
Literárna noc v multikultúrnej Modre 
Päť miest, ktoré by ste bežne s literatúrou možno ani nespá-
jali, päť autorov - každý z nich osobnosť kultúrno-spoločen-
ského života, päť ukážok z piatich kníh. A to všetko v jednom 
meste, v našej kultúrnej Modre. Noc literatúry sa uskutočnila 
uprostred pracovného týždňa, v stredu 16. mája a zaiste bola 
balzamom na dušu v uponáhľanej dobe.

Priaznivci a nadšenci dobrej li-
teratúry sa stretli v citlivo zre-
konštruovanom vinohradníckom 
dome zo 17. storočia vinárskej 
rodiny Fialovcov na Štúrovej 
ulici v Modre. Dom aj s dvorom 
ukrýva zaujímavosť - niekdajšie 
židovské rituálne kúpele mikve, 
ktoré nám pripomínajú, že Mod-
ra bola a je v skutku multikultúr-
na. Noc literatúry tu bola sláv-
nostne otvorená a aj ukončená, 
pri pohári dobrého vína z vinár-
stva Fialovcov za spevu hosťa 
Andrey Bučkovej, ktorá bola aj 
jednou z čítajúcich. Vo svojom 
vstupe predstavila úryvok z kni-
hy O. Štefánika: Som Paula. Ve-
rejné čítania prebiehali na piatich 

miestach súčasne, vždy s 15 mi-
nútovými prestávkami na presun. 
Takto nebol žiaden z návštevní-
kov ukrátený ani o jeden literár-
ny zážitok. Dramaturg Kultúrne-
ho centra a rozhlasový dramaturg 
Ján Sklenár čítal v kurióznej vý-
stavnej miestnosti plnej hračiek 
a maľovaných krajiniek, v Ga-
lérii Williho Baya vybranú časť 
z knihy J. M. Guenassia: Vplyv 
Davida Bowieho na osudy mla-
dých dievčat. K slovu nechýba-
la ani Bowieho hudba... Mladý 
talentovaný herec Ľubomír Bu-
kový predstavil časť zo zbierky 
poviedok ukrajinského autora 
S. Žadana: Hymna demokratic-
kej mládeže v celkom netradič-

nom priestore, no v Modre dob-
re známom a nezameniteľnom, 
a to v Jedálni U zlatého jeleňa na 
námestí. Dve jemné dámy, kto-
ré k literatúre neodmysliteľne 
patria, modranská poetka a kni-
hovníčka Ľubomíra Miháliko-
vá (číta na fotografii) a pezinská 
prozaička Monika Kompaníková 
patrili spoločne s hudobníčkou 
Andreou Bučkovou k ozdobám 
tohtoročnej literárnej púťe. Prvá 
čítala v priestoroch niekdajšej 
banky, dnes Moodra galérii me-
dzi obrazmi práve prebiehajúcej 
výstavy Júliusa Činčára, úryvok 
z humoristického románu ho-
landského autora: Tajný denník 
Hendrika Groena, nuž a autorka 
od susedov z Pezinka Monika 
Kompaníková si vybrala a pred-
stavila v hlasnom čítaní 15 mi-
nútovú časť z diela poľského spi-
sovateľa A. F. Ossendowskeho: 
Krajinou ľudí, zvierat a bohov. 
Miestom jej čítania bola izba, 

ktorá je nabitá históriu a vie nám 
veľa porozprávať, v roku 2015 
obnovená Pamätná izba Ľudoví-
ta Štúra v kultúrnej ustanovizni 
SNM-Múzeu Ľ. Štúra. 
Medzinárodné podujatie Noc li-
teratúry pripravuje České cen-
trum v spolupráci so združením 
zahraničných kultúrnych inštitú-
tov siete EUNIC, kultúrnymi od-
deleniami veľvyslanectiev a Za-
stúpením Európskej komisie na 
Slovensku. Podujatie sa koná zá-
roveň vo viacerých slovenských 
a európskych mestách. Projekt 
Noc literatúry v Modre z verej-
ných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia a v Modre sa 
uskutočnila pod organizačnou 
taktovkou Kultúrneho centra 
Modra. (jk)

Uzávierka MZ
Júnová uzávierka Modranských 
zvestí bude v stredu 13. júna do 
12.00 h. (red)

FO
TO

: J
A

N
A

 K
U

C
H

TO
V

á

Ročník XXVI Číslo 5 Máj 2018
Vydáva Média Modra, s.r.o.



2
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e

73. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom
Mesto Modra v spolupráci 
s Mestskou organizáciou Slo-
venského zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Mod-
re, Mestským zastupiteľstvom 
v Modre a Kultúrnym centrom 
pripravili spomienkové stretnu-
tie občanov k 73. výročiu ukon-
čenia druhej svetovej vojny - 
Dňa víťazstva nad fašizmom. 
Na stretnutí pred Pamätníkom 
oslobodenia sa zišli občania 
a rodiny tých, ktorí vojnu zažili. 

S príhovorom vystúpil primátor 
Modry Juraj Petrakovič, ktorý 
spomenul dôležitosť pripomína-
nia si tohto v dejinách význam-
ného dňa. Druhá svetová vojna 
vypukla 1. septembra 1939 na-
padnutím Poľska hitlerovským 
Nemeckom. Roky 1939 - 1945 
sú v novodobých dejinách jedny 
z najtragickejších. Vojna spôso-
bila obrovské škody v priemys-
le, v poľnohospodárstve a na 
ľudských životoch. (red)

Odovzdanie staveniska k vybudovaniu novej rozhľadne
Primátor mesta Modry Juraj Petrakovič ako zástupca objed-
návateľa stavby Vyhliadková veža Veľká homola, 4. mája 2018 
predpoludním, odovzdal stavenisko a s ním súvisiace dokumen-
ty zástupcom zhotoviteľa firme Zikkurat s.r.o., Brestovany. 

Stretnutia priamo na mieste bu-
dúcej rozhľadne sa zúčastni-
li aj ďalší zástupcovia mesta, 
stavebný dozor a zástupcovia 
Bratislavského samosprávneho 
kraja. Celková zmluvná cena 
stavby je 119 673,80 eur, z toho 
BSK prispeje sumou 58 640,16 
eur a mesto Modra sumou 61 
033,64 eur, pričom mesto Pe-
zinok vyčlenilo zo svojho roz-
počtu sumu rovnajúcu sa pres-

nej polovici z čiastky, ktorou 
prispeje Modra a to 30 516,82 
eur.
Pôvodná stavba turistickej 
rozhľadne na Veľkej homoli bo-
la pre jej zlý technický stav a ne-
možnosti jej efektívnej sanácie 
demontovaná. Na mieste bude 
stáť nová rozhľadňa, ktorej ná-
vrh nadväzuje na pôvodnú stav-
bu vzhľadovo a do istej miery aj 
materiálovým riešením. Nová 

rozhľadňa by mala byť podľa 
zmluvy vybudovaná do piatich 
mesiacov po odovzdaní stave-

niska. Návrh novej rozhľadne 
nájdete na www.modra.sk alebo 
na mestskom úrade. (red)

Letné kúpalisko otvoríme prvý júnový víkend
Dni sú čoraz teplejšie, preto je už v týchto chvíľach potrebné uva-
žovať nad letnou sezónou na modranskom kúpalisku. Začiatok 
prevádzky kúpaliska je naplánovaný na prvý júnový víkend. 

„V prípade, ak nám bude po-
časie priať, radi uvidíme náv-
števníkov už v sobotu 2. júna 

a ak bude počasie náhodou 
nepriaznivé, tak sa uvidíme 
na kúpalisku nasledujúci ví-

kend“, pozýva Modranov Ja-
kub Liška, konateľ spoločnos-
ti Teplo Modra, s.r.o., ktorá je 
správcom letného kúpaliska 
na Kalinčiakovej ulici a dodá-
va ďalšie dôležité informácie: 
„Na obľúbenom renovovanom 
kúpalisku bude pre návštevní-
kov k dispozícii veľký bazén 
s ohrevom vody od 25 st. C do 
28 st. C, vždy podľa aktuálnej 
potreby a taktiež v minulom ro-
ku vybudovaný obľúbený det-
ský bazén, pri ktorom pribudnú 
aj nové herné prvky. V areáli 
má návštevník k dispozícii bu-
fet s občerstvením a zaškolený 
personál sa bude počas celej 
sezóny starať o vašu bezpeč-
nosť. Tešíme sa návštevu!“

Prevádzkové hodiny
kúpaliska:
Jún
pondelok - piatok od 13.00 do 
19.30
sobota a nedeľa od 9.00 do 
19.30
Júl a august
pondelok od 11.00 do 19.30
utorok - nedeľa od 9.00 do 19.30

Cenník:
deti do 2 rokov: zdarma
deti od 2 r. do 10 r.: 1,50 €
dôchodcovia, ZŤP: 1,50 €
mládež a dospelí: 2,50 €
vstup po 17.00 h: 1,50 €
sezónna permanentka: 50 €/os
Poplatok - výpožičné:
volejbalová lopta: 2 €/hod.
lehátko: 2 €/deň. (red, li)
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Rekonštrukcie a prerábky v meste
V Modre je aktuálne niekoľko plánovaných rozkopávok. Na 
Kalinčiakovej a Kuzmányho ulici kvôli rekonštrukcii plyno-
vodu a na Moyzesovej a Kukučínovej ulici pre výmenu kom-
pletných inžinierskych sietí. Príslušný referát Mestského úradu 
Modra sa snaží všetky práce koordinovať tak, aby práce vodá-
rov, plynárov aj telekomunikačných operátorov nasledovali ply-
nule po sebe, aby odviedli prácu rýchlo a kvalitne.

„Plynári už na Kuzmányho ro-
zobrali dlažbu a vykopali ryhy. 
Nasledovala pokládka nového 
plynovodu. Do konca júna by 
mali byť hotové posledné úpra-
vy. Na Kalinčiakovej potrvajú 
práce do polovice augusta,“ po-
tvrdila Katarína Ružeková Pol-
társka z Referátu správy miest-
nych komunikácií. Dodala, že 
dočasné dopravné značenie in-
formuje o obmedzeniach v do-
prave, ktoré však potrvajú len 

počas doby nevyhnutnej na re-
konštrukciu plynovodu.
Na Moyzesovej a Kukučíno-
vej ulici bol technický stav in-
žinierskych sietí už nevyho-
vujúci. Tento rozsiahly projekt 
kompletnej výmeny sietí mesto 
pridelilo samostatnému koordi-
nátorovi, ktorý dozoruje postup 
prác a má na starosti aj komuni-
káciu s obyvateľmi dotknutých 
ulíc. „V nasledujúcich dňoch 
nás čaká rozsiahla rekonštruk-

cia rozvodov plynu, vody, kory-
ta potoka a telekomunikačných 
rozvodov,“ povedal koordinátor 
projektu Július Kasa. „Po týchto 
prácach bude v miestach výko-
pov povrch ulice provizórne za-
sypaný štrkom.“
Mesto Modra chce následne po-
vrch ulíc rekonštruovať a vy-
tvoriť atraktívny priestor plný 
zelene a oddychových zón s par-

kovacími miestami. Práce potr-
vajú niekoľko mesiacov. O ich 
postupe vedenie mesta informo-

valo obyvateľov na 
štyroch stretnutiach 
v priestoroch Sa-
lónu Jama v Mod-
re. „Stretli sme sa 
s pochopením a po-
zitívnou odozvou. 
Ľudia si uvedomujú 
havarijný stav sie-
tí, chcú ich vymeniť 

a zároveň sa tešia na opravené 
cesty, vysádzanie stromov, zele-
ne a celkovú kultiváciu verejné-
ho priestoru,“ uviedol primátor 
mesta Modry Juraj Petrakovič. 
Informácie o rekonštrukcii na 
Moyzesovej a Kukučínovej uli-
ci môžete získať emailom: in-
fo@modra.sk alebo telefonicky: 
+421 911 271 219. 

Zuzana TICHÁ

Poznáme najlepších športovcov 
mesta za uplynulý rok
Mesto Modra v spolupráci s Komisiou športu pri Mestskom 
zastupiteľstve vyhlásilo výsledky už tretieho ročníka ankety 
Športovec mesta Modry. Športové kluby zasielali nominácie 
na ocenenie najlepších športovcov. Na základe ich nominácií 
bolo hlasovaním členov Komisie športu určené poradie víťa-
zov v jednotlivých kategóriách, ktorí boli ocenení počas gala-
večera uskutočneného 30. apríla v Kultúrnom dome Ľ. Štúra. 

Verejnosť mala možnosť hlasovať 
v siedmej kategórii a to prostred-
níctvom internetového hlasova-
nia na web stránke mesta www.
modra.sk o Najpopulárnejšieho 
športovca mesta za rok 2017. Ka-
tegóriu vyhrala mladá futbalistka 
a žiačka Základnej školy Vajan-
ského Ema Tóthová. 

Ocenení športovci v jednotli-
vých kategóriách

• Najlepší športovec senior: há-
dzanár Martin Potisk 
• Najlepšia športovkyňa senior-
ka: volejbalistka Zuzana Vojtášo-
vá 
• Najlepší mládežnícky športo-
vec
junior v kolektívnych športoch: 
hádzanár Adam Ochaba 
junior v individuálnych športoch: 
silový trojbojár Andrej Mesík
žiačka: futbalistka Ema Tóthová

žiak: lezec Samuel Večerka
• Najlepší športový kolektív se-
niori: hádzanársky kolektív mu-
žov 
• Najlepší mládežnícky športový 
kolektív: hádzanársky kolektív 
starších žiakov
• Najlepší tréner mládeže: Dávid 
Berner (hádzaná), Ivana Benčuri-
ková (florbal), Marián Urbanov-
ský (futbal) a Michal Potočný 
(futbal)
• Najpopulárnejší športovec roka 
(hlasuje verejnosť): 
1. miesto - futbalistka Ema 
Tóthová, 2. miesto - florbalista 
Milan Juhanyk, 3. miesto - silový 
trojbojár Kristián Filip Jakubec. 
Mesto Modra udelilo aj ocene-
nie za celoživotný prínos k roz-

voju a podpore športu v meste. 
Ocenenou sa stala pani Mgr. Eva 
Holecová, rodáčka z Modry. Ako 
žiačka a neskôr dorastenka volej-
balového družstva sa pod vede-
ním prof. Durbáka stala majster-
kou Slovenska, v tom čase patrili 
dorastenky z Modry k najlepším 
v republike. Bola členkou širšie-
ho volejbalového družstva ČSSR. 
V roku 1985 spolu s manželom 
obnovila činnosť volejbalového 
oddielu TJ Slovan Modra. Vybu-
dovali družstvo starších doraste-
niek, ktoré sa po roku prebojovalo 
do dorasteneckej ligy SR a patrilo 
k najlepším. V roku 1988 vybudo-
vali aj družstvo žien, kde sa stala 
hráčkou i trénerkou. Družstvo sa 
prebojovalo do 1. ligy, ktorú nie-
koľko razy vyhralo.
Ďakujeme účinkujúcim, deťom, 
Školskej jedálni, Pekárni Harmó-
nia, spolku Vincúr a Kultúrnemu 
centru. (gal, red)
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Mesto hospodárilo s prebytkom
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na májovom za-
sadnutí dôležitý dokument Záverečný účet mesta Modra za 
rok 2017. Mesto hospodárilo zodpovedne. Na účte má preby-
tok 209 788,41 tis. eur, ktorý pôjde do rezervného fondu. Záve-
rečný účet je dokument, ktorý sa každoročne vypracováva po 
skončení rozpočtového roka. Hovorí o hospodárení mesta na 
strane príjmov a výdavkov za predchádzajúci rok. 

