
Hody boli, hody sú, dajte šnicle na misu!
Na tohtoročnom júnovom Kráľovskom hodovaní sme ochutná-
vali najlepšie kysnuté záviny najšikovnejších kraľovanských gaz-
diniek, fandili sme pri stolno-futbalovom turnaji a stretli sme sa 
aj so županom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý pri-
jal pozvanie nášho primátora ku slávnostnému hodovému obedu, 
kde nechýbal sviatočný vývar s frkaculami ani poriadny „šniceľ“. 
Kráľová sa znova po roku veselila od obeda až do polnoci. 

Kráľovské hodovanie vďaka 
členkám a členom OZ Kráľovan 
za spolupráce partnerov a pria-
teľov pripomína tradičné zvyky 
počas šalátových hodov. Tie sú 
prísľubom hojnosti dobrého jed-
la, vína a zábavy. Kráľová je sú-
časťou Modry, no zachováva si 
dedinský ráz a udržiava tradície. 
Vďaka miestnemu občianskemu 
združeniu sa aj cezpoľní náv-
števníci dozvedajú, ako Kraľo-
vania kedysi žili, čo si oblieka-
li, čo jedávali. Na tohtoročnom 
hodovaní podpísal župan Ju-
raj Droba Kráľovej privilégium 

na organizovanie Kráľovského 
hodovania a spoločne s primá-
torom Jurajom Petrakovičom 
a viceprimátorom Mariánom 
Gavorníkom hody otvorili. 
V programe vystupovali deti 
z tunajších materských a zák-
ladných škôl, DFS Magdalénka, 
skupina Lojzo, ĽH Jána Stupku, 
X-band. Tohtoročné hody boli 
obohatené aj o zaujímavý po-
poludňajší sprievodný program. 
Na Národnej ulici, neďaleko 
kostola, bol kedysi obchod. Po-
čas vojny ho zavreli, majetok 
Jakuba Grünwalda a jeho rodiny 

arizovali a otca s piatimi deťmi 
a ich rodinami odvliekli do kon-
centračných táborov, kde všetci 
zahynuli... Na mieste, kde ke-
dysi obchod stál, je dnes sym-
bolické pietne miesto s názvom 
Zelený les. Sprievodkyňou s pú-
tavým rozprávaním v zelenom 
lese bola miestna evanjelic-
ká farárka Sidónia Horňanová, 
iniciátorka vzniku pamätníka. 
Podvečerný alegorický sprie-
vod predstavil, ako sa žilo a ži-
je v Kráľovej. Napokon, kto mal 
čas, záujem a chuť, vyskúšal si 
výrobu tradičných frkacúl, ces-
tovín podávaných v sviatočných 
polievkach. A ako to už býva, 
kde sa stretnú ženy, tam sa aj dl-
ho popri práci debatovalo. 
Súťaž v pečení o naj gazdinku 
cukrárku/pekárku a jej kysnutý 
závin a stolnofutbalový turnaj 
poznajú svojich víťazov. V stol-

nom futbale si zmeralo sily se-
dem dvojíc pod vedením roz-
hodcu Reného Fédera a prvé tri 
priečky obsadili: 1. Kraľovan-
skí hasiči, 2. Kultúrne centrum 
Modra a 3. Lalinwine.

Umiestnenia v súťaži Kráľovská 
Lajdinontka 2019:
1. miesto Dana Slaboňová 
(vzorka č. 11: kysnuté cesto 
s makovou plnkou, 121 b.)
2. miesto Jana Dudová Ružek 
(vzorka č. 10: kysnuté cesto, 
tvarohová plnka, 115 b.)
3. miesto Monika Koníková 
(vzorka č. 3, kváskové cesto, 
makovo-višňová plnka, 111 b.)
Tohtoročné hody v Kráľovej, 
ktorá od nepamäti patrí k Mod-
re, sa konali pod organizačnou 
taktovkou KC Modra, OZ Krá-
ľovan a Mesta Modry.

Jana KUCHTOVÁ
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Župa podporí revitalizáciu priestoru pred Biolkou
Na revitalizáciu verejného priestoru pred Biolkou na Kráľovej 
prispeje Bratislavský samosprávny kraj dotáciou vo výške 11 
tisíc eur. Plán je prepojiť jednotlivé menšie verejné priestory 
chodníkmi a priechodmi pre chodcov, doplniť osvetlenie, vysa-
diť stromy a okrasné druhy rastlín. Pribudnú lavičky, smetný 
kôš, stojany na bicykle, informačná tabuľa a pergola.

„Z možných 12 tisíc eur sa 
nám podarilo získať 11 tisíc, 
z čoho sa samozrejme tešíme. 
Zmluvná cena revitalizácie ve-
rejného priestoru pred Biolkou 
je viac ako 83 tisíc eur, vrátane 
sumy dotácie. Rozdiel financu-
je mesto Modra,” hovorí Silvia 
Brazdovičová z projektového 
oddelenia MsÚ Modra. Novo-
vybudovaná spevnená plocha 
centrálneho priestoru v tvare 
kruhu s polomerom 6,4 met-
ra bude prepojená chodníkmi, 
ktoré sú navrhnuté ako bezba-
riérové s reliéfnou dlažbou pre 
nevidiacich a slabozrakých. 

Priestor bude mať oddychovú 
a informačno-orientačnú funk-
ciu. Prínosom projektu je jed-
noduché, funkčné usporiadanie 
priestoru, ktorý je v súčasnosti 
nevyužitý. 
Kontrolné dni na stavbe sa ko-
najú pravidelne každý utorok. 
Upozornenia na neuspokoji-
vý postup prác a nedodržanie 
zmluvného termínu ukonče-
nia stavby boli zapísané v sta-
vebnom denníku, odoslané 
zhotoviteľovi spolu s písom-
ným upozornením na neplne-
nie zmluvy o dielo. Počas po-
sledného kontrolného dňa za 

účasti zhotoviteľa Tradestone 
Slovakia s.r.o., Trnava, stav-
byvedúceho, technického do-
zoru investora, zástupcov mes-
ta - Iveta Krčmárová z referátu 
investícií, primátor Juraj Pet-
rakovič a viceprimátor Mari-

án Gavorník, investor - mesto 
Modra opätovne vyjadril ne-
spokojnosť s postupom prác. 
Podľa vyjadrenia zhotoviteľa 
stavby by práce mali byť do-
končené do konca júna 2019.

Zuzana TICHÁ

Posilnili sme monitoring verejných 
priestorov novými kamerami
Od júna monitorujú verejný priestor v meste štyri nové kamery. 
Projektovému oddeleniu MsÚ v Modre sa podarilo získať do-
táciu vo výške 8 tisíc eur z Ministerstva vnútra SR na základe 
výzvy na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok 2018. 
Spoluúčasť mesta predstavuje 2 tisíc eur, čo je povinných 20 % 
nákladov z vlastných zdrojov. Kamerový systém bude zabezpe-
čovať a dopĺňať úlohu mestskej a štátnej polície a dokumento-
vať dianie na kritických miestach.

Prínosom projektu je vytvo-
renie podmienok pre preven-
ciu kriminality, zabezpečenie 

zdravia a ochrany obyvateľov - 
hlavne detí a mládeže pohybu-
júcich sa v kritických lokalitách 

mesta a tým zníženie počtu do-
pravných kolízií a zvýšenie ob-
jasnenosti priestupkov a trest-
ných činov. 
Stacionárne kamery inštalu-
jeme takým spôsobom, aby 
monitorovali len verejné 
priestranstvá. Zo záberu kame-
ry snímajúcej verejný priestor 
budú technicky vymaskované 
body zasahujúce do súkromia 
občanov (okná bytových do-

mov, súkromné dvory a pod.) 
Signál z kamier prenášaný na 
záznamové zariadenie je šif-
rovaný. Dodržiavame zákon 
o ochrane osobných údajov, 
k záznamom majú prístup len 
poverené osoby.
V prípade vzniku protiprávne-
ho konania budú záznamy z re-
levantných kamier poskytnuté 
policajnému zboru vo forme 
videozáznamu na úložnom mé-
diu.

Alexandra FIGUROVÁ, 
projektová manažérka 

MSÚ Modra

Bezplatné SMS od mesta Modry
Mesto Modra spustilo novú službu pre svojich obyvateľov - 
zasielanie krátkych správ priamo do mobilu. Každý, kto má 
záujem dostávať zadarmo správy o kultúrnych podujatiach 
v meste, aktuality z oblasti životného prostredia, dopravy, so-
ciálnych vecí alebo informácie o termínoch zasadnutí Mestské-
ho zastupiteľstva a stretnutí poslancov MsZ s občanmi sa môže 
zaregistrovať na www.sms.modra.sk

Službu mesto prevádzkuje 
v spolupráci so spoločnosťou 
Market Locator SK s.r.o. Systém 
umožňuje posielať správy oby-

vateľom jednotlivých miestnych 
častí samostatne podľa toho, či 
si na www.sms.modra.sk vyberú 
Modru, Harmóniu, Piesok-Zo-

chovu chatu alebo Kráľovú. Mô-
žu si však označiť odber správ zo 
všetkých lokalít, aby mali kom-
pletný prehľad o dianí v meste. 
Doteraz sa v systéme zaregistro-
valo 500 mobilných telefónnych 
čísel. Maximálna dĺžka jednej 
správy je 160 znakov, pričom je 
možné pripojiť link, ktorý prí-
jemcu správy priamo presmeruje 
na dlhšiu informáciu, napríklad 
na program kultúrneho podujatia 

na web stránke Kultúrneho cen-
tra Modra alebo oznam na strán-
ke mesta. 
Mesto už prostredníctvom SMS 
kanála informovalo ľudí o no-
vej parkovacej aplikácii, otvore-
ní mestského kúpaliska, dostali 
pozvánku na Modranský piknik 
či Kráľovské hodovanie. Systém 
umožňuje kedykoľvek zrušiť 
odber správ zaslaním bezplatnej 
SMS v znení MODRASTOP na 
číslo 0902 021 055.

Zuzana TICHÁ, 
MsÚ Modra
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Ako mesto Modra postupuje v obstaraní 
nového územného plánu mesta
V novembri minulého roku bola podpísaná zmluva so spracova-
teľom územného plánu mesta Modry, ktorým je Inštitút priesto-
rového plánovania Bratislava. Mesto Modra pripravilo podklady 
pre spracovanie, v rámci ktorých oslovilo orgány štátnej správy, 
samosprávy a správcov technickej infraštruktúry v počte cca 40 
inštitúcií z dôvodu získania relevantných podkladov z celého ka-
tastrálneho územia a aj nadväznosti na okolité obce.

V súčasnosti sú na základe 
poskytnutých podkladov od 
oslovených inštitúcií, pod-
kladov získaných z archívov 
a z činnosti mesta Modra ako 

aj z terénnych prieskumov 
a žiadostí verejnosti, finali-
zované prieskumy a rozbory. 
Taktiež sa spracováva ozná-
menie o strategickom doku-

mente v súlade so zákonom 
č. 24/2006 Z.z. o posudzova-
ní vplyvov na ŽP a o zmene 
a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších pred-
pisov. Mesto Modra zároveň 
vyzýva verejnosť, aby najne-
skôr do 31. 7. 2019 podali na 
mesto Modra nielen svoje po-
žiadavky, ale aj podnety pre 
spracovanie nového územné-
ho plánu mesta, ktoré pomô-
žu riešiť rozvoj mesta v celom 

jeho katastrálnom území v sú-
lade so záujmami obyvateľov 
mesta so zohľadnením prírod-
ných, civilizačných a kultúr-
nych hodnôt.
Ďakujeme za spoluprácu všet-
kým, ktorí svojimi podnetmi 
a návrhmi pomôžu k vytvore-
niu komplexného a kvalitného 
dokumentu mesta.

Bibiana PIRŠELOVÁ, 
MsÚ Modra 

Názor

Čo si myslím o priechodoch na Dolnej
Zdedila som malý domček na 
Dolnej ulici v Modre. Riadne si 
platím daň, chodíme tam na ví-
kendy, obrábame záhradku. Aké 
bolo moje prekvapenie, keď sme 
prišli a začali tam robiť výko-
pové práce kvôli priechodu pre 
chodcov a to bez toho, aby nás 
o tom niekto vopred informo-

val. Vidím to tak, že ľudia, ktorí 
to mali na starosti si to zľahčili 
tým, že vybrali miesta na prie-
chod pred domami, kde nikto 
nebýva, nedali si prácu s infor-
movaním, a navyše priechod 
nalepili priamo na mostík, kto-
rý je priamo pred bránou. Na-
koľko sme už starší ľudia, dom 

chcem dať vnukovi, ktorý tam 
chce buď spraviť rekonštrukciu 
alebo stavať a priechod nám bu-
de komplikovať vývoz a dovoz 
materiálu, parkovanie, napája-
nie na kanalizáciu. Pani, čo tam 
bola s projektom, povedala, že 
je to pozemok mesta. Ale pred 
každým domom sú asi pozem-

ky mesta a ľudia tam parkujú, 
čo sme chceli aj my, po oprave 
domu. V Modre asi obyvatelia 
nemôžu dať najavo svoj názor, 
lebo nie sú vopred informovaní, 
nakoľko to ľuďom z mestského 
úradu asi takto vyhovuje. Radšej 
keby opravili celý chodník od 
kostola až po rybník, aby sa tam 
nemuseli ľudia potkýnať. Som 
rozhorčená nad takýmto prístu-
pom a určite nie som sama.
 Anna ŠULÁKOVÁ 

K novým priechodom na Dolnej ulici
Dolná ulica je cestou III. trie-
dy s výraznou hustotou dopra-
vy nevynímajúc nákladnú a zá-
roveň patrí aj k významným 
obytným častiam mesta s patrič-
nou občianskou vybavenosťou. 
V blízkosti sú kostoly, kaplnka, 
cintorín aj stredná škola a preto 
pohyb chodcov v tomto úseku, 
od evanjelických kostolov až po 
modranský rybník, je výrazný. 
Neprechádzajú iba cez jestvu-

júci priechod pri Nemeckom 
evanjelickom kostole, ale po-
merne často aj mimo neho. Na 
absenciu ďalších priechodov 
a na nutnosť zmeny v organi-
zácii dopravy upozornili oby-
vatelia ulice ešte v roku 2016. 
Svojim podpisom podporilo tú-
to žiadosť 93 občanov, vrátane 
obyvateľov Dolnej ulice. 
Riešenie danej situácie bolo ur-
gentné, najmä s ohľadom na 

bezpečnosť prechádzajúcich 
osôb cez frekventovanú vozov-
ku. Zmenu organizácie dopra-
vy mesto konzultovalo s vlast-
níkom a tým sú Regionálne 
cesty Bratislava, ďalej s okres-
ným Dopravným inšpektorátom 
v Pezinku a Okresným úradom 
v Pezinku. Katarína Ružeková 
Poltárska z Referátu dopravy 
Mestského úradu Modra vysvet-
ľuje: „Bolo vykonaných niekoľ-
ko obhliadok s autorizovaným 
dopravným projektantom a s do-
pravným inšpektorom, aby na-
projektovanie priechodov reš-
pektovalo vjazdy, mestskú zeleň 
a najmä účel ich umiestnenia. 
Po odsúhlasení dokumentácie 
pristúpilo mesto Modra k verej-
nému obstarávaniu“. 
Výstavba nových priechodov sa 
začala na jar 2019. Všetky sta-
vebné práce boli zrealizované 
na mestských pozemkoch, pri-
čom si mesto uvedomuje, že 

to určitým spôsobom naruši-
lo komfortnú zónu obyvateľov 
tejto časti. Katarína Ružeková 
dodáva: „Pred realizáciou stav-
by sme boli v teréne aj s reali-
zátorom stavby, komunikova-
li sme s obyvateľmi priamo na 
mieste. Uvedomujeme si fakt, 
že mesto Modra mohlo lepšie 
informovať obyvateľov o pro-
jekte osobne, za čo sa osprave-
dlňujeme. Je však nutné spome-
núť, že umiestnenie priechodov, 
dopravných značiek a zaria-
dení naozaj nebolo svojvoľné 
a podliehalo technickým nor-
mám, zákonom, vyhláške o cest-
nej premávke a ich samotnému 
schvaľovaniu dopravným in-
špektorátom, okresným úradom 
a regionálnymi cestami“. Vybu-
dovanie bezpečných priecho-
dov na Dolnej ulici bola nema-
lá investícia mesta Modry (47 
163,47 €) za účelom zlepšenia 
možností bezpečného precho-
du chodcov v lokalite, ktorá je 
jednou z najfrekventovanejších 
v Modre. (red, krp)

117,60 €
66 €

42 €

16 €

198 €
33,60 €
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Počet smetných nádob v meste sa zvýši
Politika odpadového hospodárstva mesta smeruje k maxi-
malizácii osobnej zodpovednosti pôvodcov odpadu, nech už 
ide o fyzické alebo právnické osoby. Napriek neustálej edu-
kácii obyvateľov sa v malých smetných košoch v meste stále 
objavuje domový a komunálny odpad pochádzajúci z pre-
vádzok. Najakútnejší problém so smeťami je v rekreačnej 
oblasti Harmónia a Zochova chata. 

