
Za pani farárkou ThMr. Annou 
Olexovou Adamovičovou...
Modranská fara na dolnom predmestí má jedinečnú atmosféru, jej 
predný dvor je lemovaný arkádovou chodbou a kamenným mú-
rom. Je to miesto, ktorému dodávajú silu dva veľkolepé kostoly, 
okolitý chotár a najmä osobnosti, ktoré za múrmi fary žijú a žili. 
Každá farárska rodina, každý farár tu zanechal svoju pomyselnú 
stopu, fluidum, ktoré bude fara vyžarovať, pokým tu bude stáť. 

Časť svojho osobného a profesi-
onálneho života tu prežila aj pani 
farárka Anna Olexová Adamovi-
čová. Aj keď žijem v Modre od 
svojho narodenia, mnohé som sa 
o tejto noblesnej dáme, ktorá vy-
nikala múdrosťou a prekypovala 
dobrou náladou, dozvedel až po 
jej odchode zo slov pani farárky, 
seniorky Sidónie Horňanovej.
Pani Anna Adamovičová sa na-
rodila 10. mája 1933 v Trna-
ve a mladosť prežila na Mora-
ve v Uherskom Hradišti. Patrila 
medzi prvé študentky teológie 
na Slovensku. Do Modry prišla 
spolu s manželom Vladimírom 
Olexom, ktorý získal miesto na 

bohosloveckej fakulte, v tom ča-
se sídliacej v Modre. Modra sa 
stala mladej farárke osudnou, 
prežila tu takmer pol storočia. 
Vychovala dvoch synov, pocho-
vala dvoch manželov a najmä 
poslúžila generáciám Modranov. 
Krstila, sobášila, odprevádzala, 
posilňovala dobrým slovom, ra-
dami aj konkrétnou pomocou.
Pri spomienke na pani farárku 
sa mnohým z nás opäť otvo-
rí starodávna brána nemeckého 
evanjelického kostola a pomy-
selne vstupujeme do Siene ume-
ní Eunika na skvelú výstavu, či 
vynikajúci koncert.
Mal som tú česť pani farárku 

poznať aj osobne. Moje prvé 
spomienky sa viažu k môjmu 
sobášu a krstu detí, najmä sy-
na. Tento obrad bol mimoriad-
ne ľudský, prešpikovaný jej 
svojským humorom a samo-
zrejme množstvom múdrych 
slov, ktoré používala obratne 
ako žonglérka. Taká bola mi-
mochodom vždy, vedela prí-
hodne používať slová aj verše. 
Dodnes spomínam na jej reci-
tovanie básní Jána Skácela ale-
bo Jaroslava Seiferta, ktoré bo-
li v jej podaní nezabudnuteľné. 
Nezabudnuteľné tak, ako Anna 
Olexová Adamovičová, dáma 
s noblesou a gráciou, ktorá je 
už dnes zapísaná v histórii náš-
ho mesta zlatým písmom, ved-
ľa mien svojich predchodcov 
Pavla a Samuela Zochovcov, 
Vladimíra Jurkoviča, Štefana 
Osuského alebo Júliusa Dérera. 
Naposledy sme sa stretli tes-

ne pred Vianocami v advent-
nom týždni po Svetielku pre 
Kráľovú. V útulnom domčeku 
pána Michaličku rozprávala 
priateľovej dcére veľmi smut-
ný príbeh židovských diev-
čat ukrývajúcich sa cez vojnu 
v dievčenskej evanjelickej ško-
le v Modre.
Pani farárka Anna Olexová 
Adamovičová odišla vo Veľ-
konočnom týždni, pokorne a ti-
cho, jej život bol poznačený lás-
kou, pokorou aj bolesťou. Bol 
to však život naplnený, prežitý 
zmysluplne. Modranský cin-
torín je teraz v kvete, privinul 
Vás v tom najkrajšom ročnom 
období, odpočívajte v pokoji...

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor mesta

Uzávierka MZ
Májová uzávierka Modranských 
zvestí bude v stredu 16. mája do 
12.00 h. (red)
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Odišiel ThMgr. Milan Žarnovický
Jar je symbolom nového života a znovuzrodenia, je však aj obdo-
bím, kedy veľmi často strácame blízkych a priateľov. Vo veku 77 
rokov nás opustil aj ThMgr. Milan Žarnovický, rodák z Pezinka. 

Pán Milan Žarnovický patril 
k ľuďom, s ktorými bola radosť 
debatovať. Stretnutia s ním bo-
li vždy vzácnosťou. V období 
dlhej choroby sa od nás vzdia-
lil, stále sme však pociťova-
li jeho blízkosť v prítomnosti 
manželky Zuzany. Pána Milana 
Žarnovického som spoznal ako 
skaut z oddielu Pavla fandá-

ka v období, kedy sme chodie-
vali na turistické a poznávacie 
výlety za históriou. Obdivoval 
som jeho korene aj jeho záujem 
o vlastnú genealógiu. Bol totiž 
pravnukom Jozefa Miloslava 
Hurbana a Jozefa Ľudovíta Ho-
lubyho. V jeho prítomnosti oží-
vala minulosť a my mladí sme 
cítili spolupatričnosť k dávnym 

udalostiam, k pohnutej histórii, 
k našej krajine. Bolo to v ob-
dobí, kedy sa ešte vlastenectvo 
akosi nenosilo.
Študoval na Evanjelickej boho-
sloveckej fakulte v Bratislave, 
stal sa kaplánom v Sučanoch, 
po základnej vojenskej služ-
be pracoval ako korektor v Po-
lygrafických závodoch, neskôr 
v ochrannej autorskej spoloč-
nosti Lita ako vedúci odboru. 
Miloval divadlo, v ktorom aj ak-
tívne pôsobil. Milan Žarnovický 

bol človekom, ktorý sa zaujímal 
o veci verejné a istý čas praco-
val aj ako modranský mestský 
poslanec. Bol nesmierne rozhľa-
deným a sčítaným človekom. 
Veľmi intenzívne sledoval spo-
ločenský, kultúrny a politický 
život aj v období, kedy už nemal 
možnosť doň aktívne zasiahnuť. 
Modra prichádza o svoje osob-
nosti, ostanú však po nich silné 
stopy a spomienky. Je na nás, 
aby nezapadli v prachu všed-
ných dní a aby sme si ich doká-
zali pripomínať. 

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor mesta

Zbohom, pani farárka 
Adamovičová...

Evanjelická farárka pani An-
na Olexová Adamovičová 
(nar. 10. mája 1933 - zom. 28. 
3. 2018) sprevádzala životy 
Modranov viac ako pol storo-
čia. Okrem svojho poslania, 
kedy vítala do života najmen-
ších, sprevádzala mladých pri 
svadobných obradoch a lúčila 
sa pri poslednej ceste s nebo-
hými, pravidelne sa zúčastňo-
vala kultúrno-spoločenského 
života v meste. Pripomeňme 
si túto jedinečnú, jemnú dá-
mu, v krátkej fotospomienke.
 Jana KUCHTOVÁ

Na fotografiách: Predstavenie a sprístupnenie pietneho miesta 
Zelený les v Modre-Kráľovej, sprievodné slovo počas fotoprezen-
tácie premeny areálu na Národnej ulici - r. 2014; verejné čítanie 
počas Noc literatúry v Modre, historický dom Vilmy Žákovej - r. 
2015; pamiatka reformácie, pietne miesto Zelený les v Kráľovej - r. 
2017; pohreb pani farárky Anny Adamovičovej, kondolenčná kni-
ha a kvetinové dary, r. 2018; pasovanie rytierov vinárskeho stavu 
Evirs, nemecký evanjelický kostol - r. 2014.
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Modra napreduje
Investičné projekty na tento rok sú ambiciózne
Mesto Modra plánuje aj v tomto roku investovať do zlep-
šenia kvality života svojich obyvateľov. Môžeme sa tešiť na 
opravené ulice, chodníky, novú rozhľadňu pre turistov, či 
začiatok plánovanej veľkej revitalizácie verejného priesto-
ru na Kráľovej. Niekde sa práce už začali, inde sú projekty 
v štádiu prípravy projektovej dokumentácie. Sumarizujeme 
najdôležitejšie z investícií na rok 2018. 

Revitalizácia, 
Moyzesova ulica

Úsek na Moyzesovej ulici me-
dzi parkoviskom na Bodického 
ulici a Dukelskou ulicou čaká 
rozsiahla rekonštrukcia. Mesto 
pripravuje projektovú doku-
mentáciu na úpravu povrchov 
chodníkov, ciest, odstavných 
plôch a zelene. Nadväzuje tak 
na prebiehajúce a pripravova-
né rekonštrukcie inžinierskych 
sietí správcami. Pripomeňme, 
že v predchádzajúcich rokoch 
v tejto lokalite vodári dobudo-
vali kanalizáciu, realizovala sa 
kabelizácia rozvodov, pričom 
mesto tu investovalo do ve-
rejného osvetlenia. Tento rok 
plánujú rekonštrukciu svojich 
rozvodov aj plynári, vodári 
a telekomunikačný operátor. 

Rekonštrukcia 
systému odvádzania 

dažďových vôd
V rámci prípravy revitalizácie 
Moyzesovej ulice mesto Modra 
zabezpečí rekonštrukciu kryté-
ho profilu vodného toku v úse-
ku od Dukelskej ulice po zre-
konštruovanú časť potoka na 
úrovni domu Moyzesova 11. 
Výška investície na základe 
projektovej dokumentácie je na 
úrovni 75 000 eur.

Chodník, 
Štefánikova ulica

Modrania poznajú zlý stav toh-
to chodníka na pravej strane 
smerom z Bratislavy. Hlavne 
úsek od Ulice 1. mája po Du-
kelskú ulicu vyzerá najhoršie. 
„Je to dlhý úsek - rekonštruk-
ciu preto musíme robiť na eta-
py. Takto bude spracovaná aj 
projektová dokumentácia, ktorú 
aktuálne pripravujeme,“ infor-
muje Iveta Krčmárová z Refe-
rátu investičnej výstavby mesta 

Modry. Rekonštrukcie by mali 
nasledovať plynule po sebe: I. 
etapa Dukelská - Erneyho v r 
roku 2018, II. etapa Erneyho - 
Ulica 1. mája a a priechod na 
Komenského ulicu v roku 2019.

Komenského, 
vnútroblok

Obyvatelia na Komenského 
ulici sa v marci dočkali rekon-
štrukcie vnútrobloku. „Rozšírili 
a upravili sme plochy určené na 
parkovanie a vybudovali oplo-
tené stojisko na kontajnery,“ 
konkretizuje Iveta Krčmárová. 
„Práce realizovala firma Duvy-
stav, s.r.o. Pezinok a investícia 
predstavovala celkovo 29 685 
eur.“

Priechody pre 
chodcov, Dolná ulica

Bezpečnosť chodcov je prvora-
dá. Mesto pripravilo projektovú 
dokumentáciu na vybudovanie 
troch priechodov pre chodcov 
na Dolnej ulici. Jeden priechod 
v tomto roku vybuduje pri cin-
toríne. 

Revitalizácia verejného 
priestoru, Kráľová

Miestnu časť Kráľová čaká 
úprava priestorov 
pred kultúrnym 
domom, pred 
Biolkou a okolo 
kostolov. Aktuál-
ne sa pripravuje 
realizácia stav-
by. Iveta Krčmá-
rová hovorí, že 
prvá časť projek-
tu pred kultúrnym 
domom už bola 
spracovaná a po-
užitá ako podklad 
na žiadosť o dotá-
ciu na úpravu toh-
to priestranstva 

z Bratislavského samospráv-
neho kraja. „Boli sme úspeš-
ní - kraj nám schválil na ten-
to rok dotáciu vo výške 15 000 
eur.“ Ďalšia časť priestoru pred 
Biolkou bola projektovo dopra-
covaná v marci. Mesto pripra-
vuje realizáciu stavebných prác 
oboch častí. 

Turistická rozhľadňa 
na vrchu Veľká Homola
Rozhľadňu na Veľkej Homoli 
bude stavať firma Zikkurat s.r.o., 
Brestovany. V marci vyhrala sú-
ťaž na výber zhotoviteľa stavby 
s cenovou ponukou 119 673,80 
eur. „V súčasnosti prebieha 
podpis zmluvy o dielo medzi 
zhotoviteľom na jednej strane 
a mestom Modra a BSK na stra-
ne druhej. Následne na základe 
dohody zmluvných strán prebeh-
ne odovzdanie staveniska,“ do-
pĺňa Iveta Krčmárová.

Nemecká škola Piesok
Na zvrátenie havarijného sta-
vu budovy školy na Piesku sú 
potrebné nemalé finančné pros-
triedky, ktoré chce mesto Mod-
ra získať z mimorozpočtových 
zdrojov. Ako podklad k získa-
vaniu financií plánuje zadať 
spracovanie architektonickej 
štúdie rekonštrukcie tohto ob-
jektu. V priebehu marca bolo 
spracované zameranie skutko-
vého stavu objektu, následo-
vať bude stavebno-technický 
prieskum ako vstupné podklady 
pre zadanie projektových prác. 
Mesto plánuje financovať z ex-
terných zdrojov aj ďalšie pro-
jekty. Medzi inými revitalizáciu 
prírodného kúpaliska na Zocho-

vej chate, Huncokársky chodník 
v časti Piesok, cyklocestu medzi 
Modrou a Šenkvicami, zateple-
nie materskej školy na ulici SNP 
a odborných učební na prízemí 
ZŠ Vajanského.

Oprava výtlkov
Po zime už tradične trápia vo-
dičov na cestách hlavne výtlky. 
Mesto ich bude postupne od-
straňovať na komunikáciách, 
ktoré spravuje a to infražiare-
ním. „Pri tejto metóde sa vý-
tlk v liatom asfalte, alebo as-
faltobetóne na ceste nahreje 
a potom penetruje. Nasleduje 
pokládka živičnej zmesi a zhut-
nenie,” vysvetľuje postup Ka-
tarína Ružeková-Poltárska 
z Referátu správy miestnych 
komunikácií, evidenie a sprá-
vy majetku na Mestskom úra-
de. Výtlky bude poustupne do 
konca tohto roka odstraňovať 
firma Revoz, ktorá vo verej-
nom obstarávaní ponúkla naj-
lepšiu cenu. Pripomeňme, že 
v roku 2017 mesto celkovo 
opravilo výtlky s rozlohou 570 
m2, v celkovej hodnote 19 833 
eur.
Doteraz mesto vytypovalo naj-
urgentnejšie výtlky (celkovo 
o výmere viac ako 100 m2) na 
uliciach: Šúrska, Štúrova, Ko-
menského, Bratislavská, Pod-
horská, Sládkovičova, Dolná 
- cesta na zberný dvor, Okruž-
ná ulica v Harmónii a ďalšie. 
 Zuzana TICHÁ

Na fotografii: Nové parko-
vacie miesta a nové oplotené 
kontajnerové stojisko vo vnút-
robloku Komenského.
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Súdne spory mesta Modry 
v uplynulom roku
Mesto Modra bolo v priebehu roka 2017 účastníkom dva-
nástich súdnych konaní. Jedno z nich bolo počas roka právo-
platne ukončené, v ďalších štyroch prípadoch došlo k vyda-
niu rozhodnutí súdom prvého stupňa. Mesto Modra je preto 
v roku 2018 naďalej účastníkom jedenástich súdnych konaní, 
z toho v desiatich prípadoch vystupuje na strane žalovaného 
a v jednom prípade na strane žalobcu.

Mestu Modra sa podari-
lo úspešne ukončiť niekoľ-
ko rokov trvajúci súdny spor 
o neplatnosť výpovede z pra-
covného pomeru s bývalým 
zamestnancom mestskej polí-
cie. Súčasne bolo mesto na pr-
vom stupni úspešné v ďalších 
troch súdnych konaniach, kto-
rých predmetom bolo určenie 
vlastníckeho práva k nehnu-
teľnosti, strpenie povinnosti 
užívať práva z vecného bre-
mena a náhrada škody spô-
sobená nesprávnym úradným 
postupom. Rozhodnutia súdu 
prvej inštancie v uvedených 
konaniach však zatiaľ nie sú 
právoplatné a voči všetkým, 

s výnimkou jedného, boli pro-
tistranou podané opravné pro-
striedky. Naďalej prebieha 
súdne konanie o určenie vlast-
níckeho práva k nehnuteľnos-
ti - budove ZŠ Vajanského, 
pričom v tomto prípade pre-
biehali mimosúdne rokova-
nia, pričom možno očakávať 
mimosúdne urovnanie.
Konajúce súdy vydali v roku 
2017 dve rozhodnutia v práv-
nych veciach žalobcu Ing. A. 
V. v spojitosti s ním uplatňo-
vanými nárokmi na zaplatenie 
náhrad za údajné užívanie je-
ho pozemkov Mestom Modra 
skladovaním zrútených hra-
dieb mestského opevnenia. 