Najväčší bežný príjem je z daní
Vlani mesto vybralo na daniach 
o 82 tisíc eur viac, čo predstavuje 
2,4 % nárast oproti pôvodne roz-
počtovaným príjmom. Na výdav-
kovej strane rozpočtu sú jednot-
livé oblasti, ktoré mesto v rámci 
správy financuje: správa majetku 
mesta, verejná zeleň, komuniká-
cie, odpadové hospodárstvo, ve-
rejnoprospešné služby, sociálne 
služby a administratíva, ktorá za-
hŕňa bežný chod mesta a zabez-
pečuje podporu všetkých spomí-
naných oblastí. „Bežné výdavky 
musia byť kryté iba bežnými príj-
mami, čo mesto Modra splnilo a v 
tomto okruhu rozpočtu dosiahlo 
prebytok vo výške 362 482 tis. eur. 
To znamená, že bežné príjmy boli 
vyššie ako bežné výdavky a závä-
zok mesta ročne vytvoriť prebytok 

v priemernej výške 300 tis. eur sa 
naplnil,“ informuje hlavná eko-
nómka mesta Modry Tatiana Ma-
cháčová.
Hlavným zdrojom bežných príj-
mov sú daňové príjmy a to podie-
lové dane. Mesto dostáva mesačne 
zo štátneho rozpočtu daň z príj-
mov fyzických osôb. Je určená na 
financovanie bežných výdavkov 
a na financovanie originálnych 
kompetencií - škôl a školských 
zariadení, sociálnych a kultúr-
nych služieb mesta. Podielové da-
ne dosiahli v roku 2017 výšku 3 
152 919 tis. eur. Tatiana Machá-
čová vysvetľuje, že ďalším pod-
statným príjmom pre mesto je daň 
z nehnuteľností, daň z pozemkov, 
bytov a nebytových priestorov 
a poplatok za komunálny odpad. 
„V roku 2017 sme pokračovali vo 
vymáhaní nedoplatkov na týchto 
daniach, čo sa priaznivo prejavilo 
na plnení rozpočtu. Za spomínané 
dane mesto vybralo spolu 449 572 
tis. eur.“ 
Za odpad a drobné stavebné od-
pady mesto vybralo poplatky vo 
výške 351 932 tis. eur, čo je viac 
o 27 356 tis. eur ako v roku 2016. 
Nedaňové príjmy mesta boli v cel-
kovej sume 434 997 tis. eur. Ide 
o príjmy z prenájmu mestských 
priestorov a pozemkov, správne 
a ostatné poplatky, ako aj poplat-
ky za rozkopávky a za automaty. 

Mesto je úspešné 
v čerpaní externých 

zdrojov 
„Treťou časťou bežných príjmov 
sú granty a transfery, ktoré obsa-
hujú financovanie základných škôl 
zo štátneho rozpočtu, financova-
nie sociálnych služieb, prenese-
né kompetencie v oblasti matriky, 
stavebného úradu, dopravy a ži-
votného prostredia,“ konkretizuje 
Tatiana Macháčová. Celková su-
ma bežných grantov a transferov 
bola v roku 2017 na úrovni 1 823 
502 tis. eur. V tejto oblasti získa-

lo mesto na dotáciách sumu 25 tis. 
z prostriedkov Európskej únie ako 
grant na kultúrne podujatie Mod-
ranské vinohranie. Okrem tohto 
grantu mesto získalo aj sumu 49 
500 eur na opravu strechy Základ-
nej školy Ľudovíta Štúra v Modre.

Najviac nás stojí 
likvidácia odpadu

Z bežných výdavkov mesto naj-
viac míňa na zvoz a odvoz od-
padu. Za rok 2017 táto položka 
predstavovala výšku 373 049 tis. 
eur. Nasledujú sociálne služby vo 
výške 442 580 tis. eur (z toho je 
151 440 tis. eur financovaných zo 
štátneho rozpočtu), podpora kul-
túry vo výške 293 642 tis. eur, 
správa a údržba majetku mes-
ta stála 281 121 tis. eur, verej-
noprospešné služby 222 956 tis. 
eur, verejný poriadok a bezpeč-
nosť 176 175 tis. eur, údržba ve-
rejného osvetlenia 84 773 tis. eur, 
bežná údržba ciest a komunikácií 
48 400 tis. eur. 
Zabezpečiť plnohodnotné fi-
nancovanie všetkých trinástich 
programov počas roka tak, aby 
uspokojilo potreby a požiadavky 
mesta nie je podľa Tatiany Ma-
cháčovej jednoduché. „Mesto 
musí zvažovať každú jednu obno-
vu a údržbu mestského majetku 
tak, aby postupne sanovalo všet-

ky aj neočakávané situácie, kto-
ré sa počas roka vyskytnú a pre-
bytok v bežnom okruhu vo výške 
362 482 tis. eur je znakom efek-
tívneho a hospodárneho vynakla-
dania financií.“

Z kapitálových 
výdavkov išlo najviac 

na školy a cesty
Kapitálové príjmy dosiahli v ro-
ku 2017 výšku 174 310 tis. eur 
(101 453 tis. eur z predaja majet-
ku a 72 tis. eur zo získaných do-
tácií). Z kapitálových výdavkov 
v celkovej sume 613 651 tis. eur, 
išlo najviac na kapitálové výdav-
ky mesta (597 902 tis. eur) a ka-
pitálové výdavky škôl a školských 
zariadení (15 750 tis. eur). Mesto 
investovalo 218 284 tis. eur do 
výstavby komunikácií a 53 tis eur 
do rekonštrukcie vereného osvet-
lenia. Ostatné významné kapitá-
lové výdavky boli použité na vy-
budovanie ihriska na Kráľovej, na 
rekonštrukciu Kultúrneho domu, 
pre spoločnosť Teplo Modra, na 
projektovú dokumentáciu novej 
rozhľadne a na inováciu infor-
mačných technológií. „V kapitá-
lovom rozpočte mesto hospodárilo 
so schodkom vo výške 439 342 tis. 
eur, ale mesto Modra tento scho-
dok vykrylo rezervným fondom 
a prebytkom bežného rozpočtu,“ 
uzavrela Tatiana Macháčová.

Zuzana TICHÁ, Tatiana MA-
CHÁČOVÁ, MsÚ Modra

Rozpočtové hospodárenie v roku 2017  
Bežné príjmy 6 570 108,69
Bežné výdavky - mesto + RO 6 207 626,53
Bežný rozpočet 362 482,16
Kapitálové príjmy 174 310,03
Kapitálové výdavky - mesto + RO 613 652,21
Kapitálový rozpočet -439 342,18
Hospodárenie bez finančných operácií -76 860,59
Finančné operácie - príjmy 431 348,53
Finančné operácie - výdavky 134 919,77
Finančné operácie 296 428,76
Hospodárenie celkom 219 568,74
účelové dotácie -9 780,33
Prebytok 209 788,41
Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku  
Prevod do rezervného fondu 209 788,41

Pozn.: Z celkového hospodárenia v sume 219 568,74 tis. eur sa vy-
lučujú účelovo viazané dotácie v sume 9 780,33 tis. eur, ktoré budú 
použité v roku 2018 (sú to granty, dary, a financie zo štátneho roz-
počtu pre materské školy.)

Hlavná 
kontrolórka

26. apríla 2018 bola na 30. za-
sadnutí Mestského zastupiteľstva 
mesta Modry v tajnej voľbe zvo-
lená za hlavnú kontrolórku mesta 
na obdobie 6 rokov súčasná kon-
trolórka Ing. Zuzana Lazarová. 
Z deviatich odovzdaných hlasov 
bolo 8 platných. 
Hlavný kontrolór zodpovedá za 
výkon svojej funkcie poslancom. 
Kontrolór kontroluje zákonnosť, 
účinnosť, hospodárnosť a efek-
tívnosť pri hospodárení a nakla-
daní s majetkom a majetkovými 
právami mesta a s majetkom, kto-
rý mesto užíva podľa osobitných 
predpisov. Kontroluje príjmy, vý-
davky a finančné operácie mesta. 
Vykonáva kontrolu vybavovania 
sťažností a petícií, dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov, vrátane nariadení mes-
ta, plnenie uznesení MsZ a inter-
ných predpisov mesta a tiež pl-
nenie ďalších úloh ustanovených 
osobitnými predpismi. (red)
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Medzi inšpirujúcich patrí aj ocenené OZ Modranská Beseda
Osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli a zaslúžili 
sa o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samo-
správneho kraja si 19. apríla v priestoroch župného Divadla 
Aréna prevzali Ceny Samuela Zocha a Pamätné listy pred-
sedu BSK. Každoročne udeľované ocenenia osobností Bra-
tislavského kraja získalo 15 laureátov.

Osobnosti, ktoré svojou prá-
cou výrazne prispeli a zaslúžili 
sa o spoločenský a ekonomický 
rozvoj nášho kraja si 19. 4. 2018 
v priestoroch Divadla Aréna pre-
vzali Ceny Samuela Zocha a Pa-
mätné listy predsedu BSK. „Je 
veľa inšpirujúcich ľudí v našom 
kraji, ktorí si zaslúžia pozornosť 
a uznanie za prácu, ktorú robia 
so záujmom a zanietením. Posú-
vajú vpred seba, snažia sa o roz-

voj Bratislavského kraja a života 
jeho občanov, a čo je najdôleži-
tejšie, robia to nad rámec pra-
covných povinností a veľakrát 
prekračujú aj rámec kraja. A za 
to im patrí veľké ďakujem,“ po-
vedal bratislavský župan Juraj 
Droba.
Medzi 15 laureátmi Výročnej 
Ceny Samuela Zocha za rok 
2017 je aj naše Občianske zdru-
ženie Modranská Beseda. Oce-

nenie získalo za aktívne 
podieľanie sa na zacho-
vaní kultúrnych a his-
torických tradícií a pre-
zentácií Modry a celého 
regiónu. Cenu osobne 
prevzal z rúk župana 
Juraja Drobu predseda 
Modranskej Besedy Ján 
Zigo. Srdečne blahože-
láme. (red)

Na fotografii: Predseda 
Občianskeho združenia 
Modranská Beseda Ján 
Zigo (vpravo) osobne 
prevzal ocenenie z rúk 
predsedu BSK Juraja 
Drobu, udelené pre OZ.

Zveľaďujeme mesto aj chotár
V meste Modra v ostatných týž-
dňoch pribudlo niekoľko nových 
lavičiek: na Dolnej ulici v lipo-

vej aleji, pri autobusovej zastáv-
ke v Harmónii, pred kostolom 
v Modre-Kráľovej aj pri kaplnke 

sv. Márie Magdalény na 
Piesku. Na Piesku sme 
vysadili nové stromy, 
odstránili sme chátra-
júcu nepotrebnú budo-
vu pred bývalou školou 
Huncokárov a nová 
kaplnka sv. Urbana 
ochraňuje naše vinohra-
dy v chotári. (zt)

Triedenie bioodpadu
Uplynuli dva roky od zavedenia zberu biologického odpadu 
z domácností. Táto povinnosť vyplýva obci zo zákona o odpa-
doch. Za uplynulý rok odovzdali občania z domácností a na 
zberný dvor 980,63 ton biologického odpadu určeného na kom-
postovanie. Pokiaľ by tento odpad skončil na skládke komunál-
nych odpadov, zaplatilo by mesto za skládkovanie tohto odpadu 
cca 40 000 €. Keďže tento odpad však skončil v kompostárni, 
náklady mesta boli omnoho nižšie a to 25 000 €. 

Triedenie odpadu z domácností 
môže znamenať pre občana ur-
čitý diskomfort, avšak spracova-
teľ ho berie ako surovinu, ktorú 
musí ďalej spracovať. Spraco-
vanie komunálnych odpadov je 
viazané na technológie, ktoré 
sú nám z hľadiska finančných 
a dopravných nákladov dostup-

né. Po zavedení zvozu biood-
padu sa mesto dohodlo so zbe-
rovou spoločnosťou, že bude 
možné bioodpad z domácností 
ukladať do kompostovateľných 
vreciek. Bohužiaľ v tomto prípa-
de sme narazili na technologic-
ký problém, dôsledkom ktorého 
občanom, ktorí ukladali odpad 

do týchto vreciek neboli vyve-
zené smetné nádoby. Dôvodom 
je, že v priebehu spracovania 
homogenizácie bioodpadu do-
chádza k tomu, že tieto vrecká 
a ich časti sa omotávajú okolo 
častí zariadení na spracovanie 
odpadu a spôsobujú ich vyso-
kú poruchovosť. Dovoľujeme si 
požiadať občanov, aby do tých-
to vreciek odpad už neukladali. 
V opačnom prípade im smetná 
nádoba nebude vyvezená. 
Aby sme nespomínali iba nega-
tívne veci, musíme povedať, že 
sme veľmi radi, že máme ve-
ľa občanov, ktorí sa s triedením 
odpadu zžili. Veľmi pekne všet-
kým za snahu ďakujeme. Mesto 
postupne obmieňa smetné nádo-
by za novšie, ale bez spolupráce 

občanov a s dôrazom na kvalitu 
vyseparovanej suroviny sa ťaž-
ko dosahujú dobré výsledky.

Kristína ČECHOVÁ, 
referent Životného 

prostredia MsÚ
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Oslava polstoročnice MŠ Kalinčiakova
Ako sme si už v predošlom čísle MZ zaspomínali, modranská Ma-
terská škola na Kalinčiakovej ulici oslavuje v tomto roku už 50 
rokov svojho pôsobenia. Je jednou z obľúbených škôlok v meste 
a to aj vďaka dlhoročnej histórii, ktorá by vedela veru rozprávať. 

Brány MŠ Kalinčiakova sa po 
prvýkrát otvorili 2. marca 1968. 
Od začiatku boli pravidel-
nými návštevníkmi a spo-
lupracovníkmi školy najmä 
študentky z blízkej pedago-
gickej školy, pre ktoré je prax 
priamo v zariadení neoceni-
teľnou. Druhého mája 2018 
sa uskutočnila v Kultúrnom 
dome Ľ. Štúra veľkolepá 
slávnosť za účasti dnešných 
a najmä niekdajších žiakov 
školy. Oslava bola plná spo-
mienok, ale najmä dobrej ná-
lady a skvelých vystúpení. 
Súčasná riaditeľka MŠ Lu-

cia Turčinová: „Príprava takej-
to veľkej slávnosti si vyžiadala 

aj veľké nároky na organizáciu. 
Poďakovanie preto patrí všet-
kým, ktorí sa zapojili a pomohli 
nám. Vymenovať ich na tomto 
mieste nie je možné. Bolo vás 
neuveriteľne veľa a každému 
z úprimného srdca ďakujeme za 

to, že ste si našli čas a že ste nás 
podporovali. Ďakujeme našim 
niekdajším žiakom, pani učiteľ-
kám, profesorkám a vychováva-
teľkám modranských škôl, ve-
deniu Kultúrneho centra. Ďalej 
patrí naše poďakovanie spon-
zorom za dary pre účinkujúcich 
a nesmierne si vážime aj dar 
od pána primátora a vicepri-

mátora venovaný pre našu 
škôlku. Ďakujeme vinárom, 
pekárom a cukrárom, Mod-
ranským zvestiam za spolu-
prácu, samozrejme milým 
a starostlivým rodičom na-
šich detí, nuž a výnimočným 
dievčatám Lucke Šimkovej 
a Emmke Kukumbergovej 
za perfektné moderovanie 
celovečerného programu. 
Ešte raz ďakujeme za boha-
tú účasť na oslave a za po-
chvalu, ktorú sme zožali po 
oslavách.“ (red, lt)

Výtvarná súťaž Farbuľko 2018
Výtvarné práce potešili aj návštevníkov mestského úradu
13. apríla 2018 sa v priestoroch Mestského úrade v Mod-
re uskutočnilo vyhodnotenie detskej „farebnej súťaže“ Far-
buľko 2018, ktorá sa koná každoročne v mesiaci apríl aj 
s účasťou rodičov ocenených detí.

Farbuľko je súťažná prehliad-
ka výtvarnej zručnosti, ktorá 
sa koná v materských školách 
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta Modry. V tomto roku 
sa konal už 13. ročník súťaže 
s témou „Čarovný svet roz-

právok“. Súťaže sa zúčastnili 
Materská škola Kalinčiakova 
11, Materská škola Sládkovi-
čova 13, Materská škola SNP 
14 vrátane EP MŠ Vajanského 
a EP MŠ Partizánska 88. Vý-
stava prác detí z materských 

škôl v Modre zdobila priesto-
ry Mestského úradu v Mod-
re. Rodičia a príbuzní malých 
maliarov, ale aj verejnosť mô-
že obdivovať talent škôlka-
rov a pestrosť ich výkresov. 
Zo 70 súťažných prác poro-
ta za účasti primátora mes-
ta Modry Juraja Petrakoviča 
vyhodnotila a navrhla oceniť 
spolu 9 prác. Z každej veko-
vej kategórii boli ocenené 3 

práce. Ceny deťom odovzdali 
pani učiteľky. Primátor navr-
hol oceniť cenou primátora tri 
detské práce. 
Ďakujeme všetkým pani uči-
teľkám, ktoré sa aktívne každý 
rok zapájajú do súťaže a pri-
pravujú deti s cieľom vytvoriť 
krásne detské kresby a maľby, 
ďalej ďakujeme organizáto-
rom za prípravu a koordináciu 
prehliadky a prajeme všetkým 
pani učiteľkám a deťom „ma-
liarom“ veľa zdravia a chuť 
vytvárať stále krajšie výtvory.
 (red)

Výberové konanie - učiteľka MŠ 
Materská škola Kalinčiakova 11 vyhlasuje výberové konanie na 
miesto učiteľa, učiteľky predprimárneho vzdelávania v Mater-
skej škole Kalinčiakova 11 v Modre s nástupom od 1. 9. 2018.