„Dostávame sťažnosti na špi-
nu okolo malých smetných ko-
šov v centre mesta, pretože ich 
je málo a sú preplnené. Pokiaľ 
budú ľudia do týchto smetných 
nádob hádzať zem, stavebný 
odpad alebo celé igelitky a vre-
cia s odpadom, ktoré mali skon-
čiť napríklad na zbernom dvo-
re, tak sa táto situácia nikdy 
nezmení,” vysvetľuje Kristína 
Čechová z referátu životného 
prostredia na MsÚ v Modre. 
Mesto sa snaží pre Modranov 
vytvoriť čo najlepšie podmien-
ky pre triedenie odpadu v do-
mácnostiach, preto pribudnú 
vo vybraných lokalitách smet-
né nádoby na plasty, tetrapaky 
a kovy. Postupne sa na stojis-
kách zvýši počet smetných ná-
dob s objemom 1100 l o 20 ks 
pre určité druhy odpadu.

Mesto navýšilo aj počet zber-
ných kontajnerov na tex-
til. „Jeden pribudol pri Bille 
a zriadili sme dve nové stojis-
ká. Jedno je na Kráľovej pri 
vjazde do starého družstva 
a druhé je vo vnútrobloku Ko-
menského pri detskom ihrisku 
Zlatíčko. Tam je zatiaľ len je-
den zberný kontajner ale ča-
som k nemu pribudne ešte je-
den. V prípade, že obyvateľom 
rodinných domov nepostačuje 
smetná nádoba na plasty, bu-
dú si môcť v kancelárii prvého 
kontaktu od 1.7. vyžiadať vre-
cia na tento odpad.” Referát 
začal s kontrolou technického 
stavu kovových kontajnerov na 
separovaný odpad. Nefunkčné 
bude postupne nahrádzať no-
vými. Mesto zároveň ďaku-
je každému občanovi, ktorý 

pristupuje k triedeniu odpadu 
zodpovedne.

Dôležitá informácia
31. 5. 2019 uplynula lehota na 
zaplatenie prvej splátky poplat-
ku pre FO ako aj PO. Vyzývame 
občanov a podnikateľské sub-
jekty, aby zaplatili nedoplatok 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady pre rok 2019.

Kto je povinný platiť za ko-
munálny odpad?
• Fyzická osoba, ktorá má 
v meste trvalý pobyt alebo pre-
chodný pobyt alebo ktorá je na 
území mesta oprávnená uží-
vať alebo užíva byt, nebytový 
priestor, pozemnú stavbu alebo 
jej časť, alebo objekt, ktorý nie 
je stavbou, alebo záhradu, vi-
nicu, ovocný sad, trvalý trávny 
porast na iný účel ako na podni-
kanie, pozemok v zastavanom 
území mesta okrem lesného po-
zemku a pozemku, ktorý je evi-
dovaný v katastri nehnuteľností 
ako vodná plocha.
• Právnická osoba, ktorá je 
oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území mesta a na iný účel 
ako na podnikanie.
• Podnikateľ, ktorý je oprávne-
ný užívať alebo užíva nehnuteľ-
nosť nachádzajúcu sa na území 
mesta na účel podnikania.

Ako zaplatiť za komunálny od-
pad?
Platby je možné realizovať 
priamo v pokladni Kancelárie 
prvého kontaktu na Štúrovej 
59 v hotovosti alebo platob-
nou kartou, prípadne prevodom 
z banky alebo internet bankin-
gom.
 
Čo ak za odpad nezaplatím?
V prípade nezaplatenia budú 
nedoplatky v zmysle zákona 
postúpené na vymáhanie for-
mou exekučného konania.

Zdroj: VZN č. 6/2012 o miest-
nych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, na-
posledy novelizované VZN č. 
7/2017 s účinnosťou od 1. 1. 
2018. Zuzana TICHÁ

Mesto sadí zeleň, ľudia ju kradnú a ničia 
Mesto Modra eviduje niekoľko ďalších prípadov zámerného ni-
čenia a rozkrádania zelene na verejných priestranstvách. Na-
priek enormnej snahe kultivovať prostredie výsadbou nových 
stromov, okrasných krov, trvaliek a ďalších rastlín v jednotli-
vých miestnych častiach, referát životného prostredia pri kon-
trole v teréne objavuje nové prípady vandalizmu. 

Rozkradnuté záhony
Mesto ani nie pred mesiacom 
vysadilo a opravilo záhony na 
Bratislavskej ulici, aby sprí-
jemnilo návštevníkom kalvá-
rie a keramickej krížovej cesty 
prechádzku v týchto miestach. 
Záhony sú dnes rozkradnuté. 
Ďalší podnet dostal referát ži-
votného prostredia od obyva-
teľov bytového domu na SNP 
č. 23. „Stromy pred a za tou-
to bytovkou niekto zrejme po-
striekal herbicídom. Výsledok 
je katastrofálny - poškodené sú 
stromy aj tráva v miestach, kde 
chemická látka, ktorá sa použí-
va na ničenie buriny dopadla 

na zeleň. V tomto prípade mesto 
podá trestné oznámenie na ne-
známeho páchateľa,“ hovorí 
Kristína Čechová z mestského 
úradu. Mesto používa herbicídy 
len keď bojuje s inváznymi rast-
linami aj to len lokálne, nikdy 
nie celoplošne.

Vylámané koruny 
stromov

V dvoch lokalitách neznámy 
páchateľ zámerne vylámal ko-
runy mladým vysadeným stro-
mom. Na Štefánikovej ulici ide 
o opakovaný incident. „Pôvod-
ný strom niekto podrezal, na 
jeho mieste sme vysadili nový 

a niekto ho zlomil aj so stro-
mom rastúcim v susedstve.“ 
Druhým vážne poškodeným 
stromom je lipa v obľúbenej li-
povej aleji. „Je to smutné, lebo 
mesto vynakladá nemalé ľud-
ské a finančné zdroje na udr-
žiavanie a rozširovanie zelene 
v uliciach, obytných zónach 
a celkovo v chotári.“ To isté 
platí aj o kvetinovej výzdobe. 

Kvety z letničkových záhonov 
sa postupne strácajú alebo sú 
polámané.
Mesto každý rok rozširuje ka-
merový systém, vďaka čomu 
bude môcť mestská polícia vi-
zuálne kontrolovať čoraz väč-
ší verejný priestor a odhaľovať 
páchateľov týchto priestupkov, 
resp. trestných činov.

Zuzana TICHÁ
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Názor

Spomaľovače na Národnej ulici 
Po Národnej ulici jazdilo veľa 
vodičov neprimeranou rých-
losťou. Je chvályhodné, že 
bola snaha rýchlosť obmedziť, 
ale vyšiel z toho trest pre vo-
dičov, ktorý predpisy dodržia-
vajú. Bol to zámer alebo ne-
znalosť? Ako sa dá obmedziť 

rýchlosť v obci spomaľovacím 
pruhom (retardérom) upravuje 
vyhláška 9/2009 Ministerstva 
vnútra a norma STN 73 61 10 - 
dlhý priečny pruh sa navrhuje 
vtedy, keď treba vytvoriť taký 
účinok na vozidlo, aby pri do-
držaní povolenej rýchlosti (20 

- 40 km/hod) došlo iba k mier-
nemu narušeniu pohodlia 
jazdy. Pruh by mal byť ozna-
čený dopravnými značkami. 
To, čo sa podarilo vyrobiť na 
Národnej ulici tomu nezodpo-
vedá. Spomaľovač bol vybu-
dovaný tak, že bráni vodičom 

v plynulej jazde, nájazd je prí-
liš krátky, dochádza k zachy-
távaniu podvozku motorového 
vozidla a jeho poškodzovaniu. 
Kto je za to zodpovedný - zho-
toviteľ, objednávateľ? Zdá sa, 
že ani jeden z nich nejazdí po 
cestách v blízkom okolí, na-
príklad v Pezinku alebo Bra-
tislave. Kto a kedy zabezpečí 
nápravu?
 Samuel UHERČÍK

K spomaľovačom na Národnej ulici
Spomaľovacie retardéry 
na Národnej ulici bo-
li vybudované na pod-
net občanov, ktorí svoju 
požiadavku o urýchlené 
riešenie dopravy na uve-
denej ulici vybudovaním 
pevných spomaľovacích 
prvkov na miestnej ko-
munikácii vyjadrili for-
mou petície v novembri 
2017. Vybudovanie dvoch 
spomaľovacích retardé-

rov realizovala v októbri 2018 
firma Alpine Slovakia spol. 
s r.o., ktorá sa zameriava na 
pokládku asfaltových povr-
chov. Uvedené retardéry boli 
vybudované ako pevné asfal-
tové v súlade s platnou nor-
mou a sú označené zvislou 
dopravnou značkou IP8 a vo-
dorovným značením v tvare 
trojuholníkov v žltej farbe. 
Prípadné nedostatky môžeme 
riešiť dodatočnou úpravou po 
ich vyhodnotení. 

Marián GAVORNÍK, 
MsÚ Modra

Modra bez odpadu: informačné 
banery a komunitné kompostovisko
 Projekt Nadácie Revia má za cieľ postupne minimalizovať ko-
munálny odpad a zlepšiť jeho triedenie. Predchádzajme zvyšo-
vaniu poplatkov za odvoz odpadu a znečisťovaniu okolia v Mod-
re. Z analýzy štyroch stojísk kontajnerov v Modre vyplynulo, že 
až 64% ich objemu sa dalo lepšie vytriediť. Ďalších 11% bolo 
jedlo, ktoré by sme nemali ani vyhadzovať.

Možno si hovoríte: „Prečo na 
tom záleží? Ja predsa triediť 
viem a sused na to aj tak kašle.“ 
Tu je zopár argumentov (pou-
žiteľných aj pri debatách so su-
sedom), že triedenie je dôležité. 
Menej komunálneho odpadu od-
vezeného na skládku znamená:
• Menšie poplatky; ak sa nám 
zdá, že neplatíme veľa, onedlho 
sa to bohužiaľ zmení!
• Lepšie životné prostredie (vo-
da, vzduch, klíma) pre naše deti 
a pre nás samých
• Menej problémov so skládko-
vaním, onedlho nebudeme mať 
kam odpad vyvážať.
Nadácia Revia už okrem spomí-
nanej analýzy pripravila interak-
tívny workshop, kde sa obyvate-

lia vnútrobloku Komenského a z 
okolia mali možnosť porozprá-
vať s profesionálkou z Inštitútu 
pre cirkulárnu ekonomiku, či zá-
stupkyňou MsÚ Modra. Taktiež 
sa dozvedeli nové informácie 
hravou formou v Recyklačnom 
Bingu a Odpadovom Člove-
če nehnevaj sa. Do vybraných 
bytoviek v Modre momentálne 
vyvešiavame informačné bane-
ry a do schránok vkladáme letá-
ky, ktoré vás navedú na správne 
triedenie. Veľmi dobrú pomôc-
ku k triedeniu nájdete aj v tomto 
čísle MZ, ktorú si môžete prile-
piť doma k vašim smetiakom. 
Viete, že pokladničné bloky ne-
patria do modrého kontajnera 
a že zrkadlo nie je sklo? Aby 

ste získali odpovede na otázky 
o recyklácii, pozrite si aj našu 
e-príručku: (sites.google.com/
revia.sk/osn, tiež QR kód). Má-
te šikovné recepty, ako netvoriť 
odpad? Ako niečo opraviť, ako 
nakupovať bezobalovo? Podeľ-
te sa, napíšte na revia@revia.sk.
V blízkej budúcnosti plánujeme 
začať aj s komunitným kompos-

toviskom v blízkosti Komen-
ského a Družstevnej ul., a teda 
ponúknuť možnosť triediť bio-
-odpad. Teraz tvorí až 35% „ko-
munálneho“ kontajneru. Ak má-
te chuť stať sa dobrovoľníkom 
v projekte Odpad sa nevyparí, 
dajte nám o sebe vedieť. Dôleži-
té je začať od seba a svojím prí-
kladom meniť správanie suse-
dov a nakoniec aj celého mesta. 
Chceme, aby Modra išla príkla-
dom minimálne v malokarpat-
skom regióne. L. FINKOVÁ,

za Nadáciu Revia
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Slávnostný večer Športovec roka 2018
V podvečer 11. júna sa v Kultúrnom dome Modra konalo sláv-
nostné udeľovanie ocenení ankety Športovec mesta za rok 2018. 
Prítomným športovcom, ich klubom a rodinám sa prihovoril 
predseda Komisie školstva, mládeže a športu pri mestskom za-
stupiteľstve Miroslav Ochaba. Spoločne s primátorom Modry 
Jurajom Petrakovičom, viceprimátorom Mariánom Gavorní-
kom a podpredsedníčkou komisie Andreou Kukumbergovou 
pristúpili k odovzdávaniu pohárov a pamätných plakiet. 