V prvom prípade, v konaní 
o zaplatenie náhrady za uží-
vanie pozemkov bolo mesto 
čiastočne úspešné, keď súd 
prvého stupňa ponížil výšku 
uplatňovanej náhrady. Uve-
dené súdne konanie však po 
uplatnení opravných pros-
triedkov naďalej prebieha 
na súde druhého stupňa. Na 
druhej strane v konaní, kto-
rým sa žalobca voči mes-
tu domáhal zaplatenia sumy 
293.575,78 eur s príslušen-
stvom z titulu náhrady ško-
dy, ktorá mu mala vzniknúť 
zrútením hradieb mestského 
opevnenia na pozemky v jeho 
vlastníctve, bolo Mesto Mod-
ra v celom rozsahu úspešné 
a rozsudkom zo dňa 18. 5. 
2017 Okresný súd Pezinok 
žalobu žalobcu A.V. zamietol. 
Žalobca sa však vo veci odvo-
lal a teda očakávame konanie 
na odvolacom súde.
 Mgr. Tomáš VALL

Teplo v Modre - čísla
Vykurovacia sezóna sa skončila a náklady na teplo pre sídliská 
za rok 2017 boli vyúčtované. Môžeme konštatovať, že rok 2017 
bol v priemere znovu teplý. Prinášame niekoľko zaujímavých čí-
sel, ktoré sú výsledkom práce mestskej spoločnosti Teplo Modra 
a dokumentujú nastavený trend udržania dostupných cien tepla 
a teplej vody a zároveň zvyšovania výdavkov na modernizáciu.

Na grafe ceny tepla za posled-
ných 7 rokov môžeme vidieť, 
že celkovú cenu tepla za kWh 
sa nám darí medziročne zni-
žovať na úroveň 7,2 centa za 
1 kWH čo znamená, že prie-
merná domácnosť zaplati-
la v roku 2014 za 4500 kWH 
tepla 387 eur no v roku 2017 
už len 324 eur bez DPH. Vid-
no, že fixná cena (to sú pre-
vádzkové náklady) sa značne 
zvyšuje a to hlavne z dôvodu 
zvýšenia výdavkov na opravy 
a modernizácie a znižovania 
celkového odberu tepla, na 
ktoré sa viažu fixné náklady. 
Aby toto zvyšovanie nemalo 

vplyv na zvyšovanie celko-
vej ceny tepla pre obyvateľov, 
snažíme sa robiť také moder-
nizácie, ktoré šetria variabilné 
náklady na výrobu - čiže mí-
ňame menej plynu, inštaluje-
me nové kotly a zvyšujeme 
hospodárnosť ostatných za-
riadení. Preto nám variabilná 
cena (to sú priame náklady za 
teplo - plyn, elektrina, voda) 
klesá, a tak sa nám darí udržať 
celkovú cenu na uzde. Na zni-
žovanie ceny za výrobu tepla 
má významný vplyv ešte je-
den dôležitý faktor a to naku-
povanie zemného plynu vrá-
tane distribúcie a súvisiacich 

poplatkov. Ten sme začali po 
výmene vedenia spoločnosti 
v roku 2015 robiť formou ten-
dra/súťaže najväčších dodá-

vateľov plynu na Slo-
vensku. Ako môžete 
vidieť v tabuľke niž-
šie, darí sa nám tak na-
kupovať čo najlacnejší 
plyn pre našich obyva-
teľov a udržať dobrú 
cenu tepla aj pri zvý-
šených výdavkoch na 
modernizáciu. 

Jakub LIŠKA, 
konateľ mestskej 

spoločnosti 
Teplo Modra, s.r.o.

Mesto Modra oslavovalo spo-
ločne s pedagógmi všetkých 
modranských škôl Deň uči-
teľov, ktorý každoročne or-
ganizuje v spolupráci s Kul-
túrnym centrom Modra. Pre 
pedagógov z modranských 
materských, základných 
a stredných škôl pripravilo 
mesto kultúrny program spo-
jený s odovzdávaním ocene-
ní. 

Zástupca primátora Marián 
Gavorník a poslankyňa mest-
ského zastupiteľstva Andrea 
Kukumbergová odovzdali oce-
nenia pedagógom za ich obe-
tavú prácu s deťmi a mláde-
žou. Na slávnostnom stretnutí 
pedagógov a zástupcov mes-
ta nechýbal pestrý kultúrny 
program. Z hudobného odbo-
ru ZUŠ vystúpila žiačka Mi-
chaela Tóthová s hrou na kla-
víri pod vedením pani učiteľky 
Pokojnej a účinkoval i folklór-
ny súbor Magdalénka. O diva-
delné predstavenie sa postara-
lo Divadlo Agapé pod vedením 

Náklady na zemný plyn 
rok m3 Eur Eur/m3

2013 1 426 035 622 158 0,436
2014 1 193 619 489 749 0,410
2015 1 213 641 465 863 0,384
2016 1 202 363 407 568 0,339
2017 1 118 930 379 223 0,339

Pedagógovia    oslavovali svoj sviatok
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Stravovanie v školách 
a škôlkach mierne zdražie
Rodičia mierne priplatia na stravnom pre svoje deti, ktoré 
navštevujú modranské školy a škôlky. O zvýšenie úhrady za 
stravu požiadali vedúce školských jedální. Mesto Modra pri-
pravuje dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012, 
ktorým sa stravovanie posunie do 5. finančného pásma. V pra-
xi to znamená, že jedlo na jeden deň pre škôlkara bude stáť 
1,34 €, pre školáka na I. stupni 1,16 € a na II. stupni 1,22 €. 

Výška stravného sa v Modre 
nemenila sedem rokov. Mate-
riál k zmene finančného pásma 
bude predložený na májovom 
zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva a po schválení nadobud-
ne účinnosť od 1. júna 2018. 
Do zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Modry patria dve základ-
né a tri materské školy. V tých-
to školských zariadeniach za-
bezpečujú stravu pre školákov, 
škôlkarov, zamestnancov škôl, 
ale aj cudzích stravníkov. cel-
kovo sa v našom meste pripra-
vuje strava v školských zaria-
deniach pre 1146 stravníkov. 
Materské školy okrem obe-
da pripravujú deťom aj desia-
tu a olovrant. Zariadenia škol-
ského stravovania musia pri 
príprave jedál a nápojov reš-
pektovať odporúčané výživové 
dávky a dodržiavať príslušné 
materiálno-spotrebné normy, 
stanovené Ministerstvom škol-
stva SR. Rezort zároveň urču-
je finančné pásma, na základe 

ktorých riaditelia škôl, škol-
ských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti obcí, miest 
a krajov stanovia výšku prí-
spevku za stravovanie v škol-
skej jedálni, ktoré je povinný 
zaplatiť zákonný zástupca die-
ťaťa. 
Doteraz platilo v Modre 4. fi-
nančné pásmo, v ktorom za jed-
no jedlo pre dieťa na deň zapla-
til rodič 1,27 € v škôlke, 1,09 € 
v škole na I. stupni a 1,16 € na 
II. stupni. Vedúce školských je-
dální majú v súčasnosti neľah-
kú úlohu. Zabezpečiť stravu pre 
dieťa na deň z necelých dvoch 
eur. Už sedem rokov je stravo-
vanie v meste zaradené v spo-
mínanom 4. finančnom pásme, 
čo je z pohľadu neustáleho stú-
pania cien potravín nepostaču-
júce a preto pristupujeme k na-
výšeniu finančného pásma.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
Referát školstva, 
mládeže a športu 

Mestský úrad Modra

Divadelníci z Meremy opäť úspešne reprezentovali
Divadelný súbor Agapé pri Domove sociálnych služieb a za-
riadení podporovaného bývania Merema v Modre získal prvé 
miesto v zlatom pásme na 21. ročníku krajskej súťažnej pre-
hliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla 
dospelých hrajúcich pre deti Stretnutie s malou Táliou, ktorá sa 
uskutočnila 14. - 16. marca 2018 v Dome kultúry v Senci. 

Klienti DSS a ZPB Merema vy-
stúpili s inscenáciou hry chráň-
me dedičstvo našich otcov pod 
režijným vedením Mgr. art. Mar-
tina Žáka. Predstavenie mapuje 
históriu, umelecký fortieľ, lásku 
a úctu k tradíciám nášho mesta. 
Zobrazuje neľahkú prácu mod-
ranských keramikárov - džbánka-
rov, hrnčiarov a maliarov ľudovej 
fajansy. Rozohráva tému rados-
ti, voľnosti, slobody, akceptácie 
a lásky k umeleckému remeslu. 
Naše pozvanie do keramikárske-
ho sveta prijali diváci i odborná 
porota. Úprimnou hereckou vý-
poveďou chlapci z Meremy opäť 
oslovili a dokázali, že divadlo 
vytvára priestor na zamyslenie sa 

a pochopenie. Na súťažnej pre-
hliadke dramatických súborov 
sme získali pre nás veľmi vzác-
ne ocenenie - zlaté pásmo a prvé 
miesto. Na základe víťazstva bo-
li naši divadelníci nominovaní na 
27. ročník celoštátnej postupo-
vej súťaže a prehliadky divadla 
dospelých hrajúcich pre deti Di-
vadlo a deti, ktorá sa uskutoční 
v dňoch 30. 5. - 2. 6. 2018 v Ri-
mavskej Sobote. 
Ďakujeme vyhlasovateľom súťa-
že - Bratislavskému samospráv-
nemu kraju a usporiadateľom 
podujatia - Malokarpatskému 
osvetovému stredisku v Modre 
za skvelú organizáciu a dni plné 
umenia, pohody, radosti zo živo-

ta a nových skúseností. Veríme, 
že sa nám aj naďalej bude dariť 
reprezentovať nielen našu prácu, 

naše zariadenie, ale aj našu milo-
vanú Modru. Prosíme, držte nám 
palce! Darina ROHAĽOVÁ
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Pedagógovia    oslavovali svoj sviatok
Martina Žáka s predstavením 
Keramikári, ktoré zožalo veľký 
úspech. Byť dobrým učiteľom 
je tým najväčším umením. Ďa-
kujeme všetkým pedagógom za 
ich obetavú prácu v školstve, 
za ich skutočný záujem učiť 
naše budúce generácie a praje-
me im veľa síl a energie v ich 
ďalšom profesijnom živote.
Ocenení pedagógovia: Mgr. 
Alexander Held a Mgr. Mo-
nika Maticseková - ZŠ Vajan-
ského, Mgr. Alena Šimková 
a Mgr. Stanislava Menčlová - 

ZŠ Ľudovíta Štúra, Mgr. Mar-
cela Pažitná - Spojená škola, 
Ingrid Kinderová - MŠ SNP, 
Bc. Lucia Turčinová - MŠ Ka-
linčiakova, Adriana Horvátho-
vá - MŠ Sládkovičova, Mgr. 
Iveta Sečanská a Mgr. Andrea 
Palúchová - Stredná odborná 
škola pedagogická, Bc. Vladi-
mír Doktorík - Stredná odbor-
ná škola vinársko-ovocinár-
ska, Mgr. Michaela Drgoňová 
- Gymnázium K. Štúra.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
MsÚ Modra
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Zo života žiakov ZŠ Vajanského 
Mesiac knihy

V marci, v rámci mesiaca knihy, 
žiaci 1. stupňa navštívili Mest-
skú knižnicu v Modre. Druhá-
ci si vypočuli zážitkové čítanie 
z knihy PUf a MUf od Nata-
še Tanskej. Na záver boli deti 
slávnostne pasované na čitate-
ľov knižnice. Žiaci 3. ročníka 
sa oboznámili s novými titulmi 
detskej literatúry a hravou for-
mou vypracovali zábavný diktát, 
ktorý bol zameraný na vybrané 
slová. K štvrtákom bola pozvaná 
Zuzana Polonská, ktorá deťom 
priblížila tvorbu Pavla Dobšin-
ského pri príležitosti 190. vý-
ročia jeho narodenia. Pútavým 
čítaním predniesla deťom roz-
právku O zakliatej hore. Po vy-
počutí rozprávky si pre deti pri-
pravila aj zaujímavé dramatické 
hry a aktivity. Ďakujeme p. Ku-
lifajovej a Mihálikovej za orga-
nizáciu a tvorivé zážitky strá-
vené v Mestskej knižnici nášho 
mesta. Veríme, že tieto aktivity 
prispejú k zvýšeniu záujmu detí 
o čítanie detskej literatúry počas 
celého roka, čím podporia roz-
voj čitateľskej gramotnosti.

Výučba cudzích 
jazykov

V rámci Mesiaca knihy svoju 
činnosť zamerali aj učitelia cu-
dzích jazykov na rozvíjanie čí-
tania s porozumením a upevňo-
vanie slovnej zásoby u žiakov 
2. stupňa. Žiaci sa oboznamujú 
s tvorbou a životom Williama 
Shakespearea a pripravujú sa na 
literárnu súťaž v anglickom ja-
zyku, ktorá sa každoročne koná 
pri príležitosti výročia jeho na-
rodenia v mesiaci apríl. 
V súťaži Aj pán Goethe by mal 

radosť (prednes poézie a prózy 
v nemeckom jazyku) sa v škol-
skom kole na 1. mieste umiest-
nila žiačka 8.B Ivetka cibulová, 
ktorá postúpila do okresného ko-
la. Srdečne blahoželáme a drží-
me palce.

Deň otvorených dverí
V dopoludňajších hodinách po-
čas tohtoročného DOD si prišli 
pozrieť našu školu deti z ma-
terských škôl spolu s pani uči-
teľkami a popoludnie nám zasa 
vyplnili rodičia s predškolákmi. 

Počas návštevy sprevádzali de-
ti aj rodičov naše milé ôsmač-
ky, ktoré svojimi kostýmami 
voviedli deti do rozprávkového 
sveta a vytvorili príjemnú atmo-
sféru.
Deti mali možnosť nazrieť do 
každej triedy, učebne či škol-
ského klubu, kde na nich čakal 
bohatý program a malá odmena. 
Azda najväčšie zážitky si deti 
odniesli z učební fyziky a ché-
mie, kde naši starší žiaci predvá-
dzali pokusy, až deti tajili dych. 
Kratučký oddych si mohli spra-
viť v učebni slovenského jazy-
ka pri pozeraní animovanej roz-
právky. Niektorí rodičia s deťmi 
navštívili aj školskú knižnicu, 
v ktorej si mohli prezrieť knihy 
od výmyslu sveta - rozprávkové 
i náučné. Vo vedľajšej budove, 
kde sa nachádza telocvičňa, si 
mohli zasa zašportovať, v učeb-
ni techniky sa zahrať na malých 
majstrov a remeselníkov. 
Hoci návšteva našej školy bola 
pre deti vyčerpávajúca veríme, 
že si všetci od nás odniesli ne-
zabudnuteľné zážitky. Tešíme sa 
na vás v novom školskom roku!

Ľubomíra HESKOVÁ, Ka-
tarína HÁJIKOVÁ, Beata 

RAMPÁKOVÁ, učiteľky ZŠ

Novinky zo ZŠ Ľ. Štúra
Daj si čas v relácii

13. marca sa žiaci 5. A a 5. B 
triedy zúčastnili nakrúcania re-
lácie Daj si čas v štúdiu RTVS 
v Mlynskej doline v Bratislave. 
Súťažný tím pozostával z dvoch 
dievčat - Simonky Horváthovej 
a Henrietky Petrášovej a dvoch 
chlapcov - Šimona Urbanca 
a Adama Jurčíka. S veľkou dô-

verou v ich vedomosti, obrat-
nosť a pohotovosť sme postavili 
súťažnú štvoricu, na čele ktorej 
stála kapitánka Henrietka. Náš 
tím by však nebol úplný bez pia-
teho hráča, nášho skvelého pub-
lika, ktoré držalo palce, úžasne 
povzbudzovalo a všetko preží-
valo so súťažiacimi. Aby sme 
ich dokonale podporili, pripra-

vili sme si transparenty, plagá-
ty a predstavovacie video. So 
spoločným bojovým pokrikom 
sme vyrazili do súboja so zdat-
ným protihráčom zo ZŠ z Par-
tizánskeho. Naším heslom bo-
lo: My sme z Modry Štúrovej, 
z našej školy suprovej, veríme, 
že vyhráme, súperov si podá-
me! Ako to napokon dopadlo? 
To sa dozviete 28. apríla 2018, 
ak si pozriete vysielanie relácie 
Daj si čas na RTVS. Tešíme sa 
na stretnutie pri televíznych ob-
razovkách! 