Záujemca o pracovnú pozíciu 
musí spĺňať nasledovné kva-
lifikačné predpoklady: mini-
málne stredoškolské vzdelanie 
príslušného študijného odboru 
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnan-
coch a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v zmysle je-
ho novely zákona č. 390/2011 
Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z. z., ktorou sa usta-
novujú kvalifikačné predpo-
klady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé ka-
tegórie pedagogických zamest-

nancov a odborných zamest-
nancov. 
Ďalšie požiadavky do výbero-
vého konania: žiadosť o prijatie 
do zamestnania (aj s kontakt-
nými údajmi), doklad o vzde-
laní (overená kópia), profesijný 
životopis, bezúhonnosť (vý-
pis z registra trestov), zdravot-
ná spôsobilosť na výkon práce, 
spôsobilosť používať slovenský 
jazyk v úradnom styku, uvíta-

me znalosť práce s IKT, uvíta-
me pedagogickú prax. 
 Žiadosť, profesijný životopis, 
doklad o vzdelaní a iné materi-
ály s označením „UČITEĽKA 
MŠ KALINČIAKOVA“ doruč-
te najneskôr do 20. júna 2018 na 
adresu MŠ: MŠ Kalinčiakova 
11 Modra 900 01. Výberové ko-
nanie sa uskutoční pohovorom 
v priestoroch materskej školy 
posledný júnový týždeň. Uchá-
dzači budú telefonicky alebo pí-
somne oboznámení o presnom 
čase pohovoru. (gal, red)
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Rozprávky pre deti 
Najkrajším a najviac zaužívanejším sviatkom v roku boli Fa-
šiangy a ich zvyky. O zvykoch máme málo informácií, no jed-
ným zo zdrojov sú naši starí rodičia. V rozhovore s nimi sa do-
zvedáme, aké zvyky pretrvávali za ich mladosti. 

Našim cieľom je zachovávať 
tieto zvyky. Vďaka našim ro-
dičom, starým rodičom, de-
ťom a samozrejme učiteľkám 
Materskej školy Sládkovičova 
13 sme vytvorili pásmo bás-
ní, riekaniek, ľudových roz-
právok, piesní a tancov. Tento 

rok vznikol nápad, 
čo tak vložiť starej 
mame do rúk knihu, 
aby nás preniesla do 
starých čias a knihou 
vypovedala, čo nám 
tu naši predkovia za-
nechali. Je to krásne, 
keď sa viac generá-
cií stretne pri knihe. 
A tak to bolo i s na-
šim vystúpením pod 
názvom „Stará ma-
ma číta rozprávku“. 
Dali sme dokopy 
básničky, pesničky, 

riekanky, tance a program bol 
hotový. Niekoľko skúšok a vy-
stúpenie sa začalo. Kde bolo, 
tam bolo... 
Vďaka dotácii mesta Modry 
sme sa v tomto roku zamera-
li na rozprávku ako prosocio-
nálny výchovný prostriedok. 
Rozprávky pomáhajú deťom 
rozvíjať fantáziu, kreativitu, sú 
zdrojom informácií. Naše de-
ti majú skúsenosť s bábkovým 
divadlom, dramatizáciou roz-
právok a predstaveniami ma-
lých divadiel v MŠ. Tento rok 
ich obzor sme rozšírili o žáner 
muzikál, návštevou Novej scé-
ny v Bratislave. Deti sa zúčast-
nili predstavenia „Kozliatka a 
vlk“. Deti si trénovali trpez-
livosť, pozornosť, schopnosť 
premýšľať nad dejom.

Adriana HORVÁTHOVÁ, 
za OZ Vrškárik

Z aktivít ZŠ Vajanského 
Boli sme úspešní 

v chémii
V marci sa v ZŠ Vajanského ko-
nal 54. ročník okresného kola 
chemickej olympiády. Do toh-
to kola postúpili úspešní rieši-
telia domáceho a školského ko-
la. V zrekonštruovanej učebni 
chémie sa zišlo 14 úspešných 
riešiteľov zo základných škôl 
a osemročných gymnázií okre-
su Pezinok. Olympiáda pozo-
stávala z 2 častí: teoretickej 
a praktickej. Na obidve časti 
mali súťažiaci 120 minút. Naše 
deviatačky sa umiestnili takto: 
Kristína Jurkáčková skončila 
ako úspešná riešiteľka na 10. 
mieste a jej spolužiačka z 9. 
A triedy, Stella Pražáková, na 
krásnom 2. mieste. Obidvom 
dievčatám srdečne blahoželáme 
a želáme veľa úspechov v ďal-
šom štúdiu.

Andersenove 
rozprávky

V apríli navštívili žiaci 4., 5. a 6. 
ročníka divadelné predstave-
nie v Kultúrnom dome v Mod-
re na motívy rozprávok H. Ch. 
Andersena, ktoré poznajú a s 
radosťou čítajú. Aspoň na krát-
ku chvíľu sme sa všetci mohli 

preniesť do tajuplnej ríše nád-
herných Andersenových roz-
právok, zasmiať sa na hlúposti 
a márnivosti cisára v rozprávke 
Cisárove nové šaty alebo súci-
tiť s chudobným Dievčatkom so 
zápalkami. Rozprávkový svet je 
veľmi bohatý a nemali by sme 
nikdy zabúdať na to, že nám na-
ši predkovia v rozprávkach za-
nechali neskutočné bohatstvo 
a ľudskú múdrosť. 

Stretnutie 
s Danielom Hevierom

Pozvanie knihovníčok z Mest-
skej knižnice prijal spisovateľ 
Daniel Hevier. Zaujímavým 
a vtipným spôsobom predstavil 
žiakom svoje spomienky z det-
stva a mladosti prostredníctvom 
hovoreného slova, piesní a hry 
na klavíri. Zoznámil deti aj so 
svojou novou knihou Chymé-
ros, s ktorou sa postupne rozlú-
či s detskými čitateľmi. Netre-
ba však smútiť, pretože chystá 
až deväť dielov tejto knihy, ta-
kže určite sa je na čo tešiť. Ďa-
kujeme pánovi spisovateľovi za 
pekné chvíle strávené s našimi 
žiakmi a želáme mu veľa úspe-
chov a množstvo nových nápa-
dov a inšpirácií. 

Stretnutie s knihou 
v ŠKD Kamarát

Pri príležitosti svetového dňa 
knihy a vydavateľských práv 
privítali vychovávateľky zo ZŠ 
Vajanského v ŠKD Kamarát 
spisovateľa, zaslúžilého umel-
ca Jána Beňa a Ľubomíru Mi-
hálikovú. V hodinovej besede sa 
deti porozprávali o tom, koľko 
kníh napísal. Najviac diskutova-
li o jeho najnovšej knihe pre de-
ti Timotej a pradedo. Sám autor 
deťom z knižky čítal a zároveň 
vysvetľoval, o čom je daná ka-
pitola. Kapitolu Stratená kniha 
deti počúvali s otvorenými ústa-
mi. Zaujalo ich autorovo čítanie 
a vedeli odpovedať na otázky 
z textu. O tom, že deti zo ZŠ Va-

janského vedia pekne čítať, sme 
sa presvedčili pri čítačkách, keď 
deti čítali ostatným deťom. Po-
zornosť pri čítaní si autor pre-
veril pri otázke: „Koľko vtákov 
bolo spomenutých v knihe?“ 
Spisovateľ postupne vymenoval 
všetky vtáky spomenuté v kni-
he, deti sa hlásili, ktoré vtáky po-
znajú a autor vysvetlil, ako ktoré 
vtáky vyzerajú. Na záver sa žia-
ci dozvedeli, že príbeh je sčasti 
vymyslený, len zvieratá sú sku-
točné.

Beata RAMPÁKOVÁ, 
za ZŠ Vajanského

Na fotografii: Daniel Hevier be-
sedoval na Festivale duchovnej 
poézie s deťmi zo ZŠ Vajanského.
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Úspechy žiačok pedagogickej školy pokračujú 
Krajské kolo 

Stredoškolskej 
odbornej činnosti 2018
Začiatkom apríla sa v priesto-
roch SPŠ elektrotechnickej K. 
Adlera v Bratislave uskutočnil 
už 40. ročník prehliadky Stre-
doškolskej odbornej činnosti 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja. Strednú pedagogic-
kú školu v Modre reprezento-
valo šesť študentiek v štyroch 
odboroch: Viktória Bániko-
vá a Natália Straňáková z II-
I.A (odbor Problematika voľ-
ného času), Klára Malinková 
z III. BV (odbor Teória kultú-
ry, umenie, umelecká a odev-
ná tvorba), Leona Manďáková 
z III. A (odbor Zdravotníctvo 
a farmakológia), Ester Vařáko-
vá z III. A a Sofia Lukačovičo-

vá z III. BV (odbor Pedagogi-
ka, psychológia, sociológia). 
Za pedagógov uviedla Soňa 
Trojanová: „Sme hrdí, že na-
še dievčatá sa v silnej konku-
rencii nestratili a profesionál-
ne odprezentovali svoje práce, 
čoho dôkazom je výsledková 
listina krajskej prehliadky, 
v ktorej sa Natália Straňáková 
umiestnila na druhom mieste 
(s postupom do celosloven-
ského kola), Klára Malinková 
taktiež na postupovom druhom 
mieste, Viktória Bániková na 
treťom mieste a čestné uzna-
nie získala aj Ester Vařáková. 
Víťazkám srdečne blahoželá-
me, zúčastneným ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu školy 
a Natálii a Kláre držíme palce 
v celoslovenskom kole“.

Stratená 
a úspešná 
v Košiciach

Marec bol pre Karolínu Pin-
čekovú z III. A plný zážitkov 
a úspechov. Všetko sa zača-
lo niekoľkohodinovou cestou 
vlakom do Košíc, stratením sa 
v meste až po úspešné vystú-
penie v celoslovenskom kole 
recitačnej súťaže Ruské kolo. 
Karolína skončila na vynika-
júcom 2. mieste, ale aj ako je-
diná zo 70 súťažiacich získala 
špeciálne ocenenie Ruského 
inštitútu pre vedu a kultúru za 
výrazný prednes a lásku k rus-
kej poézii a próze. Do tretice 
vystúpila na záverečnom Ga-
lakoncerte v divadelnej sále 
pred 200 divákmi, kde suve-
rénne ako skúsená recitátorka 

predviedla, že ruština je jazyk, 
ktorý si cez krásne verše za-
milovala na celý život. Noví 
ľudia, kontakty, skúsenosti, 
možnosti hodnotenia, porov-
návania sa, získania inšpirá-
cie, sú pre Karolínu výbornou 
motiváciou do ďalších tvori-
vých aktivít spojených s rus-
kým jazykom. Jej úspech je 
o to cennejší, že sa s ruským 
jazykom stretla až na našej 
škole. „Je na ňu hrdá celá 
škola, ale osobne ja, jej peda-
góg, je to moja prvá hviezdič-
ka, do ktorej vkladám nádej, 
že z malej hviezdičky bude raz 
hrdá hviezda, možno kométa“, 
povedala Sylvia Oškerová zo 
Strednej odbornej školy peda-
gogickej.
 (so, st)

Učíme sa o environmentálnych témach
Spolupráca strednej vinárskej školy so základnými školami
V apríli sme si pripomenuli Deň Zeme. Stredná odborná škola 
vinársko-ovocinárska má veľa aktivít v environmentálnej oblas-
ti. Najnovšie rozvíja zaujímavú spoluprácu so základnými škola-
mi. Pedagógovia školy, ale aj šikovní študenti školy odovzdávajú 
svoje vedomosti z ríše rastlín a ochrany prírody mladším žiakom.

Rovesnícke vyučovanie 
pre ZŠ Atómová 

v Trnave
Vo štvrtok 26. 4. 2018 navštívi-
li traja študenti modranskej „Vi-
nárky“ Základnú školu Atómová 
v Trnave. Rovesnícke vyučova-
nie pre žiakov 2. stupňa viedla 
pod dohľadom pani profesor-
ky Ing. J. Novotnej maturantka 
Kristína Janecová. 

Blokové vyučovanie 
pre ZŠ Ľ. Štúra v Modre
V stredu 3. 5. 2018 Stredná od-
borná škola vinársko-ovocinár-
ska otvorila svoje priestory pre 
šiestakov ZŠ Ľ. Štúra a pripra-
vila blokové vyučovanie v troch 
častiach. V rámci praktických 
cvičení z aplikovanej biológie sa 
žiaci venovali hubám, kultivácii 
húb bez plodníc so zameraním 
na ochranu viniča a ovocných 
drevín spolu s pani profesorkou 

Mgr. J. Sodomovou. Žiakov ča-
kala aj zážitková chémia s pani 
profesorkou Mgr. Ľ. Kuchto-
vou v chemickom laboratóriu. 
Na záver sa výučba presunula 
do prírody. Žiaci navštívili spolu 
s pánom profesorom Mgr. J. Ma-
tejovičom školský pomologický 
sad a ampelografický vinohrad. 
Milé stretnutie bolo ukončené 
besedou o práci vinára, ovoci-

nára a someliera. Okrem peda-
gógov sa žiakom venovali aj vy-
braní študenti školy.

Exkurzia pre žiakov ZŠ 
G. Dusíka z Galanty

V podobnom duchu je už čosko-
ro plánovaná exkurzia pre 50 
žiakov zo ZŠ. G. Dusíka z Ga-
lanty. Táto spolupráca je oboha-
tením nielen pre žiakov základ-
ných škôl, ale aj pre pedagógov 
na oboch stranách a rovnako za-
ujímavou skúsenosťou pre štu-
dentov, ktorí pri výučbe asistujú. 

Ľudmila NEMČEKOVÁ, 
SOŠVO

Projekt 
pre deti 

o chove zvierat
Občianske združenie Dlhove-
kosť pripravuje tradičné Ján-
ske pálenie ohňov na Ali farme 
vo Vinosadoch. Od jari do leta 
sa budeme stretávať na komu-
nitných stretnutiach na farme 
zameranej na chov hospodár-
skych zvierat. Stretnutia budú 
zamerané na spoznávanie sa, 
ale aj na spoločnú prácu a at-
mosféru, ktorá bude zamera-
ná na vytvorenie bezpečného 
a podnetného prostredia pre 
deti, mládež a mladých rodi-
čov. Pre školy, škôlky a rodiny 
s deťmi sme pripravili exkur-
zie zamerané na spracovanie 
vlny česaním, mykaním, pra-
dením na kolovrátku a tkaním 
na krosnách. Tejto téme spra-
covaniu vlny je venovaný aj 
tohtoročný denný letný tábor 
pre deti od 5 do 15 rokov. Pro-
jekt podporil Nadácia pre deti 
Slovenska z nadačného fondu 
Deti v bezpečí. Bližšie infor-
mácie nájdete tu: FB Alifarma.
sk, www.alifarma.sk.
 Ivana JURÁČKOVÁ FO
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Deň pre všetky mamičky
Občianske združenie Kráľo-
van pripravilo ako zvyčaj-
ne v spolupráci s Materskou 
školou na Partizánskej ulici 
milé popoludnie pre všetky 
mamičky. Pri príležitosti Dňa 
matiek vystúpili naši najmen-
ší, obdarovali maminy básnič-
kami, tancami a pesničkami, 
ktoré si poctivo nacvičili pod 
vedením svojich pani učite-
liek. úsmevy na tvárach prí-
tomných dám naznačovali, že 
najlepším darčekom je predsa 
len šťastie a spokojnosť svo-
jich detí. K oslave prispelo 
aj mesto Modra a to vo for-
me darovaného kvetu spolu 
s blahoželaním od primátora 
Juraja Petrakoviča a vicepri-
mátora Mariána Gavorníka. 
Mamičky si pochutili na let-
nom ovocnom zákusku a pri 
dobrej káve strávili príjemný 
deň. (red)

Sezóna v Bike parku na 
Zochovej chate je otvorená
Koncom apríla otvoril predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja Juraj Droba spoločne s primátorom Modry Jurajom Pet-
rakovičom cyklistickú sezónu na pumptrackovej dráhe v Bike 
parku na Zochovej chate za účasti Filipa Polca, slovenského re-
prezentanta v horskej cyklistike v zjazdových disciplínach. 