V sprievodnom programe sa 
predstavili Mažoretky Laskon-
ky, tanečná skupina ADT Crew 
a dievčatá z tanečného krúž-
ku Základnej umeleckej školy. 
O vzdarený priebeh večera sa 
postarali aj členovia spolku Vin-
cúr a Pekáreň Harmónia.
• Najlepší športovec senior: An-
drej Mesík (ŠK SPC Častá/silo-
vý trojboj)
Andrejove úspechy sú dôka-
zom kondície a talentu, získal 
1. miesto na Majstrovstvách 
SR v silovom trojboji junio-
rov v Senici, 1. miesto na Maj-
strovstvách SR v silovom troj-
boji mužov v Častej, 2. miesto 
na Majstrovstvách SR v tlaku na 
lavičke v Zlatníkoch a 6. miesto 
na Majstrovstvách Európy v si-
lovom trojboji v Plzni. 
• Najlepšia športovkyňa senior-
ka: Hana Fellingerová (volejbal)
Dlhoročná hráčka Volejbalové-
ho oddielu Slovan Modra už od 
žiackeho veku. Podieľala sa na 
úspechoch dorasteniek a volej-
balového oddielu žien, keď hrali 
1. ligu aj 2. ligu, ktorú niekoľ-
kokrát vyhrali. Je neodmysli-
teľnou súčasťou volejbalového 
družstva. 
 • Najlepší mládežnícky špor-
tovec: junior Matúš Moravčík 
(hádzaná), žiak Tomáš Tichý 
(futbal), žiak Dávid Juskanič 
(zjazdové lyžovanie)
Matúš je členom reprezentač-
ného tímu juniorov SR. V roku 
2018 prispel aj k zisku bron-
zových medailí starších do-
rastencov HáO Slovan Modra 
v najvyššej slovenskej súťaži. 
Je odchovancom oddielu a je 
účastníkom kvalifikácie a  repre-
zentačných stretnutí SR. Tomáš 
bol v jarnej časti sezóny 2017/18 
pevnou súčasťou víťazného tí-
mu súťaže Mladší žiaci vidiek 
a s 50-timi gólmi sa stal najlep-

ším strelcom súťaže. Po jeseni je 
zatiaľ druhým najlepším strel-
com súťaže Starší žiaci vidiek 

U15 so 16-timi gólmi v 11-tich 
zápasoch. Dávid sa zjazdovému 
lyžovaniu venuje od 6 rokov. 
Získal 1. miesto - Slovenský po-
hár predžiactva - 8 pretekov: ob-
rovský slalom 2x 1. miesto, 1x 
2. miesto, 1x 4. miesto, slalom 
2x 1. miesto, 4. miesto medzi-
národné preteky Internationale 
Kidstrophy - KidsX Skicross. 
Získal aj nespočet mnohých ďal-
ších ocenení.
• Najlepší mládežnícky športový 
kolektív: družstvo starších do-
rastencov (hádzaná), družstvo 
mladších žiakov (futbal), druž-
stvo juniorov (florbal) Doras-
tenci hádzanári sa v najvyššej 
slovenskej súťaži umiestnili na 
3. mieste. Väčšia časť futbalové-
ho družstva ml. žiakov hrá spo-
lu už 5-6 rokov. Sú Víťazi súťa-
že BFZ - prípravka Pezinok, 1. 
miesto po jesennej časti súťa-
že mladších žiakov 2018/2019. 
Florbalisti si vybojovali cez ba-
ráž miesto v extralige juniorov, 
kde odohrali veľmi vyrovnané 
zápasy a neboli ďaleko od histo-
rického postupu v prvej sezóne 
do play off. 
• Najlepší tréner senior: Bro-
nislava Mazurová (aerobik), 
František Plško (hádzaná)

Bronislava Mazurová pravi-
delne cvičí už celé desaťročia. 
Šport v nej zvýraznil morálne 
a vôľové vlastnosti. Láske k po-
hybu vedie aj cvičenky aerobiku 
pravidelne 2x týždenne od roku 
1985 a posledné 3 roky 3x týž-
denne. 
František Plško je dlhoročný tré-
ner. Po dlhšom čase sa mu po-
darilo obnoviť družstvo žien. 
V minulosti získal so svojimi 

družstvami niekoľko medailí 
na Majstrovstvách SR. V roku 
2018 získal 3. miesto v 2. slo-
venskej lige žien. 
• Najlepší tréner mládeže: Ró-
bert Kintler (hádzaná), Boris 
Urbanec (futbal) Tréner Kintler 
prevzal trénerskú štafetu u diev-
čat po Františkovi Plškovi. Tré-
nuje mladšie aj staršie žiačky 
a získal postup na Slovak open 
handball U12 2018. Za prácou 
trénera Urbanca sú vidieť vý-
sledky a hlavne radosť detí a ich 
ochota napredovať. Tím mlad-
ších žiakov sa umiestnil po je-
sennej časti mladších žiakov vi-
diek na skvelom 1. mieste. 
• Najpopulárnejší športovec 
mesta za rok 2018 (hlasovanie 
verejnosti na web stránke www.
modra.sk): 1. miesto Kristián 
Filip Jakubec, 2. miesto Ma-
túš Moravčík, 3. miesto Tomáš 
Tichý.
Kristián súťaží v kategórii do 
93 kg, najlepšie výkony v dre-
pe 240 kg, v tlaku na lavičke 
150 kg, v mŕtvom ťahu 245 kg. 
Tento rok sa stal vicemajstrom 
SR vo svojej váhovej kategórii 
s rozdielom iba o 2,5 kg v troj-
boji, ale bez rozdielu hmotnosti 
na Wilksove body je najsilnej-

ším dorastencom na Slovensku 
a svojim výkonom sa nominoval 
na Majstrovstvá Európy do Plz-
ne. Slovenská výprava 18 prete-
károv priniesla domov až 28 me-
dailí. Po 5 rokoch tréningu pod 
vedením trénera Pavla Kovalčí-
ka získal medailové umiestne-
nie na Európskom šampionáte 
a domov priniesol dorastenecký 
titul vicemajstra Európy v silo-
vom trojboji s výkonom 622,5 
kg v hmotnostnej kategórii do 
83 kg. O Matúšovi a Tomášovi 
píšeme vyššie.
• Ocenenie za aktivitu v špor-
tovej oblasti: Danka Heldová 
a Vladimír Kliman
Pani Heldová, členka Jednoty 
dôchodcov Slovenska, sa v rám-
ci mestských športových hier 
umiestnila na 1. mieste v hode 
kriketovou loptičkou do diaľ-
ky a na Okresných športových 
hrách na 3. mieste v hode val-
čekom do diaľky. Pán Kliman je 
tiež člen JDS Modra. V Okres-
ných športových hrách v kategó-
rii nad 70 rokov získal 1. miesto 
- vrh guľou; 1. miesto - v stol-
nom tenise, 3. miesto - v streľ-
be zo vzduchovky, v Krajských 
športových hrách nad 70 rokov 
- 1. miesto - vrh guľou, 2. miesto 
- v streľbe zo vzduchovky. 
• Ocenenie za celoživotný prí-
nos k rozvoju a podpore športu: 
Peter Walter
Peter je zanietený turista a lezec. 
Venuje sa už 35 rokov mládeži, 
modranským športovcom a tu-
ristom. Vedie OZ Malé Karpa-
ty Športový Klub zamerané na 
lezenie a turistiku. Lezú v ňom 
deti od 5 rokov a dospelí aj do 
50 rokov. Majú medaily z de-
dinských pretekov aj z maj-
strovstiev sveta. Peter pracuje 
vo výškach a ako sám hovorí: 
„Maľujem strechy na kosto-
loch, stožiare, orezávam stromy, 
montujem solárne panely, robím 
všetko, čo si viete predstaviť vo 
výškach. Začal som liezť ako 
dieťa, po modranských hrad-
bách. Vo výške je človek sám, 
musí sa spoľahnúť sám na seba. 
Vrchol je jedna vec, ale najdôle-
žitejšie je zísť dolu. Niekedy je to 
ťažšie ako výstup.“  (red)
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Ľudia z Modry, 13. časť 
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom mes-
te. V každom čísle nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spolupráci s talentova-
nou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre a Modranom.

Biológ Dušan Cmarko (56)
Vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fa-
kulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
V rokoch 1996 - 2004 pôsobil vo Švajčiarsku 
na univerzite v Lausanne v tíme Jacquesa Du-
bocheta - laureáta Nobelovej ceny za chémiu 
z roku 2017 a českého rodáka Stanislava Fa-
kana. Absolvoval niekoľko ďalších krátko-
dobých pobytov na univerzitách v Oxforde, 
Amsterdame, Bergene. V súčasnosti pracuje 
v Ústave biológie a lekárskej genetiky 1. Le-
kárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. 
Špičkový vedec, rodák z Modry robí základný 
výskum - výsledok jeho práce je článok v od-
bornom časopise. Bez tohto výskumu by však 
nemohol existovať aplikovaný výskum, kto-
rý pomáha pri liečení chorôb. Celý svoj pro-
fesný život sa zaoberá skúmaním bunkového 
jadra. „DNA je dlhá asi dva metre a musí sa 
naskladať do bunkového jadra, ktoré má nie-
koľko mikrometrov. Bun-
ka však použije iba nie-
ktoré gény nachádzajúce 
sa na DNA, ostatné gény 
musí spoľahlivo scho-
vať. Okrem toho, pred 
svojim delením bunka 
musí zdvojnásobiť obsah 
DNA a potom ju presne 
rozdeliť do dvoch buniek 
dcérskych. Toto celé sa 
deje pod prísnou kontro-
lou a keď sa niečo poka-
zí, vzniká napríklad ná-
dorové ochorenie. My sa 
snažíme prísť na to, ako 
to vôbec celé dokáže fun-
govať viac-menej bez problémov a aké mecha-
nizmy majú pritom rozhodujúcu úlohu.” 
Ak by na to pán docent prišiel, asi by dostal 
Nobelovu cenu a možno by pomohol vymys-
lieť liek na rakovinu, kto vie? Sedíme na káve 
v Modure a on spomína na detstvo v Modre. 
„Boli sme dve bandy z dolnej a hornej časti 

Modry. Hrávali sme sa 
na vojnu na smetisku za 
rybníkom. Občas niekto 
schytal kameňom do če-
la,” smejú sa mu oči. 
Pozitívny vzťah k ví-
nu nadobudol ešte po-
čas študentských čias. 
„V Modre mal každý 
doma nejaké víno a tak 
sme občas skončili s lit-
rom na kopci nad gym-
náziom po vyučovaní. 
S pohárom dobrého ví-
na je svet krajší a všetko 
vás prestane bolieť.” 
Prezradil nám svoju 
dávnu vášeň, ktorá vôbec nesúvisela s bioló-
giou. „Bol som blázon do filmu, chcel som byť 
režisérom. Videl som skoro každý film v kine 

a kúpil si všetky knihy 
o filmoch, ale nikdy som 
nemal odvahu prihlá-
siť sa na VŠMU.” Fo-
tili sme na starobylom 
cintoríne na Dolnej uli-
ci. „Tento cintorín mám 
rád, ako deti sme sa tu 
naháňali. Keď niekde 
pricestujem, idem sa po-
zrieť na miestny cin-
torín, pofotím si hroby 
- možno by som i rád ne-
jaký pomník navrhol,” 
prekvapuje. Ak vám nie-
kto bude tvrdiť, že vedci 
sú nudní, neverte mu. 

Manažérka, dobrovoľníčka 
Miriam Fuňová (48)

„V majolike nás čaká ešte veľmi veľa práce, 
počítam ju na roky. Neprekáža mi to, som vytr-
valá, behávala som dlhé trate. Teší ma, čo sme 
za pomerne krátky čas stihli. Nebojím sa, že 

o modranskú majoliku nebude záujem, bojím 
sa, že ju v budúcnosti nebude mať kto robiť, 
nemáme mladých keramikárov.” 
Top manažérka z veľkého sveta financií, skú-
sená projektová manažérka, odborníčka na 
marketing a komunikáciu momentálne venuje 
svoje srdce, čas a energiu záchrane tradičného 

keramikárskeho remes-
la, ktorého nositeľom 
je už 136 rokov Slo-
venská ľudová majolika 
v Modre.
Mirka síce na strednej 
škole získala titul naj-
lepšia amatérska ma-
liarka v celoslovenskej 
súťaži, ale viac ju láka-
la matematika a písané 
slovo, ktoré ju priviedli 
k štúdiu ekonómie. Vy-
soké manažérske po-
zície v dvoch veľkých 
bankových skupinách 
jej dali skúsenosti z mar-

ketingu a PR. Bola jednou z prvých hovorkýň 
na Slovensku. Spomína na búrlivé deväťdesia-
te roky, kedy sa finančný sektor prispôsoboval 
trhovému prostrediu. „Sú to nenahraditeľné 
skúsenosti, kontakty a zážitky. Bola som veľ-
mi mladá a mala som obrovskú zodpovednosť. 
Asi preto sa jej dnes nebojím, rešpektujem ju.” 
Tvrdí, že človek má byť súčasťou prostredia, 
kde žije. Vyrastala v Bratislave, pobehala svet 
a usadila sa v Modre. Kvôli rodine a čaru mies-
ta. „Vždy som mala prebytok energie a šťastie 
na ľudí naokolo, s ktorými sa dali sny a nápa-
dy realizovať. Každý z nás môže zanechať po-
zitívnu stopu alebo urobiť niečo len tak, z pre-
svedčenia, že je to fajn. Ja som od života veľa 
dostala, možno preto cítim povinnosť pomáhať 
a množiť dobro.”
Najviac v živote si váži zdravie a vzťahy 
s ľuďmi a to sa snaží vštepiť aj deťom. Teraz 
sa naplno venuje majolike, ale myslí do budúc-
nosti: „Na dôchodku by som chcela študovať 
na univerzite tretieho veku, napríklad astrofy-
ziku, tú milujem. Nedávno som bola na pred-
náške pána Grygara, ktorý viac ako 50 rokov 
otvára okná vesmíru dokorán. Keď on môže 
v osemdesiatke prednášať, dúfam, že ja budem 
môcť ešte študovať.” Zuzana TICHÁ
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Výsledky volieb do Europarlamentu
V májových eurovoľbách, kto-
ré sa konali 25. mája 2019 sme 
v Modre zaznamenali 31,20% 
volebnú účasť a najvyšší počet 
hlasov 848 získali Progresívne 
Slovensko - Spolu, strane SaS 
odovzdali Modrania 368 hla-

sov a tretiu priečku obsadila 
strana Smer-SD s počtom 258 
odovzdaných hlasov. 
Celkovo sa víťazom volieb do 
Európskeho parlamentu stala 
koalícia Progresívne Slovensko 
(PS) - Spolu (20,11 % hlasov), 

po nich nasleduje Smer-SD 
(15,72 % hlasov), ĽSNS (12,07 
% hlasov), KDH (9,69 %), SaS 
(9,62 %) a OĽaNO (5,25 %). 
Slovensko v EP bude zastupo-
vať týchto 14 poslancov: Mi-
chal Šimečka, Vladimír Bilčík, 

