 12

18. 1. – ŠTV – 19.00
MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB
5€ / TAL 2017 / 105 min / ČT / MP 15

19. 1. – PIA – 19.00
TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBIN-
GOM
5€ / USA/VB 2017 / 115 min / ST / MP 12

20. 1. – SO – 16.30
PRÍŠERÁKOVCI
5€ / NEM/VB 2017 / 96 min / SD / MP

20. 1. – SO – 19.00
MUŽ VO VLAKU
5€ / USA/VB 2018 / 105 min / ČT / MP 15

21. 1. – NE – 16.30
COCO + predfilm VIANOCE S OLAFOM
5€ / USA 2017 / 130 min / SD / MP

21. 1. – NE – 19.00
ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VĚCI
5€ / ČR 2018 / 95 min / OV / MP 12

23. 1. – UT – 19.00
REMBRANDT
6€ / VB 2014 / 90 min / ČT / MP

24. 1. – STR – 19.00
DVOJITÝ MILENEC – Filmklub K4
3€ / 5€ / FRA 2017 / 107 min / ČT / MP 18

25. 1. – ŠTV – 19.00
S LÁSKOU VINCENT
5€ / VB 2017 / 88 min / ČT / MP 12

26. 1. – PIA – 19.00
VŠETKY PRACHY SVETA
5€ / USA 2017 / 132 min / ČT / MP 15

27. 1. – SO – 16.30
PADDINGTON 2
5€ / VB/FRA 2017 / 103 min / SD / MP

27. 1. – SO – 19.00
LABYRINT: SMRTEĽNÁ LIEČBA
5€ / USA 2018 / 110 min / ST / MP 12

28. 1. – NE – 16.30
ČERTOVINY
5€ / ČR 2018 / 100 min / OV / MP 

28. 1. – NE – 19.00
ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VĚCI
5€ / ČR 2018 / 95 min / OV / MP 12

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

Digitalizáciu a modernizáciu
kina finančne podporil

PROGRAM KINO DECEMBER

--- Deti, študenti a dôchodcovia: ZĽAVA 1 � ---

OD 29. 1. 2018 DO 28. 2. 2018
REKONŠTRUUJEME.
TEŠÍME SA NA VÁS OD 2. 3. 2018.
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