Bike park s pumptrackovou drá-
hou je unikátnym projektom, 
ktorý zrealizoval Bratislavský 
samosprávny kraj v spoluprá-
ci s mestom Modra, RCB, spo-
ločnosťou Extreme Sport Fabrik 

a OZ Polcters racing ešte v ro-
ku 2016. Hlavnou myšlienkou 
je rozvíjať horskú cyklistiku 
v Malých Karpatoch, pritiahnuť 
turistov do regiónu a aj takouto 
formou zvyšovať úroveň služieb 

v turizme a zároveň podporovať 
zdravý životný štýl obyvateľov 
bratislavského regiónu. Nevá-
hajte a príďte si zašportovať na 
Zochovu chatu. Trať zvládnu 
okrem profesionálov aj amaté-
ri či najmenšie deti. Môžete bi-
cyklovať, korčuľovať, kolobež-
kovať alebo priniesť si so sebou 
skateboard. K dispozícii je po-
žičovňa bicyklov a kolobežiek. 
Určite si však nezabudnite so se-
bou vziať prilbu. 
Prevádzkové hodiny sú denne od 
8.00 do 20.00. Prevádzkovateľom 
areálu je Extreme Sport Fabrik, 
s.r.o. s finančnou podporou BSK, 
ktorá v roku 2018 predstavuje su-
mu cca 20 000 €. (red)

Na fotografii: Tohtoročnú cyk-
lo sezónu na Zochovej chate-
-Piesku v areáli pumptrackovej 
dráhy v novom Bike parku pri-
šiel otvoriť Filip Polc, slovenský 
reprezentant v horskej cyklistike 
v zjazdových disciplínach.

Žijú medzi nami
V našej obci Kráľová sa konali 
veľkonočné trhy, ktoré organizo-
valo OZ Kráľovan. Pretože som 
ich navštívila, chcem sa o svo-
je pocity podeliť. Veľkú vďaku 
chcem vyjadriť dievčatám, kto-
ré podujatie zorganizovali. Sko-
ro ráno vstávali, aby vyzdobili 
priestor KD a napiekli aktuálne 
veľkonočné pečivo. Ale vidím 
tu veľké pochopenie aj zo strany 
členov ich rodín, veď toto je len 
jedna z ich mnohých aktivít. Od-
chádzajú od svojich blízkych pre 
dobro nás všetkých. Na Kráľo-
vej máme viac šikovných ľudí, 
čo bolo vidieť aj na predajných 
stoloch. Boli to hotové umelec-
ké diela. Prekrásne veľkonočné 
vajíčka, krásne medovníkové 
zvieratká, vankúše, domáci med 
a veľa ďalších. Šikovných ľudí 
máme na Kráľovej veľa, len ško-
da, že nie všetci nám prídu svoje 
výrobky pri takýchto príležitos-
tiach ukázať. Umelci sú pre mňa 
aj tí, čo od rána do večera stri-
hajú vinice - veď je to odborná 
práca, ktorú treba ovládať. Tou-
to vetou som sa chcela prihovo-
riť aj mužskému pokoleniu, že aj 
oni majú v tomto jarnom období 
veľa práce. (muh)

Tradičná oslava 
Dňa detí 

s keramikármi
Pozývame všetky deti aj ich ro-
dičov 2. júna 2018 na tretí ročník 
podujatia s názvom Deti v hline 
- hlina s deťmi. Akcia sa bude 
konať tradične na nádvorí his-
torickej mestskej radnice a Zák-
ladnej umeleckej školy v Modre, 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí. Pre deti budú v čase od 
13.00 do 18.00 pripravené tvori-
vé dielne zamerané na modelo-
vanie a točenie na keramickom 
kruhu pod vedením majstrov ke-
ramikárov. 
Organizátorom je Cech sloven-
ských keramikov za podpory 
mesta Modry, Kultúrneho cen-
tra Modra, Školy úžitkového vý-
tvarníctva Josefa Vydru a Zák-
ladnej umeleckej školy v Modre.
 (red)
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Modranskí turisti boli v Zuberci
Medzi najaktívnejšie spoločenské organizácie v Modre mož-
no zaradiť Modranský turistický spolok (MTS), ktorý má 
viac ako sto členov, 135 ročnú históriu, ročne členovia absol-
vujú okolo tisíc kilometrov pochodov v prírode predovšetkým 
v Malých Karpatoch a organizujú ďalšie aktivity.

Zaujímavé podujatie zorganizo-
val MTS v dňoch 4. - 8. mája 
2018. O program sa postarala 
Beata Valková. Skupina 40 tu-
ristov bola na turistickom po-
byte v obci Zuberec, penzióne 
u Michala, ktorý patrí medzi 
top 10 agroturistických zariade-
ní na Slovensku. Cestou do Zu-
berca si turisti prezreli rozhľad-
ňu na kopci Špicák nad hradom 
Strečno a samotný hrad Streč-
no. Prvý deň pobytu absolvova-
li 6 hodinový, 15 kilometrový 
nádherný pochod Prosieckou 
a Kvačianskou dolinou. Pochod 
bol stredne náročný, v časti 
i po rebríkoch a za pomoci pri-
pevnených reťazí. Druhý deň 
bola nenáročná desaťkilomet-

rová „túrička“ z kúpeľov Ora-
vice cez Juráňovu dolinu späť 
do Oravíc, kde sme absolvova-
li i kúpanie v Ak-
vaparku Oravice. 
Najnáročnejší 15 
km pochod bol 
tretí deň z Ora-
víc cez Vitanovú, 
rozhľadňa Skoru-
šina, sedlo Miku-
lovka do Zuberca 
s prevýšením 960 
metrov. Menej 
výkonní turisti si 
prezreli atrakcie 
obce Zuberec, na-
príklad Krížovú 
cestu. Spiatočnú 
cestu sme absol-

vovali cez Terchovú a kúpe-
le Rajecké Teplice, kde bola 
možnosť kúpania. Nádherné 
slnečné počasie a pohostinnosť 
rodiny Borsíkovcov vytvorili 
príjemné prostredie pre pobyt 
v Zuberci. Ako povedala pred-
sedníčka MTS Eva Solgová 
„Zájazd bol úspešný, spozna-

li sme nádhernú časť Oravy. 
V tomto roku chceme ešte pri-
praviť zájazd do Slovenského 
Krasu.” Záujemcovia o turisti-
ku získajú informácie na www.
modranskyturistickyspolok.sk. 

František MACH

Na fotografii: Modranskí turis-
ti pri folklórnom vystúpení Mi-
chala Borsíka počas večerného 
posedenia.

Modranský blšák 
Čo je pre niekoho 
nepotrebné, pre 
iného je užitočné

21. apríl patril Dňu Zeme, no 
priestranstvo pred Kultúrnym 
centrom Modra obsadil v to do-
poludnie Modranský blšák, kto-
rý zorganizovalo Materské cen-
trum Modráčik. Zrecyklovať 
funkčné veci a nájsť im nový 
domov, prevetrať šatníky, ob-
javiť nových majiteľov. Takto 
sa zišlo 42 predajcov s bohatou 
zbierkou, z každého rožku vše-
hochuť. Odevy, hračky, knihy, 
domáce a športové potreby či 
elektronika. 
Každý si mohol nájsť to svo-
je a originálne s puncom retra, 
vintage štýlu i kúskom moder-
ny. Podujatie výmenno-predajné 
so šľachetnou myšlienkou, z vý-
ťažku v celkovej sume 123 eur 
zrenovujeme vstupnú časť ma-
terského centra. Ako sa to vra-
ví - dve muchy jednou ranou. 
Recyklácia funkčných vecí aj 
takto prispela k ochrane našej 
Zeme a zároveň vyzbierané pe-

niaze idú na zveľadenie priesto-
rov Materského centra Modráčik 
pod záštitou Súkromného centra 
voľného času v Modre. Veríme, 
že 21. 4. 2018 sme Modranským 
blšákom odštartovali príjemnú 
tradíciu, ktorá si nájde priazniv-
cov z Modry i okolia. Do skoré-
ho videnia pri ďalšom blšáku. 
Akciu podporili Kultúrne cen-
trum, Mesto Modra a Súkromné 
centrum voľného času v Modre. 
Ďakujeme.

Veronika HEVIEROVÁ, 
za MC Modráčik

Veľké ďakujem
Naozaj veľké poďakovanie patrí 
organizátorkám Modranského 
blšáku a rovnako všetkým, kto-
rí túto akciu akýmkoľvek spô-
sobom podporili. A práve ma-
mičkám z materského centra 
patrí to najväčšie poďakovanie 
- za nápad a za realizáciu. Všet-
ko bolo perfektne zorganizova-
né a pripravené. Ako predajcovi 
mi stačilo poslať pár dokumen-
tov e-mailom a v deň akcie len 

prísť, rozložiť tovar a predávať. 
Predávalo (aj darovalo) sa všeli-
čo, veci z domácnosti, ktoré ešte 
mohli poslúžiť, či potešiť nieko-
ho iného. Dominovali samozrej-
me veci po deťoch - oblečenie, 
obuv a hračky.
Možno si poviete, že zbytoč-
ná námaha... Že organizátor-
ky si nemuseli robiť toľko 
starostí, mohli obehnúť dvoch-
-troch sponzorov a vyzbierali 
by vyššiu sumu. Ani predajco-
via zrejme neboli výrazne zis-
koví. Ja sama, keď si zrátam 
všetky príjmy a výdaje, tak 
som v miernom mínuse (trošku 
som totiž aj nakupovala). Nie 

všetko na svete sa však hod-
notí podľa výšky zisku. Zmy-
sel tejto akcie vnímam inde. Je 
pekné, keď veci, pre niekoho 
už nepotrebné, dostanú druhú 
šancu a nemusia sa vyhadzo-
vať. Poslúžia niekomu inému, 
ktorý navyše aj ušetrí tým, že 
si ich kúpi za lacný peniaz. Na-
šu Zem tak nezasypávame zby-
točným odpadom. Modranský 
blšák je zmysluplná akcia, kto-
rú organizátorky pripravili pre 
svoju komunitu na úkor času, 
ktorý mohli venovať svojej ro-
dine. Chcem veriť, že Modran-
ský blšák sa stane tradíciou.

Viera LIPTÁKOVÁ
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Kde skončia vaše percentá z dane?
Darovaním percenta dane z príjmu 
mohli obyvatelia malokarpatského regió-
nu aj tento rok podporiť mimovládne or-
ganizácie pôsobiace na jeho území. Kam 
však tieto peniaze v skutočnosti pôjdu?

Nadácia Revia už 17 rokov 
prijíma percentá z dane od fy-
zických a právnických osôb. 
V minulom roku sme z týchto 
finančných prostriedkov pod-
porili realizáciu 40 projektov 
z najrôznejších oblastí a kútov 
regiónu. 40 projektov pre deti, 
športovcov, životné prostredie 
a prírodu, staršie generácie, ro-
diny, zdravie či kultúru. Pokra-
čovať v tom plánujeme aj v ro-
ku 2018, a preto všetkým, ktorí 
nám darovali svoje percento, 
patrí naša srdečná vďaka! Vá-

žime si, že naši darcovia rozu-
mejú významu a zmyslu našej 
práce a neváhajú využiť svoje 
právo darovať percentá z dane 
a pomôcť. Percentá z dane sú 
pre nás, ako aj pre väčšinu ne-
ziskových organizácií dôleži-
tým zdrojom príjmu a my sme 
radi, že máme možnosť sa o ne 
podeliť so všetkými obyvateľ-
mi malokarpatského regiónu. 
Ako? Prerozdelením financií 
zaujímavým občianskym pro-
jektom v Grantovom programe 
alebo cez vlastné projekty (na-

pr. Otvor srdce - daruj knihu, 
Zvieratká v meste, Fair Cross 
- Behám a pomáham, Vianočný 
orloj a bazár).
„Veľmi sa teším, že existuje ta-
káto možnosť a viem, že daro-
vať príspevok Nadácii Revia 
znamená, že padne na úrodnú 
pôdu.” hovorí pravidelná dar-
kyňa Andrea Janošková. 
A čo pre nás znamená tá „úrod-
ná pôda“? Nesnažíme sa heroic-
ky zachrániť všetkých a všetko. 
Našou prioritou je aktivizovať 
obyvateľov, aby sami usúdili, čo 
náš región potrebuje a s našou 
pomocou túto potrebu naplnili. 
Preto vyhlasujeme ďalšie kolo 
Grantového programu s uzávier-
kou dňa 25. 5. 2018. Spomedzi 
žiadostí miestnych občianskych 

združení, fyzických osôb, verej-
noprávnych inštitúcií, či samo-
správ vyberieme najzaujímavej-
šie projekty pre komunitu, ktoré 
následne získajú finančnú pod-
poru podľa typu projektu až do 
výšky 2000 €. 
Sem putujú vaše percentá z da-
ne z príjmu. Bumerangovým 
efektom vaše príspevky vracia-
me opäť k vám do regiónu. Toh-
to roku sme tak podporili napr. 
Drumfest Slovakia 2018 v Pez-
inku, Blues Folk Fest v Modre-
-Kráľovej, Označenie cyklotrás 
vo Svätom Jure, Medobranie 
vo Vinosadoch, Obnovu kruho-
vého objazdu v Pezinku, Deň 
otvorených záhrad v Modre 
a mnoho ďalších. Veríme, že je 
dôležité dávať a kedy, ak nie tu 
a teraz. Ďakujeme vám.

Lucia FINKOVÁ, 
za Nadáciu Revia

Keď Kráľovou znie blues
Nadácia pre človeka v núdzi 
a prevenciu kriminality v spo-
lupráci s dobrovoľníkmi z Krá-
ľovej a Mestom Modra pripravi-
li v poradí 3. ročník hudobného 
festivalu zameraného na blu-
es a folk. Hlavnou myšlienkou 
projektu bolo ponúknuť verej-
nosti kvalitné umenie v kon-
traste s dnešnou komerčnou 
produkciou. Okrem hudobnej 
časti pripravili organizátori aj 
sprievodnú časť, v ktorej bo-
lo pre návštevníkov pripravené 
premietanie unikátneho filmu 

Matka Zem s environmentálnou 
tematikou a vo vstupnej hale bo-
lo možné prezrieť a zakúpiť si 
ručne vyrobené produkty klien-
tov Domova sociálnych služieb 
a Zariadenia podporovaného bý-
vania Merema. V ponuke bola 
keramika, maľované obrázky, 
bižutéria z drôtu, doma vyrobe-
né mydlá a sušené bylinky. Vý-
ťažok z predaja putuje prostred-
níctvom Nadácie pre človeka 
v núdzi a prevenciu kriminality 
pre hendikepovaných ľudí. 

Na tohtoročnom festivale vy-
stúpili viaceré legendy česko-
slovenskej hudobnej scény ako 
Vladimír Merta, Jan Hrubý s ka-

pelou, Juraj „Dura” Turtev, Erich 
„Boboš“ Procházka duo a domá-
ci bluesman Ján Ponka Duban.
 (red)

Benátecký hrozen 2018
Z Benátok nad Jizerou sme si 
priniesli veľa striebra, aj zlato. 
Na odbornej degustácii 14. roč-
níka súťažnej výstavy vín „Be-
nátecký hrozen 2018“ sa zúčast-
nili aj primátor mesta Modry 
Juraj Petrakovič s viceprimá-
torom Mariánom Gavorníkom. 
Zo 182 prihlásených vzoriek 
bolo 93 slovenských a 89 čes-
kých a moravských. Slovenské 
vína získali 29 strieborných, 8 
zlatých a 4 veľké zlaté medai-
ly. Cabernet Sauvignon, ročník 

2017 od modranského vinára 
Miroslava Duda sa stal v ka-
tegórii červených vín dokonca 
šampónom.
Kompletné výsledky súťaže sú 
zverejnené na webovej strán-
ke nášho partnerského mesta 
www.benatky.cz. V sobotu 2. 
júna oceneným slávnostne odo-
vzdajú ceny. Všetkým vinárom, 
ktorí prispeli vzorkami vín do 
tejto súťaže ďakujeme a víťa-
zom gratulujeme.

Zuzana TICHÁ FO
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Jarné upratovanie
Z roka na rok nachádzame čoraz menej odpadu
V apríli opäť vyhlásil mestský úrad celoplošné jarné uprato-
vanie mesta a chotára. Počasie akcii prialo a do zveľadenia 
spoločného okolia sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov z ra-
dov občanov, občianske združenia, naše školy a aj zamest-
nanci úradu na čele s primátorom a viceprimátorom. Slovo 
dostali hrable, metly, rukavice, motyky, píly. Mesto rozdalo 
dobrovoľníkom viac než 500 vriec na odpad.