Michal Wiezik, Martin Hojsík 
(PS - Spolu); Monika Beňová, 
Miroslav Číž, Robert Hajšel 
(Smer-SD); Milan Uhrík, Mi-
roslav Radačovský, (ĽSNS); 
Ivan Štefanec, Miriam Lex-
mann (KDH); Lucia Ďuriš Ni-
cholsonová, Eugen Jurzyca 
(SaS); Peter Pollák (OĽaNO).
 (red)
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Posledné týždne školy v ZŠ Ľudovíta Štúra
Už len pár dní a opäť prí-
de bezstarostný čas prázdnin. 
Koniec mája sa v našej škole 
niesol v znamení aj menej tra-
dičných spôsobov vyučovania 
a rozvoja telesnej zdatnosti. 
Naši tretiaci absolvovali pla-
vecký výcvik v krytej plavár-
ni v Pezinku. Užili si krásny 
týždeň, začiatočníci sa naučili 
plávať, pokročilí sa v plávaní 
zdokonalili. Štvrtákov zase ča-
kala škola v prírode. Tento rok 
to bolo na úpätí Považského 
Inovca v rekreačnom zariade-
ní Tesáre. Žiaci počas celého 
pobytu stmeľovali svoje vzťa-
hy so spolužiakmi, navzájom 
si pomáhali. V animačnom 
programe s názvom Záchra-
na planéty Zem sa učili spolu-
pracovať, ekologicky správať 
a chrániť tým našu planétu. 
Uprostred týždňa ich čakala 
turistická prechádzka spojená 
s výletom do Bojnej. Priamo 
v lese žiaci spoznávali stromy, 

rastliny a živočíchy. Veľmi sa 
im páčilo najmä v minizoo, 
kde obdivovali domáce aj exo-
tické zvieratá. Týždňový po-
byt všetci účastníci zvládli na 
výbornú. Bohatí o krásne spo-
mienky, ale hlavne zdraví sa 
vrátili naspäť domov k svojim 
rodičom. 
Školské výlety sú tiež dôleži-
tou súčasťou vzdelávacieho 

procesu. Naši mladší aj star-
ší žiaci sa počas nich zdoko-
nalili v histórii a dozvedeli 
sa aj mnohé nové informácie. 
Navštívili rodný dom Milana 
Rastislava Štefánika v Koša-
riskách, miesto jeho posledné-
ho odpočinku Bradlo, staroby-
lú Nitru, blízky hrad Červený 
Kameň či múzeum včelárstva 
v Kráľovej pri Senci. (set)

ZŠ Vajanského športuje
Dňa 2. mája odohrali žiaci ZŠ 
Vajanského v Modre Okresné 
kolo školského pohára. V pr-
vom zápase deti porazili suse-
dov zo ZŠ Štúrova Modra sta-
vom 7:1, následne našich čakalo 
stretnutie, kde si taktiež pripísa-
li víťazstvo ZŠ Slovenský Grob 
- ZŠ Vajanského Modra 1:3 a o 
postupujúcom do krajského ko-
la sa rozhodovalo v poslednom 

zápase turnaja. Vo veľmi tvr-
dom a emóciami vybičovanom 
zápase naši nakoniec podľahli 
a skončili tak celkovo na pek-
nom 2. mieste. ZŠ Kupeckého 
Pezinok - ZŠ Vajanského Mod-
ra 2:0. Okrem spomínaného 2. 
miesta sa podarilo nášmu žia-
kovi Šimonovi Heldovi zvíťa-
ziť v kategórii najlepší strelec 
turnaja so 6 gólmi. Chlapci po-

dali pekný a bojovný výkon, za 
ktorý si zaslúžia poďakovanie.
Koniec roka v ZŠ Vajanské-
ho už neodmysliteľne patrí aj 
športovému dňu. Po roku sme 
sa znovu stretli na štadióne. Pre 
najmladších žiakov 2. stupňa - 
piatakov to bol veľký zážitok, 
keďže zažili túto akciu prvý-
krát. Vybraní žiaci súťažili vo 
dvoch športových disciplínach: 
chlapci vo futbale a dievčatá vo 
vybíjanej vo dvoch kategóriách. 
Prvú kategóriu tvorili piataci 

a šiestaci a druhú kategóriu 
žiaci 7. až 9. ročníka. Ostat-
ní žiaci si mohli zmerať si-
ly v nešportových disciplí-
nach, ako bol napr. skok 
vo vreci, hod loptičkou na 
cieľ, preťahovanie lanom, 
lietajúci tanier alebo slalom 
s loptou okolo kužeľov a za 
účasť získali sladkú od-
menu. Všetkým víťazným 
družstvám v športových 
disciplínach srdečne blaho-
želáme a tešíme sa už teraz 
na ďalší športový deň. 

Beáta RAMPÁKOVÁ, 
ZŠ Vajanského

Knižnica 
Kniha-Ha-Ha

Za päť rokov existencie našej 
čitárne anglickej a ruskej litera-
túry Kniha-ha-ha si u nás čítalo, 
počúvalo, súťažilo, interaktív-
ne sa vzdelávalo a hralo sa 1177 
záujemcov všetkých vekových 
kategórií z Modry a širokého 
i ďalekého sveta. Bol to pre nás 
všetkých hodnotne strávený voľ-
ný čas. S ľútosťou oznamujeme 
čitateľskej verejnosti, že z pre-
vádzkových dôvodov sme núte-
ní zmeniť čitáreň späť na výpo-
žičnú knižnicu, tak ako to bolo 
pred rokom 2014. Knižnica bude 
prístupná vždy počas školského 
roka. Výpožičné hodiny budú 
v pôvodnom čase čitárne, kaž-
dý pracovný štvrtok od 18.00 do 
20.00 hod. Za porozumenie ďa-
kujeme a na záujemcov sa teší-
me opäť od septembra 2019.

Elena DUGOVIČOVÁ, 
OZ Jazyková zóna
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Otvorenie 
multifunkčného 

ihriska
V stredu 22. 5. 2019, bolo za 
účasti zástupcovia BSK ako 
zriaďovateľa Gymnázia K. Štú-
ra v Modre, zástupcov mesta 
Modry a Rodičovskej Rady pri 
GKŠM slávnostne otvorené no-
vé multifunkčné ihrisko. Aj na-
priek daždivému počasiu vyšli 
hostia spoločne s vedením ško-
ly a žiakmi na novovybudované 
priestranstvo, kde riaditeľ Úradu 
BSK Marián Viskupič spoloč-
ne s riaditeľkou školy Danicou 
Grnáčovou a viceprimátorom 
Modry Mariánom Gavorníkom 
prestrihol pásku a prvým výko-
pom lopty otvoril futbalový tur-
naj. Na vybudovanie ihriska sa 
podarilo rade školy a vedeniu 
získať dotáciu z Úradu vlády 
SR z programu Podpora rozvo-
ja športu pre rok 2018 vo výške 
38 tisíc eur. Projekt podporil aj 
Bratislavský samosprávny kraj 
vo výške 9011 eur, mesto Mod-
ra sumou 7 000 eur a občian-
ske združenie Rodičovská rada 
Gymnázia prispela 1500 eurami. 

(red)
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Predstavujeme vám MeetZone na gymnáziu
Revitalizácia školského dvora v Gymnáziu Karola Štúra 
tento rok nadobudla reálne rozmery. Dobrovoľníckou ak-
tivitou sme ho premenili na moderný športovo relaxačný 
priestor, ktorý sme pracovne nazvali MeetZone, čiže Stretá-
vacia Zóna. Napriek tomu, že naše aktivity sa ešte neskonči-
li, zmena pôvodného areálu je markantná. Okrem hlavného 
prvku, ktorým je nové multifunkčné ihrisko, o ktorom ste 
sa mohli dočítať v ostatných číslach Modranských zvestí, 
postupne budujeme okolie ihriska. 

Areál gymnázia po dokonče-
ní multifunkčného ihriska do-
slovne vyzeral ako bagrovis-
ko, plné hliny a kamenia. Bolo 
treba použiť malé bagre, UNC 
stroje, rotavátor a množstvo 
ľudskej, teda našej mravčej 
práce. Na odstránenie kame-
ňov a zeminy bolo potrebné 
objednať kontajnery. Úprava 
priestorov bola naozaj veľmi 

náročná. Podarilo sa to vďaka 
dobrovoľnej pomoci manže-
lov Jakabovičovcov, ktorí re-
vitalizáciu celého areálu nie-
len navrhli, ale ju aj odborne 
vedú a spoločne so všetkými 
dobrovoľníkmi aj „odmakali“ 
všetko, čo bolo treba. Bez ná-
roku na odmenu priviezli stro-
je, náradie aj množstvo vý-
sadby. Stromy, kríky, kvety, 
trávny koberec a ďalší potreb-
ný materiál. Zámková dlažba 
na chodníkoch, šachovnica 
v oddychovej časti a ďalšie 
úpravy boli realizované na zá-
kazku, občianske združenie 
Rodičovská rada pri Gymná-
ziu K. Štúra investovala do re-
vitalizácie 7 226,- eur. 
Aktívnym prístupom vede-
nia školy, učiteľov, rodičov 

a hlavne študentov sa podarilo 
získať niekoľko grantov a do-
tácií. Získané finančné pros-
triedky boli vždy účelovo via-
zané podľa výzvy. S podporou 
komunitnej nadácie Revia bo-
la realizovaná Záhrada lieči-
vých rastlín, na základe hla-
sovania komunity sme získali 
Prírodnú telocvičňu pre všet-
kých, OZ Živica podporila náš 

projekt Záhrada, ktorá učí. 
Dobrovoľníci vyrobili vtáčie 
a hmyzie domčeky, drevené 
kvetináče na okrasnú výsad-
bu, prostredníctvom sponzo-
rov sme MeetZone obohatili 
o drevené sedenie a lavičky.
Tento krásny priestor vidíme 
ako miesto, kde to žije. Kde 
sa cvičí, stretáva, číta, relaxu-
je. Kde sa dá počas prestávok 
nadýchať čerstvého vzduchu, 
priniesť desiatové občerstve-
nie a relaxovať s priateľmi. Je 
to náš priestor, ktorý si spo-
ločne budujeme a o to viac si 
ho vážime. 
Úpravy v našom areáli rozhod-
ne ešte neskončili. Momentálne 
dávame naceniť revitalizáciu 
kaskádovitého schodiska, kto-
ré by malo slúžiť ako hľadisko 

a lavičky zároveň. Obložené 
budú kovovou konštrukciou, 
podsypanou makadamom, po-
dobne ako gabány a obložené 

kvalitným drevom. Drevom 
plánujeme obložiť ďalšie prv-
ky a to betónové múriky ob-
klopujúce lavičky a taktiež 
časť betónovej steny. Postup-

ne chceme do priestoru vložiť 
niekoľko samostatných worko-
utových cvičiacich zariadení. 
Plánov pripravených pre ďal-
šie realizácie máme veľa, ale 
nebránime sa ďalším nápadom. 
Vďaka podpore BSK máme 
dostatočné technické zázemie 
pre udržiavanie a správu are-
álu. Namontované boli štyri 
kamery, ktoré monitorujú ce-
lý priestor. Veríme, že to za-
bráni možným škodám. Touto 
cestu sa chceme veľmi pek-
ne poďakovať všetkým spon-
zorom, občianskym združe-
niam a dobrovoľníkom, ktorí 
opakovane prichádzajú a po-
máhajú postupne s úpravami 
v našej MeetZone. Ďakujeme 
aj Bratislavskému samospráv-
nemu kraju a mestu Modra.

Danica GRNÁČOVÁ, 
riaditeľka školy, 

Alexandra FIGUROVÁ, 
predseda RRGKŠ
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4. 7.
Koncert dychovej hudby 
VIŠTUČANKA
Vištučanka je mladý kolektív muzikan-
tov, ktorý sa počas svojej existencie stal 
neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho 
života Malokarpatského regiónu a predo-
všetkým dedinky Vištuk, kde má kapela 
svoje domovské miesto. DH získala za svoje 
vystúpenia už množstvo ocenení a uznaní. 
Veríme, že poteší aj vás.
miesto: nádvorie historickej radnice,
Štúrova 54 / 19.00 h
organizátor: KC Modra

10. 7.
KOMIKS ako ilustrácia   
Workshop pre rodiny s deťmi s ilustrátorom 
a výtvarníkom Jurajom Baloghom bude 
zameraný na komiksové príbehy a ilustrá-
cie. J. Balogh patrí k strednej generácii 
slovenských ilustrátorov. Okrem knižnej 
a časopiseckej ilustrácie sa venuje karika-
túre, komiksu a grafickému dizajnu. V jeho 
ilustráciách dominuje hravosť a optimiz-
mus. 
miesto: Letná čitáreň pri KD / 18.00 h 
organizátor: KC – Mestská knižnica Modra

15. 7.
ZOHRA - Ženský orchester 
z Afganistanu
V Modre zahrá jedinečný ženský orchester 
z Afganistanu. Členky súboru patria medzi 
prvé ženy vo svojich rodinách i celej krajine, 
ktoré za posledných 30 rokov študovali 
hudbu. Repertoár tvoria diela afganských 
i západných autorov. Z nástrojového ob-
sadenia sú okrem „európskych nástrojov“ 
bohato zastúpené inštrumenty typické 
pre južnú Áziu ako sitar, rubab či tabla. 
Existencia súboru je ukážkou, ako veľa vecí 
sa podarilo zmeniť vďaka odvážnym ľuďom 
v Afganistane. A je to tiež ukážka toho, 
čo dokážu mladé dievčatá, keď sa neboja 
ísť za svojimi snami a dostanú príležitosť 
realizovať sa. Mladé členky orchestra vo 
vyšívaných pestrofarebných kostýmoch 
sú pripravené podeliť sa so svetom o ich 
kultúru i posolstvo nádeje (zdroj: Festival 
Pohoda). Sme nadšení, že po premiére na 
festivale Pohoda 2019, ZOHRA vystúpi aj 
v našom meste. Koncert k nám prináša 
Festival Pohoda. 
miesto: Nemecký evanjelický kostol / 19.00 h
organizátor: Festival Pohoda v spolupráci 
s KC a ECAV Modra 
Vstupné je dobrovoľné. 