Vráťme knihy do škôl
Vôňa a čaro knihy sú nenahradi-
teľné a ani tablety či smartfóny 
neodrádzajú mladú generáciu od 
čítania. Motivujú ich k tomu aj 
rôzne súťaže. Počas tohto škol-
ského roka máme opäť vyhláse-
nú školskú súťaž o Kráľa čitate-
ľov a aktívne sa zúčastňujeme aj 
rôznych iných čitateľských sú-
ťaží. Tak sme sa znova zapojili 

do súťaže Vráťme knihy do škôl, 
ktorú pravidelne organizuje e-
-shopové kníhkupectvo abckni-
hy v spolupráci s Bratislavským 
samosprávnym krajom a vyda-
vateľstvom Ikar. Zámerom akti-
vity je, aby knižky nezmizli zo 
školských lavíc. To sa napokon 
podarilo, lebo do súťaže sa za-
pojili všetci žiaci našej školy, 
ktorí niekoľko týždňov trávili 
voľné chvíle s knihou v ruke. Tí 
starší sa následne podelili o doj-
my z prečítanej knihy, mladší 
zase nakreslili pekné ilustrácie. 
A oplatilo sa! Naša škola je 5. 
najaktívnejšou školou v rámci 
celého Slovenska. Za našu ak-
tivitu nás vyhlasovatelia súťaže 
odmenili balíčkom kníh. Okrem 
toho sa usmiala šťastena aj na 
dvoch našich žiakov, Lenku Ze-
manovičovú a Mariána Šintala, 
ktorí boli vyžrebovaní a odme-
není peknými knihami. 

Mária SETNICKÁ, 
ZŠ Ľ. ŠtúrafO
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Naša Materská škola Kalinčiakova je jubilantkou
Každé jubileum je príležitosťou na spomienky, oslavu i hodno-
tenie. Materská škola na Kalinčiakovej ulici oslavuje 50. výro-
čie od otvorenia. V tomto polstoročí je ukrytých množstvo spo-
mienok, životných príbehov, udalostí, úspechov, nádejí. Je na čo 
spomínať... Tak mi dovoľte aspoň stručne.

Slávnostné otvorenie mater-
skej školy na Kalinčiakovej uli-
ci č. 11 sa konalo 2. marca 1968 
a hneď na druhý deň sa brány 
materskej školy otvorili aj pre 
deti. V septembri toho istého ro-
ka sa začala spolupráca so Stred-
nou odbornou školou pedago-
gickou v Modre poskytovaním 
súvislej i priebežnej pedago-
gickej praxe, ktorá trvá dodnes. 
Pravidelnými návštevníkmi boli 
nielen študentky pedagogickej 
školy a ich profesori, profesor-
ky, ale aj zahraničné návštevy 
pedagógov z Maďarska, Litvy, 
Ruska, Poľska, Čiech, Slovin-
ska, Veľkej Británie, chorvát-
ska a i., ktorým učiteľky rok čo 
rok poskytovali výučbové ukáž-
ky výchovno-vzdelávacej práce 
s deťmi. 
Významné spoločensko-politic-
ké zmeny na Slovensku po 
roku 1989 a začatá škol-
ská reforma ovplyvni-
la chod a existenciu 
MŠ. Po roku 1996 
sa učiteľky zača-
li preškoľovať 
v medzinárod-
nom programe 
Krok za krokom 
v rámci nadácie 
Škola dokorán. 
cieľom nadácie 
bola podpora re-
formy v školstve 
a humanizácia vý-
chovy a vzdelávania. 

Výučba v MŠ Kalinčiakova sa 
začala výrazne líšiť od ostat-
ných MŠ v Modre. Výchova 
a vzdelávanie detí podľa tohto 
programu bola charakteristická 
využívaním inovatívnych stra-
tégií, individuálnym prístupom, 
pozitívnou výučbovou atmosfé-
rou a klímou triedy a aktívnou 
spoluprácou školy a rodiny pri 
celostnom rozvoji detského po-
tenciálu. 
V marci 2004 vzniklo Občianske 
združenie Európsky škôlkar pri 
MŠ s cieľom združovať fyzické 
a právnické osoby so záujmom 
vytvárať podmienky na účasť 
rodičov a komunity na výchov-
no-vzdelávacom procese, orga-
nizovať a materiálno-technic-
ky zabezpečovať vzdelávacie, 

zábavné a športové podujatia. 
Vďaka jeho iniciatíve sa v MŠ 
revitalizoval dvor, zrenovova-
li a zmodernizovali sa priesto-
ry tried, zakúpilo sa množstvo 
moderných pomôcok a deťom 
sa sprostredkovalo mnoho diva-
diel, výletov, exkurzií. 
Ďalšie dôležité zmeny nasta-
li v roku 2006, kedy materské 
školy v Modre dostali možnosť 
prejsť na právnu subjektivitu 
a MŠ Kalinčiakova sa stala elo-
kovaným pracoviskom jedného 
právneho subjektu - MŠ SNP 
Modra. Osobitosť a tradície ma-
terskej školy na Kalinčiakovej 
ulici prispeli k zmene systému 
a vďaka všetkým zamestnan-
com, s veľkou pomocou rodičov 
a s podporou mesta Modra sa 1. 
9. 2015 stala MŠ Kalinčiakova 
samostatným právnym subjek-
tom.
V súčasnosti sa výchovno-
-vzdelávací proces v našej MŠ 
realizuje v súlade so Štátnym 
vzdelávacím programom pre 
predprimárne vzdelávanie a aj 
naďalej využívame overené prv-
ky metodiky programu Krok za 
krokom, ktorý nám pomáha pro-
filovať sa ako „Rodinná škôlka“, 
aktívne spolupracujúca s rodi-
nou. Jej cieľom je podporiť zdra-
vý psycho-sociálny vývin detí. 
Materská škola na Kalinčiakovej 
ulici v Modre stojí už 50 rokov 
na pevných základoch. Uznanie 
patrí všetkým, ktorí tieto zák-
lady vybudovali a aj tým, ktorí 
v súčasnosti tvoria pedagogic-
ký a nepedagogický kolektív. 
Všetkým patrí úcta a poďako-

vanie - zamestnancom, de-
ťom a ich rodičom, kto-

rí písali a naďalej píšu 
stránky histórie na-

šej školy. Ďakuje-
me všetkým, kto-
rí nás podporujú. 
V neposlednom 
rade ďakuje-
me za podporu 
a dobrú spo-
luprácu mestu 
Modra. S vierou 

a nádejou sa po-
zeráme do budúc-

nosti a želáme si, 
aby „škôlka pri kine“ 

v duchu tradícií kráčala k ďalším 
úspechom.

Lucia TURČINOVÁ, 
riaditeľka MŠ v mene 

kolektívu školy

Na fotografiách: Slávnostné 
otvorenie novej Materskej ško-
ly na Kalinčiakovej ulici sa ko-
nalo 2. marca 1968., Malí veselí 
škôlkari sa vždy tešili pobytu na 
vzduchu a športovým hrám.

Milé výroky 
malých 

škôlkarov
Bezprostrednosť detí nepozná 
hraníc. Deti sú mimoriadne otvo-
rené a často povedia aj to, čo by 
človek nepredpokladal. Svoje by 
nám o tom vedeli rozprávať pani 
učiteľky všetkých škôl, tak mater-
ských a častokrát aj základných. 
Čo všetko sa skrýva v malých 
hlávkach a ako vedia naši najmen-
ší vypovedať to, čo majú na srdci 
si prečítajte v niekoľkých, vskutku 
výstižných výrokoch detí z Mater-
skej školy na Kalinčiakovej ulici. 
Jasminka: „Oni hrajú podľa ne-
pravidiel!“
Ľuboško: „Moja babka sa volá 
svokra. Naozaj, povedala to moja 
mama.“
Adelka: „Veľmi sa mi páči, že aj 
v škôlke oslavujeme moje menino-
viny.“
Lili: „Nemôžem pozerať rozpráv-
ky, lebo mám vypálené (zapálené) 
oči.“
Adelka: „Na lyžovačke sme videli 
snežný hor a cvičiť na ňom môže 
iba veľký ľud.“
Michaela: „Keď má škôlka naro-
deniny, zaspievajme jej: živio, ži-
vio, živio, margaréta, margaréta 
(mnoga ljeta)...“
Samko: „Policajti majú veľa pe-
ňazí, lebo chytajú zlodejov a tie 
peniaze si zoberú. Preto chcem 
byť policajt.“
Margarétka: „Môj tato je doma 
strašne lenivý. Len číta noviny 
alebo je na počítači. Mama stále 
upratuje.“
Nelka: „Rada pozerám zvierodo-
pisné filmy.“
Maťko: „Na Zoške som sa lyžol.“
 (mš, red)
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Noc s Andersenom v MŠ EP Vajanského
Marec je mesiacom kníh a prá-
ve vtedy ľudia prejavujú väč-
ší záujem o čítanie, navštevujú 
knižnice a zúčastňujú sa rôz-
nych besied so spisovateľmi. 
Záujem o knihy a ich čítanie 
prejavila aj naša materská ško-
la prostredníctvom akcie „Noc 
s Andersenom“, ktorá sa kona-
la 16. 3. v priestoroch materskej 
školy. Pani učiteľky pripravili 
pre deti zaujímavý program, po-
čas ktorého deti poznávali nové 
rozprávky od známych detských 
autorov, zapojili sa do kreslenia 
ilustrácií rozprávok, spoločne 
hľadali stratený poklad a dosta-

točne sa mohli vytancovať na 
večernej detskej diskotéke. Ho-
riace sviečky a tlmené svetlo 
v miestnosti vytvárali tú správnu 
tajomnú atmosféru počas číta-
nia kníh a večernej akcie. V ne-
skorších hodinách pani učiteľky 
uložili deti do postieľok a tie po-
čas čítania rozprávok sladko za-
spávali. Na druhý deň ráno pri-
šli rodičia a my sme sa rozlúčili 
s deťmi, ktoré neskrývali radosť 
a nadšenie z krásne prežitej no-
vej akcie, ktorú si určite v bu-
dúcnosti ešte zopakujeme.

Andrea WISSI, 
za kolektív MŠ

Oprava

Šikovní stredoškoláci ocenení županom
V predchádzajúcom vydaní Modranských zvestí sme nedopatre-
ním ku článku pod názvom Šikovní stredoškoláci ocenení župa-
nom zaradili nesprávnu fotografiu jedného z ocenených. Touto 
cestou sa ospravedlňujeme Richardovi Nemčovičovi, študentovi 
Oktávy z Gymnázia K. Štúra v Modre a uverejňujeme opätovne 
článok v plnom znení spoločne so správnou fotografiou Richarda. 

Predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Juraj Droba 
ocenil v piatok 16. februára naj-
úspešnejších a najaktívnejších 
študentov župných škôl. Z kaž-
dej školy v pôsobnosti BSK ria-
ditelia navrhli jedného žiaka, 
ktorý má mimoriadne výsledky 
a vyniká spomedzi ostatných. 
Takto sa medzi 55-timi ocitli 
aj dvaja mladí chlapci a jedna 
slečna z modranských škôl. 
Žiaci dostali čestné uznanie 
predsedu BSK a poukaz na ná-

kup kníh v hodnote 50 eur. Žu-
pan sa vyjadril, že si dal zá-
väzok, že jeden deň v týždni 
navštívi aspoň jednu školu, kde 
si rád podiskutuje s vedením 
školy a pedagógmi.
Z Modry boli županom ocene-
ní traja študenti stredných škôl:
• Alexandra Süttöová, prváčka 
zo Strednej odbornej školy pe-
dagogickej
• Ján Janušík, Stredná odbor-
ná škola vinársko-ovocinárska, 
maturant v odbore someliérstvo 

• Richard Nemčovič, Gymná-
zium Karola Štúra v Modre, 
študent Oktávy
Študenti sú vďaka svojimi štu-
dijným výsledkom, kreativi-
te a neúnavnej snahe pekným 

príkladom pre svojich spolu-
žiakov. Z reprezentácie škôl sa 
tešia riaditelia, učitelia i rodičia 
týchto mladých ľudí. Aj my im 
srdečne blahoželáme!
 Redakcia MZ

Úspechy študentiek pedagogickej školy
Podporujeme pozitívny 
vzťah žiakov ku knihám

Čítať knihy sa vždy oplatí a na-
vyše byť zato odmenený je veľ-
kou motiváciou pre čitateľov. 
Toto sa potvrdilo aj žiačke našej 
školy z I.A Glórii Alexandre Prá-
šilovej, ktorá sa zapojila do VII. 
ročníka súťaže Vráťme knihy do 
škôl. Svoje postrehy o prečíta-
ných dielach mimo školských 
lavíc odoslali aj viacerí naši čí-

taniachtiví žiaci. Glória súťaži-
la s jediným príspevkom, no jej 
recenzia bola ocenená špeciál-
nou cenou pre žiakov stredných 
škôl a to dvojdňovým výletom 
do Bruselu s návštevou sídla Eu-
rópskeho parlamentu. Glórii sr-
dečne gratulujeme.

Medziškolský zápas 
vo volejbale

Aj tento rok naša škola organizo-

vala Okresné kolo vo volejbale 
dievčat. Dňa 21. 3. sa v telocvič-
ni stretli dievčatá zo 4 stredných 
škôl v okrese Pezinok - SOŠVO 
Modra, OA Pezinok, Gymná-
zium Modra a Gymnázium Pe-
zinok. Po odchode skúsených 
hráčok tvorili družstvo Strednej 
odbornej školy pedagogickej 
dievčatá z nižších ročníkov. Na-
priek ich „neskúsenosti” sa sna-
žili a vybojovali 2. miesto. Naj-

lepšou hráčkou turnaja sa stala 
naša Denisa Jamborová z I.A. 
Poďakovanie patrí p. L. Štance-
lovej ako hlavnej organizátorke 
turnaja, ale aj našim bývalým te-
locvikárkam E. Holecovej a M. 
Benkovej, ktoré nám prišli po-
môcť a zápasy nielen odpískali, 
ale pomohli aj s koučovaním.

Pedagógovia
Iveta SEČANSKÁ, 

Tatiana HORKÁ
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Príjemné stretnutie pred Veľkou nocou v Kráľovej
Občianske združenie Kráľo-
van pripravilo aj v tomto roku 
typické jarné popoludnie s té-
mou veľkonočného obdobia. 
Stretnutie v Kultúrnom dome 
zahŕňalo predaj jarných deko-
rácií, maľovaných a inak zdo-
bených veľkonočných kraslíc, 
detského ručne šitého obleče-
nia, zdobených medovníčkov 
a patchworkových vankúšov. 
Na tematicky vyzdobených 

stoloch nechýbali domáce 
produkty ako med, mak a ore-
chy, ktoré sa do veľkonočné-
ho pečenia vždy zídu. Každé-
ho návštevníka si však už po 
vstupe do sály získali tradičné 
domáce čerstvo napečené mi-
nivianočky z kuchyne šikov-
ných žienok z OZ Kráľovan 
a smotanové osúchy či kysnu-
té moravské koláče.

(red)

Pôstna polievka alebo podeľme sa!
V predveľkonočnom čase sa kresťania pripravujú na sviatky 
Veľkej noci 40 dňovým pôstom. Je to čas zriekania sa, ktorý mô-
že byť tiež časom solidarity s tými, čo sú biednejší ako my. Kaž-
dý rok je v čase pôstu pre deti v Centre, ktoré sa pripravujú 
na prijatie 1. svätého prijímania, pripravená duchovná obnova. 
Nechýbala ani tento rok, v sobotu 17. marca sa začala sv. omšou 
v Kaplnke Povýšenia sv. kríža v kláštore sestier uršulínok a po-
kračovala maľovanou katechézkou Kataríny Bencovej. Čo však 
bolo v tomto roku zvláštnosťou, bola akcia Podeľme sa vo far-
nosti, ktorá prebiehala v ten istý deň. 

cieľom tejto aktivity je zrieknuť 
sa počas pôstneho obdobia stra-
vy, ktorú by sme si za normálnych 
okolností dopriali a zúčastniť sa 
podávania pôstnej polievky s tým, 
že za ňu zaplatíme ako za svia-
točný obed. Vyzbieraná finančná 
hodnota potom putuje na charita-
tívne dielo. Tento rok bola zbierka 
určená na zariadenie Krízového 

centra Vincentínum v Košiciach 
- Šaci, pre rodiny, tehotné ženy, 
matky s deťmi v krajnej životnej 
núdzi. Pôstnu polievku si pripravi-
li sestry uršulínky a deti sa svojou 
službou zapojili pri obsluhovaní 
a príprave - a tak bolo detskými 
rukami prestreté na stoloch, nabe-
rané na taniere, deti ponúkali chle-
bík v ošatkách i spratávali použitý 

riad a po umytí ho utierali. Pôstna 
polievka sa podávala od 11.30 do 
13.00 v telocvični centra, náležite 
na to prispôsobenej. Na tejto akcii 
sa zúčastnilo okolo 100 hostí, kto-
rí si dobre pochutnali na polievke 
a zažili spoločenstvo so svojimi 
blízkymi a vychutnali si príjemnú 
obsluhu detí. 
A ako to prežívali deti? Zuzka: 
„Tieto duchovné cvičenia boli pre 
mňa a pre moju sestru takou ma-
lou prípravou na Veľkú Noc. Síce 
sme si celkom nezapamätali me-
ná všetkých apoštolov, ale Petra 
ako následníka Krista tu na zemi, 
sme si dobre zapamätali. Dúfame, 
že sme sa aj my svojou prácou as-
poň trošku podieľali na projekte 
„Podeľme sa“. Polievka od na-
šich sestričiek nám veľmi chutila! 