Koordinátorku jarného upratova-
nia Kristínu Čechovú z Msú te-
ší hojná účasť obyvateľov, ktorí 
častokrát prichádzajú s konkrét-
nym nápadom a s plným nasa-
dením. To treba vyzdvihnúť aj 
u študentov a žiakov všetkých 
našich škôl, ich pedagógov, v ne-
poslednom rade chválime a ďa-
kujeme aj rodičom, športovcom, 
priateľom lesa, poľovníkom 
v Modre i v Harmónii, skautom, 
potomkom Huncokárov, kyno-
lógom, turistom, seniorom, Kra-
ľovanom, chatárom a mnohým 
ďalším na tomto mieste nemeno-
vaným. „Veľmi nás teší aj fakt, že 
do jarného upratovania sa zapá-
ja čoraz viac mladých ľudí s deť-
mi. Teší nás aj iniciatíva jednot-
livých združení a ich vzájomná 
spolupráca a to, že vedia spojiť 
svoje sily. Myslím, že je dobrou 
správou pre nás všetkých, že vy-
zbieraného odpadu je z roka na 
rok menej. To je výsledok, ktorý 
môže tešiť každého účastníka, že 
pravidelnosť tejto peknej akcie 
a vzájomná spolupráca prináša-
jú svoje ovocie“, dodala Kristína 
Čechová.
Súčasťou Jarného upratovania 
bol aj jarný zber elektroodpadu, 
počas ktorého vyzbieralo mesto 
z domácností občanov 2,6 tony 
takéhoto odpadu. úprimná vďa-

ka patrí ešte raz každému oby-
vateľovi, ktorému nie je naše 
spoločné prostredie ľahostajné, 
každému, kto vie zodvihnúť čo 
i len obyčajný papierik na chod-
níku, deťom za to, že sa postup-
ne učia, že prostredie okolo nás 
si spoluvytvárame a udržujeme 
sami. V mene mestského úradu 
ďakujeme za to, že vy - všetci 
zapojení do jarného upratova-
nia ste urobili všetko pre to, aby 
sa nám v Modre lepšie dýchalo 
a žilo. (red)

Na fotografiách: Na spoločnom 
upratovaní mesta a chotára sa 
podieľali desiatky dobrovoľní-
kov, združení a školy. Tu sú fo-
tografie niekoľkých z nich. Zľa-
va: Mladí lezci z Malé Karpaty 
ŠK, nadšenci z OZ Huncokári 
na Piesku, členovia Modranské-
ho turistického spolku, psíčkari 
z Kynologického klubu J. Sto-
lárika, detí a rodičia zo ZŠ Ľ. 
Štúra na opekačke po brigáde, 
Občianske združenie Kráľovan, 
spoločná brigáda poľovníkov z 
PZ Harmónia a OZ Priatelia le-
sa, PZ Modra-Pole, modranskí 
rybári, pani Irenka Herchlová 
pri každoročnej úprave okolia 
kaplnky na Piesku, referentky z 
mestského úradu a školáci zo ZŠ 
Vajanského.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  J a r n é  u p r a t o v a n i e
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Jarné upratovanie 
sa skončilo - zabudnite 
Jarné upratovanie v roku 2018 
sa v Modre uskutočnilo 16. 
apríla. A ako každý rok, ne-
obišlo ani jedno zo známych 
miest, Štúrovu lavičku. Ani nie 
o mesiac neskôr, 
v nedeľu 6. mája to 
tam vyzeralo ako 
je zaznamenané na 
vôbec nie ilustrač-
ných, ale reálnych 
fotografiách! Roz-
horčovanie je zrej-
me zbytočné. Ob-
rázky a fotografie 
nepustia - a ani tie 
tri sklenené fľa-
še od tvrdého al-
koholu... A vša-
deprítomné plasty 
a plastové fľaše, zo 
tri pohodené už na 
paralelnom prístu-
povom chodníku. 
Nejaké možnosti 

aspoň vážnej snahy o zmenu 
vždy existujú, ale to je na dlh-
šie trate a najmä, treba chcieť. 
Zaujímalo by ma, kto boli ten-
to raz tí neprispôsobiví. (jj)
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Deň Zeme sme venovali vysadeniu nových stromov
Pri príležitosti Dňa Zeme pripravilo mesto Modra už tradičné 
vysádzanie nových stromov. Tentokrát sa stretli ochotní rodi-
čia a deti na lúke pri niekdajšej nemeckej huncokárskej škole 
na Zochovej chate-Piesku. Myšlienkou tejto aktivity je neustála 
výchova našich najmenších k ochrane prírody a zároveň zveľa-
denie spoločne priestoru, ktorý môže využiť každý okoloidúci.

Otcom myšlienky každoročné-
ho vysádzania nových stromov 
s pomocou občanov je primá-
tor Modry Juraj Petrakovič. Ten 

sám aj na Zochovej chate osob-
ne zasadil niekoľko stromov za 
pomoci zručných rodičov a ich 
detí. V tieni nových stromov 

si bude môcť oddých-
nuť každý okoloidúci, 
posedieť si na lavič-
ke a obdivovať krásy 
našej malokarpatskej 
prírody. Spoločne sme 
vysadili hrušku, čereš-
ňu, jabloň, orech, lipu, 
gaštan aj buk.
„V meste aj chotári vy-
sádzame stromy konti-
nuálne, už takmer štyri 
roky, nielen počas Dňa 
Zeme. Našou prioritou 
je obnova trvalo udrža-
teľných zdrojov, ktoré 
chceme odovzdať bu-
dúcej generácii Mod-
ranov. Zelená Modra, 

čistá voda v chotári 
a zdravé prostredie 
v ktorom žijeme je 
to, na čom nám veľ-
mi záleží. Som rád, 
že sa nám darí na ze-
leň v meste každoroč-
ne získavať financie 
z externých zdrojov. 
Len vlani sme vysadili 
stromy za 50 tisíc eur 
a radi by sme v tom 
pokračovali aj naďa-
lej,” objasňuje plány 
mesta primátor Juraj 
Petrakovič. Zároveň 
ho teší podpora Mod-
ranov aj dobrovoľní-
kov z Dubovej aj Pe-
zinka, ktorí v tomto 
roku s výsadbou stromov v lo-
kalite Piesok pomohli: „Stromy 
nesadíme sami. Každý rok nám 
pomáhajú noví a noví ľudia, kto-
rým nie je ľahostajné životné 
prostredie. A vždy vezmú so se-
bou aj deti, ktoré sa zapájajú do 
prác. Je to skvelý príklad aj mo-
tivácia. Chcel by som sa im za to 
veľmi poďakovať.”

Odmenou pre pomocníkov sa-
diacich nové stromy na „Zoške“ 
boli domáce koláčiky, osviežu-
júca limonáda, ktorá v horúcom 
jarnom dni dobre padla a nako-
niec chutný guláš, ktorý navaril 
primátor mesta. Deti využili po-
poludnie aj aktívne a zahrali si 
športové hry v spoločnosti rodi-
čov a kamarátov. (red)

Poškodzovanie verejných priestorov
Myslím, že nie sme ďaleko od pravdy, ak povieme, že sa každý 
z nás sa cíti príjemne v peknom prostredí a rád sa aj do takého 
prostredia vracia. Je preto zarážajúce, že sa medzi nami náj-
du jedinci, ktorí ničia prácu iných a ich snahu o to, aby bola 
Modra príjemným miestom pre život a bývanie všetkých Mod-
ranov. Čoraz častejšie sa stretáme s často nepochopiteľným 
konaním niektorých jednotlivcov, ktorí si definíciu verejnej 
zelene či verejného priestranstva a majetku mesta vysvetľujú 
ako niečo, čo je možné beztrestne a svojvoľne ničiť, poškodzo-
vať a nakladať s tým podľa svojej svojvôle.

Mesto Modra sa spolupráci s oby-
vateľmi v oblasti skrášľovania 
verejného priestranstva pred ich 
nehnuteľnosťami nebráni a je im 
naklonené. Nie je však možné ta-
kéto zásahy podnikať svojvoľne 
bez akýchkoľvek pravidiel a zod-
povednosti. Často si takto konajú-
ci jednotlivec vôbec neuvedo-
muje, že môže svojim konaním 
spôsobiť ujmu alebo škodu nie-
len mestu a jeho obyvateľom, ale 
často aj náhodným okoloidúcim. 
Zopár príkladov z posledných dní.

Výsadba stromoradia 
na Štefánikovej ulici

Z 30 kusov stromov vysade-
ných na pozemkoch vo vlast-
níctve mesta sa ich ujalo 29. 
Po bližšej obhliadke sme zisti-
li, že jediný suchý strom v tom-
to stromoradí niekto zámerne 
podrezal. Mesto na tento pro-
jekt získalo prostriedky z En-
viromentálneho fondu, ktorému 
sa zaviazalo, že sa bude o vysa-
dené stromoradia riadne starať 
a v prípade úhynu alebo poško-

denia ich nahradí novými. Vý-
mena takéhoto jedného stromu 
vyjde mesto na 300 eur.

Nové hracie prvky pri 
bytových domov 

v Kráľovej
Po opakovaných žiadostiach oby-
vateľov, mesto osadilo na dvoch 

detských ihriskách v Modre-Krá-
ľovej nové hracie prvky a obno-
vilo niektoré staré. Poľutovania-
hodné je, že ani nie 6 mesiacov 
od rekonštrukcie sú obe hojdačky 
na Trnavskej ulici poškodené. 

Kristína ČECHOVÁ, 
referent Životného 

prostredia MsÚ
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Tichá spomienka
Známy spisovateľ povedal, že žiť v pokoji a umrieť 
v pokoji môžeme len vtedy, keď sme si celkom ve-
domí svojej úlohy, hoci sa zdá často bezvýznam-
nou. Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel aj smrti. 
Nášmu životu dala zmysel a ukázala správnu cestu 

naša mama, manželka a babička Oľga Petrakovičová, ktorá od nás 
odišla v najkrajšom mesiaci roka, v júni 2017. Odpočívaj v pokoji 
maminka!

Spomienka
Dňa 16. 6. 2018 si s hlbokým žiaľom v srdci pri-
pomenieme nedožitých 75 rokov nášho drahého 
manžela, otca a dedka Pavla Mruškoviča a siedme 
výročie jeho úmrtia. S láskou a úctou spomínajú 
dcéry Lýdia a Lenka s rodinami, syn Radoslav s ro-

dinou, manželka Lýdia a celá smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za účasť, 
prejavy sústrasti a kvetinové dary na poslednej 
rozlúčke s našim drahým zosnulým Artúrom Sol-
dánom, ktorý nás opustil dňa 8. 3. 2018. Smútiaca 
rodina.

Tichá spomienka
Je ťažké podať ruku osudu, na 
hrob položiť kvet, zapáliť sviečku, 
bezmocne stáť a s vetrom sa roz-
právať. Žijeme život bez nich, ale 
predsa sme s nimi. Patria im naše 

myšlienky a slová. Spomienky síce utešujú dušu, ale bolia. Chýbajú 
nám, ale v srdci každého z nás je miesto, v ktorom je priestor pre 
oboch. Stále na vás myslíme. S bolesťou v srdci si 26. mája pripo-
menieme už 10 rokov od smrti Juraja Feketeho a zároveň aj 2 roky 
od smrti Pavla Feketeho. Kto nezabudol, venujte im prosím tichú 
spomienku. S láskou spomína rodina Feketová.

S láskou spomíname
Dňa 9. 5. 2018 uplynul rok, čo nás navždy opusti-
la naša milovaná mama, svokra, babka, prababka, 
príbuzná a priateľka Helena Galovičová. Ten kto ju 
poznal, nech spomenie si, ten kto ju mal rád, neza-
budne... S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Veľké poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť so Slavomírom Pribulom, našim milujúcim a milovaným 
manželom, otcom, svokrom a dedkom, ktorý nás opustil po ťažkej 
chorobe dňa 29. 4. 2018. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetino-
vé dary. Srdečná vďaka pani farárke Eve Oslíkovej za citlivý prístup 
a podporu pri zmiernení nášho žiaľu. Manželka Viera s rodinou.

Poďakovanie
Osud nám nevráti, čo vzal, zostáva krásna spomien-
ka, bolesť a žiaľ. Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim 
drahým Ľudovítom Ľubomírom Lukačovičom, kto-
rý nás opustil dňa 6. apríla 2018 vo veku 71 rokov. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina. 

Narodili sa:
Miklovičová Marína 21. 3.
Ružička Ján 31. 3.
Braun Matias 4. 4.
A. Fleischhackerová 25. 4.
Gabriš Juraj 19. 4.
Gubala Juraj 20. 4.
Masár Matúš 8. 4.
Olšavská Laura 26. 4.
Petrovičová Barbora 8. 4.
Pullmann Eliška 3. 4.

Opustili nás:
Súkup Ján, 87 r. 3. 4.
Valovičová Marta, 74 r. 3. 4.
Škárová Margita, 91 r. 4. 4.
Kollárová Erika, 69 r. 6. 4.
Ľudovít Ľ. Lukačovič, 71 r. 6. 4.
Zacharová Božena, 89 r. 7. 4.
Pribula Slavomír, 72 r. 29. 4.

Jubilanti:
85 ročné

Lennerová Mária 10. 5.
Fleischhackerová Anna 1. 5.

80 roční
Debnár Ján 21. 5.
Dudová Margita 21. 5.
Encingerová Mária 5. 5.
Koník Stanislav 14. 5.
Lopašovská Terézia 14. 5.
Pešková Petronela 27. 5.
Ing. Voda Vladimír 19. 5.

SpoločenSká kronika

75 roční
Chromá Marianna 26. 5.
Ing. Jelemenský Vincent 18. 5.
König František 23. 5.
Krajčovičová Štefánia 18. 5.
Pohanková Soňa 20. 5.
Ing. Voda Mirko 2. 5.

70-roční
Bartalos Ladislav 27. 5.
Jermář Miloš 22. 5.
Jurkáčková Marta 4. 5.
Koblišková Božena 4. 5.
Koníková Zuzana 21. 5.
Lančaričová Zdeňka 20. 5.
Lopašovský František 30. 5.
Némethová Táňa Irena 6. 5.
Rigan Ivan 21. 5.
Šteinhübel Jozef 10. 5.
Vavríková Mária 28. 5.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ
evidencia obyvateľstva MsÚ

Zosobášili sa
Ing. Marián Janata
a Barbora Mihóková 1. 4.
Milan Orgon
a Martina Murčeková 28. 4.
Martin Grnáč
a Simona Porubanová 28. 4.
Marián Pecha
a Mária Billová 12. 5.

Eva HORNÁČKOVÁ, 
matrika

Spomíname
Svet pustý je, keď nie si s nami, keď krásne chví-
le s Tebou sú len spomienkami. Slza v oku, v srdci 
žiaľ, čo drahé nám bolo, život vzal. Len ten, kto 
niekoho stratí, vie čo je bolesť a žiaľ. Dňa 18. 5. 
2018 uplynulo smutných 5 rokov čo nás opustil náš 
drahý manžel, otec, dedko a pradedko Eduard Ochaba. S bolesťou 
v srdci spomína manželka, deti s rodinami, vnúčatá a pravnučky. 

Nezabudneme
Mamička, babka, prababka naša drahá, všetkých si 
nás milovala. S bolesťou v srdci si 28. júna pripo-
menieme 1. výročie úmrtia našej mamičky Ľudmi-
ly Ulrichovej z Modry. S láskou v srdci spomína 
dcéra Ľubica s deťmi a vnúčatami.

Spomíname
„Hrob človeka nie je v zemi, ale v srdciach ľu-
dí...“ Naše srdcia sú plné vďaky a spomienok na 
nášho drahého otca, dedka a pradedka Jána Bartoša 
z Modry, ktorý pred dvadsiatimi rokmi po ťažkej 
chorobe, v objatí manželky Ruženky a piatich detí 

odovzdal žezlo svojho života Pánu Bohu, ktorý ho povolal do svo-
jej náruče. Veríme, že rodičia neumierajú. Oni po dobojovanom boji 
života, v ktorom bolo veľa lásky a starostlivosti, iba zatvárajú svoje 
oči pre tento svet... S vďačnosťou v srdciach na otca Jána aj mamu 
Ruženku myslí päť detí s rodinami.
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Spev nás spája
Ďalší z výnimočných koncertov v Modre-Kráľovej
Kráľová bude vo štvrtok 31. mája 2018 dejiskom ďalšieho výni-
močného koncertu. V evanjelickom kostole vystúpi špičkový stre-
doškolský študentský spevokol ,,Singing Saints“ zo Saint Paul 
Lutheran High School z Concordie v Missouri, USA. Spevokol vy-
stupuje od roku 1973 a na konte má viac ako 1 000 vystúpení v 29 
štátoch USA a v Kanade. Vystupoval dokonca aj v známej Carnegie 
Hall v New Yorku. Počas svojej existencie získal viacero ocenení.