7. 7.
Skrotenie zlej ženy (Wiliam 
Shakespeare)
Divadlo COMMEDIA Poprad
Nádherná komédia pre štyroch účinkujú-
cich. Klasické dielo svetovej dramaticke 
spisby v komornej a výrazne komediálnej 
úprave. Príďte si s nami vychutnať divadlo 
pod hviezdami. Pozvali sme Divadlo 
COMMEDIA z Popradu, ktoré sa už od roku 
1968 skrz javisko prihovára ľuďom svojou 
hravosťou, ľudovou poetikou a nezameni-
teľným svojským humorom.
miesto: nádvorie historickej radnice,
Štúrova 54 / 21.00 h
organizátor: KC Modra / vstupné 3€

19. – 21. 7.
Huncokárske hody 
miesto: areál Penziónu Huncokár v Modre 
– Piesku
organizátori: Penzión Huncokár,
O. Z. Huncokári na Piesku a Modranský 
turistický spolok

27. 7.
Vinári v chotári 
Víno sa rodí vo vinici, nevšedná ochutnávka 
vína priamo v krajine s bohatým sprievod-
ným programom
organizátor: OZ Víno z Modry / 14.00 – 22.00 h

Kultúrne leto 2019
Pripravili sme pre vás prehľad mestských
podujatí, ktorými si môžete spríjemniť letné 
mesiace v našom meste. Niektoré sú z dielne 
Kultúrneho centra, iné pripravili miestne
združenia a spolky. Prajeme vám pekné leto.

zdroj: Festival Pohoda



13
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

27. 7.
Organový festival v Modre
VI. ročník medzinárodného festivalu 
Roman Gryń – trúbka  (PL)
Bogdan Narloch – organ (PL)
miesto: Kostol sv. Štefana Kráľa / 19.00 h
organizátori: Bachova spoločnosť na Slo-
vensku, Mesto Modra

28. 7.
Cyklistická časovka Ivana 
Červenku na Zošku až ku 
hviezdam 2019
12. ročník cyklistickej časovky
miesto: Modra – Harmónia 
organizátori: AŠK-Sportreport Pezinok, 
Mesto Modra

28. 7.
Gitarový koncert 
letný večerný koncert klasickej gitary 
program: Quartetto Nero
miesto: Nemecký evanjelický kostol / 19.00 h
organizátor: KC Modra, ECAV Modra

1. 8.
Najkrajšie výlety pre deti
Beseda Viery Polákovej a Zuzany Polonskej 
o úžasných výletoch, ktoré môžete zažiť 
s deťmi v Bratislave a okolí. Rovnomenná 
kniha je ideálnym námetom na plánovanie 
rodinných výletov a zmysluplného trávenia 
voľného času s deťmi. Súčasťou poduja-
tia bude aj malý workshop, kde budeme 
pracovať s mapami, hľadať indície a aj si 
zasúťažíme o knižné ceny. 
miesto: Letná čitáreň pri KD / 18.00 h

2. – 3. 8.
Zvuk for Modra 
Medzinárodný hudobný festival prinesie 
do nášho mesta svieže, hravé a súčasné 
zvuky jazzu a ďalších hudobných žánrov. 
Festival okrem skvelých vystúpení ponúkne 
aj bohatý sprievodný program.
účinkujú: Sisa Fehér & Vladko Mikláš: 
Bardo, WoodPack Brothers + workshop, 
Clarinet Factory (CZ), Golnar & Mahan (AT), 
Simsa Fünf (AT), DUSKA (HU/SK), Eve-
rywhen – Sonja Ferienčíková a ďalší. 
miesto: Nemecký evanjelický kostol,
nádvorie historickej radnice, kaviarne
a ulice mesta  
organizátor: OZ Spectaculum

3. 8.
Organový festival
Giulia Biagetti (organ) / IT
miesto: Kostol sv. Štefana Kráľa 
organizátori: Bachova spoločnosť
na Slovensku, Mesto Modra

10. 8. 
Organový festival 
Helmut Hauskeller (panova flauta) / DE
Stanislav Šurin (organ) / SK
miesto: Evanjelický kostol v Modre-Krá-
ľovej
organizátori: Bachova spoločnosť
na Slovensku, Mesto Modra

16. – 18. 8.
Hudba Modre 2019
festival komornej vážnej hudby
miesto: Nemecký evanjelický kostol 
organizátor: OZ Hudba Modre, KC Modra

22. 8.
Whiskyho
cestovateľské kino
Spevák kapely Slobodná Európa Whisky, 
sa po dlhých rokoch cestovania po od-
ľahlých kútoch piatich kontinentov rozho-
dol vytiahnuť na svetlo sveta svoje mnohé 
zážitky a fotografie zo svojich výprav. Na 
svojich cestách navštívil viac ako 60 krajín, 

Kultúrne leto 2019 www.kcmodra.sk

v ktorých sa zameriaval najmä na odľahlé 
oblasti s atraktívnymi prírodnými scenéria-
mi, zachovalými pôvodnými etnikami a kul-
túrami, bez turistického ruchu. Pozývame 
vás na posedenie, na ktorom vám Whisky 
osobne premietne fotografie a porozpráva 
zážitky z jednotlivých výprav.
miesto: Letná čitáreň pri KD / 20.00 h
organizátor: KC – Mestská knižnica Modra

24. 8.
Pivný festival Modra 2019
festival pre milovníkov zlatého moku 
miesto: pred kultúrnym domom Modra 
organizátor: Lovino, s. r. o 

24. 8.
Deň modranského sirotinca 
obed zo sirotinca, prednášky, program
a tvorivé dielne pre deti  / 11.00 – 18.00 h  
organizátori: ECAV Modra, Modranská 
beseda

7., 14., 21., 28. 8.
Letné kino Mier 
V auguste sme pre vás pripravili letné 
kino pod hviezdami na nádvorí historickej 
radnice. Štýlové premietanie sa uskutoční 
každú stredu o 21.00 h. Môžete sa tešiť
na štyri premietania s výnimočnou
atmosférou. 
miesto: nádvorie historickej radnice / 21.00 h 
organizátor: KC – Kino Mier Modra
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Čítanie vám pristane
Laco Kerata, scenárista, reži-
sér, spisovateľ a herec, ktorý sa 
predovšetkým venuje dabingu 
odporúča čitateľom modranskej 
knižnice autora Daniela Majlin-
ga.
„Čitateľom modranskej knižnice 
by som rád odporučil knihu Ruz-
ká klazika od Daniela Majlinga. 

Je to taká príjemne absurdná 
knižka, kde sa človek nasmeje, 
ale nasmeje sa veľakrát aj na 
veľmi vážnych veciach. V knihe 
je niečo akoby nielen z ruskej 
histórie ale aj z našej histórie. 
Má takú zvláštnu patinu. Je to 
veľmi zaujímavá a na slovenské 
pomery nezvyčajná kniha.“

Agáta Petrakovičová Ši-
kulová, historička, ku-
rátorka SNM - Múzea 
slovenskej keramickej 
plastiky, autorka mno-
hých kníh zachytávajú-
cich modranskú históriu 
a jej osobnosti, odporú-
ča čitateľom modran-
skej knižnice prečítať 
si veselé a roztopašné 
príbehy deväťročné-
ho dievčatka Pipi Dlhej 
Pančuchy od Astrid Lin-
grenovej.
„Autorku Astrid Lin-
grenovú som si vybra-
la, lebo ju mám veľmi 
rada. Mám rada všetky 
jej knižky. Keď som ich 
čítala deťom, tak som to 
všetko prežívala nanovo. Kniha 
bola síce napísaná dávno, no aj 
napriek tomu je veľmi aktuálna. 
Myslím si, že by ju mali čítať aj 
chlapci aj dievčatá, ale chce-
la by som vyzdvihnúť najmä 
dievčatá. Postava Pipi Dlhej 
Pančuchy totiž vychováva se-
bavedomú emancipovanú mla-
dú ženu. Pipi Dlhá Pančucha 

je silná, zvláda všetky problé-
my, mení ich na nevšedné dob-
rodružstvá. Je to dievča činu. 
Knihu odporúčam rodičom aj 
deťom, pretože ju považujem za 
výbornú výchovnú knižku.“
Kampaň z verejných zdrojov fi-
nančne podporil Fond na pod-
poru umenia, hlavný partner 
projektu. (kc)

Zvuk for Modra
Víno, relax a džez počas augustového mestského festivalu 

Od 2. do 4. augusta bude Modra žiť hudbou. Hu-
dobným srdcom nového festivalu bude džez. Na 
svoje si však prídu milovníci rôznych hudobných 
žánrov aj rodiny s deťmi či náhodní návštevníci.

Festival je inšpirovaný podu-
jatím Zvuk for Štiavnica. Po-
čas jeho nultého ročníka sa 
prvý augustový víkend stanú 
nádvorie historickej radnice, 

komunitná záhrada, Evanje-
lický kostol či Café Modur, 
ktoré ožijú zvukmi. V spo-
lupráci s členmi Cirkevného 
zboru ECAV na Slovensku 

Modra, miestnymi umelca-
mi, majiteľmi kaviarní a KC 
Modra organizátori veria, že 
hudba do Modry patrí. Domá-
cu scénu bude reprezentovať 
slovenská speváčka, textárka 
a skladateľka Sisa Fehér, kto-
rá spoločne s gitaristom Vlad-
kom Miklášom predstaví svoj 
najnovší hudobný projekt Bar-
do. Počas sobotného a nedeľ-
ného rána v Café Modur diváci 
zažijú predstaviteľov mladej 
scény, Štefan Szabó a Miška 
Turcerová s projektom uaua 
a svoj debut uvedie bratislav-
ská kapela Trilobeat. Počas 
sobotnej hudobnej siesty za-
hrá slovensko - maďarské duo 
Duska, ktoré si odnieslo aktu-
álne cenu za live performan-
ce v súťaži mladých talen-
tov Jazz Start Up. Pripravený 
bude aj koncert Woodpack 
Brothers spojený s worksho-

pom hry na woodpack pod ve-
dením Borisa Čellára, autora 
tohto rytmicko-melodického 
hudobného nástroja. Cestou 
cez klasiku, džez až k experi-
mentom, naprieč hudobnými 
žánrami sa vydáme spoloč-
ne s Clarinet Factory z Čiech. 
O sile rakúskej džezovej scé-
ny nás presvedčí Simsa Fünf 
či hudobníci s exotickým pô-
vodom z Iránu, Golnar & Ma-
han. Súčasťou programu bude 
aj netradičné spojenie hudby 
a tanca v podaní Sonji Ferien-
číkovej v predstavení Every-
when a hudobno-vizuálna in-
štalácia Bdelosť modranského 
výtvarníka Martina Dzureka.
Podujatie z verejných zdro-
jov podporil Fond na podpo-
ru umenia, ktorý je hlavným 
partnerom festivalu. Sponzor-
mi festivalu sú Mesto Mod-
ra, Bratislavský samosprávny 
kraj a SOZA.
Podrobné informácie nájdete 
na stránke: www.zvukformod-
ra.sk. (red)
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Osamelí bežci, maľovaná abeceda 
a majolika na Feliber poetry
Zdá sa vám, že poézie je v dnešnej dobe už pramálo? Aj preto 
vznikol pred troma rokmi jedinečný festival Feliber poetry. 
Festival plný čítania, diskusií, workshopov v spojitosti s ďal-
šími druhmi umenia. Aktuálny ročník sa uskutočnil v dňoch 
24. - 26. mája 2019 opäť v mestách Pezinok a Modra a bol 
venovaný básnickej formácii Osamelí bežci a ich umeleckej 
zbierke Návrat anjelov, ktorá vyšla v roku 1964 v prvom čísle 
časopisu Mladá tvorba. 

Pezinskú časť festivalu 
v Schaubmarovom mlyne otvo-
rila poetická performance aka-
demického maliara Ruda Siko-
ru. V programe bola počas dňa 
aj výstava slovenských výtvar-
níkov Do divočiny! v sprie-
vode hudobných vstupov 
študentov bratislavského kon-
zervatória. V Modre pokračo-
val festival sobotnými nesko-
rými raňajkami pripravenými 
v Múzeu slovenskej keramic-

kej plastiky spojenými s ver-
nisážou výstavy Hore Modrou 
maľovaná dlážka, ktorú tvorí 
keramika z produkcie Sloven-
skej ľudovej majoliky. Kúzlo 
maľovanej keramiky dotvára-
jú vtipné verše z hrnčiarskych 
dielní, našich pivníc a chotára. 
Festival sa preniesol do Komu-
nitnej záhrady, kde pokračo-
val multižánrovým programom 
a koncertom kapely Talent 
transport, na ktorom zazneli aj 

texty „osamelého bežca“, bás-
nika Ivana Štrpku. Sprievodný-
mi podujatiami popri hlavnom 
programe bola recitačná sú-
ťaž pre deti z Pezinka a Modry 
s názvom Maľovaná abeceda, 

diskusie s básnikmi na stred-
ných školách a v neposlednom 
rade premietanie filmu Dežo 70 
v Kine Mier Modra.
Festival Feliber Poetry 2019 
pripravili Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku a Kultúrne cen-
trum Modra v spolupráci part-
nermi a za podpory Fondu na 
podporu umenia. (red)

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

Inzercia MZ info: 0911 999 784Modra Art
Rozhľadňa Alexandra Filípka
Oslovili sme rôznych umelcov, aby zveč-
nili dominanty Modry a okolia. Každý 
z nich má vlastný štýl a vy rozhodnete, 
ktorý motív vytlačíme na tričká. Sledujte 
pribúdajúce ilustrácie na mestskom Fa-
cebooku, lajkujte tie naj a možno práve 
vy získate od mesta Modra jedno z ori-
ginálnych tričiek ako darček. Dnes dielo 
Jána Vajsábela - Rozhľadňa.
Obľuba horských rozhľadní s vyhliadkami 

prišla na územie Uhorska v 80. rokoch 19. 
storočia v dobe vzniku turistických spol-
kov. Modrania mali najstarší slovenský tu-
ristický spolok, nuž kde inde by mala stáť 
rozhľadňa, keď nie tu. A tak prišla na svo-
je miesto - na Veľký Kugel s novou módou 
aj krásna drevená Irma. Meno akiste dosta-
la po niektorej ctenej manželke mestského 
pána, pretože rozhodujúce slovo mali v lese 
vždy páni, členovia mestskej rady. Osobit-
né miesto medzi touto elitou zastával lesný 
radca Alexander Filípek. Slovutného pána 
spomíname z dôvodu, že viac ako po sto ro-
koch - v novembri 2018, vystriedala na Veľ-

kej Homoli rozhľadňu Irma 
nová rozhľadňa s jeho me-
nom. Veža meria 20,4 metra 
a z jej výšky sa dá v peknom 
počasí zahliadnuť okrem 
Malých Karpát aj Biele Kar-
paty, Považský Inovec, Tri-
beč, Strážovské vrchy, Vtáč-
nik, Veľkú Fatru, Pohronský 
Inovec a dokonca aj východ-
né Alpy. A tak sa striedajú 
malé, príjemné paradoxy aj 
v takých faktoch akými sú 
mená rozhľadní... Kto vie, čo 
za stavbu bude stáť na Ho-
moli o 100 rokov?