Veríme, že i ostatným a tak sme 
mohli spoločne prispieť na dob-
rú vec!”
Elenka: „Mne sa páčila kázeň 
o chlapcovi, ktorý si počas svojej 
cesty stále zmenšoval a zmenšo-
val svoj kríž, a na konci, keď sa 
chcel dostať do neba, nemohol 
s malým krížom preklenúť prie-
pasť.”
Potom na katechézke ma zaujal 
maľovaný príbeh zrady, umuče-
nia a zmŕtvychvstania Ježiša, do-
zvedela som sa viac o Judášovi 
i apoštolovi Petrovi. Rada som sa 
zapojila aj do výroby kvetiniek 
pre účastníkov a pri obsluhova-
ní, ktoré som si spolu s ostatnými 
deťmi naozaj užila.
Ennie: „V sobotu sa mi páčilo ob-
sluhovať dobrých ľudí a privítať 
ich. Dávali sme tam chlebík, po-
lievku i kvetinku.” 

Sestra Caritas

Ako sa dajú vybehať peniaze pre náš región?
V sobotu 24. marca bolo vyzbieraných 2 045 Eur na ďalšie 
športové a pohybové aktivity, ktoré Nadácia Revia prinesie do 
rôznych častí Malých Karpát. 146 bežcov sa postavilo na štart 
v areáli Golfu Pezinok a odbehlo príjemnú 5,5 km alebo 11,5 km 
dlhú trať vinúcu sa po úpätí nášho pohoria. 

Po dobrom výkone si všetci po-
chutnali na skvelej domácej ka-
pustnici, koláčoch či kávičke. 
A všetkým týmto prispeli k roz-
voju športu v našom regióne. 
Že je to nejaká idyla? A predsa 
pravda! Nadácia Revia v spo-
lupráci s Golf Pezinok, ďalší-
mi partnermi a dobrovoľníkmi 
zorganizovali druhý ročník fa-
ir cross - Behám a pomáham, 
charitatívny beh, kde výborná 

atmosféra, skvelá organizácia, 
charitatívny rozmer a dobro-
voľnícka práca opäť spojili ko-
munitu. Presne ako to máme ra-
di. 
A ako budeme rozdeľovať vý-
ťažok? Už 25. 5. sa uzavrie 
druhé kolo Grantového progra-
mu Nadácie Revia, ktorý po-
núka finančné prostriedky tým 
najzaujímavejším projektom 
realizovaným na území malo-

karpatského regiónu. Žiadosť 
môžu podávať regionálne ne-
ziskové organizácie, ako aj fy-
zické osoby. Naším cieľom je 
podporiť v rámci našich mož-
ností všetko, čo prichádza od 
vás - obyvateľov s nadšením 
a zmyslom pre rozvoj seba 
a svojho okolia. Až 4 000 Eur 
Nadácia už v marci rozdelila 13 
podporeným projektom z prvé-
ho grantového kola za rok 2018. 
Sú to projekty: Deň otvorených 
modranských záhrad, Drumfest 
Slovakia (Pezinok), Dychovky 
v Preši (Pezinok), Blues folk 
festival (Modra-Kráľová), Tra-
dičné zvyky (Modra), Kultúrna 

pamäť v Zelenom lese (Modra-
-Kráľová), Pezinská školská li-
ga v orientačnom behu, Obnova 
a revitalizácia kruhového ob-
jazdu (Pezinok), Medobranie vo 
vinosadskej rodovej aleji, Otvo-
rené dvere (Modra), Označenie 
cyklotrasy (Svätý Jur- Bratisla-
va), Spev nás spája (Modra), 
Pavol Šima-Juriček - Monogra-
fia (Modra). Nesmierne sa teší-
me na ich realizáciu, a taktiež 
čoskoro aj na vaše nové nápa-
dy. Nezabudnite už v máji spolu 
spravíme náš región opäť výni-
močným!

Lucia FINKOVÁ, 
Nadácia Revia
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Literárne stretnutie pri príležitosti nedožitých 80. 
narodenín Ivana Kadlečíka 
Podujatie venované Ivanovi Kadlečíkovi sa konalo 8. apríla 
v Múzeu Ľ. Štúra v Modre. V Bratislave sa taktiež konal od po-
poludňajších hodín spomienkový program venovaný Ivanovi 
Kadlečíkovi. O živote a diele tam porozprával znalec jeho diela 
Pavel Matejovič. A tu sa organizátorom modranského podujatia 
podaril zdanlivo nemožný kúsok. Najvýznamnejší účastníci bra-
tislavského podujatia po jeho ukončení sadli do áut a presunuli 
sa na kadlečíkovské podujatie do Modry. 

A tak sme mohli privítať syna 
spisovateľa Ivana Kadlečíka, Iva-
na Kadlečíka s manželkou, dcéru 
spisovateľa Zuzanu, vydavateľa 
spisovateľovho diela Kolomana 

Kertésza Bagalu a monografis-
tu diela I. Kadlečíka Mgr. Pavla 
Matejoviča, PhD. Čas do 18.00, 
kedy prišli hostia z Bratislavy, 
sme vyplnili pozeraním video-

záznamu z návštevy u Ivana Kad-
lečíka v Pukanci, ktorý nakrútil 
a prítomným predstavil Jozef Ši-
meček. Rozprúdila sa diskusia. 
Pán Karol Erdelský si zaspomí-
nal na časy v modranskom siro-
tinci, na sestru spisovateľovho 
otca, farára Bohumila Kadlečíka, 
ktorá prišla o život v roku 1945 
pri oslobodení Modry. Po prí-
chode hostí sa už začal priprave-
ný program. Po úvodnom priví-
taní nasledovalo prečítanie listu 
od priateľa I. Kadlečíka, ktorý 
z Nórska poslal Ivan Čičmanec. 
Ukážky z diel I. Kadlečíka Ho-
rorskop a Lístoky uviedli Eva 
Oslíková, ev. farárka a Ľubomí-
ra Miháliková. Hudobné vstupy 
- diela klasickej hudby zahrali p. 
učiteľka Katarína Pokojná a žiač-
ky ZUŠ Michaela Pokojná a Mi-
chaela Tóthová. O živote a diele 
Ivana Kadlečíka nám porozprá-
val literárny vedec Pavel Matejo-
vič. Napokon sa prítomným pri-
hovoril Koloman Kertész Bagala, 
ktorý už vyše dvadsať rokov vy-
dáva Kadlečíkove diela.

V závere odzneli poďakovania 
a to najmä Múzeu Ľ. Štúra za 
poskytnutie priestorov, Ev.a.v. 
cirkevému zboru za pomoc pri 
organizovaní podujatia, p. Bo-
hušovi Javorovi za poskytnutie 
a ochotnú obsluhu technického 
vybavenia, Jozefovi Šimečkovi 
za organizovanie premietania. 
Poďakovanie patrí aj všetkým, 
ktorí si prišli zaspomímať na 
modranského rodáka, vynika-
júceho spisovateľa, majstra slo-
venčiny a krásnej literatúry Iva-
na Kadlečíka. 
Myslím si, že nebudeme čakať 
na okrúhle výročia. Na literatúru 
našich rodákov si treba nájsť čas 
a priestor aj častejšie. Je mojou 
túžbou usporiadať opäť o rok 
čítanie z diel Ivana Kadlečíka, 
uvedomiť si, koho sme medzi 
sebou mali. Veď napokon v roku 
2013 Ivan Kadlečík dostal uzna-
nie Čestný občan mesta Modry. 
Žiaľ, o rok na to sme sa s Iva-
nom Kadlečíkom už navždy roz-
lúčili. 

Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ 

Pre Jána a Martinu...
Kolektív priateľov z Pezinka a Modry sa spojil v jednotnej 
myšlienke, ktorá vyjadruje nesúhlas s aktuálnou spoločen-
skou a politickou situáciou na Slovensku, ktorá je reakciou na 
nedávnu vraždu slovenského investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka a jeho priateľky archeologičky Martiny Kušnírovej. 

formou kultúrnych stretnutí 
a organizovania podujatí a dis-
kusií v Pezinku a v Modre vy-
jadrujú svoj postoj k aktuálnym 
otázkam, ktoré trápia mno-
hých Slovákov. Prvým bol ve-
rejný koncert na Radničnom 
námestí v Pezinku, na ktorom 
bez nároku na honorár vystúpi-
lo 13 hudobníkov a zoskupení. 
Na námestí bol predstavený aj 
umelecký objekt s názvom Spo-
jili nás autorov Martina Dzure-
ka z Modry a Jána Vajsabe-
la z Pezinka. Druhou aktivitou 
bolo sprístupnenie výstavy pre 
Jána a Martinu v Modre v ga-
lérii s názvom Moodra na Štú-

rovej ulici. Vystavované diela 
boli výtvarným vyjadrením 17 
regionálnych umelcov, výtvar-
níkov a dizajnérov k aktuálnej 
spoločenskej situácií. Na vý-
stave sa predstavili: Igor Piač-
ka, Júlia Piačková, Viliam Lo-
viška, Marcela Lovišková, Lea 
Lovišková, Ján Strieš, Andrej 
Balco, Martin Dzurek, Milan 
Heréni, Jano Wajcko Vajsabel, 
Pavol Šima Juríček, Tomáš Po-
lonský, Marián Polonský, Peter 
Bliznak, Helena Bergerová, Ja-
kub Oslík, Richard Gottschall. 
Súčasťou podujatia v Mod-
re bola aj verejná projekcia  
mozaiky viac ako 400 diel slo-

venských výtvarníkov, dizaj-
nérov či fotografov, ktorí sa 
zapojili do iniciatívy „reakcia 
umelcov“. Iniciatíva sa pripája 
k apolitickým protestom, ktoré 
pripomínajú vraždu Jána Kucia-
ka a Martiny Kušnírovej.
A do tretice zareagoval Kolek-
tív priateľov z Pezinka a Modry 
verejnou diskusiou v Kultúrnom 
dome Ľ. Štúra, na ktorú pozvanie 
prijali sociológ a vysokoškolský 
pedagóg Michal Vašečka a spi-

sovateľ a publicista Martin M. 
Šimečka, bývalý šéfredaktor týž-
denníka Domino-fórum, neskôr 
denníka Sme a editor českého 
časopisu Respekt, v súčasnos-
ti redaktor Denníka N. Prítom-
ní návštevníci diskutovali s hos-
ťami aj na témy, či sme naozaj 
v zlomovom bode našich mo-
derných dejín, či v akom stave 
sa nachádza naša spoločnosť po 
chladnokrvných vraždách novi-
nára a jeho priateľky. (red)
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Dynamická Modra vlani neoddychovala
Investujeme do nových, pre mesto a jeho obyvateľov užitočných projektov. Opravu-
jeme cesty a chodníky, odstraňujeme výtlky, staráme sa o verejnú zeleň, osvetlenie, 
odpadové a tepelné hospodárstvo, podporujeme kultúru a umenie. Snažíme sa na-
predovať vo všetkých oblastiach a prinášať zlepšenie kvality života pre malých aj 
skôr narodených Modranov. V nasledujúcom odpočte, by sme radi zosumarizovali 
najdôležitejšie míľniky v aktivitách pre rozvoj mesta v roku 2017.

Modra je zelená
Mesto vlani intenzívne investovalo do 
mestskej zelene. Kultiváciu verejného 
priestoru považujeme za veľmi dôležitú 
a na budovanie “zeleného mesta” úspeš-
ne získavame financie z externých zdro-
jov. celkovo sme vysadili 200 stromov 
za 50 tisíc eur, ktoré sme získali od Mi-
nisterstva životného prostredia. Modru 
skrášlili lipy, duby, javor poľný, okras-
né čerešne a hrušky. Doplnili sme uličné 

stromoradia na uliciach Dr. Bodického, 
Bratislavská, Sládkovičova, Štefánikova, 
Šúrska, Puškinova a Partizánska. Neza-
búdame ani na výsadbu stromov v kraji-
ne.

Nové cesty a studne v chotári
Mesto Modra sa snaží postupne opravo-
vať cesty vo svojom vlastníctve, prípadne 
budovať nové. V rámci dopravno-bezpeč-
nostných opatrení sme na ulici Dr. Bodic-
kého vybudovali jednostranný dláždený 
chodník v úseku od Kalinčiakovej uli-
ce po Vinársku ulicu. Samotnej výstav-
be chodníka predchádzala rekonštrukcia 
elektrických rozvodov a verejného osvet-
lenia. Spevnili sme Hviezdoslavovu ulicu 
a vybudovali jednostranný chodník pre 
peších spolu s odstavnými plochami pre 
autá a rozšírili verejné osvetlenie.
Pokračovali sme dobudovaním asfaltobe-
tónovej cesty v rámci vnútrobloku na Ko-
menského ulici a zrekonštruovali chodník 
od ulice 1. mája po Komenského ulicu. 
Upravili sme parkovisko na Bodického 
ulici, vybudovali stojisko s oplotením na 

kontejnery pri ZŠ Ľ. Štúra a investovali 
do opravy strechy základnej školy. 
V uplynulom období prešli rozsiahlymi 
úpravami niektoré úseky, ktoré slúžia ako 
dôležité obslužné komunikácie pre miest-
nych vinohradníkov. Mesto dobudovalo ces-
tu nad Zlatým Hroznom a v Dolných Sebre-
koch, spolu s majiteľmi okolitých pozemkov 
upravilo úsek cesty Pod Plázlami. Úpravou 
prešla aj cesta v Dolných Trávnikoch a pri-
budla tu malá kaplnka so sochou sv. Urbana, 

patróna vinohradní-
kov. Turistov poteši-
lo novovybudované 
odpočívadlo pod Zo-
chovou chatou. 
Ekologické a ekono-
mické narábanie s vo-
dou patrí medzi pri-
ority mesta. Okrem 
systematického vy-
sádzania zelene, kto-
rá vodu zadržiava 
v pôde, sme vybudo-
vali štyri nové studne 
a zrekonštruovali ka-
mennú studňu na Ku-

kučínovej ulici. Studne poslúžia na zavla-
žovanie mestskej zelene, ale aj ako pomoc 
okolitým vinohradníkom. 

Starostlivosť o mestské 
budovy a teplo

Mesto vlastní niekoľko budov a je zod-
povedné za ich správu, rovnako za dis-

tribúciu tepla. Vlani sme investovali do 
množstva opráv a modernizácie rozvodov 
teplovodných potrubí, menili sme merače 
tepla, realizovali stavebné úpravy väčšie-
ho aj menšieho rozsahu. Viaceré sídliská 
čakala oprava kotolní. Niekde bolo po-
trebné vymeniť kotol, rekonštruovať roz-
deľovače, vyčistiť zásobníky teplej vody, 
inštalovať bloky chemickej úpravy vody, 
demontovať staré technológie a celkovo 
opraviť alebo vymeniť poškodené rozvo-
dy. 

Letné kúpanie 
v čistom prostredí

Príjemným osviežením počas letného ob-
dobia bolo aj vlani kúpanie na mestskom 
kúpalisku. Na sezónu sme sa dôkladne 
pripravovali. Vybudovali sme ohrev veľ-
kého bazéna a postavili malý detský ba-
zén za 26 tisíc eur. Opravili sme všetky 
zariadenia a potrubia. Potešila nás spokoj-
nosť hostí, ktorí ocenili čistotu na kúpa-
lisku a upravené okolie. Kúpili sme vlast-
nú traktorovú kosačku a ručný vyžínač, 
ktoré nám na tieto účely dobre poslúžili. 
Návštevnosť kúpaliska vzrástla o 100 % 
a tržby stúpli na 16 tisíc eur.
Nezabudli sme ani na športovcov a in-
vestovali do futbalového štadióna. Vybu-
dovali sme odvodňovaciu drenáž a opra-
vili odvodnenie budovy štadióna. Takisto 
sme upravili terén v okolí budovy a mul-
tifunkčného ihriska na Kalinčiakovej uli-
ci - vybudovali sme chodník a parkovacie 
plochy.
Podarilo sa nám získať dotáciu z Minister-
stva kultúry na rekonštrukciu časti mest-
skej veže, ktorá je súčasťou rímsko-kato-
líckeho Kostola sv. Štefana kráľa v Modre. 
Pokračovali sme aj v obnove historických 
hradieb.
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Platené parkovanie aj nové 
priestory pre políciu

V budove na Štúrovej 59, kde sídli mestská 
polícia, sme opravili kúrenie a elektroinšta-
láciu. V dome na Štúrovej 60 sme začali 
koncom roka s komplexnou rekonštrukciou 
rozvodov elektriny v priestore bývalého 
papiernictva. Oprava kotla a rekonštrukcia 
hlavných rozvodov studenej vody v admi-
nistratívnej budove na Šúrskej 5, bola ne-
vyhnutná pre havarijný stav.
Od októbra 2017 sa v centre Modry platí 
parkovné. Investovali sme 20 tisíc eur do 
kúpy a montáže parkovacích automatov, 
prístroja na rátanie mincí a príslušenstva. 
Mesačné tržby sú v priemere 3 tisíc eur. Do 
roka sa nám investícia vráti a následne prí-
jem z parkovného obohatí mestský rozpo-
čet, z ktorého okrem iného financujeme aj 
opravy mestských ciest a chodníkov. 