Spevokol Singing Saints má je-
dinečné zameranie - hlásať evan-
jelium prostredníctvom hudby. 
Robí to prostredníctvom širokej 
škály hudobných štýlov (rene-
sančných diel, nemeckých cho-
rálov, amerických duchovných 
piesní, motet z 19. stor. aj sve-
toznámych populárnych pies-

ní). Spevokol spieva najmä bez 
sprievodu hudobných nástrojov, 
príležitostne však aj so sprie-
vodom orchestra. Vystupuje na 
spoločenských podujatiach, v sa-
natóriách aj na službách Božích, 
v priemere má 30 vystúpení za 
sezónu. Od r. 2015 vedie spe-
vokol medzinárodne skúsená 

profesionálna hudobníčka, pia-
nistka a dirigentka Dr. Jerrode 
Baker Marsh, ktorá pracovala 17 
rokov vo Frankfurte v Nemecku 
a vystupovala v mnohých európ-
skych krajinách.
Od 17. mája do 4. júla absolvu-
je spevokol svoje prvé európ-
ske turné, v rámci ktorého vy-
stúpi na koncertoch v Nemecku, 
Česku, Poľsku, Maďarsku a na 
Slovensku. 60-členný zbor bu-
de reprezentovať 36 študentov, 
medzi nimi aj Judita Horňanová 
z Kráľovej. V programe zazne-
jú diela Johanna Sebastiana Ba-
cha, Josefa Gabriela Rheinberge-
ra, Philipa Stopforda, Williama 
Billingsa, Alice Parker, Paula 
Manza a ďalších. Okrem kon-
certu v Modre-Kráľovej vystú-

pi spevokol aj v ďalších sloven-
ských mestách - v Žiline, Tisovci 
a Bratislave.
Organizátorom koncertu je Bra-
tislavský seniorát ECAV na Slo-
vensku v spolupráci s Evanje-
lickým a. v. cirkevným zborom 
v Modre-Kráľovej. Projekt „Spev 
Nás Spája“ sa uskutoční vďaka 
finančnej podpore Mesta Modry 
a Revie - Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie. Vstup na koncert 
je voľný, dobrovoľné príspevky 
sú však vítané a budú použité na 
podporu pri uhrádzaní výdavkov 
na turné spevokolu u nás. Srdeč-
ne vás pozývame vo štvrtok 31. 
mája 2018 o 19.00 hod. do evan-
jelického kostola v Kráľovej na 
Národnej ul.
 Sidónia HORŇANOVÁ

Poetické popoludnie
Jednota dôchodcov v Modre v spolupráci s Modranskou muzeál-
nou spoločnosťou pripravila cyklus kultúrno-vzdelávacích pod-
ujatí pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej voj-
ny a vzniku samostatného Československého štátu. V pondelok 
23. apríla sa v Klube seniorov uskutočnilo stretnutie so zaslúži-
lým umelcom Jurajom Sarvašom, ktorý si zaspomínal na tvorbu 
a účinkovanie v slovenskom filme „Štyridsaťštyri“, ktorého dej 
sa odohrával v posledných rokoch prvej svetovej vojny.

Maestro Juraj Sarvaš (na fo-
tografii) si spomínal na vznik 
námetu a prípravu nakrúca-
nia slovenského filmu „Šty-
ridsaťštyri“, v ktorom mu bola 
zverená úloha hlavného hrdi-
nu - vojaka Viktora Kolibca. 
Námetom filmu bola skutoč-
ná historická udalosť z konca 
prvej svetovej vojny. Iš-
lo o vzburu slovenských 
vojakov 71. pešieho plu-
ku v srbskom Kraguje-
vaci. Vojaci, unavení dl-
hým odlúčením od rodín, 
strávenom v zákopoch 
na fronte a vyburcova-
ní zlým zaobchádzaním 
zo strany svojich nadria-
dených, sa vzbúrili pro-
ti nezmyselnému pokra-
čovaniu vojny. Za svoju 
revoltu boli štyridsiati 
štyria vojaci odsúdení na 
trest smrti. Režisér Paľo 
Bielik v roku 1957 na-
krútil veľkolepý hrdinský 
príbeh, ktorý vykresľu-

je drámu nezmyselnosti vojny, 
vojny ktorú vyvolali ľudia. Do 
úst hlavného hrdinu dal režisér 
monumentálny záverečný mo-
nológ, ktorý maestro svojim 
šarmom predniesol publiku: 
„Po tejto vojne nebude viac 
vojny. Ľudia zmúdrejú, nájdu 
ľudskú reč. Zastane človek pri 

človeku a povie prosto: Načo 
nám je vojna?“ 
V ďalšej časti pán Sarvaš po-
rozprával o svojom umelec-
kom pôsobení. Rozprávanie 
popretkával prednesom množ-
stva básní slovenských auto-
rov, od Sládkoviča, Smreka, 
Rúfusa či Kostru. Obdivovali 
sme pritom jeho neuveriteľnú 
pamäť, v osemdesiat šestke je-
ho veku to bol hlboký zážitok, 
keď všetky prednesené bás-
ne recitoval spamäti. úryvky 
z Maríny, Písané na sude, Ave 
Eva či Rúfusových modlitbi-
čiek v podaní pána Sarvaša vy-
tvorili melódiu spomienok na 
študentské roky našej mlados-
ti. S nostalgiou sme si zaspo-
mínali na „Nedeľné chvíľky 

poézie“ či pondelkové di-
vadelné večery bratislav-
skej redakcie vtedajšej 
Československej televí-
zie. účastníci sa zhodli, 
že v súčasnosti umelecké 
slovo v telekomunikač-
ných prostriedkoch veľmi 
chýba.
Ďakujeme maestrovi za 
hlboký kultúrny zážitok, 
ktorý svojím prednesom 
zanechal vo všetkých 
účastníkoch stretnutia. 
Spoločne mu želáme eš-
te veľa rokov prežitých 
v zdraví. Pohladili ste 
nám dušu - ďakujeme.
 (vm)

O mediácii
V apríli sa konala v Modre piata 
medzinárodná konferencia medi-
átorov. Mediácia je mimosúdne 
konanie, v ktorom tretia neutrálna 
strana pomáha sporiacim sa do-
spieť k vzájomnej dohode. Zák-
ladným princípom je dohoda, vy-
riešenie situácie, ktoré ušetrí čas 
i peniaze. Mediátor pomáha do-
hodnúť sa na praktických veciach 
rozdelenia majetku, dedičského 
konania, zefektívňuje vybavovanie 
súdnych konaní, pracovných spo-
rov, v oblasti výchovy detí, pomáha 
pri riešení cezhraničných únosov 
detí, poskytuje pomoc v Centrách 
právnej pomoci. Konferenciu 
otvoril predseda asociácie medi-
átorov PhDr. Kováč, garant kon-
ferencie prof. Labáth, rektor UK 
prof. Mičieta a vyslanec Rakúskej 
republiky Georg Kilzer. Program 
tvorili podnetné workshopy, ktoré 
boli venované širokému spektru 
tém. Medzi účastníkmi boli medi-
átori z Ruska, Ukrajiny, Rakúska 
a Česka, ktorí obohatili kolegov 
o skúsenosti zo zahraničia. Vysoká 
kvalita príspevkov aj stúpajúci po-
čet účastníkov zo zahraničia sú dô-
kazom, že konferencia sa posúva 
na vyššiu úroveň, čoho výsledkom 
je kvalitnejšia praktická pomoc pri 
riešení sporov. Budúci rok bude 
pokračovanie. Všetci záujemcovia 
sú týmto už vopred pozvaní.

Mgr. Katarína BENCOVÁ 
a Asociácia mediátorov 
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Veselé Kráľovské hodovanie 
Jarné hody v Modre Kráľovej majú svoju dlhoročnú tradíciu 
a pripomínať si zvyky každoročne pomáha Občianske združenie 
Kráľovan. Pod jeho taktovkou za finančnej a technickej pomoci 
mesta Modry, Kultúrneho centra Modra a Verejnoprospešných 
služieb sa v sobotu 19. mája konalo Kráľovské hodovanie.

Kraľovania pozvali rodiny, zná-
mych aj priateľov a spoločne sa 
zišli na priestranstve pred miest-
nym kultúrnym domom. Od 
obeda, po slávnostnom otvorení 
podujatia primátorom Jurajom 

Petrakovičom, poslancami mest-
ského zastupiteľstva a kraľovan-
ského richtára, sa na pódiu až do 
večerných hodín predstavili so 
svojim programom malí škôlka-
ri, folkloristi z DFS Magdalénka 

(na fotografii vľavo) a hudobní-
ci i divadelníci, uvedená bola aj 
nová zbierka básní kraľovanské-
ho rodáka Jozefa Trtola a o živo-
te v Kráľovej v minulosti aj dnes 
nám vypovedal alegorický sprie-
vod, súťažilo sa vo váľaní sudu 
a v ťahaní heverom.
V dopoludňajších hodinách sa 
uskutočnila tradičná súťaž v pe-
čení, tentoraz o najlepšie tradič-
né kysnuté pečené buchty. Porota 

po dôkladnom zdegustovaní roz-
hodla o nasledovnom umiestnení 
- 1. miesto: Monika Koníková (na 
fotografii vpravo) (56 udelených 
bodov, vzorka č. 4), 2. miesto: 
Ninka Sodomová s maminou Mi-
chaelou Hudecovou (52 b., vzor-
ka č. 3); 3. miesto: Matúško Bar-
toš s maminou (48 b., vzorka č. 
2); 4. miesto: babka Veronika 
s Nataškou Balnovou a Peťkou 
Fuňovou (47 b., vzorka č. 1); 5. 
miesto: Zuzana Koníková (42 b., 
vzorka č. 5). Všetkým zúčastne-
ným blahoželáme. (red)

Mladí vedátori sa stretli 
na festivale vedy a techniky
Občianske združenie Amavet klub 944 Impulz pod záštitou 
primátora mesta Modry Juraja Petrakoviča zorganizovali 
ďalší ročník podnetného festivalu pre mladých vedátorov zo 
základných škôl v malokarpatskom regióne. Jedenásť prihlá-
sených projektov hodnotila odborná porota, tento rok v zlože-
ní doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (predseda), RNDr. Marek 
Mihalkovič, CSc., Mgr. Jana Kučerová a Ing. Gabriela Kuko-
lová. Svoje projekty priniesli deti zo základných škôl v Pezin-
ku, v Modre, z Trenčína a z modranského gymnázia K. Štúra. 

Každý z prezentovaných pro-
jektov bol nakoniec ocenený 
a získal od hodnotiacej komi-
sie najmä nové poznatky, ná-
zory a podnety. Študenti získali 
cenné rady, čo a ako by sa dalo 
na danom projekte ešte vylep-
šiť. Ako hovorí Ingrid Kuníko-
vá z Amavetu: „Nie je dôleži-
té a jednoduché určiť poradie 
projektov. Nedajú sa opísať, je 
potrebné sa na festivale priamo 
zúčastniť a zažiť tú jedinečnú 
atmosféru. Pre deti nie je jed-
noduché vedieť odprezentovať 

svoju prácu, svoj projekt pred 
hodnotiacou komisiou a roz-
právať pred prítomnými hos-
ťami aj deťmi z iných škôl do 
mikrofónu. Oceňujeme každé-
ho, kto má odvahu a schopnosti 
predstaviť svoj vlastný projekt 
prostredníctvom posterovej pre-
zentácie“.
Hodnotené projekty boli ďa-
lej odporučené na prezentá-
ciu v Krajskom festivale vedy 
a techniky, ktoré dáva šancu 
prebojovať sa až do celosloven-
ského kola v novembri v Brati-

slave. Na modranskom festivale 
boli predstavené tieto projekty: 
Vladimír Novák - Fajčenie te-
enagerov, Pavol Ďurík a Patrik 
Bašo - Hasenie zvukom, Ma-
túš Smolka - Tancujúca minca, 
Tomáš Krútek, Daniel Novák, 
Sebastián Grainda - Zasnežená 
hodina, Bruno Hubinský, Patrik 
Pavlíček - Výroba kondenzá-
tora v domácich podmienkach, 
Benjamín Trokan - Magnetiz-

mus, Denisa Lukačovičová, 
Kristína Križanová - Krivenie 
chrbtice, Alica Hubeková, Do-
minika Ontkócová - Prach, čo 
o ňom vieme, Eliška Kráľová 
- Vyrábanie farieb z prírodných 
látok, Adam Brimich - Práčka 
a vetrák, Matej Gacík, Samuel 
Ďurica - Hydraulika.
Počas festivalu bol pripravený 
aj sprievodný program pre deti 
z modranských škôl v podobe 
prednášky o Slovenskom ve-
smírnom programe, o ktorom 
hovoril zakladateľ organizácie 
pre vesmírny výskum SOSA 
Jakub Kapuš. (red, ik)
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Deň otvorených modranských záhrad 2018 
Občianske združenie Otvorené záhrady a EkoGarten s.r.o. vás pozý-
vajú na Deň otvorených modranských záhrad, ktorý sa uskutoční 9. 
júna 2018 v čase od 14.00 do 20.00 hodiny. Otvorené a sprístupnené 
budú záhrady v rôznych častiach mesta Modry, na Kráľovej, v Har-
mónii a na Hlinách alebo sa môžete vybrať do záhrad v odľahlejších 
častiach nášho mesta a spoznať jeho nové zákutia.

Témou tohto ročníka je Prírodná záhrada, 
prostredníctvom ktorej chceme predstaviť 
súčasné ekologické smerovanie nielen zá-
hradnej tvorby a priblížiť návštevníkom, 
čo to znamená prírodná záhrada, princípy 
jej založenia a fungovania, použitie vhod-
ných rastlín a ich symbióza so živočíchmi. 
V rámci putovania po záhradách nájde-
te tiež tri certifikované prírodné záhrady, 
ktoré boli ocenené plaketou Prírodná zá-
hrada od rakúskej ekologickej organizácie 
Natur im Garten alebo môžete navštíviť 
ocenené záhrady Najkrajšia záhrada za rok 
2016 a 2017. Okrem sprievodného progra-
mu a aktivít v jednotlivých záhradách sa 
od 16.00 uskutoční v Musique Club Galle-
ry na Štúrovej 61 prednáška o prírodných 
záhradách s Ing. Mariannou Holušovou 
Ružičkovou. Informačné a propagačné 
materiály - letáky s popisom jednotlivých 
záhrad a orientačný plán s označením ich 
miesta a ponúkanými aktivitami si môžete 
vyzdvihnúť v Záhradách č. 1, č. 9 a č. 11. 
Zapojiť sa tiež môžete do zlosovateľnej 
ankety o najkrajšiu navštívenú záhradu. 

Podujatie je organizova-
né pod záštitou Národné-
ho Trustu n.o. a Víkendu 
otvorených parkov a zá-
hrad a finančne ju podpo-
rilo Mesto Modra, Revia 
Malokarpatská komunit-
ná nadácia a KOCR. Ten-
to rok je Deň otvorených 
modranských záhrad tiež 
súčasťou Európskeho ro-
ka kultúrneho dedičstva 
2018 a je zaradené me-
dzi európske podujatia, 
ktoré organizuje Minis-
terstvo kultúry Francúz-
skej republiky. https://
rendezvousauxjardins.
culturecommunication.
gouv.fr/ 
Informácie o podujatí zís-
kate tiež na FB - Otvore-
né záhrady Modra alebo 
stránkach www.otvorenezahrady.sk, www.
vopz.sk. Tešíme sa na stretnutie v modran-

ských záhradách. Zuzana KLUČÁROVÁ,
OZ Otvorené záhrady 

Letná čitáreň - priestor pre všetkých
Tretiu letnú sezónu otvorí svoje brány 
Letná čitáreň Mestskej knižnice v Modre. 
Tento jedinečný priestor plný zelene pri 
kultúrnom dome je pre všetkých, ktorí si 
chcú oddýchnuť, prečítať denníky, časo-
pisy alebo posedieť v tieni borovíc s dob-
rou knihou v ruke.

Tretia sezóna v letnej čitárni 
bude plná zaujímavých hostí, 
koncertov, autorských čítaní, 
programov pre škôlky a letné 
tábory. Nájdete tu kopec dob-
rých časopisov, novín, kníh, 
priestor na oddych a čítanie 
a úžasný priestor na hranie pre 
vaše deti. 