Zuzana TICHÁ, 
MsÚ a Agáta PETRAKO-

VIČOVÁ ŠIKULOVÁ, 
SNM-MĽŠK
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Relax pre vás

Júnová krížovka
Medzi zvláštnosti Modry patria 
aj dva evanjelické kostoly sto-
jace vedľa seba. Jedným z nich 
je tzv. Slovenský kostol. Ten-

to svätostánok bol postavený 
v neoklasicistickom slohu v ro-
koch 1825 - 1835 podľa plat-
ných podmienok Tolerančného 

patentu, (1. tajnička). Táto bo-
la pristavená a chrám zväčše-
ný koncom 19. storočia. Fasá-
dy kostola sú v novorománskom 
štýle a nad zvonovými otvormi 
sú (2. tajnička). Sakrálny objekt 
je trojloďový priestor zaklenutý 
pruskými klenbami. Klasicistic-

ká kazateľnica i oltár s obrazom 
Zmŕtvychvstania sú z roku 1835. 
V rovnakom slohu sú aj svietni-
ky s plastikami anjelov z konca 
19. storočia. Z pôvodného kos-
tola z 18. storočia, zničeného 
požiarom, sa zachovala kamen-
ná (3.tajnička). F. CVENGROŠ

Autor :
František
Cvengroš
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Oslava Dňa detí
Občianske združenie Kráľovan 
v spolupráci s Mestom Mod-
ra, Kynologickým klubom Já-
na Stolárika, Mestskou políciou 
v Modre a Obvodným oddele-

ním Policajného zboru Modra 
pripravili pre našich najmen-
ších hravé popoludnie pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa de-
tí. Oslavy sa konali 2. júna na 

vynovenom priestranstve pred 
Kultúrnym domom Kráľová. 
V programe sa vďaka ukážkam 
deti dozvedeli, čomu všetkému 
je možné naučiť psíka a zau-
jímavé boli informácie o práci 
našich policajtov. V rámci hier 
nechýbali aj lákavé odmeny 

alebo rodičmi opečené voňa-
vé špekáčiky. MDD je v histo-
rickej časti Kráľová tradíciou, 
o ktorú sa už niekoľko rokov 
starajú práve členky miestne-
ho občianskeho združenia. Tak, 
milé deti, ešte raz všetko naj-
lepšie k vášmu sviatku! (jk)
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S láskou spomíname
Dňa 9. 5. 2019 uplynuli 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama, sestra, svokra, bab-
ka, prababka, príbuzná a priateľka Helena Galovi-
čová. Ten, kto ju poznal, nech spomenie si, ten kto 
ju mal rád, nezabudne... S láskou a úctou spomína 
rodina.

Poďakovanie
Smútiaca rodina po zosnulom Filipovi Urbanov-
skom úprimne ďakuje všetkým, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s našim milovaným synom, ktorý nás opustil 
8. 5. 2019. Zároveň ďakujeme za prejavenú sú-

strasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina. 

Spomienka
Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť 
neprestáva. Dňa 20. júla si pripomenieme 1. výro-
čie, čo nás opustila naša milovaná Hanka Petran-
ská. Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú manžel, synovia 
Tomáš, Martinko a ostatná smútiaca rodina. 

Tichá spomienka
So smútkom v srdci spomíname na našu milova-
nú maminu, babku a prababku Ľudmilu Ulrichovú, 
ktorá nás opustila 28. júna 2017. Venujte jej tichú 

spomienku.

Spomienka
Dňa 6. 7. 2019 si pripomenieme 5. výročie od smrti 
mojej manželky Ruženy Trajdovej. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku. Spomína man-
žel a syn Rastislav s rodinou. 

Spomíname
Dňa 18. júna 2019 si pripomíname 10. rok, čo nás 
opustila Mária Záleská. Ďakujeme všetkým, ktorí 
jej spolu s nami venujú tichú spomienku. S láskou 
spomína smútiaca rodina. 

Riadková inzercia
 z Klasická masáž - Michal Bednarovský, Vajanského 1, Modra.

 Tel.: 0915 977 517
 z Poupratujem Váš byt, dom, kancelárie - v Modre, Pezinku a blíz-

kom okolí, v dopoludňajších hodinách”. Tel.: 0907 244 202

Kúpim garáž v Modre 
na Vajanského ulici 
a blízkom okolí.

Tel.: 0911 540 107

Celoštátne kolo olympiády zo 
slovenského jazyka a literatúry
Modra sa stala počas dvoch 
dní, 11. a 12. apríla, dejiskom 
celoštátneho kola 11. ročníka 
Olympiády zo slovenského jazy-
ka a literatúry. Záštitu nad pod-
ujatím prevzal primátor Modry 
Juraj Petrakovič a olympiáda sa 
konala v Harmónii v priesto-
roch Študijného a kongresového 
strediska Centra ďalšieho vzde-
lávania UK Bratislava. Sláv-
nostného odovzdávania cien sa 
napoludnie zúčastnila Michaela 
Galovičová z Referátu školstva 
Mestského úradu v Modre. Prí-

tomných v mene primátora mes-
ta pozdravila a odovzdala víťa-
zom v jednotlivých kategóriách 
vecné ceny. Účastníci tohtoroč-
ného celoštátneho kola olym-
piády, ktoré sa v Modre konalo 
po prvýkrát, počas sprievodného 
programu navštívili Múzeum Ľ. 
Štúra v Modre. Olympiádu pri-
pravilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, Iu-
venta-Slovenský inštitút mláde-
že a Slovenská komisia Olym-
piády zo slovenského jazyka 
a literatúry. J. KUCHTOVÁ

Požiarna ochrana 
očami detí
V tohtoročnom 37. ročníku súťaže grafických prác žiakov 
základných škôl s názvom Požiarna ochrana očami detí sa 
zúčastnili deti z okresu Pezinok. Predložené súťažné práce 
hodnotila odborná porota zložená z výtvarníkov i hasičov. 
Deti súťažili v kategóriách mladší a starší žiaci v žánroch 
maľba, grafika - kresby, kombinovaná tvorba a tiež pod-
ľa obsahovej témy preventívno-výchovná práca, hasičská 
zásahová a záchranárska činnosť. Vybraným prácam boli 
udelené 1., 2., 3. cena, v oboch kategóriách a tiež ceny poro-
ty za osobitné výtvarné práce. Do súťaže sa zapojili aj žiaci 
ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ Vajanského 93 Modra. 

Kategória mladší žiaci:
E. M. Herrera .1. cena: kresba, 
M. Haffnerová 3. cena: kres-
ba, D. Jakubčík 2. cena: PO, N. 
Bucková 3. cena za záchranu 
života, A. Hrnčiariková 1. cena 
prevencie pred požiarmi.

Kategória starší žiaci:
K. Krajčovičová 1. cena kres-
ba, E. Hornáčková 2. cena: kres-
ba, A. Kováčová 3. cena PO, N. 
Gladišová 1. cena za záchranu 
života, D. Malčeková 2. cena 
za záchranu života, E. Tomano-
vičová 2. cena prevencie pred 
požiarmi, E. Blišťanová 3. cena 
prevencie pred požiarmi. 
Ceny si víťazi prevzali na sláv-
nostnom otvorení výstavy sú-

ťažných prác na ZŠ Fándlyho 
v Pezinku, kde bol tiež priprave-
ný pôsobivý kultúrny program. 
Víťazov, rodičov a pedagó-
gov privítala riaditeľka ZŠ M. 
Hlúšková. V mene mesta Pez-
inok pozdravila hostí i víťazov 
súťaže viceprimátorka Pezin-
ka M. Vagingerová a spoločne 
s kurátorom výstavy, vrchným 
inšpektorom DPO SR P. Rone-
com otvorili výstavu a odovzda-
li víťazom diplomy i vecné ceny. 
Všetci prítomní si so záujmom 
pozreli tohoročnú výstavu kde 
boli tiež vystavené práce, kto-
rým porota pod vedením pred-
sedníčky A. Burdanovej udelila 
ceny poroty. Výstava bola prí-
stupná i verejnosti. (pr, red.)
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Pomník Samuela Zocha
Z histórie Modry
Modranský cintorín je miestom odpočinku viacerých významných ľudí. Mnohí 
ho dokonca považujú za druhý národný cintorín. Dôvodom je, že sa tu nachá-
dzajú hroby takých velikánov akými bola napríklad rodina Hajnóczyová, Ľu-
dovít Štúr so svojim bratom a rodinou, alebo rodina Zochová. 

Posledná z rodín zanechala v medzivojno-
vej Modre veľmi silnú stopu. Prvým čle-
nom rodiny bol evanjelický farár Pavel 
Zoch a jeho pokračovateľom farár, prvý 
bratislavský župan a napokon biskup a po-
litik Samuel Zoch. Spolu s manželkou sa 
zapísal do miestnej histórie najmä ako 
opatrovateľ a ochranca slabších a chudob-
ných a najmä detí. Svoj pomerne krátky 
život prežil zväčša v Modre, zomrel 4. ja-
nuára 1928 vo veku 45 rokov. Ako osoba 
celorepublikového významu bol až do 50. 
rokov 20. storočia pripomínanou osob-
nosťou. Pri jeho hrobe sa konávali pietne 
stretnutia aj oslavy štátnych sviatkov. Fará-
ra si pripomínali tiež siroty, ktoré našli do-
mov v Zochovom sirotinci.

Miesto posledného odpočinku pre se-
ba a svojich blízkych vybral Zoch sám. 
Pre Samuela Zocha ako farára bolo dô-
ležité myslieť aj na smrť, snažil sa byť 
pripravený na túto skutočnosť, ktorá 
sprevádza život každého človeka.
„Pomník som našiel už hotový. Je to 
pekné, impozantné a predsa nie nápad-
né. Budeme teda i my tam spočívať 
pri našich milých. Že sme vraj mladí 
na to, aby sme si miesto na hrobitove 
chystali. Ale je niečo velebného v tom, 
keď sa človek naučí myslieť na smrť 
a keď sa mu smrť nestáva niečím hroz-
ným.“ Zuzana TICHÁ, MsÚ

a Agáta PETRAKOVIČOVÁ 
ŠIKULOVÁ, SNM-MĽŠ 

Smiem prosiť?
Poďte s nami pretancovať zvyšok roka po turistických destiná-
ciách, pamiatkach a zaujímavostiach Malokarpatského regiónu. 
Tanečný sprievodca Malokarpatským regiónom vznikol v spo-
lupráci s Baletom SND a SĽUK-om. Zábery Sandry Benčičovej 
zachovávajú genius loci každej lokácie, niekde zobrazujú hra-
vosť, inde majestátnosť, jemnosť a v niektorých prípadoch silný 
kontrast prostredia a tanečnej pózy. 

Kalvária v Modre
Ku kalvárii postavenej v roku 
1814 vedie unikátna keramic-
ká krížová cesta. Rešpektuje 
kultúrnu identitu Modry spo-

jenú s vinárstvom, vinohrad-
níctvom, kameňom, keramikou 
a hlinou. Keramické kachlice, 
ktoré znázorňujú jednotlivé za-
stavenia na symbolickej ceste 

za ukrižovaním Ježiša Kris-
ta sú dielom majstrov ke-
ramikárov: Mariána Lišku, 
Jozefa Franka, Igora Mesí-
ka, Jána Viglaša a Jána Pe-
čuka. Modranská krížová 
cesta s kalváriou je umiest-
nená vo vinohradoch a po-
čas západu slnka vyzerá ako 
magické miesto, kde nájdu 
pokoj a odpustenie veriaci 
i neveriaci. 
Na fotografii Andrej Sza-
bo, prvý sólista Baletu SND 
a Silvia Najdená, sólistka 
Baletu SND. Andrej je drži-
teľom niekoľkých cien Li-
terárneho fondu (za postavu 
Popolvára v detskom bale-

te Popolvár (2008), za posta-
vu Rotbarta v Labuťom jazere 
(2009) a postavu Kurbského 
v Ivanovi Hroznom. Silvia zís-
kala niekoľko cien Literárneho 
fondu za stvárnenie sólových 
postáv v baletoch Spiaca krása-
vica, Vivaldiho štyri ročné ob-
dobia, Serenáda, Popolvár atď. 

V roku 2004 bola nominovaná 
na cenu Kvet baletu v kategórii 
najvýraznejší mladý talent.

Hotel Zochova chata
Malé Karpaty ukrývajú 
v hustom bukovom poraste 
lesný klenot. Na mieste pô-
vodnej Zochovej chaty z roku 
1932 vyrástol luxusný štvor-
hviezdičkový wellness hotel. 
Získal ocenenie Stavba roka 

2011 za citlivú symbiózu ar-
chitektúry s prírodným pro-
stredím. Hotel je postavený 
podľa princípov feng šuej, 
každý predmet v ňom má svo-
je presné miesto a orientáciu. 
Načerpajte silu vo wellness 
a spa centre s výhľadom na 
jazierko a okolitý les. K dis-

pozícii máte bazén, vírivku, 
sauny, Kneippov kúpeľ, ľa-
dopád, zážitkové sprchy, te-
pidárium, masážne miestnos-
ti, fitness centrum, telocvičňu 
a nádhernú wellness záhradu 
so saunou a vírivkou, ktorú 
môžete mať len pre seba. Na 
fotografii Brigita Stráňavčino-
vá a Frederika Stráňavčinová, 
tanečnice SĽUK-u.

Zuzana TICHÁ
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Pripravujeme výstavu o histórii športu v Modre
Po úspešnej minuloročnej vý-
stave „Modra hlavné mesto ví-
na“ počas Modranského vino-
brania pripravuje tretí sektor 
výstavu aj na tohoročnom vino-
braní v dňoch 27. - 29. septem-
bra 2019 pod názvom „História 
športu v Modre.“ Výstavu pod 
záštitou Komisie školstva, mlá-
deže a športu pri Mestskom za-
stupiteľstve pripravuje Modran-
ská muzeálna spoločnosť spolu 
s neziskovou organizáciou roz-
voja vidieckej turistiky v Modre 
a ďalšími organizáciami tretieho 
sektora. Organizátori chcú vy-
užiť na výstavu priestory Starej 
radnice ešte pred pripravovanou 
rekonštrukciou.

Cieľom výstavy je oboznámiť 
návštevníkov s históriou športu 
v Modre, propagovať zdravý štýl 
života najmä pre mladých ľudí, 
pre seniorov a ostatných obyva-
teľov mesta. Organizátori výsta-
vy v spolupráci s Modranským 
turistickým spolkom chcú pred-
staviť, okrem iného, 127-ročnú 
históriu turistiky pod Malými 
Karpatmi, ktorá patrí medzi naj-
staršie organizované turistické 
oddiely na Slovensku. Športové 
organizácie a jednotlivci posky-
tujú cenné informácie o vývoji 
športu v modranských školách 
a v samotnom meste. 
Najväčšiu slávu modranskému 
športu robil hádzanársky od-

diel, ktorý celé desaťročia pô-
sobí v najvyšších súťažiach na 
Slovensku a vychoval stovky 
mladých športovcov. Podobne 
možno oceniť i ďalšie športy ako 
futbal, volejbal, tenis, ľahkú at-
letiku, pozemný hokej, lezectvo, 
šach a ďalšie disciplíny. Záslu-
hu na úspechoch modranských 
športovcov majú predovšetkým 
tréneri, učitelia telesnej výchovy 
a ďalší dobrovoľní funkcionári, 
ktorým patrí vďaka. Na výstavu 
chceme zaradiť i športovcov, kto-
rí pochádzajú z Modry a úspe-
chy dosiahli v iných, napríklad 
vysokoškolských športových 
organizáciách. Úspechy v špor-
te dosahujú i modranskí seniori 

v rámci súťaží Jednoty dôchod-
cov Slovenska. Organizátori vý-
stavy chcú nadviazať na každo-
ročné vyhodnotenie výsledkov 
ankety „Športovec mesta Mod-
ry“ a zároveň sa v dotazníkovom 
prieskume obracajú na športové 
oddiely, školy a širokú verejnosť 
s prosbou o poskytnutie infor-
mačných materiálov so športo-
vou tematikou ako sú fotografie, 
diplomy, ceny, novinové výstriž-
ky, športové náradie a iné expo-
náty. 
Záujemcovia o spoluprácu môžu 
kontaktovať organizátorov na tel. 
čísle 0918 124 794.