Žijeme kultúrou a umením
Kultúrne centrum Modra prináša kvalitné 
mestské podujatia a každoročne sa snaží 
pripraviť aj niečo nové, ponúknuť jedineč-
ný a originálny program s dôrazom na kul-
túrne dedičstvo, tradície aj súčasnú kultúru. 
Myslí pritom na všetky vekové kategórie 
a cieľové skupiny, ktoré žijú v našom mes-
te a jeho okolí. 

Tradičné aj nové, hlavne pestré
Medzi tradičné a etablované podujatia, kto-
ré každý rok v meste organizujeme patria 
fašiangy, Kráľovské hodovanie, Modran-
ský piknik, Vinobranie či Adventná Modra. 
V minulom roku sme pripravili veľa zau-

jímavých koncertov. Za všetky spomeňme 
účinkovanie interpretov ako Richard Mül-
ler, Szidi Tobias, Andrej Šeban, Longital, či 
Katarína Máliková. 

Mestská knižnica 
s nárastom čitateľov

Tešíme sa z pribúdajúcich čitateľov a na-
rastajúceho počtu výpožičiek kníh. Do 
zbierky pribudlo 417 nových titulov aj 
vďaka finančnej podpore z Bratislavského 

samosprávneho kraja a fondu na podpo-
ru umenia. V spolupráci s Malokarpatskou 
knižnicou v Pezinku sme pripravili 1. roč-
ník medzinárodného festivalu poézie feli-
ber Poetry. Ďalší veľmi pekný a vydarený 
projekt je Tanečný dom, ktorý pripravuje-
me s DfS Magdalénka.
Úspešne sme pokračovali v literárnych 
podujatiach. Súčasťou kultúrneho leta je už 
tretí rok Letná čitáreň. Príjemné miesto na 
oddych a inšpiratívne stretnutia s kvalitnou 
literatúrou či programom obľubujú hlav-
ne rodiny s deťmi. Vlani čitáreň navštívilo 
celkovo 700 hostí, z toho tretinu tvorili deti 
do 10 rokov, čo je skvelá správa.

Rekordná návštevnosť 
kina Mier

V roku 2017 sa nám podarilo výrazne zvý-
šiť návštevnosť Kina Mier, ktorá sa takmer 
zdvojnásobila. V lete sa popularite tešilo aj 
premietanie filmov pod hviezdami na ná-

dvorí historickej radnice v rámci projektu 
Letného kina. Za mimoriadny úspech po-
važujeme získanie dotácie z AVf na mo-
dernizáciu kinosály, prípravu projektu a vy 
vysúťaženie dodávateľa výmeny starých 
sedačiek v kine za nové. Podarilo sa nám 
tiež opraviť strechu kina. 

Oficiálne návštevy v Modre
Modra v ostatnom roku privítala niekoľko 
domácich ústavných a vládnych činiteľov, 

aj zahraničné delegácie. Dvakrát zavítal do 
nášho mesta prezident Andej Kiska. Stre-
tol sa s vedením mesta, zástupcami cirkví 
a občanmi. Pozrel si Múzeum slovenskej 
keramickej plastiky a porozprával sa s ná-
rodným umelcom Ignácom Bizmayerom. 
Z oficiálnych delegácií spomeňme veľvy-
slancov Srbska či Belgicka a českého poli-
tika a bývalého ministra zahraničných vecí 
Českej republiky Karla Schwarzenberga.

Podpora cestovného ruchu
Oblastná organizácia cestového ruchu Ma-
lé Karpaty, ktorá združuje viaceré subjekty 
cestovného ruchu, jednotlivé obce a mestá 
regiónu vrátane Modry, spustila s finančnou 
podporou mesta mobilnú aplikáciu “Audio 
sprievodca” po kultúrnych, prírodných a his-
torických pamiatkach malokarpatského re-
giónu. Turisti si ju môžu zadarmo stiahnuť do 
mobilov aj tabletov a vychutnať si komento-
vanú prehliadku atraktivít nášho chotára.

Menu aplikácie ponúka TOP 20 turistic-
kých atraktivít v Malých Karpatoch, ktoré 
sa dajú pozrieť v náhodnom poradí, ale-
bo podľa navigácie v aplikácii. Ďalšou 
možnosťou je šesť poznávacích okruhov: 
Modra - mesto vzdelania, kultúry a kera-
miky, Modra - modranským lesoparkom, 
Pezinok - história mesta, Pezinok - pre-
chádzka po vinohradoch, Svätý Jur - kul-
túrne dedičstvo, Svätý Jur - prírodné de-
dičstvo.
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Okrem aplikácie vydala OOcR Malé Kar-
paty aj tlačeného sprievodcu v slovenskom, 
anglickom a nemeckom jazyku. Je k dis-
pozícii pre turistov v ubytovacích zariade-
niach, reštauráciách, kaviarňach, múzeách, 
infocentrách v Bratislave a celom Malokar-
patskom regióne.

Úcta k seniorom
Každoročne sa radi poďakujeme našim se-
niorom na podujatiach, ktoré organizujeme 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ale-
bo významných životných jubileí. Zabez-
pečujeme spolu s českými partnerskými 

mestami Hustopeče a Benátky nad Jizerou 
spoločné výlety pre seniorov, ktoré sú prí-
jemným spestrením jesene ich života.

Poďakovanie
Juraj Petrakovič, primátor mesta Modry: 
„Vlani sa nám podarilo urobiť veľa dob-
rého pre mesto a ja sa chcem poďakovať 
všetkým kolegom za tímovosť a spoluprá-
cu. Špeciálne poďakovanie patrí nielen 
zamestnancom mestského úradu, mest-
ských organizácií, škôl a ďalších inštitú-
cií pod správou mesta, ale aj občianskym 
združeniam a firmám, ktoré sa aktívne 

zapájajú do života Modry. Ďakujem tiež 
poslancom a obyvateľom Modry, Kráľo-
vej, Harmónie a Piesku za konštruktívnu 
kritiku, pripomienky a inšpiratívne ná-
pady, častokrát neoceniteľnú pomoc pri 
výkone správy mestských vecí. Čaká nás 
ďalší náročný rok plný pekných a užitoč-
ných projektov, z ktorých budú mať Mod-
rania radosť. Púšťame sa s chuťou opäť 
do práce!” 

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor Modry 

a Marián GAVORNÍK, 
viceprimátor Modry

Akcia Lokalita/Ulica Cena Dotácia Zhotoviteľ/Dodavateľ
Projektová dokumentácia
Vypracovanie projektovej dokumentácie Rozhľadňa Veľká homo-

la
12 330,00 Stanislav Kysel s.r.o.

Vypracovanie projektovej dokumentácie Náučný chodník Modra-
-Piesok

3 156,00 Ing. Arch. P. Žalman

Mestské budovy
Rekonštrukcia a modernizácia - sociálne zariadenia 
MsÚ

Dukelská 14 078,80 Peter Holekši Hol-Stav 
Modra

Školstvo
Sanácia strešného plášťa ZŠ Ľ. Štúra Komenského 48 552,78 50 000,00 Tibor Srnec
Športoviská, detské ihriská
Rekonštrukcia a modernizácia - montáž prvkov det-
ského ihriska

Národná 5 392,80 Dextratrade Žilina, s.r.o. 

Rekonštrukcia a modernizácia - montáž prvkov det-
ského ihriska

Trnavská 2 475,00 Dextratrade Žilina, s.r.o. 

Komunikácie a infraštruktúra
Komunikácia Dr. Bodického (parkovisko), Komen-
ského (chodník) - úprava krytu 

Dr. Bodického, Komen-
ského

36 931,80 Alpine Slovakia,
spol. s r.o.

Realizácia nových stavieb - chodník pre peších Dr. Bodického 82 375,08 Tims, spol. s r.o.
Rekonštrukcia a modernizácia - komunikácia a reali-
zácia chodníka 

Hviezdoslavova 63 457,57 cS, s.r.o.

Výstavba nových stavieb - cesta v chotári Modra 4 113,00 Martin Heriban
Rekonštrukcia a modernizácia - verejné osvetlenie Hviezdoslavova 3 263,04 Admat s. r. o.
Rekonštrukcia a modernizácia - verejné osvetlenie Dr. Bodického, Hviezdo-

slavova
53 605,85 Energy Real s.r.o.

Kultúra a pamiatky
Prestavba podkrovia na kancelárske priestory Štúro-
va 59 

Štúrova 10 049,29 Eduard Ružička

Oprava fasády mestskej veže Štúrova 21 504,36 10 000,00 Výškové práce s. r. o.
Príspevok na kapitálové výdavky - Kc 24 228,79 Kultúrne centrum Modra
Sociálne služby
Príspevok na kapitalové výdavky - MscSS 6 354,00 MscSSM
Dotacia MPSVaR na kapitalove vydavky 2 000,00 2 000,00 MscSSM
Verejné priestranstvá
Dodávka a výsadba verejnej zelene Modra, Modra-Kráľova 49 995,50 47 495,72 florsad, spol. s r.o.
Nove studne v modranskom chotari - vybudovanie za-
sobnikov pitnej vody

11 841,25 11 500,00

Audio sprievovda po kultúrnych, prírodných a histo-
rických pamiatkach 

14 072,60 14 065,00
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Zdravica majstrovi Bizmayerovi 
Prešiel skoro rok, čo sme spo-
lu s národným umelcom Igná-
com Bizmayerom oslávili jeho 
okrúhle 95. narodeniny. Sláv-
nostný večer v Kultúrnom dome 
Ľudovíta Štúra bol plný gratu-
lantov: vrcholných predstavite-
ľov štátu, zástupcov kultúrnych 
inštitúcii, rodnej obce Košol-
nej, rodiny a priateľov. Majster 
v sviežej a vtipnej nálade pri-

jímal zdravice a kvety. Prešiel 
rok a opäť sa nám pripomína 
aprílový dátum, dátum narode-
nia Ignáca Bizmayera - 20. apríl. 
Obdivuhodná je majstrova stá-
le skvelá pamäť, vtipné príhody 
a žarty, ktorými vie zabaviť spo-
ločnosť. 
Za jeho celoživotné dielo, kto-
rým prispel k zveľadeniu sloven-
skej výtvarnej kultúry doma, za 

jej reprezentáciu v zahraničí, za 
všetko, čím prispel k zveľadeniu 
a zviditeľneniu Slovenska mu 
patrí veľké poďakovanie a hlas-
né živió! Opäť chceme blaho-
želať, priať veľa zdravia, sily, 
životného elánu, verných priate-
ľov a všetkého dobrého, čo život 
ešte môže majstrovi priniesť. 

Sylvia HRDLOVIČOVÁ, 
SNM-Múzeum Ľ.Štúra

Pripravujú výstavku počas vinobrania
Bratislavský samosprávny kraj udelil už po šestnásty raz Výroč-
né ceny Samuela Zocha za rok 2017. Cenu získalo i Občianske 
združenie Modranská Beseda za aktívne podieľanie sa na za-
chovaní kultúrnych a historických tradícií a prezentáciu Modry 
a regiónu. Z tohto ocenenia majú radosť nielen členovia Besedy, 
ale aj občania mesta pre ktorých podujatia organizujú. Ocene-
nia sú súčasne inšpiráciou a motiváciou pre ostatných občanov. 

V januárovom čísle Modran-
ských zvestí sme písali o ini-
ciatívnom stretnutí „skôr na-
rodených“ Modranov, ktorí 
diskutovali o rozvoji svojho 
mesta, vinohradníctve, cestov-
nom ruchu a iných nepolitic-
kých témach. Každý z prítom-
ných otvoril vlastnú zaujímavú 
tému. Zo začiatku sa debatovalo 
o plusoch a mínusoch súčasné-
ho rozvoja mesta, o aktuálnom 
stave vinohradníctva a vinár-
stva, opatreniach na podporu 
rozvoja cestovného ruchu, ktoré 
sú v kompetencii odborných ko-
misií mestského zastupiteľstva 
a pod. Jednou z hlavných tém 
bola otázka výstavby obchvatu 
mesta, zlepšenia dopravy, par-
kovania, rekonštrukcie komu-
nikácie napríklad na Moyzeso-
vej ulici, ktorá je v súčasnosti 
enormne zaťažená dopravou. 
V ponímaní besedujúcich bu-
de vhodné zriadiť v budúcnos-
ti modranské mestské múzeum 
ako kultúrnu inštitúciu, ktorá by 
návštevníkom Modry i samot-
ným Modranom pútavým spô-
sobom približovala najzaujíma-
vejšie úseky a osobnosti histórie 
i súčasnosti nášho v minulosti 
slobodného kráľovského mes-
ta. Nemala by to byť samoúčel-
ná, ale živá inštitúcia, reagujúca 

na aktuálne spoločenské diania, 
ktorej aktivity by prispievali 
k zvyšovaniu občianskeho po-
vedomia Modranov, ale rovnako 
by boli osožné pre rozvoj a zvy-
šovanie príťažlivosti cestovné-
ho ruchu. Z jednotlivých reakcií 
vysvitlo, že práve modranskí se-
niori si uvedomujú, že Modra je 
v tomto smere, vynímajúc Ľu-
dovíta Štúra a keramiku, sama 
sebe ešte dlžná. františek Mach 
hovoril o potrebe permanentnej 
propagácie úspešných podujatí 
v meste v celoštátnej a regionál-
nej tlači. Dokumentoval skúse-
nosť z roku 2005, keď spoločne 
so zosnulým Štefanom Žákom 

organizovali počas modranské-
ho vinobrania výstavku starých 
modranských fotografií, ktorú si 
prišlo s nostalgiou pozrieť viac 
ako osemsto návštevníkov z re-
giónu. Podobne Miroslav Šim-
ko, autor publikácie Prechádzka 
po modranskom cintoríne, ho-

voril o slávnych osobnostiach, 
ktoré žili v Modre, čo treba vyu-
žiť pri návštevách turistov. Bra-
nislav Čepec hovoril o skúse-
nostiach z reštaurovania zbierky 
historických rádií, o ktoré je 
veľký záujem nielen na Sloven-
sku, ale i v zahraničí. Podobne 
Karol Kantek hovoril o svojich 
výskumoch a príprave vydania 
novej historickej publikácie. 
Anton Macháček, fedor Paták, 
Miroslav Juran, Vincent Jaku-
bec, Jozef Prisečan, Branislav 
Čepec, Branislav Lalinský, Ján 
Lichner, Miroslav Malinovský, 
Vladimír Sodoma, Milan Lan-
čarič st. a ďalší prisľúbili zapo-

žičať vlastné exponáty na pri-
pravovanú výstavku. Zaujímavé 
neznáme fotografie majú mod-
ranskí zberatelia alebo sú sú-
stredené na internetovej stránke 
Stará Modra.
Aby však jednotlivé konštato-
vania nezostali iba v teoretic-
kej rovine, prítomní sa zhodli, 
že by bolo dobré zrealizovať 
už v priebehu tohto roku kon-
krétne podujatie a to vlastnými 
silami a možnosťami. Prvotná 
voľba padla na zorganizovanie 
spoločnej mini výstavky o ľu-
dových tradíciách mesta, histo-
rického vinohradníckeho a vi-
nárskeho náradia, dokumentov, 
fotografií o mestskej histórii, 
s ukážkami rôznych historic-
kých exponátov zo súkromných 
vlastníctiev. Samotné podujatie 
by malo prispieť k vyvolaniu 
pozitívneho vzťahu občanov 
mesta k jeho histórii a lepšej 
prezentácii dejín Modry. Rov-
nako sa prítomní členova Mod-
ranskej muzeálnej spoločnosti 
zhodli, že budú otvorení ďal-
ším nápadom a návrhom a ta-
kisto sa nebránia pomoci os-
tatných záujemcov o históriu 
Modry. 
Organizátori výstavky sa týmto 
obracajú so žiadosťou na obča-
nov, aby zapožičali vhodné ex-
ponáty. Veľa historických do-
kumentov zatiaľ ostáva doma 
v škatuliach alebo zaprášené na 
povalách. Pozývame záujem-
cov o spoluprácu, aby sa ozvali 
na číslo 0918 124 794. Záverom 
chceme ešte raz zablahoželať 
členom OZ Modranskej Bese-
dy k úspechu, akým je ocenenie 
BSK. František MACH,

Miroslav ŠIMKO
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Spomíname
Dňa 7. 5. 2018 uplynie 5 rokov od úmrtia nášho 
drahého manžela, otca a dedka Michala Kočiša. Kto 
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. Spomína rodina.

Spomienka
Ten kto Ťa poznal, spomenie si. Ten kto Ťa mal rád, 
nezabudol. Dňa 22. 4. 2018 uplynul smutný rok 
čo nás navždy opustil náš drahý Jozef Nemčovič. 
S láskou a úctou spomína manželka, synovia s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina.

Tichá spomienka
So smútkom v srdci sme si pripomenuli 20. apríla 
13. výročie úmrtia manžela, otca a dedka Dušana 
Švarca. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina. 

Poďakovanie
Osud nám nevráti, čo vzal, zostáva len krásna spo-
mienka, bolesť a žiaľ. Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim drahým Jozefom Tóthom, ktorý nás opus-
til 25. marca 2018 vo veku 78 rokov. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Manželka a deti s rodinami.

Poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, čle-
nom OZ Kráľovan a kamarátom trampom za účasť 
na poslednej rozlúčke s mojím manželom, otcom 
a starým otcom Ladislavom Lančaričom, ktorý 
zomrel 24. 2. 2018 vo veku 66 rokov po krátkej 

a ťažkej chorobe. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, 
ktorými ste nám pomohli zmierniť náš hlboký žiaľ. Srdečná vďaka 
zborovej farárke - seniorke Sidónii Horňanovej za citlivý prístup, 
podporu a dojímavý, pokoj v duši prinášajúci obrad. chceme poďa-
kovať aj pracovníkom Pohrebníctva Dubová za pomoc a profesio-
nálne odvedenú prácu a p. Dudovej z Kvetinárstva Gloriosa za krás-
nu kvetinovú výzdobu obradnej siene. Zuzana Lančaričová.

Narodili sa
Bottan Juraj 21. 3.
Černá Alžbeta 26. 3.
Kintlerová Emily 2. 3.
Mikovičová Marína 21. 3.
Plučinská Kristína  22. 3.
Polák Teo 26. 3.

Opustili nás
Kleinová Emília, 93 r. 6. 3.
Kukučka Milan, 83 r. 7. 3.
Valovič Igor, 73 r. 7. 3.
Soldán Artur, 65 r. 8. 3.
Setnická Viera, 70 r. 15. 3.
cáderová Lenka, 58 r. 16. 3.
Kotesová Margita, 63 r. 20. 3
Bodická Ema, 74 r. 25. 3.
Tóth Jozef, 78 r. 25. 3.
Žarnovický Milan, 77 r. 26. 3.
Ľ. Pukančíková, 63 r. 28. 3.
cáder Ján, 84 r. 28. 3.
Th.Mr. A. Adamovičová, 84 r.
 28. 3.
Galovič Jozef, 74 r. 29. 3.

Jubilanti
96 ročný

Bizmayer Ignác  20. 4.

SpoločenSká kronika

80 roční
Bauerová Kvetoslava  10. 4.
Hrdlovič Rudolf 16. 4
Valachová Lídia 21. 4.

75 roční
Holiganová Ľudmila, Ing. 4. 4.
Pešková Helena  22. 4.
Uherčíková Viera 6. 4.

70-roční
Domin Emil 27. 4.
Koník Jozef 5. 4.
Mazánik Jozef 14. 4.
Miklas Juraj 24. 4.
Rubínová Anna 24. 4.
Švarc Eduard 3. 4.
Turenič Dušan 9. 4.
Valovič Alojz 20. 4.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ
evidencia obyvateľstva MsÚ

Zosobášili sa
Ing. Tomáš Peti
a Mgr. Natália Dudová 7. 4.

Eva HORNÁČKOVÁ, 
matrika

Riadková inzercia
 z Robím jarný výrez stromov 

a sadov. Kontakt: 0903 528 903
 z Kúpim garáž v Modre.

Tel.: 0907 788 039
 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 Kúpim 3-izbový byt v Mod-

re. cena dohodou.
Kontakt: 0910 211 640

Májové rybárske preteky
Miestna organizácia Slovenské-
ho rybárskeho zväzu v Pezinku 
pobočka Modra srdečne pozý-
va na májové Rybárske preteky, 
ktoré sa budú konať 12. 5. 2018 
v čase od 7.00 do 12.00 na VN 

Zadný Šúr v Modre. Súčasne sa 
budú konať aj detské preteky. 
Štartovné lístky získate u p. Ra-
domíra fialu v Rybárskych po-
trebách Rifo na Súkeníckej ulici.
 (rf, red)

Ďakujeme 
Slovenský červený kríž pobočka 
Modra ďakuje všetkým bezprí-
spevkovým darcom krvi, ktorí 
prišli na marcový odber v Kul-

túrnom dome Ľ. Štúra. Poďako-
vanie za občerstvenie pre darcov 
patrí aj Mestu Modra a vinárstvu 
Štiglic. (red)

OPTIGEMINI

Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 55 80

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy na všetko tovar
Využite kvalitné služby za nízke ceny!

PONDELOK až PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 do 18.00
SOBOTA 
9.00 - 12.00

OPTIKA                
HODINKY                  

0903 736 626
SeRVIS 

a ÚDRŽba 
bICyKLOV

Dolná 65, 900 01 Modra

0905 240 509
www.sobibikeservis.sk

Servis si je potrebné 
dohodnúť vopred telefonicky!
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Litera fest v Modre - spojenie literatúry a hudby
Najprestížnejšia slovenská literárna cena Anasoft litera pred-
staví svojich nominovaných autorov na literárnom festivale pod 
názvom litera fest 2018. V Modre sa bude tento festival konať 
28. apríla o 17.00 v priestore Malej sály kultúrneho domu. Zaži-
jete spojenie kvalitnej literatúry a dobrej hudby. 

V dvoch rozhovoroch sa predsta-
via dve úspešné dámy, o 17.00 
Vanda Rozenbergová, nominova-
ná na cenu Anasoft litera za knihu 
Muž z jamy a deti z lásky a o 18.00 
Miroslava Vallová, prekladateľka, 
redaktorka a viacnásobná porot-
kyňa prestížnej ceny Anasoft lite-
ra. Autorka Vanda Rozenbergová 
si získala kredit finalistky Anas-
oft litera už v roku 2015 za knihu 
Slobodu bažantom. Jej originálne 

a kvalitné príbehy sú dôkazom, 
že spisovateľka je zjavom sloven-
skej literatúry v najlepšom slova 
zmysle. V rozhovore so Zuzanou 
Golianovou predstaví najnovšiu 
knižku Muž z jamy a deti z lás-
ky. Ďalším pozvaným hosťom 
festivalu je riaditeľka Literárneho 
informačného centra (LIc) Mi-
roslava Vallová, ktorá je zároveň 
porotkyňou Anasoft litera. V roz-
hovore s Veronikou Šikulovou 

nám porozpráva o prestíž-
nej literárnej súťaži, nomi-
novaných autoroch aj o ich 
tvorbe. Hudobným hosťom 
litera festu v Modre je Zuza-
na Mikulcová. Speváčka 
a skladateľka sa v roku 2010 
stala víťazkou súťaže No-
vé tváre slovenského jazzu, 
neskôr bola finalistkou Hla-
su Česko-Slovenska. Je tiež 
speváčkou kapely Sanyland 
a autorkou dvoch albumov.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica

Na fotografii: Vanda Ro-
zenbergová

Vyberte si z letných prímestských táborov SCVČ
Glória 2. 7. - 6. 7. 2018

Toto leto sa viac oboznámime 
s Ježišovou Matkou Máriou. Na-
vštívime aj pútnické mariánske 
miesta. Spolu sa zabavíme, za-
športujeme, zasúťažíme a spo-
známe nových kamarátov. Pre 
deti od 6 do 12 rokov, cena pre 
členov ScVČ 48 €/pre nečlenov 
ScVČ 58 €.
Vedúci tábora: sr. caritas, Barbo-
ra Kollárová

Najleto 9. 7. - 13. 7. 2018
Zaži naj leto ako pravý športovec 
počas špeciálnych letných olym-
pijských hier v ScVČ v Modre. 
Dozvieš sa, ako jednotlivé športy 
vznikli a zároveň spolu navštívi-
me aj zaujímavé miesta.  Pre de-
ti vo veku 7 - 15 rokov, cena pre 
členov ScVČ 65 €/pre nečlenov 
ScVČ 75 €.
Vedúci tábora: Antónia Štofano-
vá a Jakub cíferský

Prázdninový mix 
zážitkov 

16. 7. - 20. 7. 2018
Namixovali sme pre teba tie 
správne aktivity, ktoré úžasne na-
štartujú letné prázdniny. Tábor je 
určený pre deti od 6 do 12 rokov, 
cena pre členov ScVČ 80 €/pre 
nečlenov ScVČ 90 €.
Vedúci tábora: Monika Lindtne-
rová, Anička Strelingerová

Technický tábor 
23. 7. - 27. 7. 2018

chceš si vyskúšať svoje prsty, 
svoju šikovnosť? A zažiť kopec 
zábavy pri majstrovaní? Pre de-
ti od 10 do 17 rokov, cena pre 
členov ScVČ 80 €/pre nečlenov 
ScVČ 90 €.
Vedúci tábora: Peter Walter

Stredoveký tábor 
23. 7. - 27. 7. 2018

Nedobytné hrady, rytieri, víly 
a hlavne tradičné remeslá, ktoré 
budeme každý deň spoznávať. 
Tábor je určený pre deti od 8 do 
15 rokov, cena pre členov ScVČ 
65 €/pre nečlenov ScVČ 75 €. 
Vedúci tábora: Petra Noskovičo-
vá, Lucia Radová, Veronika On-
drušková

Rozprávkovo 
30. 7. - 3. 8. 2018

Prejdeme sa z rozprávky do roz-
právky. Spoznáme i rôzne po-
stavy. Bude to neobyčajné dob-
rodružstvo. chceš to zažiť? 
Tak príď medzi nás s radosťou 
i úsmevom a možno sa stane kúz-
lo a v samotnej rozprávke bude 
každý jeden z nás! Tábor je urče-
ný pre deti od 5 do 9 rokov, cena 
pre členov ScVČ 65 €/pre nečle-
nov ScVČ 75 €.
Vedúci tábora: Michaela Šeffero-
vá, Peter Rybárik

Fit tábor 
6. 8. - 10. 8. 2018

chceš lepšie spoznať krásy ma-
lých Karpát? Spriateliť sa s no-
vými kamarátmi - turistami? Do 
ruksaku si treba pribaliť najmä 
dobrú náladu a pohodlné turistic-
ké topánky. Tábor je určený pre 
deti od 7 do 15 rokov, cena pre 
členov ScVČ 65 €/pre nečlenov 
ScVČ 75 €.
Vedúci tábora: Monika Lindtne-
rová a Ivana Benčuriková

Laudato si (eKO tábor) 
6. 8. - 10. 8. 2018

Príď a zaži s nami týždeň osláv! 
Čaká ťa kopec dobrých nápadov, 
dobrodružstvo, spoločenstvo, 
hry... Naučíme sa spoločne vyrá-
bať nové veci, vyjdeme si do prí-
rody, postaráme sa o to, aby naša 
Zem bola krajšia! Tešíme sa na 
Teba! Veková kategória: 6 - 14 
rokov, cena pre členov ScVČ 60 
€/pre nečlenov ScVČ 70 €.
Vedúci tábora: sr. Damiána, sr. 
Antónia

Cesta okolo sveta 
13. 8. - 17. 8. 2018

Ak odvahy máš dosť, pridaj sa 
k nám, čaká ťa týždeň zážitkov 
a bude ti fajn. Túlavé topán-
ky si obujeme v ScVČ a spolu 
s animátormi Marcelou, Zuz-
kou, Táničkou a filipom sa vy-

dáme na nečakané dobrodruž-
stvá v tábore cesta okolo 
sveta. Veková kategória: 6 - 10 
rokov, cena pre členov ScVČ 
80 €/pre nečlenov ScVČ 90 €.
Vedúci tábora: M. Bukvayová 
a Zuzana Satková

V krajine kráľa sokolov 
20. 8. - 24. 8. 2018

Zažijete jazdu na koni, so-
koliarske vystúpenie, výlety 
do prírody, rôzne hry, tvorivé 
a športové aktivity, i prekva-
penia… Tábor bude prebiehať 
v priateľskej, kresťanskej at-
mosfére, kde budú deti objavo-
vať vlastnú tvorivosť, rozvíjať 
fantáziu, spoznávať tajomstvá 
a krásy prírody. Pre deti od 
7 do 12 rokov, cena pre čle-
nov ScVČ 80 €/pre nečlenov 
ScVČ 90 €.
Vedúci tábora: Katarína Kraj-
níková, Monika Vojtašáková, 
Sarah Kertysová
Prihlasovať sa môžete osobne 
v riaditeľni centra voľného ča-
su alebo na tel. č. 647 07 02, 
0903 321 273. Rovnako tu zís-
kate i podrobnejšie informácie 
o podmienkach táborov, ale-
bo na mail: cvcmodra@gmail.
com. Prihlášky je možné vytla-
čiť aj z webstránky: www.scv-
cmodra.sk.
 (red, krátené scvč)

fO
TO

: A
R

c
H

íV
 A

N
A

SO
fT

 L
IT

ER
A



17
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

Koncert 
skupiny 
Crystals 

Krištáľovo čisto spievajú pia-
ti členovia svätojurskej skupiny 
crystals. Pozývame vás na ich 
acappella koncert, ktorý sa bude 
konať vo štvrtok 10. mája 2018 
o 19.00 h v Kultúrnom dome 
v Modre. Vokálna skupina inter-
pretuje známe slovenské a sve-
tové hity v úpravách pre acapel-
la, teda vokálnym spevom bez 
sprievodu hudobných nástrojov. 
Vstupné je 5 € a lístky si môžete 
zakúpiť v kancelárií Kc v Kul-
túrnom dome v Modre (Sokol-
ská 8, 033 647 21 12, kontakt@
kcmodra.sk, www.kcmodra.sk). 
 (kc)

Kráľovské hodovanie 2018
Zábava trvajúca od obeda až do polnoci
Opäť po roku sa stretneme v Kráľovej na tradičnom jarnom 
Kráľovskom hodovaní. V sobotu 19. mája na vás čaká typic-
ký folklór, hudba a zábava, dobroty pod zub i na zahnanie 
smädu. Kedysi sa týmto hodom hovorilo aj šalátové alebo svä-
todušné. Gazdinky pred ich konaním poriadne vyupratova-
li, napiekli a navarili, pretože hostí vždy bolo veľa. Kráľov-
ské hodovanie pripomína tradície, ktoré v Modre-Kráľovej 
udržiavajú členovia OZ Kráľovan. Príďte postretať susedov 
a známych, prineste si so sebou dobrú náladu a verte, že sa za-
bavia malí aj veľkí. Podujatie pripravuje Kultúrne centrum 
Modra a Občianske združenie Kráľovan. 

Program
Sobota 19. mája 2018, 
priestranstvo pred Kultúrnym 
domom Modra - Kráľová
13.00 slávnostné otvorenie 
hodov
13.15 - 15:00 vystúpenie detí 
z miestnych MŠ a ZŠ
15.00 Kráľovská lajdinont-
ka 2018, vyhodnotenie súťa-
že v pečení o najchutnejšie 
buchty
15.30 Divadlo Jaja (Kultúrny 
dom Modra - Kráľová, diva-
delné predstavenie pre deti), 
chlapček synček býva s oc-
kom. Vo svojej izbe má krásne 
hračky a všetko, čo si len želá. 
Keď sa ráno zobudí, zistí veľ-
ké-preveľké tajomstvo. Lenže 
nie také, ktoré by sa mu páči-

lo. Trucuje a fúka sa. Ľahne si 
do postele a vydá sa na dlhú 
snovú cestu, ktorá mu pomôže 
všetko vyriešiť
16.00 V navínených klenbách 
Modry, uvedenie novej zbier-
ky básní rodáka z Kráľovej 
Jozefa Trtola
16.30 DfS Magdalénka, vy-
stúpenie popredného detského 
folklórneho súboru z Modry
17.00 Alegorický sprievod 
predstaví život na Kráľovej 
v minulosti i ten dnešný
18.00 Šenkvická muzika, táto 
muzika, to sú nielen piesne, 
ale najmä ľudia, ľudia správ-
nym spôsobom „nakazení“ 
láskou k ľudovej hudbe.
20.00 Slniečko, hudobná sku-
pina hrajúca vlastný štýl tzv. 