Prevádzka 
letnej čitárne

Letná sezóna v čitárni sa začí-
na 13. júna. Otvárame o 10.00 
dopoludnia a večer o 19.00 h 

začneme cyklus literárnych 
a multižánrových podujatí 
tohtoročnej sezóny autorským 
čítaním veršov od domáceho 
básnika Jozefa Trtola. Letná či-
táreň bude otvorená od 13. júna 
do 14. septembra v stredu, štvr-
tok a piatok od 10.00 do 19.00 
hodiny. K dispozícii budú novi-
ny, časopisy, knihy, detský kú-
tik s knižkami, časopismi, vy-
maľovánkami, pieskoviskom 
a hojdacou sieťou. Tiež vám ra-
di pripravíme dobrú kávu alebo 
čaj.

Program v čitárni
13. 6. o 19.00 Jozef Trtol, hu-
dobný hosť Juraj „Dura“ Turtev
15. 6. od 9.00 - 12.00 Školské 
záhady, inscenované čítanie 
s Osmijankom pre ZŠ
12. 7. o 18.00 Dobrý deň, pán 
Sova, divadelné predstavenie 
pre deti, Divadlo spoza voza
19. 7. o 19.00 Diskusia Genius 
loci II. a koncert Lenky Dusilo-
vej, Komunitná záhrada na Štú-
rovej 59
2. 8. o 19.00 Ruzká klazika, au-
torské čítanie a beseda s Danie-
lom Majlingom, moderuje Da-
do Nagy, koncert Peter Bonzo 
Radványi, Ľuboš Beňa
23. 8. o 18.00 Braňo Jobus, au-
torské čítanie a beseda, poduja-
tie pre rodiny s deťmi V prípade 
nepriaznivého počasia sa podu-
jatia presúvajú do kultúrneho 

domu. Aktuálne informácie náj-
dete vždy na www.kcmodra.sk. 
Zmena programu vyhradená.

Letná čitáreň - priestor 
pre všetkých

Letná čitáreň je priestorom 
pre všetkých, ktorý majú záu-
jem využívať ju na komunit-
né stretnutia, hlasné čítanie, 
tematické diskusie a na všet-
ky podujatia, ktoré prepájajú 
umenie a literatúru. V prípade, 
že by ste mali záujem využiť 
tento priestor a zorganizovať 
si v čitárni komunitné stretnu-
tie, kontaktujte nás na tel. čís-
lach 033/647 2112, 0910 999 
793 alebo na e-mailovej adrese 
kniznica@kcmodra.sk. Tešíme 
sa na vašu návštevu.
Projekt z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia, hlavný partner projektu. 

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

Deň
otvorených

modranských
záhrad

9. júna 2018 14.00 – 20.00 hod

FB: Otvorené záhrady Modra www.otvorenezahrady.sk

EkoGarten

EkoGarten

NÁRODNÝ TRUST

Partneri podujatia Podporovatelia podujatia Destinačný partner

Dress code: odev a pokrývka hlavy natural look
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Staré, ale stále jaré... 
Atmosféru zlatých rokov zo začiatku minu-
lého storočia oživí v júni opäť Modranský 
piknik. S noblesou a gráciou otvoríme pikni-
kové koše, zaznejú swingové melódie a lúka 
Otčenáška v Harmónii sa rozžiari a roztan-
cuje. Čaká na vás staré, ale stále jaré poduja-
tie, ktoré si zamilujete! 
V sobotu 16. júna vás pozývame do Mod-
ry-Harmónie na štýlový a nezabudnuteľný 
Modranský piknik. Tento rok na pikniku za-
znie aj historický púťový flašinet, zo zbierky 
pána Ivana Gontka. Pre menších, je okrem 
šantenia po Otčenáške a množstva sprievod-
ných podujatí a dobových športových hier, 
pripravené aj tradičné bábkové predstavenie 
divadla Tyjátr - Don Šajn alebo Márnotratný 
syn. Prítomní sú opäť vítaní na dobovej mód-
nej prehliadke, ktorá sa bude konať o 16.00 
h. Prijmite aj pozvanie do improvizovaného 
rozhlasového vysielania. Hudobno-zábavný 
program Staré, ale jaré je zostavený z ne-

starnúcich melódií, ktoré budú obohatené 
o krátke novinové správy z minulých čias. 
účinkuje hudobné zoskupenie Traditional 
Club Revival a Jaroslav Rozsíval, autor roz-
hlasovej relácie Staré, ale jaré. Aj tento rok 
pre vás pripravujeme prehliadku historic-
kých bicyklov a veteránov. Zvedavcom, kto-
rým nebude lúka Otčenáška stačiť, môžu v 
spoločnosti sprievodcu, preskúmať okolie a 
historické vily v Harmónii. Pozrieť si budete 
môcť i dobové fotografie a pripravená bu-
de i tradičná maľba v plenéri. Podvečer sa 
Otčenáška roztancuje na chytľavé swingo-
vé melódie a kto bude mať chuť, môže sa s 
tanečníkmi z klubu B-swing naučiť dobové 
tance. A keď zhasneme a vy už nebudete vlá-
dať, budeme premietať nemý film s klavír-
nym doprovodom Petra Tarkaya. 
Staré je možno staré, ale stále svieže a ja-
ré... príďte sa presvedčiť. Viac informácií na 
www.kcmodra.sk. Ján SKLENÁR

Zavítajte do 
Rozprávkovej 

Modry
V závere školského roka, počas dvoch dní 
- 23. a 24. júna sa naše mesto opäť pre-
mení na rozprávkový svet. Festival báb-
kových divadiel s názvom Rozprávková 
Modra z dielne OZ Modranská Beseda sa 
bude konať v parčíku pred jazierkom pri 
modranskom kultúrnom dome. Stretnete 
dobré aj zlé rozprávkové bytosti, hercov 
aj bábky. Nebude chýbať obľúbený stan 
s perinkami a hračkami, v ktorom sa každý 
malý aj veľký môže tešiť na hlasné číta-
nia vždy od 14.00 do 17.00 h. V tvorivých 
dielňach si môžete vyrobiť svoju vlastnú 
jedinečnú bábku, bude detský kolotoč aj 
zábavné hry. V nedeľu pribudne dokonca 
stan s koláčikmi a inými sladkými dobro-
tami. Každý je srdečne vítaný!

Program
Sobota 23. 6. 2018
14.30 Divadlo Lenka Hosková: Kráľov-
stvo na povale
15.30 Tatiana Šulíková: Plstená etuda 
(kratučká párminutová)
16.00 Divadlo Agapé (Martin Žák): Hľa-
danie kamarátov
17.30 Divadlo Spozavoza: Ružová roz-
právka
19.00 Divadlo Agapé (Merema): More 

Nedeľa 24. 6. 2018
14.30 Ivan Gontko a jeho tradičné divadlo 
Tyjátr: Turecký ostrov
16.00 Divadlo Žihadlo: Apači Papáči
17.30 Tatro Colorato: Mačkomyšia vojna
19.00 Divadielko Concordia: Huncút Gaš-
par. (red, mb)

Poďte si zatancovať!
Kedy ste si s úprimnou radosťou 
naposledy zatancovali na živú 
hudbu? Kedy ste si s úprimnou 
radosťou zatancovali ľudový 
tanec? Pred rokom? Pred pol-
storočím? Včera? Ešte nikdy? 
Nech je vaša odpoveď akákoľ-
vek, srdečne vás pozývame na 
temperamentný tanečný zážitok 
v piatok 8. júna do Kultúrneho 
domu v Modre o 19.00 h.
Tanečný dom je neformálna vý-
učba ľudového tanca, ktorá vyús-
ti do spontánnej tanečnej zábavy. 
Nepotrebujete žiadne predošlé 
tanečné skúsenosti a určite si 

s radosťou zakrepčíte. Kultúr-
ne centrum v spolupráci s DFS 
Magdalénka rozbieha druhý cyk-
lus tanečných domov. Oslovili 
sme skúsených lektorov a muzi-
kantov, obohatili sme dramatur-
giu a siahneme aj po iných ta-
nečných regiónoch. Čaká na vás 
projekcia archívnych tanečných 
záznamov i etnografický úvod 
do regiónu, z ktorého tanec po-
chádza. Na najbližšom taneč-
nom dome, v piatok 8. júna, sa 
naučíme temperamentné čardáše 
z Kostelca (okres Považská Bys-
trica). Školu tanca povedie skú-

sený interpret a lektor ľudového 
tanca Alfréd Lincke s partnerkou 
Martinou Kupcovou. Fanúšiko-
via folklórnej šou Zem spieva 
ich mohli vidieť aj v semifinálo-
vom kole tohto projektu. O skve-
lú hudobnú produkciu sa posta-
rá ľudová hudba Maroša Mikuša 
s bohatými muzikantskými skú-
senosťami a repertoárom. 

Prijmite naše pozvanie a dopraj-
te si zážitok, ktorý vám taneč-
ný dom určite prinesie. Budete 
ho chcieť zažívať zas a znova. 
Realizáciu projektu z verejných 
zdrojov podporil Fond na podpo-
ru umenia.
 Veronika HAJDUČÍKOVÁ, 
umelecká vedúca DFS Magda-
lénka, za tím Tanečného domu 

8. jún 2018 o 19.00 h
piatok

Kultúrny dom Modra

najlepšípiknik robia
v modre

» sobota  16. jún 2018 «
modranský piknik

Lúka Otčenáška,
Modra - Harmónia
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Deň strávený v modranských pivniciach
Jarné podujatie pre milovníkov kvalitných vín s názvom Deň 
modranských pivníc sa konalo už po pätnásty raz. Zúčastnilo 
sa na ňom 44 vinárov a vstupeniek sa predalo viac než 1400. 
Uplynulý ročník možno hodnotiť ako viac než úspešný. Do-
konca aj počasie sa umúdrilo a dňu priali slnečné lúče. Čoraz 
viac sa do podujatia zapájajú mladé vinárstva, ktoré sa do vi-
nohradníctva a vinárstva púšťajú s nadšením a odhodlaním.

Návštevníci si mohli vyberať 
z pestrej ponuky vín ročníka 
2017 a 2016.
„Bolo milé vidieť ľudí v tento 
slnečný jarný deň putovať od 
pivničky do pivničky, posedávať 
na malebných vinohradníckych 
dvoroch a v modranských zá-

kutiach. Teší ma, že pri takých-
to podujatiach sa akoby mesto 
spojilo, návštevníkov treba po-
hostiť, ponúknuť im naše služ-
by, gastronómiu, či ubytovanie, 
ale aj našu toleranciu a to si 
žiada prepojenie nás všetkých. 
Tak, ako každý rok, aj tento sme 

mali možnosť privítať 
návštevníkov z celého 
Slovenska, ale aj z oko-
litých, či vzdialenejších 
krajín. Za organizátorov 
musím podotknúť, že sa 
nám vždy po podujatí 
uľaví, keď všetko dobre 
dopadne. Ostáva nám 
iba dúfať, že sme ako 
hostitelia návštevníkov 
nesklamali a tí sa k nám 
radi vrátia“, zhodno-
til Michal Petrík za or-
ganizátorov OZ Víno 
z Modry. (red, mp)

Z najstaršej svetovej výstavy vín v Ljubljani
Dostalo sa mi veľkej cti zúčastniť sa najstaršej medzinárodnej 
výstavy vín na svete (od 1958) Víno Ljubljana. Pozvanie na ju-
bilejný 60-ty ročník tejto súťaže mi zabezpečil pán Prof. Fedor 
Malík. Jeho meno je v Slovinsku a v Ljubljani zvlášť značkou 
vysokej kvality. Profesor Malík v Ljubljani hodnotil skvelé vína 
z celého sveta neuveriteľných 31 krát. 

Nadýchnutie sa atmosféry tej-
to degustácie vo mne vybičo-
valo pokoru a zodpovednosť na 
maximálnu hranicu. Bodovalo 
sa tri dni, spoznali sme úžasné, 
milé, hrdé a dokonale poľno-
hospodársky obrobené Slovin-
sko. Neuveriteľné, že Slovinsko 
je tiež krajinou s komunistic-
kou minulosťou. V Slovinsku 
je problém nájsť jeden meter 
štvorcový len tak ležiacej pôdy. 
Buriny a šípkoviská, tie tam ne-
majú! Niekde asi robíme chybu. 
Alebo niekto? Žeby tí, čo našu 
krajinu vedú...?
Slovenské vína dopadli dobre. 
Zo 44 súťažných vín bolo de-
sať zlatých a jedna veľká zlatá 
medaila. S modranskými vína-
mi sme sa vyšplhali po bodo-
vé ohodnotenie zodpovedajúce 

pre medaily strieborné. Najlep-
šie zo slovenských vín dopad-
li Rizling rýnsky ľadové víno 
2016 zo Chateau Belá - veľká 
zlatá medaila a sekt Pálfy ex-
tradry z Víno Nitra - zlatá me-
daila a druhá priečka v rozstrele 
o šampióna v kategórii šumi-
vých vín. 
Modra zožala predsa len 
úspech. V rebríčku osobností 
sa najviac blysol Modran, jedi-
ný slovenský univerzitný profe-
sor vo vinárskej branži, Fedor 
Malík. Medzinárodný úrad pre 
vinič a víno OIV v Paríži me-
noval Prof. Malíka za delegáta 
(dohliadajúceho nad správnym 
priebehom hodnotenia ) súťa-
že Víno Ljubljana 2018. Bravó 
a gratulujem.

Miro DUDO 

Úspešné Víno Kmeťo
Modranské vinárstvo Víno 
Kmeťo si prinieslo z 18. roč-
níka výstavy vín v Šenkvi-
ciach Cenu Spolku vinohrad-
níkov a vinárov v Šenkviciach 
za najlepšie hodnotené odro-
dové víno slovenských no-
vošľachtencov Dunaj, AOV, 
2016, suché. Súťaž, do kto-
rej sa zapojilo viacero viná-
rov z malokarpatskej oblas-

ti sa uskutočnila 14. marca 
v miestnom kultúrnom dome.  
Rodinné vinárstvo Víno Kme-
ťo z Modry začala písať svo-
ju históriu v prelomovom roku 
1989. „Začali sme s obrába-
ním prvých vinohradov, z kto-
rých začalo vznikať prvé vínko 
a firma si našla prvých zákaz-
níkov. V súčasnosti obrába-
me 5 ha vlastných vinohradov. 

Všetky naše vinohrady máme 
v Modre“, hovorí vinár Kme-
ťo. Firma vyprodukuje viac 
než 20 000 fliaš ročne, kde 
majú v rovnakom pomere za-
stúpenie vína biele, ružové aj 
červené. Z bielych odrôd je to 
najviac Veltlín zelený, Rizling 
rýnsky, Rizling vlašský, Tra-
mín červený, Devín a Muškát 
moravský. Z červených je to 
André, Dunaj, Hron, Torysa. 
Väčšina z nich zreje v bariko-
vých sudoch. (red)

FO
TO

: L
U

C
IA

 M
A

N
D

IN
C

O
V

á

FO
TO

: A
R

C
H

íV
 F

. M
A

Lí
K

A

FO
TO

: A
R

C
H

íV
 V

IN
á

R
ST

VA



21
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m / I n z e r c i a

Májový orientačný beh Modrou
V utorok 8. mája sa do ulíc mes-
ta vybrali všetci športuchtiví, 
aby si vyskúšali svoju vytrvalosť 
a orientáciu v priestore. V uli-
ciach Modry so štartom v Centre 
voľného času sa uskutočnil Má-
jový orientačný beh. Bežci mohli 
zdolávať päť trás, v ktorých bo-
li aj tzv. hravé. Práve tie boli ná-
ročnejšie, pretože sa pri nich da-
lo okrem behu aj naviac zabaviť. 
Preteky podporilo Mesto Mod-

ra a Amavet, zázemie poskytlo 
SCVČ a hlavnými organizátormi 
boli členovia Amavet klubu 944 
Impulz a KOB Sokol Pezinok. 
Podrobnejšie výsledky spolu 
s dosiahnutými časmi sú zverej-
nené na: www.amavet.sk.