František MACH, 
Emil ŠIMONOVIČ

Klárina výstava fotografií
Milí čitatelia Modranských zvestí, volám 
sa Klára Reichbauerová a v Modre, mes-
te plnom histórie, som prežívala svoje det-
stvo. Chodila som tu do školy a boli to krás-
ne chvíle! Teraz navštevujem rehabilitačné 
stredisko Claudianum. Nádherné spomienky 
a matka príroda ma inšpirovali vytvoriť sé-
riu fotografií, ktorú som nazvala Vyznanie: 
vyznanie prírody nám ľuďom v západe sln-
ka, v zlatistej farbe klasu, v modrej oblohe... 
S týmito fotografiami by som sa chcela s va-
mi podeliť. Srdečne vás pozývam na pre-
dajnú výstavu, ktorá začne vernisážou 1. 8. 
2019 v kaviarničke Musique Club Galerie na 
Štúrovej ulici 61 v Modre. Výstava potrvá 
do 15. 8. 2019. Ak vás diela oslovia, môžete 

si ich zakúpiť priamo na výstave. Teším sa 
na stretnutia s vami! Pripájam aj malú ochut-
návku z mojej básnickej tvorby.

Chlieb
Už koníky podkovičkami klopú,
Kosci na vozoch sa vezú,
Kosy ostré a oslička pri opaskoch nese sa
Do poľa,
Veď bude úroda zlatistá. 
Žitko sa ligoce
A cepy sa pustia do práce
Padá zrnko za zrnkom
Plentička vyšívaná
Plevy od zrniek oddieľa. 
Pri stole sedí rodinka

A voňavý chlebík krája
Ách, Slovensko, domovina moja
Aká si mi krásna!

Vaša, dušou Modranka, Klára

Úspešná Galicja Vitis 2019
Už po deviaty raz poľskí vinári 
a vínomilci usporiadali v drsnej 
malopoľskej vinohradníckej 
oblasti medzinárodný konkurz 
vín. Tentokrát sa konal v dňoch 
14. - 16. mája v Zakopanom. 
Takmer 500 vín z 12 krajín 
sveta súťažilo v 8 kategóriách. 
Najúspešnejšou krajinou (103 
vín) bolo Moldavsko. Získalo 
tri tituly šampiónov. Z hľadis-
ka medailovej úspešnosti vy-
hrali však slovenské vína. Tých 
bolo v súťaži 117 a boli ocene-
né 33 zlatými a 8 striebornými 

kovmi. Výrazný úspech zazna-
menali naše modranské moky. 
Rizling rýnsky 2018 zo Chate-
au Modra sa v kategórii „wina 
biale wytrawne - biele suché“ 
stal šampiónom súťaže Galicja 
Vitis 2019! Kolekciu modran-
ských vín obohatili dve strie-
borné medaily. Dudove „Móže 
byt 2018“ a Šebove (E. Šebo) 
Rulandské biele 2018 získali 
strieborné kovy. Všetkým sr-
dečne blahoželáme.
 Fedor MALÍK
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Vyznamenanie pre K. Jelemenského
Niekoľkonásobný dekan Stroj-
níckej fakulty Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratisla-
ve doc. Ing. Karol Jelemenský, 
PhD. z Modry bol ocenený ra-
kúskym vysokým štátnym vy-
znamenaním za dlhoročný 
prínos v kooperácii medzi Slo-
venskom a Rakúskom na poli 
vedy a vzdelávania.
Prezident Rakúskej republiky 
Alexander Van der Bellen mu 
udelil Rakúsky čestný kríž za 
vedu a umenie 1. triedy. Vyzna-
menanie Karolovi Jelemenské-
mu odovzdala 26. apríla 2019 

veľvyslankyňa Rakúskej repub-
liky na Slovensku J. E. Margit 
Bruck-Friedrich.
Súčasne si prevzal aj ďakovný 
list ministerky Školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Martiny 
Lubyovej.
„Vyznamenanie považujem za 
prejav uznania mojej dlhodo-
bej, viac než 20 ročnej činnosti 
v rámci bilaterárneho programu 
Akcia Rakúsko – Slovensko, spo-
lupráca vo vede a vzdelávaní. Je 
to pre mňa pocta mimoriadne-
ho rozmeru. Za vyznamenaním 
sú aj ďalší ľudia, s ktorými som 

mal tú česť a potešenie praco-
vať počas dlhodobého prednáš-
kového  pobytu na Technische 
Universität Wien a pri úspešnej 
výskumnej  spolupráci s Univer-
sität Innsbruck“ povedal 
Karol Jelemenský.
Doc. Jelemenský pôsobil 
viac než 10 rokov ako dekan 
Strojníckej fakulty STU. 
Bol a je členom význam-
ných vedeckých a pedago-
gických grémií doma i v 
zahraničí. Absolvoval dlho-
dobé prednáškové a študijné 
pobyty na ETH Zürich a TU 

Mníchov. Realizoval viac ako 50 
projektov pre prax.
Poznámka redakcie: Karol Jele-
menský postavil spolu s ďalšími 
nadšencami prvý umelý lyžiar-
sky svah v Modre na Zochovej 
chate a to vrátane vleku a príslu-
šenstva. Red., zdroj: web, kj 

Žili medzi nami...
Umelecký keramik Pavol Ondič
Umenie je odpradávna späté so životom človeka. Máva mno-
ho podôb, vytvára ho mnoho umelcov a majstrov svojho re-
mesla. Modra je známa, a to aj vďaka neúnavným ľuďom, 
ktorým záleží na zachovaní tradična, i maľovanou kerami-
kou. Keramikárov a keramických maliarov pôsobilo i pod-
nes u nás pôsobí niekoľko. Známe výrobné dielne Sloven-
skej ľudovej majoliky ožili, pece začali sálať teplo a postupne 
z nich vychádza úžitková i dekoratívna keramika. Významná 
je i tvorba súkromných keramikárov.

Jedným z mnohých majolikár-
skych majstrov - umeleckých 
keramikov, maliarov figuralis-
tov a kachliarov retušérov bol aj 
Pavol Ondič (nar. 28. mája 1932 
v Budkovciach, zomr. 9. júna 
2004 v Modre-Harmónii). V ro-
ku 2012 pri príležitosti nedoži-
tých 80. narodenín bol uvedený 
do Pamätnej izby obce Budkov-
ce, za prínos pre propagáciu rod-
nej obce a za profesijné úspechy.
Kto bol teda Pavol Ondič? Vý-
počet jeho umeleckej činnos-

ti je takmer nespočíta-
teľný. Už od útleho veku 
rád maľoval a kreslil. Po 
základnej škole nastúpil 
na štúdiá do Martina, kde 
ukončil odbor umelecký 
dekoračný maliar, výroba 
divadelného javiskového 
zariadenia a úspešne vy-
študoval aj ďalšiu školu 
v Hustopečiach, kde skon-
čil ako umelecký maliar. 
Po vojenčine nastúpil ako 
maliar do Slovenského 

národného divadla, kde 
spoznal aj svoju budúcu 
manželku Jozefínu Sza-
layovú, s ktorou sa usadili 
v Modre-Harmónii a ma-
li spolu tri deti. Po svad-
be začína Pavol pracovať 
v Slovenskej kartografii 
ako modelár plastických 
máp. Práca, ktorá si rov-
nako vyžadovala pre-
cíznosť a cit. Po 26 od-
pracovaných rokoch si 
odniesol z podniku oce-
nenie Zaslúžilý pracov-
ník. Napokon v rokoch 
1985 až 1992 sa posúva 
ďalej v profesijnom ži-
vote a začína pracovať 
v známej Slovenskej ľudovej 
majolike ako umelecký maliar 
figuralista. Jeho práca ho napĺ-
ňala, tvoril neúnavne a tak aj 
po nástupe do dôchodku v tej-
to ušľachtilej činnosti, už ako 
živnostník, pokračoval. Na-
maľoval na keramiku nespočet 
portrétov štátnikov okolitých 

krajín, nevynímajúc 21 tanierov 
pre šejkov arabských krajín. 
Tvoril busty aj sošky preziden-
tov, dokonca návrhy portrétov 
zo sadry pre Štátnu mincovňu 
v Kremnici.
Život Pavla Ondiča bol spätý 
s Modrou tak profesne, ako aj 
súkromne. Spolu s rodinou sa 

tešil bežným každoden-
ným radostiam a zaují-
mali ho celkom obyčajné 
veci, ako napríklad stav 
hladiny Kamenného po-
toka v Modre, ktorý sle-
doval ako pozorovateľ 
Slovenského hydromete-
orologického ústavu. Kto 
ste Pavla Ondiča pozna-
li, zaspomínajte si spolu 
s nami...

(red, zdroj: rodina 
P. O., Budkovčan)
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Casovka Ivana Cervenku na Zošku 
až ku hviezdam

28. 7. 2019

XII. rocník

Všetky bližšie informácie
o akcii nájdete na stránke

www.sportreport.sk

Trénujte, cykločasovka bude pre každého!
Obľúbenú Cyklistickú časovku 
Ivana Červenku na Zošku až ku 
hviezdam opäť organizuje cyk-
listický oddiel AŠK Sportreport 

Pezinok. V tradičnom letnom 
júlovom termíne sa stretnú nad-
šenci pohybu, cestnej cyklistiky 
a milovníci prírody. Časovka do 

kopca štartuje v Harmónii, vedie 
hlavnou cestou až po Hvezdáreň 
na Zochovej chate. Všetci ste sr-
dečne vítaní, tak poctivo trénujte. 

Všetky podrobné informácie 
nájdete na: www.sportreport.sk.

(red)

Laskonky navštívili aj prezidenta Kisku
Mažoretky Laskonky trénujú v Súkromnom centre voľného času 
v Modre už od roku 2006. Od vzniku klubu sa im podarilo zís-
kať mnoho ocenení na regionálnych, celoštátnych aj celosveto-
vých súťažiach. Najnovšie v roku 2018 získali dievčatá 2. miesto 
na Memoriáli v Púchove a 4. miesto na MSR v Hlohovci, kde boli 
po prvýkrát vystupovať v kategórií Klasické mažoretky.

Tento rok zahájili dievčatá se-
zónu súťažou v Sobotišti, kde 
si v silnej konkurencii vytan-
covali 3. miesto s Miniformá-
ciou baton Junior. Na súťažiach 
v Českej republike, v Morav-
skej Třebovej a Brne, predvied-
li Laskonky slovenský tempera-
ment a za Miniformáciu Junior 
baton a novú Veľkú formáciu 
Klasické mažoretky si diev-
čatá odniesli z oboch súťaží 

zhodne po dve druhé miesta. 
Veľký úspech zožal aj náš fan-
klub, ktorý bol v publiku nepre-
hliadnuteľný. V júni Laskonky 
ukončili sezónu 3. miestom na 
súťaži v Malackách opäť s Mi-
niformáciou Junior. „Sme pyš-
né, že si naše vystúpenie mo-
hol pozrieť na Mikuláša 2018 
aj pán prezident Kiska pri sú-
kromnej návšteve Laskoniek 
v Primaciálnom paláci. Mažo-

retky Laskonky trénujú dva až 
trikrát týždenne vo vekových 
kategóriách od 4 do 16 rokov. 
Momentálne má klub 22 členiek 
a 4 trénerky, ale stále hľadáme 

nové dievčatá, ktoré by si chceli 
vyskúšať prácu s paličkou alebo 
pom-pomami a rozšírili by tak 
naše rady“, hovorí trénerka Bi-
biána Hodoňová. (red, bh)
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Seniori okresu športovali v Modre
Pod záštitou primátora mesta Modry Juraja Petrakoviča sa 25. mája uskutočnili XVI. 
Športové hry seniorov okresu Pezinok. Podujatie sa konalo v priestoroch areálu Stred-
nej odbornej školy vinársko-ovocinárskej Modra. Hier sa zúčastnilo 79 pretekárov (39 
mužov a 40 žien ) z 10 organizácií JDS okresu Pezinok.

Na otvorení športových hier sa zúčastnili vi-
ceprimátor mesta Modry Marián Gavorník, 
riaditeľka SOŠVO Modra Monika Kisová, 
predsedníčka Okresnej organizácie JDS Mária 
Miškeriková a zástupca sponzora firmy Knott, 
riaditeľ Dušan Špánik. Po krátkych príhovo-
roch hostí, OŠH otvoril viceprimátor M. Ga-
vorník. Súťažiaci si zmerali sily v nasledov-
ných disciplínach: beh na 50 m a 60 m - ženy, 
100 m a 60 m - muži, stolný tenis - ženy, muži, 
hod granátom na cieľ - ženy, muži, streľba zo 
vzduchovky - ženy, muži, vrh guľou - muži, 
hod kriketovou loptičkou do diaľky - ženy, kop 
loptou na bránku cez prekážku - muži, hod lop-
tou do basketbalového koša - ženy.
Súťažiaci boli rozdelení do vekových kategó-
rií: K1 (do 65 r.), K2 (66 - 70 r.); K3 (71 -75 
r.)+ muži, ženy. U mužov aj K4 (76 - 80 r.+). 
Každý súťažiaci sa snažil vydať maximum síl, 
aby obstál čo najlepšie.
ZO JSDS Modra reprezentovalo 21 súťažia-
cich, ktorí získali dovedna 29 medailových 
umiestnení. Na ich získaní sa podieľali:
Oľga Falátová - kat. K3 - 1. m. - granát na cieľ, 
2. m. - streľba zo vzduchovky; Anna Filipová 

- kat, K3 - 1. m. - hod na basket. kôš; Eva Bau-
lovičová - kat. K3 - 2. m - hod na basket. kôš; 
Emília Šebová - kat. K1 - 2. m. - hod kriketkou 
do diaľky, 3. m - streľba zo vzduchovky; Eva 
Uherčíková - kat. K2 - 3. m - granát na cieľ; 
Jozef Jelemenský - kat. K4 - 1. m. - kop na 
bránku cez prekážku, 3. m. - stolný tenis; Ján 
Juran - kat. K1 - 2. m.- beh na 100 m, 3. m. - 
granát na cieľ; Vladimír Kliman - kat. K3 - 1. 
m. - streľba zo vzduchovky; 1.m. - vrh guľou, 
2.m. - stolný tenis; Milan Kľúčik - kat. K4 - 2. 
m. - beh na 60 m, 2. m.- kop na bránku; Vladi-
mír Košnár - kat. K3 - 1. m. - beh na 60 m, 2. 
m. - kop na bránku; Dušan Kozák - kat. K2 - 2. 

m - granát na cieľ, 3. m. - vrh guľou; František 
Mráz - kat. K2 - 1. m. - granát na cieľ; Vincenc 
Mráz - kat. K4 - 2. m. - streľba zo vzduchovky, 
3. m. - kop na bránku; Jozef Pitek - kat. K2 - 1. 
m. - streľba zo vzduchovky, 3. m. - Stolný te-
nis, 3. m. - kop na bránku; Jaroslav Rovenský - 
kat. K3 - 2. m. - streľba zo vzduchovky; Ľudo-
vít Šebo - kat. K2 - 1. m. - kop na bránku, 3. m. 