úderný dedinský rock. Sku-
pina existuje už 20 rokov 
pod dvoma názvami - Slnieč-
ko alebo Punto Rybacé hlavy 
a má charakteristické texty 
v piešťanskom nárečí.
22.00 Stará Škola - The Old 
School Band, bratislavská 
skupina už takmer desať ro-
kov reprezentuje to najlep-
šie, čo ponúka slovenská 
bluesrocková scéna. Ponúka 
viachodinový program, kto-
rý poteší všetkých priazniv-
cov hudby, ktorú hrali cream, 
Spencer Davis Group, či Deep 
Purple. Rozhodne sa nebudete 
nudiť.
24:00 ukončenie podujatia

Nedeľa 20. máj 2018
9.00 Svätá omša s dychovou 
hudbou v rímsko-katolíckej 
Kaplnke sv. Michala Archan-
jela
9.00 Svätodušné služby Bo-
žie so spoveďou a s Večerou 
Pánovou, Evanjelický kostol 
v Modre - Kráľovej
Sprievodné podujatia: det-
ské kolotoče, ochutnávka vín 
miestnych vinárov, miestne 
dobroty (red, kc)

Štúrova Modra - 64. Hviezdoslavov Kubín
Bratislavský samosprávny kraj, 
Malokarpatské osvetové stre-
disko a Kultúrne centrum Mod-
ra pripravili 10. apríla krajskú 
súťažnú prehliadku v umelec-
kom prednese poézie, prózy IV. 
a V. kategórie a divadiel poézie 
v rámci celoslovenskej postu-
povej súťaže a prehliadky 64. 
Hviezdoslavov Kubín. Viac ako 

desaťhodinový maratón poézie, 
prózy a divadelného umenia sa 
uskutočnil v Kultúrnom dome 
Ľ. Štúra. Súťažiacich pozdra-
vil a privítal v mene primátora 
mesta Modry jeho zástupca Ma-
rián Gavorník. Do Modry, mes-
ta zvaného aj mestom Ľudovíta 
Štúra zavítali mladí recitátori zo 
základných umeleckých, zák-

ladných a stredných škôl a diva-
delné súbory z Pezinka, Senca, 
Malaciek, Bratislavy a predsta-
vili sa odbornej porote. Podrob-
né výsledky súťaže sú k dispozí-
cii na web stránke organizátora 
www.moska.sk. 
Štúrovu Modra 2018 z verej-
ných zdrojov podporil fond na 
podporu umenia. (red)

Kráľovská 
lajdinontka - 

súťaž v pečení
V rámci podujatia Kráľovské 
hodovanie opäť vyhlasujeme sú-
ťaž v pečení. Tento rok súťaží-
me o tie najlepšie - v slovenskej 
kuchyni typické - kysnuté peče-
né buchty. chuť, vzhľad, plnku 
a kvalitu cesta buchiet ohodno-
tí porota zložená z odborníkov, 
nadšencov pečenia a minuloroč-
ná víťazka súťaže. Vyhodnotenie 
sa uskutoční na hlavnom pódiu 
v sobotu o 15.00 h. Do súťaže sa 
môže zapojiť každý. Buchty tre-
ba priniesť v deň konania podu-
jatia do Kultúrneho domu v Krá-
ľovej v čase od 10.00 - 11.00 h., 
kde budú dobroty prevzaté, zapí-
sané a označené. Minimálny po-
čet buchiet je 12 a plnku môžete 
zvoliť ľubovoľnú. (kc)
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Feliber Poetry - medzinárodný festival 
poézie opäť aj v Modre
Mestá Pezinok a Modra budú aj tento rok plné hodnotnej poé-
zie. Druhý ročník medzinárodného festivalu Feliber Poetry sa 
uskutoční od 24. do 27. mája 2018 a okrem poézie prinesie mul-
tižánrový program a množstvo sprievodných podujatí.

Nápad zorganizovať medziná-
rodný festival poézie feliber 
Poetry vznikol v Malokarpat-
skej knižnici v Pezinku. Je-
ho obsah však reflektuje ume-
lecké zázemie miest Pezinka 
i Modry, ich históriu, tradície 
a genia loci. Autorka koncep-
tu a známa slovenská spisova-
teľka Veronika Šikulová vy-
svetľuje: „Festivalom by sme 
si radi pripomenuli svet poézie 
a tvorbu básnikov nielen pred-
chádzajúcich generácií, ale aj 
tej súčasnej. Vychádzame zo 
snahy oživiť niektoré miesta 
a ich literárnu pamäť, chceme 
ukázať spoločné črty i kultúrnu 
rozdielnosť básnikov žijúcich 
v strednej Európe, predstaviť 
náš región v inej podobe a pri-
niesť poéziu v novej, ale aj kla-
sickej podobe.” 
Hlavní organizátori festivalu, 
Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, Kultúrne centrum Mod-
ra a Literárne a informačné 
centrum sľubujú festivalové 
dni naplnené čítaním a inter-
pretáciou poézie, diskusiami, 
workshopmi a ďalšími druhmi 
umenia. Hlavným partnerom 
projektu je fond na podporu 
umenia.

Hlavný festivalový 
program

Štvrtok 24. 5., historická radni-
ca Modra 
18.00 Slávnostné otvorenie me-
dzinárodného festivalu poé-
zie feliber Poetry 2018 spoje-

ný s vernisážou fotografií Lucie 
Gardin: „Slovenskí spisovatelia“

Piatok 25. 5., Schaubmarov 
mlyn (SNG) Pezinok
16.00 - 18.30 Popoludnie Nabité 
Poéziou, autorské čítania a disku-
sie s autormi J. Buzássy, M. Sen-
decki, V. Kupka, E. Tomkulia-
ková, A. Bavi Pain, E. Virág, E. 
Groch, P. Šulej, A. Ondrejková, 
R. Dobiáš, hudba: Peter Tarkay
18.30 - 19.25 Budoár Staré Dá-
my, koncert alternatívnej rocko-
vej skupiny z Brna
19.30 - 22.00 Putovná výstava 
fotografií filipa Topola a Psích 
vojakov
19.30 - 19.50 básnik a prozaik Já-
chym Topol - citlivý člověk
19.50 - 21.30 Takovej barevnej 
vocas letící komety (projekcia 
filmu o filipovi Topolovi)
21.30 - 21.50 diskusia o filme 
s režisérom Romkom Hanzlíkom 
a Patrikom Lančaričom

Sobota 26. 5., Múzeum Ľ. Štúra 
Modra
14.00 - 16.00 vernisáž výstavy 
„Jej mesto v jeho svete“ veno-
vaná básnikom, ktorých mená sa 
spájajú s mestom Modra a Ma-
lokarpatským regiónom: L. Vad-
kerti Gavorníková a J. Mihalko-
vič. Beseda s básnikom Jozefom 
Mihalkovičom, prednes básní 
Dušan Jamrich, hudba: Alžběta 
Trojanová (harfa)

Sobota 26. 5., historická radni-
ca Modra

17.00 - 21.00 Popoludnie Nabité 
Poéziou, autorské čítania a dis-
kusie s autormi P. cibo, J. So-
kolová, P. Maděra, M. ferenču-
hová, R. Dobiáš, M. Sendecki, 
V. Kupko, E. Virág, M. Šindel-
ka, E. Groch, E. Tomkuliaková, 
P. Šulej, A. Bavi Pain, P. Borko-
vec, hudba: Stroon
21.00 - 22.30 100 múch - kon-
cert ekologickej, funky-under-
groundovej skupiny z Banskej 
Bystrice

17.00 - 23.00 PoeArtry - mladí vý-
tvarníci v reakcii na poéziu pozva-
ných hostí priamo na mieste, prij-
mite pozvanie do nášho ateliéru, 
v ktorom sa spojí výtvarné ume-
nie a poézia

Poesiomat: „jukebox“ na poéziu 
z dielne českých autorov (O. Kob-
zu, J. Tomsovej a V. Ježeka) 

Nedeľa 27. 5., kino Mier Modra 
18.00 - 21.00 Válek, dokumentár-
ny film Patrika Lančariča o Mi-
roslavovi Válkovi, projekcia pre 
verejnosť spojená s diskusiou s re-
žisérom a hosťami.

Ján SKLENÁR
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Čítanie a interpretácia poézie,
diskusie, workshopy
a ďalšie druhy umenia. 

FELIBER POETRY
festival  2018
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Udeľovanie ocenení na Vitis Aurea 2018
Medzinárodná výstava vín Vitis 
Aurea má svoju dlhoročnú tra-
díciu. V tomto roku sa 1. marca 

počas 18. ročníka výstavy odbor-
né komisie venovali hodnoteniu 
takmer 500 vzoriek vín pod ve-

dením enológa prof. fedora Ma-
líka. Vitis Aurea je nominačnom 
výstavou pre Národný salón vín. 
Jej verejná časť vo forme degus-
tácie sa uskutočnila v Kultúrnom 
dome Ľ. Štúra v dňoch 23. a 24. 
marca. Hlavným bodom progra-
mu bolo udeľovanie diplomov 
oceneným za účasti ministerky 
Pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Gabriely Matečnej ako aj 
zástupcov Bratislavského samo-
správneho kraja, Mesta Modry, 
Strednej odbornej školy vinár-
sko-ovocinárskej, Norvt Mod-
ra, básnika Ľubomíra feldeka 
a mnohých ďalších. Po slávnost-

nom ocenení najlepších vinárov 
a ich vín pokračovala obľúbená 
dvojdňová ochutnávka do ve-
černých hodín. Hlavným orga-
nizátorom Vitis Aurea 2018 bol 
Vincúr - Spolok vinohradníkov 
a vinárov v spolupráci s Mestom 
Modra, Bratislavským samo-
správnym krajom, SOŠVO Mod-
ra, MVc, Evirs, Vínko.sk, Kc 
Modra a ďalšími. (red)

Na fotografii: Cenu Ministra Pô-
dohospodárstva a Rozvoja Vidie-
ka SR - Najúspešnejšia kolekcia 
vín modranského vystavovateľa 
si prevzal Igor Rariga z Modry.

Víno z Modry - známka garancie pôvodu a kvality
V utorok 27. marca zorgani-
zovalo Združenie vinárov Ví-
no z Modry nultý ročník novej 
odbornej degustácie vín. Dve 
komisie, jedna zastúpená mla-
dými vinármi zo združenia Ví-
no z Modry a druhá zložená 
z dlhoročných odborníkov, vi-
nárov a degustátorov hodnotili 
57 vzoriek vín z produkcie vi-
nárov Združenia Víno z Modry. 
Do degustácie prihlásilo svoje 
vzorky 12 vinárov. Vzorky vín, 
ktoré komisie odobrili a bolo 
ich 43 z celkového počtu pri-

hlásených, budú nosiť známku 
Víno z Modry - garancia pôvo-
du a kvality. Degustátori hod-
notili víno nielen po kvalitatív-
nej stránke, ale vyhodnocovali 
aj jeho príslušnosť k odrodovej 
a krajovej typickosti. O značku 
Víno z Modry - garancia pôvo-
du a kvality sa mohli uchádzať 
vinári a vinárstva, ktoré majú 
sídlo v Modre a ich víno musí 
byť dorobené z hrozna, ktoré 
bolo dopestované v katastrál-
nom území mesta Modry.
 (red)

Metodický deň osvetových pracovníkov
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre každoročne orga-
nizuje stretnutie osvetových a kultúrnych pracovníkov Bra-
tislavského kraja. Tohtoročný Metodický deň zorganizovali 
v spolupráci s Kultúrnym centrom v Modre. 

Účastníci sa stretli v priestoroch 
kaštieľa Malokarpatského osve-
tového strediska, kde prítom-
ných privítala riaditeľka PhDr. 
Anna Píchová. Osobitne priví-
tala zástupcov Bratislavského 
kraja Mgr. Rastislava Šenkirika, 
vedúceho oddelenia kultúrnej in-
fraštruktúry Úradu BSK a Mgr. 
Renatu Staněkovú z oddelenia 
kultúrnej infraštruktúry. Taktiež 
privítala zástupcov Národného 
osvetového centra PhDr. Vero-

niku Vasilovú, PhD., riaditeľ-
ku odboru vzdelávacej a edičnej 
činnosti a Mgr. Jozefa Buriča 
z odboru záujmovo-umeleckej 
činnosti. V úvodnom príspevku 
Rastislav Šenkirik informoval 
o príprave rozvoja kultúrnych 
zariadení v rámci aktualizácie 
Stratégie kultúry BSK, o Bra-
tislavskej regionálnej dotačnej 
schéme a o projektovom zá-
mere rozšírenia ponuky aktivít 
MOS po obnove a rekonštrukcii 

kaštieľa a záhrady v rámci pro-
jektu Kultúrneho oživenia tra-
dícií Heritage SK-AT, ktorý je 
spolufinancovaný z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja v rámci Programu 
spolupráce Interreg V-A Sloven-
ská republika - Rakúsko. Ďalším 
príspevkom nadviazal Roman 
Zatlukal z MOS Modra na té-
mu rekonštrukcie kaštieľa MOS 
a predstavil vizualizácie budú-
cich priestorov. A v ďalšej pre-
zentácii predstavil plán činnosti 
MOS na rok 2018. Stretnutie sa 
presunulo do Kultúrneho domu 
Ľ. Štúra. Tu riaditeľka Kultúrne-
ho centra Mgr. Marcela Kvetková 

vo svojej prezentácii predstavila 
štruktúru, činnosť a chod orga-
nizácie. Predstavenie centra po-
kračovalo prehliadkou priestorov 
budovy kultúrneho domu. Po-
slednou častou metodického dňa 
bol spoločný obed v priestoroch 
Bistra Kinečko, ktoré sa nachá-
dza v druhej budove, budove ki-
na Mier, ktorá patrí tiež pod Kul-
túrne centrum v Modre. Po obede 
si prítomní prezreli priestory kina 
Mier, ktoré v tom období prechá-
dzali rekonštrukciou - výmenou 
sedačiek. Stretnutie pracovníkov 
osvety a kultúry pokračovalo už 
v neformálnej atmosfére spoloč-
nými diskusiami. (mos, red)
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Nová čerpacia stanica v Modre už otvorená
V Modre vyrástla nová čerpacia stanica pohonných látok s  názvom 
„tuto“. O tom, kde sa stanica nachádza, čo ponúka a prečo by ste ju 
mali navštíviť bližšie dočítate v tomto článku.

Kde presne sa čerpacia stanica nachádza?
Nová čerpacia stanica „tuto“ sa nachádza na 
Šúrskej ulici, približne 100 metrov od super-
marketu Billa smerom k  cintorínu. Stanicu 
sme postavili na pozemku bývalých zberných 
surovín. Pozemok sme kompletne vyčistili, 
prevísajúci telekomunikačný kábel zatiahli 
do zeme a postavili stavbu s  jedinečným di-
zajnom. V najbližšom období nás čaká úpra-
va nespevnených plôch, ktorá zahŕňa výsad-
bu zelene a dokončenie závlahového systému.

Je už stanica v prevádzke?
Áno, navštíviť ju môžete každý deň od 6:00 do 
22:00 vrátane sviatkov.

Máte otvorené aj cez sviatky? Je to v súlade 
so zákonom?
Čerpacie stanice majú výnimku, na základe 
ktorej môžu byť otvorené aj počas dní pra-
covného pokoja. Naši zákazníci si tak môžu 
aj cez sviatok v Modre natankovať, umyť auto 
a vypiť kávu.

Aký ďalší sortiment je možné na čerpacej 
stanici zakúpiť?
Okrem kvalitných palív ponúkame aj pre-
vádzkové kvapaliny priamo z  výdajného 
stojana (sezónnu kvapalinu do ostrekova-
čov a  AdBlue pre moderné dieslové moto-
ry), ovocné džúsy, kávu, čaj, hot-dog, cigare-
ty. Sortiment postupne rozšírime o obľúbené 
nealko nápoje, bagety, cukrovinky a podobné 
položky. Objednať a zaplatiť ich bude možné 
cez samoobslužný terminál priamo na stoja-
ne, alebo u obsluhy pri okienku. Doplnkovou 
službou je aj portálová automatická umývacia 
linka - jediná v Modre. Zákazníci u nás náj-
du aj funkčný vysávač, kompresor na kole-
sá a  nabíjačku na elektromobily s  výkonom 
22kW, ktorá je zdarma.

Odkiaľ sú Vaše palivá? Ako si môžu zákaz-
níci byť istí, že natankovaním u Vás nepo-
škodia svoje auto?
Naše palivo pochádza z  bratislavskej rafiné-
rie Slovnaftu. Aj v svetovom meradle je to veľ-
mi vyspelá rafinéria, ktorá podstúpila mno-
ho modernizácií a  v nej vyrábané produkty 
sú kvalitné. Zimná nafta štandardne odoláva 
mrazom pod -30°C, napriek tomu, že norma 
ustanovuje minimum -20°C. Nafta vždy spĺ-
ňa kritériá na cetánové číslo, teplotu vzniete-
nia a parametre destilačnej krivky, čo zaručuje 
optimálne horenie v  moderných vznetových 
agregátoch. Benzín je tiež na špičkovej úrovni.

Nemôže nevhodným skladovaním dôjsť 
k znehodnoteniu paliva?
Dnešné palivá povinne obsahujú biozložky. 
Boli zavedené z dôvodu, že sú vyrábané zo ze-
lenej hmoty, ktorá je na rozdiel od ropy obno-
viteľným zdrojom energie. Ako všetko, aj ten-
to postup má svoje negatíva. Spočívajú najmä 
v nestálosti biozložiek, ktoré časom podlieha-
jú zmenám. Výrobca preto neodporúča skla-
dovať palivo v nádrži dlhšie ako 3 mesiace bez 
odkalenia.
U nás na čerpacej stanici sa palivo priebežne 
predáva a dopĺňa, preto jeho znehodnotenie 
nehrozí. Okrem toho naše moderné stojany 
sú vybavené trojitou filtráciou a nádrže s dvo-
jitým plášťom sú elektronicky monitorova-
né na prítomnosť netesností aj vody. Všetka 
technológia je nová a  preto je kvalita paliva 
zaručená aj pri jeho skladovaní a výdaji.