Poradie v jednotlivých kategó-
riách (v každej boli zastúpené 
dievčatá aj chlapci):
Kat. D: 1,5 km, hravá

chlapci - 1. Daniel Ondovčík, 2. 
Marek Križan, 3. Tomáš Hronec
dievčatá - 1. Zoja Vargová, 2. 
Kristína Križanová, 3. Nikol Slo-
tíková
Kat. C: 0,9 km
1. Gregor Ondra, 2. Daniel On-
dovčík, 3. Kvído Babic
1. Kika Toporová, 2. Petra Farka-
šová, 3. Zuzka Ondrová
Kat. B: 2,3 km
1. Gregor Ondra, 2. Janko Varga, 

3. Jakub Nemček
1. Terezka Roztoková, 2. Domi-
nika Holekšiová, 3. Karin Grol-
musová
Kat. A: 3,2 km
1. Radko Kuník, 2. Stanislav Au-
rel Kuník, 3. Krištof Nemček
1. Zuzka Čabounová, 2. Zuzka 
Kubanová, 3. Ľubica Slatinská
Kat. A+, 3,2 km, hravá
1. Ondrej Piják, 2. Roman Kri-
žan, 3. Miro Kuník
1. Evka Ondovčíková, 2. Barbora 
Pijáková, 3. Ľubica Toporová

(red)

Rybárske preteky 
Na rybníku Zadný Šúr v Modre 
súťažili v sobotu 12. mája ma-
lí aj veľkí športoví rybári a ry-
bárky. Rybárske preteky už tra-
dične zorganizoval Slovenský 
rybársky zväz pobočka Pezinok-
-Modra s podporou mesta Mod-
ry a viacerých sponzorov. V sú-
ťaži štartovalo 96 dospelých 
a 34 detí. Dospelí ulovili spolu 

115 kaprov, najväčší mal 
68 cm. Deťom sa poda-
rilo chytiť 82 bielych rýb 
a jedného 31 cm kapra. 
Práve rybár Patrik Polčic, 
ktorý ulovil najväčšieho 
kapra v detskej kategó-
rii získal Pohár primátora 
mesta Modry. Oceneným 
blahoželáme. (zt)

vINÁrI v CHOTÁrI
DEGUSTÁCIA VÍN VO VINICI 

28. júla v Modre
12 vinárstiev

sprievodný program
výstava historických traktorov

w w w . m o d r a n s k e p i v n i c e . s k

Zabavte sa na Poľovníckom juniálese
Poľovné združenie Harmónia, ako každý rok 
na jar, srdečne pozýva širokú verejnosť a naj-
mä milovníkov prírody na obľúbený poľovníc-
ky Juniáles. Deň pod holým nebom sa uskutoční 
už 9. júna 2018 od 14.00 hodiny v areáli Horár-
ne pod „Širokým“. Už od 10.00 hodiny sa bude 
však konať kolkársky turnaj. Počas dňa stráve-

ného v malokarpatských horách na vás čaka-
jú aktivity pre deti, hudobná produkcia, guláš 
od našich poľovníkov a ďalšie chutné občer-
stvenie v podobe cigánskej pečienky a ná-
pojov. V prípade nepriaznivého počasia sa 
akcia neuskutoční a náhradný termín ozná-
mime. (red)

Hľadá sa opatrovateľka
Mestské centrum sociálnych služieb Modra prij-
me do zariadenia opatrovateľskej služby opat-
rovateľku do nepretržitej prevádzky s nástupom 
ihneď. Plat bude určený podľa zákona o odme-
ňovaní zamestnancov vo verejnom záujme vo 
výške 560,- €, plus príplatok za sobotu a nedeľu 
a za sviatok. Benefitom je strava zabezpečená 

z vlastnej vývarovne, týždeň dovolenky nad 
rámec stanovený zákonom a znížený pracov-
ný úväzok. Kvalifikačné predpoklady: opat-
rovateľský kurz v rozsahu určenom podľa 
zákona o sociálnych službách. V prípade zá-
ujmu kontaktujte riaditeľku centra Janu Ma-
chalovú na tel.: 0905 973 871. (red)
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Naši seniori si opäť zašportovali 
O tom, že vek je len číslo a že pohyb je prospešný pre koho-
koľvek nás opäť po roku presvedčili naši modranskí seniori 
z Jednoty dôchodcov Slovenska v Modre. V sobotu 12. mája 
sa zišli v príjemnom areáli Strednej odbornej školy vinár-
sko-ovocinárskej, aby odštartovali v poradí 4. ročník Špor-
tových hier seniorov mesta Modry. 

Priateľského športového zápo-
lenia sa zúčastnilo dovedna 21 
seniorov z 24 vopred prihlá-
sených, z nich si sily zmeralo 
osem žien a trinásť mužov. Sú-
ťažilo sa vo viacerých kategóri-
ách a radosti z pohybu dodalo aj 
slnečné, takmer letné, počasie. 
Športovcov uvítala tajomníčka 
organizačného výboru hier pani 
Mária Machová a slávnostného 
otvorenia podujatia sa ujal vice-
primátor mesta Modry Marián 
Gavorník. Ten v úvodnom pre-
jave vyslovil poklonu všetkým 
seniorom, ktorí sa do tohtoroč-
ných športových hier prihlási-
li a poprial im veľa športových 
úspechov a najmä zdravie a elán. 
Po úspešnom dni boli udeľované 
diplomy a medaily. Organizač-
ný výbor ďakuje súťažiacim za 
„Fair Play“ prístup k súťaženiu. 
Zároveň ďakujeme Msú Mod-
ra za technickú pomoc, vedeniu 
SOŠVO Modra za zapožičanie 
areálu a technickú podporu a fir-
me Knott za sponzoring. Ak nás 

zdravie nepodrazí, tešíme sa na 
V. ročník športových hier! Se-
niori Modry, ak máte nad 60 ro-
kov a športovanie vás neopusti-
lo, pripojte sa k nám.
 
Výsledky Športových hier se-
niorov Modry 2018:
Hod granátom na cieľ - ženy
kategória do 70 r. / 1. miesto: Má-
ria Kakalíková, 2. miesto: Danka 
Heldová, 3. miesto: neudelené
kategória nad 70 r. / 1. miesto: 
Janka Urgeová, 2. miesto: Anna 
Jelemenská, 3. miesto Marcela 
Kintlerová
Hod granátom na cieľ - muži
kategória do 70 r. / 1. miesto: Du-
šan Kozák, 2. miesto: Pavol Ba-
kalár, 3. miesto: František Mráz 
kategória do 75 r. / 1. miesto: 
Vladimír Kliman, 2. miesto: Ivan 
Kintler, 3. miesto Jaroslav Ro-
venský 
kategória nad 75 r. / 1. miesto: 
Milan Kľúčik, 2. miesto: Fran-
tišek Mach, 3. miesto Vincenc 
Mráz 

Kop loptou na bránku - ženy
kategória do 70 r. / 1. miesto: 
Danka Heldová, 2. miesto: Má-
ria Kakalíková Mária, 3. miesto: 
neudelené
kategória nad 70 r. / 1. miesto: 
Anna Filipová Anna, 2. miesto: 
Janka Urgeová, 3. miesto: Libuša 
Kintlerová 
Kop loptou na bránku - muži
kategória do 70 r. / 1. miesto: Du-
šan Kozák, 2. miesto: Ľudovít 
Šebo
kategória do 75 r. / 1. miesto: Ja-
roslav Rovenský, 2. miesto: Ivan 
Kintler, 3. miesto: Vladimír Kli-
man 
kategória nad 75 r. / 1. miesto: 
Milan Kľúčik, 2. miesto: Jaromír 
Šimko, 3. miesto Vincenc Mráz 

Hod kriketovou loptou - ženy
kategória do 70 r. / 1. miesto: 
Danka Heldová, 2. miesto: Má-
ria Kakalíková, 3. miesto neude-
lené
kategória nad 70 r. / 1. miesto: 
Anna Filipová, 2. miesto: Janka 
Urgeová, 3. miesto: Libuša Kin-
tlerová 
Vrh guľou - muži
kategória do 70 r. / 1. miesto: Du-
šan Kozák, 2. miesto: Pavol Ba-
kalár, 3. miesto: František Mráz
kategória nad 70 r. / 1. miesto: 
Vladimír Kliman, 2. miesto: 
Ivan Kintler, 3. miesto: Milan 
Kľúčik
Streľba zo vzduchovky - muži
1. miesto: Ľudovít Šebo Ľudo-
vít, 2. miesto: Vladimír Kliman, 
3. miesto: Vincenc Mráz 

Vladimír KOŠNÁR 
za výbor JDS a red

Klietky pre chov prepelíc 
a pasce na líšky a kuny, 

liahne na vajíčka
viac na www.123nakup.eu

Tel. 0907 181 800

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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Riadková inzercia
 z Prenajmem pekné obch. priestory v cen-

tre Modry o rozmere 75 m2.
Tel.: 0904 394 055

 z Kúpim 3-izbový byt v Modre. Cena do-
hodou. Tel.: 0910 211 640

 z Kúpim garáž v Modre. Tel.: 0907 788 039

 z Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v do-
mácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti 
chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie 
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.).
 Tel.: 0918 250 910
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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.

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”
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Kultúrne podujatia v mesiaci jún
2. 6., 13.00 - 18.00 h.: Deti v hline - hlina 
s deťmi, keramikárske tvorivé dielne pre ro-
diny pri príležitosti Medzinárodného dňa de-
tí, modelovanie, točenie na keramickom kru-
hu, pálenie pod vedením keramikov, miesto: 
Historická radnica, Štúrova 54, organizátor: 
Cech slovenských keramikov

3. 6., 18.00 h: „Vinári“ - premiéra pred-
stavenia divadla MoKraĎ, účinkujú: Peter 
Lenner, Veronika Šperglová, Božena Hor-
náčková, Ferdinand Špergl, Róbert Máťuš; 
réžia, kostými, kulisy: Elena Lennerová, 
autor a interpret scénickej hudby: Filip Od-
ler, autor textovej predlohy: Róbert Odler, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátori: 
divadlo MoKraĎ, KC Modra, vstupné: dob-
rovoľné 

3. 6., 14.00 h: Deň detí, miesto: Modra - Krá-
ľová, ihrisko, v prípade nepriaznivého poča-
sia v KD Kráľová, organizátor: OZ Kráľovan

6. 6., 17.00 h: Keby som bol dospelý, Ve-
selé čítanie pre rodiny s deťmi s prvkami 

tvorivej dramatiky so Zuzanou Polonskou, 
z knihy Évy Janikovszkej., miesto: Mest-
ská knižnica, organizátor: KC - Mestská 
knižnica, vstupné: dobrovoľné

6. 6., 18.00 h: Klavírny koncert žiakov 
ZUŠ Modra, miesto: malá sála KD Mod-
ra, organizátor: ZUŠ Modra

8. 6., 19.00 h: Tanečný dom, neformál-
na výučba ľudového tanca, ktorá vyústi do 
spontánnej tanečnej zábavy, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: DFS Mag-
dalénka, Kultúrne centrum Modra, vstup-
né: 5 €

9. 6., 14.00 - 20.00 h: Deň otvorených 
modranských záhrad, 5. ročník putova-
nia po otvorených modranských záhra-
dách, téma: Prírodné záhrady, organizátor: 
OZ Otvorené záhrady 

13. 6., 19.00 h: Otvorenie letnej čitárne, 
autorské čítanie a beseda s modranským 
básnikom Jozefom Trtolom, hudobný hosť: 

bluesman Juraj „Dura“ Turtev, miesto: Let-
ná čitáreň pri Kultúrnom dome Modra, or-
ganizátor: KC - Mestská knižnica, vstupné: 
dobrovoľné

15. 6., 9.00 - 11.00 h: Pásmo pre školy, 
Inscenované čítanie s Osmijankom z kníh 
Kristy Bendovej na tému: Čo sa skrýva za, 
bránami školy a dverami triedy? Humor-
né rozprávky Kristy Bendovej umožňujú 
nazrieť do, života školy, ale i duše žiakov 
a učiteľov., miesto: Letná čitáreň, organi-
zátor: KC - Mestská knižnica, vstupné: 1 €

16. 6., 13.00 - 22.00 h: Modranský pik-
nik, otvorenie turistickej sezóny v nobles-
nom štýle, miesto konania: lúka Otčenáš-
ka, Modra - Harmónia, organizátor: Mesto 
Modra, Kultúrne centrum Modra 

23. - 24. 6.: Rozprávková Modra, festi-
val bábkových divadiel miesto konania: 
park pri jazierku organizátor: Modranská 
Beseda

27. 6., 18.00: Tanec pre život, závereč-
né tanečné predstavenie žiakov tanečného 
odboru ZUŠ v Modre, miesto: KD Modra, 
organizátor: ZUŠ Modra. (kc)

1. 6. / PIA / 19.30
DELÍRIUM
5€ / USA 2018 / 96 min / ČT / 
MP 12

2. 6. / SO / 17.30
BELLA A SEBASTIÁN 3:
NAVŽDY PRIATEĽMI
5€ / FRA 2017 / 91 min / SD / MP

2. 6. / SO / 20.00
VEZMI SI MA KAMOŠ
5€ / FRA 2017 / 92 min / ČD / 
MP 12

3. 6. / NE / 17.30
LEO DA VINCI: MISIA MONA 
LÍZA
5€ / TAL 2018 / 82 min / SD / MP

3. 6. / NE / 20.00
PARRALEL
5€ / SR 2017 / 82 min / OV / 
MP 15

5. 6. / UT / 19.30
PODOBA VODY
5€ / USA 2017 / 123 min / ST / 
MP 15

6. 6. / STR / 19.30
SOLO: STAR WARS STORY
5€ / USA 2018 / 135 min / SD 
/ MP 7

7. 6. / ŠTV / 19.30
FLÁKAČI – Filmklub K4
4€ / USA 2017 / 95 min / ČT / 
MP 15
8. 6. / PIA / 19.30
GHOST STORIES
5€ / VB 2017 / 98 min / ČT / 
MP 12

9. 6. / SO / 17.30
PRAČLOVEK
5€ / VB/FRA 2018 / 88 min / 
SD / MP

9. 6. / SO / 20.00
DEBBINA 8
5€ / USA 2018 / 100 min / ST / 
MP 12

10. 6. / NE / 17.30
NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH
O OBROVSKEJ HRUŠKE
5€ / DÁN 2017 / 80 min / SD / MP

10. 6. / NE / 20.00
DÁMSKY KLUB
5€ / USA 2018 / 103 min / ČT / 
MP 12

12. 6. / UT / 19.30
MICHELANGELO: LÁSKA 
A SMRŤ – ART
6€ / VB 2017 / 91 min / ČT / MP

13. 6. / STR / 19.30
MÁRIA MAGDALÉNA
5€ / VB 2018 / 130 min / ST / 
MP 12

14. 6. / ŠTV / 19.30
ROCK´N ROLL - Filmklub K4
4€ / FRA 2017 / 123 min / ČT / 
MP 15

15. 6. / PIA / 19.30
TAGUJ!
5€ / USA 2018 / 100 min / ST / 
MP 12

16. 6. / SO / 17.30
LUIS A UFÓNI
5€ / NEM 2018 / 90 min / SD 
/ MP

16. 6. / SO / 20.00
JA, SIMON
5€ / USA 2018 / 110 min / ČT / 
MP 12

17. 6. / NE / 17.30
UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ
5€ / UKR 2018 / 85 min / SD / MP

17. 6. / NE / 20.00
PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ 
A MILOVANÝ
5€ / ŠPA 2017 / 123 min / ČT / 
MP 15

19. 6 / UT / 19.30
RODIN
5€ / FRA/BEL 2017 / 120 min / 
ČT / MP 15

20. 6. / STR / 19.30
DEADPOOL 2 
5€ / USA 2018 / 119 min / ST / 
MP 12

21. 6. / ŠTV / 19.30
FAKJÚ PÁN PROFESOR 3
5€ / NEM 2017 / 120 min / ČD 
/ MP 12

22. 6. / PIA / 19.30
JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE
5€ / USA 2018 / 130 min / SD / 
MP 12

23. 6. / SO / 17.30
PAT & MAT ZNOVU V AKCII
5€ / ČR 2018 / 75 min / SD / MP

23. 6. / SO / 20.00
JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE – 3D
6€ / USA 2018 / 130 min / SD / 
MP 12

24. 6. / NE / 17.30
LUIS A UFÓNI
5€ / NEM 2018 / 90 min / SD 
/ MP

24. 6. / NE / 20.00
LÁSKA BEZ BARIÉR
5€ / FRA 2018 / 107 min / ČT / 
MP 12

26. 6. / UT / 19.30
LEONARDO Z NÁRODNEJ
 GALÉRIE V LONDÝNE
5€ / VB 2017 / 90 min / ČT / MP

27. 6. / STR / 19.30
TAXI 5
5€ / FRA 2018 / 95 min / ČT / 
MP 12

28. 6. / ŠTV / 19.30
LUMIERE
5€ / FRA 2017 / 87 min / ČT / 
MP 12

29. 6. / PIA /19.30
SOM SEXY
5€ / USA 2018 / 120 min / ČT / 
MP 12

30. 6. / SO / 17.30
JIM GOMBIČKA, LUKÁŠ
A LOKOMOTÍVA EMA
5€ / NEM 2018 / 105 min / SD 
/ MP

30. 6. / SO / 20.00
SICARIO 2: SOLDADO
5€ / USA 2018 / 122 min / ČT / 
MP 15

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 | JÚN

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