- streľba zo vzduchovky. Po skončení súťaží 
dobre padol chutný obed, ktorý pripravili ku-
chárky školskej jedálne vinárskej školy. Špor-
tové hry boli ukončené odovzdaním medailí 
a diplomov. Organizačný výbor XVI. Špor-
tových hier seniorov okresu Pezinok ďakuje 
vedeniu mesta Modry za technickú a finanč-
nú podporu, riaditeľke SOŠVO za poskytnu-
tie priestorov a za technickú pomoc, ďakuje-
me tiež vedeniu Gymnázia K. Štúra v Modre. 
Poďakovanie patrí tiež firme Knott a Vieden-
ským pekárňam za sponzorskú podporu ŠH.

Vladimír KOŠNÁR, 
ZO JDS Modra
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Modranské volejbalistky vybojovali 2. miesto v BVL
TJ Slovan Modra volejbalový oddiel žien ukončil sezónu krás-
nym 2. miestom v Bratislavskej volejbalovej lige, ktoré si vy-
bojovali spomedzi 9 družstiev z Bratislavy, Hamuliakova, 
Pezinka a Senca. Volejbalová sezóna 2018/2019 BVL žien sa 
prvýkrát rozšírila o Play-off. Hralo sa systémom doma vonku 
a následne 3 kolá Play-off na 2 hrané zápasy.

Úroveň Bratislavskej volejbalo-
vej ligy je vysoká, keďže v kaž-
dom družstve sa stretnete zoči 
voči bývalým hráčkam extraligy 
ako aj bývalým reprezentantkám 
Slovenska. S každým družstvom 
môžete vyhrať aj prehrať. Po zá-
kladnej časti modranské volejba-
listky skončili na 2. mieste. V pr-
vom kole Play-off sme si doslova 
vybojovali postup do druhého 
kola s Pezinkom. Po výhrach 2:3 
v Pezinku, 3:2 na domácej pa-
lubovke. V druhom kole Play-
-off sme po dvoch vydarených 
a kvalitných zápasoch zdolali Se-
nec 0:3 v Senci a 3:0 doma. Tým 
sme si zaistili postup do finále, 

kde nás čakal ešte nami nepre-
konaný súper Nové Mesto z Bra-
tislavy. Prvý finálový zápas na 
domácej palubovke nám nevy-

šiel a prehrali sme 0:3. Po prehre 
sme sa skoncentrovali a chceli 
sme znepríjemniť súperkám po-
sledný finálový zápas. Čo sa nám 
aj podarilo a vyhrali sme 1:3 na 
súperovej palubovke, čím sme si 
zabezpečili konečné 2. miesto 
Týmto chcem poďakovať všet-
kým hráčkam za výbornú volej-
balovú sezónu. Ďakujem našim 
starším hráčkam Eve Holecovej, 

Majke Benkovej, Zuzane Voj-
tášovej, Tatiane Šimonovičovej 
a Hane Fellingerovej za neustá-
lu podporu a odovzdávanie skú-
seností ako aj mladším hráčkam 
Andrei Vereckej, Eme Liškovej 
a Lucii Poljovkovej z Modry. 
Som rada, že naše mesto Mod-
ra reprezentujú aj dievčatá, kto-
ré dochádzajú nielen na tréningy, 
ale aj zápasy, menovite sestrám 
Mačovským Ivane a Zuzane 
z Pezinka, Kataríne Janošťákovej 
zo Slovenského Grobu, Kataríne 
Mockovčiakovej zo Šale a Ade-
le Nemečkayovej z Bratislavy.V 
mene celého klubu TJ Slovan 
Modra volejbalový oddiel chcem 
poďakovať Ľudovítovi Holeco-
vi za dlhoročnú podporu a mestu 
Modra za dotácie. Sme radi, že aj 
vo volejbale môžeme reprezen-
tovať a zviditeľniť naše mesto 
Modra. Soňa ČISTÁ,
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DOBROTY  
NA GRIL IBA 

Z MÄSA
           štavnaté mäsko, 

   klobásky, ryby,  
špekáčiky, ovčí syr na gril 

TEŠÍME SA NA VÁS NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 
(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

Internet

od4€
mesačne

Internet +TV

od6€mesačne

s archívom

WIFI ROUTER ZADARMO INŠTALÁCIA OD 0€

Kvalitný DOMÁCI INTERNET 
Digitálna HD TELEVÍZA

Stabilný INTERNET 
až do 30Mb/s
Rýchly servis a dohľadová
služba
Až do 109 TV staníc
aj v HD kvalite + TV archív
Najmodernejšie technológie
a zariadenia

objavte svet bez obmedzení...

ZAŽITE NOVÝ SVET DIGITÁLNEJZÁBAVY
 

Modranskí turisti v Slovenskom raji
Slovenský raj - sviežosť, čistota, divokosť, malebné zákutia, 
pohladenie pre dušu i telo... len niekoľko slov, ktorými sa aj 
tak nedá opísať krása tejto časti nášho Slovenska. A práve 
tu sme my turisti z modranského spolku mohli stráviť nie-
koľko dní začiatkom mája. 

Aby nám dlhá cesta autobu-
som lepšie ubehla, cestou tam 
sme sa zastavili na rozhľadni 
Háj nad Novou Baňou. Vie-
dol k nej nenáročný chodník 
lesom okolo Zvonice a pút-
nického miesta Kohútovo. 
Z diaľnice pôsobí Nová Baňa 
ako bytovkové nezaujímavé 
mesto, ale čím ďalej a vyššie 
sa ukazovali krajšie pôvodné 
časti mesta. Zastávka aj s vy-
hliadkou Háj stojí za to. Pobyt 
v Slovenskom raji sme začali 
inak ako turistikou.
Keďže v ten deň pršalo, po-
zreli sme si Ochtinskú arago-
nitovú jaskyňu s ojedinelou 
výzdobou bielych ihlicových 
kvetov aragonitu. Ďalšie dni 

sme mali dobré počasie a ho-
ci nám aj spŕchlo a zastihla 
nás aj silná búrka, prešli sme 

si tie najkrajšie trasy. K tým 
najatraktívnejším patrí Prie-
lom Hornádu s vystúpený-
mi stúpačkami nad riekou, čo 
umožňuje výnimočné poci-
ty a jedinečné výhľady. Pre-

chádzali sme členitým teré-
nom, roklinami, krasovými 
kaňonmi, osviežila nás voda 

z mnohých potokov a vodo-
pádov, ktoré sme zdolávali po 
strmých rebríkoch. Niektorí 
zašli aj na Kláštorisko - rui-
nu z 13. storočia, ktorú opra-
vujú dobrovoľníci. Počas vý-
stupu na Tomášovský výhľad 
nás poriadne okúpalo, ale ho-
re sme už stáli v pobúrkovom 
opare. Krásna bola Zejmarská 
roklina, Havrania skala, Zajfy, 
Stratenský kaňon.
Prežiť hoci len zopár dní 
v prekrásnom prostredí ná-
rodného parku Slovenský raj 
nám dodalo novú energiu, 
vnútornú radosť a vďačnosť, 
ktorá v nás ešte stále rezonu-
je. Takto to vyjadril dedo Vilo 
v básničke: „Keď Boh krásu 
svetu rozdával, veľmi sa po-
náhľal. Keď Slovenskom šiel, 
batoh sa mu rozviazal a všetku 
krásu tu postrácal. Nezastal, 
aby ju pozbieral, ale všetku 
nám tu zanechal. Vďaka mu.“ 

Katarína BENCOVÁ, 
MTS
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Kultúrne podujatia v júli
1. 7., 7.30 h: Darovanie krvi, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: Miestny spo-
lok Červeného kríža

4. 7., 19.00 h: koncert dychovej hudby 
Vištučanka. Dychová hudba, ktorá má svoje 
domovské sídlo vo Vištuku, získala za svo-
je vystúpenia už množstvo ocenení a uznaní. 
Veríme, že jej letný koncert v Modre poteší 
aj vás. Miesto: nádvorie historickej radnice, 
Štúrova 54, Modra, organizátor: KC Modra, 
vstup voľný

10. 7., 18:00 h: Komiks ako jeden zo spô-
sobov ilustrácie detských kníh, workshop 
pre rodiny s deťmi s ilustrátorom a výtvarní-
kom Jurajom Baloghom bude zameraný na 
komiksové príbehy a ilustrácie, miesto: Let-
ná čitáreň pri kultúrnom dome, organizátor: 
KC - Mestská knižnica Modra

15. 7., 19.00 h: Zohra - Ženský orches-
ter z Afganistanu, v Modre zahrá jedineč-
ný a čisto ženský orchester z Afganistanu, 

miesto: Nemecký evanjelický kostol, orga-
nizátor: Festival Pohoda v spolupráci s KC 
Modra, ECAV Modra, vstupné je dobrovoľ-
né. 

17. 7., 21.00 h: Skrotenie zlej ženy (Wi-
liam Shakespeare), divadlo Commedia Po-
prad, nádherná komédia pre štyroch účinku-
júcich, klasické dielo svetovej dramatickej 
spisby v komornej a výrazne komediálnej 
úprave. Príďte si s nami vychutnať divadlo 
pod hviezdami. Miesto: nádvorie historickej 
radnice, Štúrova 54, Modra, organizátor: KC 
Modra, vstupné 3 €

19. - 21. 7.: Huncokárske hody, miesto: 
areál Penziónu Huncokár v Modre - Piesku, 
organizátori: Penzión Huncokár, O.Z. Hun-
cokári na Piesku, Modranský turistický spo-
lok, Mesto Modra

29. 7., 18.00 h: Labyrint literatúry, au-
torské čítanie Tatiana Jaglová z knihy Me-
dúza na prvom poschodí, miesto: Musique 

4. 7. / ŠTV / 20.00
BRANKÁR
5€ / VB/NEM 2018 / 120min / ČT / 12+

5. 7. / PIA / 20.00
PAVAROTTI
5€ / VB/USA 2019 / 114min / ČT / MP

6. 7. / SO / 17.30
POKÉMON DETEKTÍV PIKACHU
5€ / USA/JAP 2019 / 104min / SD / MP

6. 7. / SO / 20.00
SPIDER-MAN: ĎALEKO
OD DOMOVA
5€ / USA 2019 / 140min / SD / 12+

7. 7. / NE / 17.30
LEGO® PRÍBEH 2
5€ / USA 2018 / 106min / SD / MP

7. 7. / NE / 20.00
MUŽI V ČIERNOM: GLOBÁLNA 
HROZBA - 3D
6€ / USA 2019 / 115min / ST / 12+

11. 7. / ŠTV / 20.00
TRAFIKANT
5€ / RAK/NEM 2018 / 117min / ČT / 15+
12. 7. / PIA / 20.00
MŔTVI NEUMIERAJÚ
5€ / USA/ŠVE 2019 / 105min / ČT / 15+

13. 7. / SO / 17.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2
5€ / USA 2019 / 86min / SD / MP

13. 7. / SO / 20.00
KORISŤ
5€ / USA 2019 / 87min / ČT / 15+

14. 7. / NE / 17.30
WILLY A KÚZELNÁ PLANÉTA
5€ / FRA 2019 / 92min / SD / MP

14. 7. / NE / 20.00
STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE
5€ / USA 2019 / 125min / ST / 15+

18. 7. / ŠTV / 20.00
SPOLUJAZDA
5€ / USA 2019 / 105min / ST / 15+

19. 7. / PIA / 20.00
SPIDER-MAN: ĎALEKO 
OD DOMOVA - 3D
6€ / USA 2019 / 140min / SD / 12+

20. 7. / SO / 17.30
LEVÍ KRÁĽ
5€ / USA 2019 / 109min / SD / 7+

20. 7. / SO / 20.00
JOHN WICK 3: PARABELLUM
5€ / USA 2019 / 112min / ST / 15+

21. 7. / NE / 17.30
LEVÍ KRÁĽ - 3D
6€ / USA 2019 / 109min / SD / 7+

21. 7. / NE / 20.00
100 VECÍ
5€ / NEM 2018 / 111min / ČD / 12+

25. 7. / ŠTV / 20.00
LOLI PARADIČKA
5€ / SR 2019 / 86min / OR / 12+

26. 7. / PIA / 20.00
DETSKÁ HRA
5€ / USA 2019 / 120min / ČT / 15+

27. 7. / SO / 17.30
WILLY A KÚZELNÁ PLANÉTA
5€ / FRA 2019 / 92min / SD / MP

27. 7. / SO / 20.00
SPIDER-MAN: ĎALEKO 
OD DOMOVA
5€ / USA 2019 / 140min / ST / 12+

28. 7. / NE / 17.30
BLESKOVÝ MANU
5€ / NEM 2019 / 88min / SD / MP

28. 7. / NE / 20.00
IBIZA
5€ / FRA 2019 / 90min / ČT / 12+

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

WWW.KINOMODRA.SK ART – Výstavy na plátne, K4  – Filmklub K4, SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, 
ČT – české titulky, OV – originálna verzia, 12+ – odporúčaná prístupnosť

Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 

finančne podporil Audiovizuálny fond. 

PROGRAM KINO | JÚL

VIDÍME SA V LETNOM KINE!

club galerie, organizátori: ECAV, Klub ne-
závislých spisovateľov, Spoločnosť priate-
ľov poézie 

27. 7., 14.00 - 22.00 h: Vinári v chotári, 
víno sa rodí vo vinici, nevšedná ochutnáv-
ka vína priamo v krajine so sprievodným 
programom, organizátor: OZ Víno z Mod-
ry

27. 7., 19.00 h: Organový festival v Mod-
re 2019, VI. ročník medzinárodného fes-
tivalu, Roman Gryń (trúbka) PL, Bogdan 
Narloch (organ) PL, miesto: Kostol sv. 
Štefana Kráľa, organizátori: Bachova spo-
ločnosť na Slovensku, Mesto Modra

28. 7.: Cyklistická časovka Ivana Čer-
venku na Zošku až ku hviezdam 2019, 
12. ročník cyklistickej časovky, miesto: 
Modra - Harmónia, organizátori: AŠK-
-Sportreport Pezinok, Mesto Modra

28. 7., 19.00 h: Gitarový koncert, letný 
večerný koncert klasickej gitary, program: 
Quartetto Nero, miesto: Nemecký evan-
jelický kostol, organizátor: KC Modra, 
ECAV Modra. (kc)