Dnes sú trendom samoobslužné vysokotla-
kové umývacie boxy. Prečo ste sa rozhodli 
postaviť portálovú umývaciu linku?
Umývacie boxy sa nachádzajú v  tesnej blíz-
kosti čerpacej stanice. Stavili sme preto na 
doplnkovú službu, ktorou je automatická 
umyvárka. Boxy sú vhodné pre ľudí, ktorí 
umývajú svoje auto často a  nevytvorí sa im 
na ňom mastný povlak, ktorý samotná tlako-
vá voda nezmyje. Naša linka dokáže zmyť aj 
takýto mastný film a umyje aj podvozok. Na 
zabránenie fľakom od vodného kameňa na-
miesto demineralizovanej vody používame 
sušenie. Okrem toho tí, ktorí sú pohodlnejší 
a nechce sa im behať s tlakovou pištoľou oko-
lo auta, môžu túto prácu nechať na automat 
a namiesto toho si vychutnať našu bio a fair-
trade kávu namiešanú z odrôd 100%-nej ara-
biky.

Panuje názor, že tzv. „kefové“ umyvárky ni-
čia lak. Ako to vidíte vy?
Technológie idú dopredu a dnešné moderné 
penové kefy sú k laku šetrné. Problém vzni-
ká vtedy, ak na umývaciu linku príde silno 
znečistené vozidlo a toto je ihneď umyté ke-
fami. Do kief sa tak dostanú jemné čiastočky 
piesku, ktoré môžu spôsobiť mikroskopické 
škrabance aj na laku ďalších vozidiel. V prí-
pade mnohých takýchto umytí by na laku 
teoreticky mohla byť viditeľná jemná zme-
na odtieňu alebo škrabance. My však tomu-
to v plnej miere predchádzame, keďže všetky 
naše programy vrátane toho najlacnejšieho 
sú vybavené tlakovým predumytím vozidla. 
Portál na automobil najprv nanesie chémiu, 
ktorá za pár sekúnd uvoľní hrubú špinu a ná-
sledne je celý automobil umytý tlakovou vo-
dou, podobne ako na boxovej umyvárke. Na 
tento účel máme v strojovni samostatné vy-
sokovýkonné čerpadlo. Tlaková voda zmyje 
jemné časti piesku a v momente, keď sa ke-
fy dotknú vozidla, nehrozí už ich znečistenie. 
Vďaka modulu na tlakovú vodu je portál tiež 
schopný lepšie umyť disky automobilov. Po-
dobne ako v prípade boxov, aj pri umytí na 
automatickej umyvárke napomáha lepšiemu 
výsledku aplikácia čistiaceho prípravku na 
disky a hmyz bezprostredne pred vjazdom na 
linku.

Ako je to z  pohľadu cien? Je automatické 
umytie drahšie ako manuálne umytie v bo-
xoch?
Cenovú politiku si stanovuje každý prevádz-
kovateľ sám. My máme záujem, aby bol por-
tál využívaný čo najviac, preto náš najlacnejší 
program stojí len 4,50 EUR a najdrahší 6,50 
EUR. Ceny sú tak porovnateľné so samoob-
služnými umyvárkami. U nás si zákazník pri 
umývaní neostrieka topánky a dostane v ce-
ne aj tlakové predumytie, čiže kombinuje vý-
hody oboch spôsobov umytia. Samozrejme 
každý sa rozhoduje sám za seba a našim cie-
ľom bolo dať ľuďom možnosť výberu, keďže 
v Modre doteraz nebola žiadna iná funkčná 
umývacia linka. ČS tuto
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FBC Blueberries Modra od budúcej 
sezóny v juniorskej Extralige
Modranskí florbaloví juniori vyhrali túto 
sezónu svoju regionálnu súťaž a preto im 
bol umožnený štart v baráži o najvyššiu 
celoslovenskú súťaž juniorskej kategó-
rie. V baráži odohrali v priebehu marca 
a apríla 8 zápasov s tímami zo Zvolena, 
Púchova, Likavky a Trenčína. Po šnúre 3 
vyhratých duelov nám odveta na súpero-
vých ihriskách nevyšla, no i napriek tomu 
sa chlapci tešia z postupu.
„Chlapci sa z dosiahnutého postupu te-

šia, no v hre máme veľké medzery. Ba-
ráž bola veľmi vyrovnaná a vyhrať mohol 
každý. Čo sa týka ambícií v najvyššej sú-
ťaži juniorov, je ešte skoro o nich hovoriť, 
keďže bude leto a prestávka. Spoločne si 
však všetci v klube sadneme, pouvažuje-
me kde máme rezervy a problémy, ktoré 
začneme postupne odstraňovať. Jedno 
viem určite, že nejdeme hrať extraligu, 
aby sme boli do počtu,“ povedal po skon-
čení baráže tréner Michal Benčurik. (ib)

Oslavy sv. Floriána
Pezinskí hasiči pozývajú širokú verejnosť na Rad-
ničné námestie v Pezinku na oslavy patróna hasi-
čov - Sv. floriána, ktoré sa budú konať v nedeľu 6. 
5. 2018 od 15. 00 h.
Podujatie organizuje Dobrovoľný hasičský zbor Pez-
inok - mesto a Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku v spolupráci s Policaj-
ným zborom MV SR a Mestskou políciou Pezinok 
s nasledovným programom:
14. 30 h, sprievod hasičskej techniky (súčasnej a his-
torickej) z parkoviska pred zámockým parkom v Pe-
zinku, spojený s kladením vencov pri soche sv. flori-
ána na starej Hasičskej zbrojnici.
15.00 - 17. 00 h, ukážky záchranných prác hasičov 
a záchranárov a rôzne atrakcie pre deti na Radnič-
nom námestí. Uvidíte ukážky práce Mestskej polície 
Pezinok a Okresného riaditeľstva Policajného zboru. 
Popoludnie vám spríjemní hudobná skupina funny 
fellows s Romanom féderom. Na oslavách uvidíte 
aj najmenších drobcov - hasičov. Oslavy sa uskutoč-
nia v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbor-
mi obcí okresov Pezinok a Senec a Malokarpatským 
múzeom v Pezinku.

plk. Ing. Emil MOŤOVSKÝ, 
riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku 

a Ing. Milan ČECH, predseda 
Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok - mesto 
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OVOCIE

Nech sa páči

čerstvé šťavy

aj  
so
sebou

TeŠÍMe sa Na VÁs 
Na VajaNsKÉHo 54, MoDRa 

(VeDĽa DeTsKÝch LeKáROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

Novootvorené 

MASÁŽE A INFRASAUNA

NÁJDETE NÁS NA ULICI DOLNÁ 16, MODRA 900 01 
oproti evanjelickému kostolu 

Prevádzková doba podľa objednávky v časoch :
Pondelok až Nedeľa  06.00 - 22.00

Objednávky prijímame na telefónnom čísle 

0905 546 873
Informovať sa môžete aj na : 

modravit@gmail.com   alebo   facebook.com/modravit

klasická masáž
mäkké techniky

reflexná masáž chodidiel 
manuálna lymfodrenáž

bankovanie

ájurvéda
masáž lávovými kameňmi

moxovanie
tejpovanie
infrasauna

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

“ten najlepsí prístav pre vásho milácika”

Medicínske centrum Modra, Štefánikova 17, 900 01 Modra
ambulancia praktického lekára pre 
dospelých, MUDr. Mária Janíčková

0918 883 077
PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV

Pacienti, ktorí končia s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti u pediatra (od 19 rokov); pacienti, 
ktorí potrebujú zmeniť lekára z dôvodu zmeny 

bydliska alebo z iných dôvodov.
V nových nadštandardných priestoroch 

s nadštandardným vybavením a prístupom, 
s možnosťou návštevy odborných ambulancií 

v tej istej budove.
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Kultúrne podujatia v apríli a máji
28. 4. 2018, 17.00 h: Festival litera fest 2018, 
17.00 autorské čítanie a beseda s Vandou Ro-
zenbergovou nominovanou na cenu Anasoft li-
tera, moderuje Zuzana Golianová, 18.00 bese-
da s Miroslavou Vallovou, porotkyňou Anasoft 
litera, moderuje Veronika Šikulová, hudobný 
hosť: Zuzana Mikulcová, dobrovoľné vstupné, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: OZ 
ars_litera, Kc Modra/mestská knižnica

9. 5., 15.30 h: Deň víťazstva nad fašiz-
mom, spomienkové stretnutie, miesto: park 
pred KD Modra, organizátor: Mesto Modra

10. 5., 19.00 h: Koncert vokálnej skupi-
ny Crystals, miesto: Kultúrny dom Mod-
ra, vstupné: 5 €/predpredaj v kancelárii Kc 
Modra, organizátor: Kultúrne centrum Mod-
ra, Vokálna skupina crystals

13. 5., 15.00: Deň matiek, miesto: KD Krá-
ľová, organizátor: OZ Kráľovan 

16. 5., 18.30 - 22.00 h: Noc literatúry Mod-
ra, osobnosti čítajú európsku literatúru na 

netradičných miestach v Modre, organizá-
tor: Kultúrne centrum Modra

19. 5. 2018: Kráľovské hodovanie, tra-
dičné hody a zábava od obeda do polnoci 
miesto: Kultúrny dom a priľahlé ulice, Mod-
ra - Kráľová, organizátor: Mesto Modra, OZ 
Kráľovan

19. 5., 11:00 - 16.00 h: Deň modranského 
sirotinca, pootvorenie brán evanjelického 
sirotinca, zaujímavý program, miesto: Siro-
tinec na Vajanského ulici, organizátori: Ecav 
Modra, Modranská Beseda

19. 5. 2018, 9:00 - 22:00 h: Noc múzeí 
a galérií Modra, celodenné a večerné pre-
hliadky expozícií a výstav múzea, Sprievod-
ný program: Maľovanie keramiky (Múzeum 
slovenskej keramickej plastiky, Kukučíno-
va 15), organizátor: SNM-Múzeum Ľ. Štú-
ra Modra 

23. 5., 18.00 h: Májové melódie, koncert 
hudobného odboru ZUŠ Modra, miesto: ma-

lá sála Kultúrny dom Modra, organizátor: 
ZUŠ Modra

25. - 26. 5. 2018: Otvorené pivnice na Sv. 
Urbana 2018, 12. ročník, otvorenie sezóny 
na Malokarpatskej vínnej ceste, miesto: vín-
ne pivnice od Rače až po Zeleneč, organi-
zátor: Združenie Malokarpatská vínna cesta, 
MOS 

25. - 26. 5.: Feliber poetry 2018, medziná-
rodný festival poézie, miesto: Schaubmarov 
mlyn Pezinok, historická radnica a Múzeum 
Ľ. Štúra Modra, organizátori: Malokarpat-
ská knižnica v Pezinku, Kultúrne centrum 
Modra, Literárne a informačné centrum.

Pripravujeme
3. 6., 18.00 h: „Vinári“, premiéra divadelného 
predstavenia divadla MoKraĎ, účinkujú: Peter 
Lenner, Veronika Šperglová, Božena Hornáč-
ková, ferdinand Špergl, Róbert Máťuš; réžia, 
kostnými, kulisy: Elena Lennerová, autor a in-
terpret scénickej hudby: filip Odler, autor tex-
tovej predlohy: Róbert Odler, miesto: Kultúr-
ny dom Modra, organizátori: divadlo MoKraĎ, 
Kc Modra, vstupné dobrovoľné. (kc)

1. 5. / UT / 19.30
CABALETTO A BENÁTSKE
UMENIE – ART
6€ / VB 2017 / 85 min / ČT / MP 12

2. 5. / STR / 19.30
DOVIDENIA TAM HORE
5€ / FRA 2017 / 117 min / ČT / MP 12

3. 5. / ŠTV / 19.30
PREZIDENT BLANÍK – Filmklub K4
4€ / ČR 2018 / 95 min / OV / MP 15

4. 5. / PIA / 19.30
TICHÉ MIESTO
5€ / USA 2018 / 90 min / ČT / MP 12

5. 5. / SO / 15.30
DVE A POL KAČKY
5€ / USA 2018 / 91 min / SD / MP

5. 5. / SO / 17.30
POMSTA
5€ / FRA 2017 / 108 min / ČT / 
MP 12

5. 5. / SO / 20.00
NEZNÁMY VOJAK
5€ / FIN/BEL 2018 / 135 min / ČT 
/ MP 12

6. 5. / NE / 15.30
KRÁLIK PETER
5€ / USA 2018 / 89 min / SD / MP

6. 5. / NE / 17.30
S LÁSKOU VINCENT
5€ / VB/POĽ 2017 / 95 min / ČT 
/ MP 12

6. 5. / NE / 20.00
DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA
5€ / ČR 2017 / 89 min / OV / MP 12

8. 5. / UT / 19.30
GAUGUIN
5€ / FRA 2017 / 102 min / ČT / 
MP 12

9. 5. / STR / 19.30
NIKDY SI TU NEBOL
5€ / VB/FRA/USA 2017 / 95 min / 
ČT / MP 12

10. 5. / ŠTV / 19.30
MESIAC JUPITERA – Filmklub K4
4€ / NEM/MAĎ 2017 / 123 min / ČT 
/ MP 15

11. 5. / PIA / 19.30
AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA
5€ / USA 2018 / 155 min / ST / 
MP 12

12. 5. / SO / 15.30
SHERLOCK GNOMES
5€ / USA/VB 2018 / 90 min / ČD 
/ MP 12

12. 5. / SO / 17.30
OBYČAJNÁ TVÁR
5€ / USA 2017 / 113 min / ST / MP 7

12. 5. / SO / 20.00
READY PLAYER ONE: HRA SA 
ZAČÍNA
5€ / USA 2018 / 140 min / ST / 
MP 12

13. 5. / NE / 15.30
CHLOE A TRPASLÍCI
5€ / USA 2017 / 89 min / SD / MP

13. 5. / NE / 17.30
POLNOČNÁ LÁSKA
5€ / USA 2018 / 91 min / ČD / MP 12

13. 5. / NE / 20.00
OTCOVA VOLGA
5€ / ČR 2018 / 90 min / OV / MP 12

15. 5. / UT / 19.30
IMPRESIONISTI – ART
6€ / VB 2017 / 90 min / ČT / MP 12

16. 5. / STR / 19.30
PRÍSĽUB ÚSVITU
5€ / FRA 2017 / 130 min / ČT / 
MP 12

17. 5. / ŠTV / 19.30
TOM OF FINLAND – Filmklub K4
4€ / FÍN/ŠVE 2017 / 116 min / ČT 
/ MP 15

18. 5. / PIA / 19.30
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SLOBODY
5€ / USA 2018 / 105 min / ST / 
MP 18

19. 5. / SO / 15.30
UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ
5€ / UKR 2018 / 85 min / SD / MP

19. 5. / SO / 17.30
TAXI 5
5€ / FRA 2018 / 95 min / ČT / MP 12

19. 5. / SO / 20.00
DEADPOOL 2 
5€ / USA 2018 / 110 min / ST / 
MP 12

20. 5. / NE / 15.30
VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY
5€ / NEM 2018 / 89 min / SD / MP

20. 5. / NE / 17.30
PSÍ OSTROV
5€ / USA/NEM 2018 / 100 min / ST 
/ MP 12

20. 5. / NE / 20.00
DUBČEK
5€ / SR/ČR 2018 / 90 min / OV / 
MP 12

22. 5. / UT / 19.30
NIEKTO TO RÁD ZAHALENÉ
5€ / FRA 2017 / 88 min / ČT / MP 12

23. 5. / STR / 19.30
DEADPOOL 2 
5€ / USA 2018 / 110 min / ST / 
MP 12

24. 5. / ŠTV / 19.30
CHLAPI NEPLAČÚ – Filmklub K4
5€ / NEM 2017 / 98 min / ČT / MP 15

25. 5. / PIA / 19.30
SOLO: STAR WARS STORY
5€ / USA 2018 / 130 min / ST / MP 7

26. 5. / SO / 15.30
KRÁLIK PETER
5€ / USA 2018 / 89 min / SD / MP

26. 5. / SO / 17.30
DÁMSKY KLUB
5€ / USA 2018 / 100 min / ČT / 
MP 12

26. 5. / SO / 20.00
SOLO: STAR WARS STORY – 3D
6€ / USA 2018 / 130 min / SD / MP 7

27. 5. / NE / 15.30
UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ
5€ / UKR 2018 / 85 min / SD / MP

27. 5. / NE / 18.00
VÁLEK + beseda 
5€ / SR 2018 / 131 min / OV / MP 12

29. 5. / UT / 19.30
HIERONYMUS BOSCH - ART
6€ / VB 2018 / 90 min / ČT / MP

30. 5. / STR / 19.30
JOHANKA SUPERSTAR
5€ / FRA 2017 / 115 min / ČT / MP 12

31. 5. / ŠTV / 19.30
LEKCIA – Filmklub K4
4€ / FRA 2017 / 113 min / ČT / MP 12

WWW.KINOMODRA.SK ART – umenie na plátne, SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, ČT – české titulky, 
OV – originálna verzia / Kino – pokladňa: 033 647 23 22, mier@kinomodra.sk

Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 
finančne podporil Audiovizuálny fond. 

PROGRAM KINO | MÁJ

Zľava 1€: deti, študenti, dôchodcovia /  Zľava 2€: ZŤP


