
Slnečná Slávnosť hliny - Keramická Modra 2016
Ôsma oslava keramiky v Modre, ktorú organizujú dobrovoľ-
níci z Modranskej Besedy, sa v tomto roku presunula na druhý 
septembrový víkend. Keramiku v zmysle dekorácie, úžitku, ale 
aj ako umenie pod skratkou Keraduú zosobnili vo svojej tvorbe 
študenti Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru na výstave 
v keramickom múzeu. Súťaž vtáčích búdok vyhrala aktuálna, 
zobrazujúca školu a vďaka zbierke pribudne do Modranského 
keramického betlehemu anjel a psík.

Najkrajšie vtáčie 
búdky zdobia alej

V súťaži vtáčích búdok odborná 
porota  vybrala  tri,  ktoré  získa-
li finančnú odmenu:  „Škola“ od 
Libuše  Matouškovej  z  Třebíča 
(ČR), „Domček“ od Števka Gáli-
ka z Meremy a „Vtáčik“ od Ma-
riána Lišku z Modry. Diela budú 
slúžiť vtákom v lipovej aleji. 
Modranský  keramický  betle-
hem sa vďaka tradičnej koláčo-
vej zbierke rozšíri o figúrku an-
jela a psíka. Autormi betlehemu 
sú Jozef Franko a Marián Liška. 

Presné informácie o zbierke náj-
dete na www.dakujeme.sme.sk

Keramické výstavy 
pokračujú

V Múzeu slovenskej keramickej 
plastiky vystavujú bývalí študen-
ti Školy úžitkového výtvarníctva 
Jozefa  Vydru  Barbora  Aradská, 
Barbora  Šuláková,  David  Valo-
vič aj súčasní študenti tejto ško-
ly  pod  názvom Tri  uhly  pohľa-
du.  Výber  a  historický  prierez 
Z  tvorby  slovenských  keramic-
kých majstrov nájdete v Sloven-

skom národnom múzeu - Múzeu 
Ľudovíta Štúra.

Vďaka pomoci bola 
slávnosť mimoriadnou
Z  verejných  zdrojov  Slávnosť 
hliny  -  keramickú  Modru  2016 
podporil Fond na podporu ume-
nia.  Tradičným  partnerom  pod-
ujatia  je  Mesto  Modra.  Projekt 
sa  realizuje  s  finančnou  podpo-
rou  Bratislavského  samospráv-
neho  kraja.  Podujatie  zorgani-
zovali  a  k  úspešnému  priebehu 
prispeli: OZ Modranská Beseda, 
Modranskí  keramikári,  SNM−
Múzeum Ľudovíta Štúra v Mod-
re,  Cech  keramikov  Slovenska, 
Cech  kachliarov,  Slovenská  ľu-
dová  majolika,  ŠÚV  J.  Vydru, 
Kultúrne  centrum  Modra,  Ma-
lokarpatské  osvetové  stredisko 
v  Modre,  Hotel  Sebastian,  OZ 
Ľusk,  OZ  Kráľovan,  OZ  Mag-

dalénka, OZ Artur, OZ My ženy, 
Park  hrania  a  oddychu, Amavet 
944  Modra,  Modranskí  skauti, 
OZ  Víno  z  Modry,  Biolka,  Pe-
káreň Harmónia, Pekáreň Častá, 
Modranské Zvesti, Rádio Modra, 
TV Pezinok, Boutique Hotel pod 
Lipou,  portál  www.sdetmi.com 
a OZ Wellgiving. Viac informácií 
a fotografií nájdete na facebooku 
Modranskej Besedy.  (mb)

Na fotografii: Alegorický hrn-
čiarsky sprievod mestom s ná-
zvom Labovka.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Októbrová  uzávierka  Modran-
ských  zvestí  bude  v  stredu  12. 
10. 2016 o 9.00 h.  (red)
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Hlasujte za modranský projekt vybudovania 
Komunitnej záhrady na Štúrovej 59
Zahlasujte za projekt vybudovania Mestskej komunitnej záhra-
dy. Hlasovať sa dá iba raz a identifikačným údajom bude vaše 
mobilné číslo. Oslovte vašu rodinu, priateľov, známych a pod-
porte hlasovaním náš projekt v Modre, ktorého cieľom je vy-
tvorenie mestskej záhrady na Štúrovej 59. (pozri link). Spoločne 
to dáme - tak hlasuje! Požadovaná suma na modranský projekt 
z grantovej schémy Zlepšime SPPoločne Slovensko je 6000 €.

Mesto  Modra  zrevitalizuje 
a  sfunkční  zanedbanú  záhra-
du  a  vytvorí  mestskú  komu-
nitnú  záhradu  pre  verejnosť 
a  návštevníkov  s  dôrazom  na 
zachovanie  kultúrneho  dedič-
stva  mestských  hradieb,  tra-
dičných odrôd stromov, kríkov 
a rastlín. Umiestnením lavičiek 
a pódia chcú podporiť aktivity 
komunít,  malých  komorných 
koncertov,  vystúpení,  čitárni-

čiek,  vytvoriť  priestor  na  od-
dych, relax i edukáciu pre všet-
ky  vekové  kategórie.  Veľkým 
lákadlom  pre  domácich  i  za-
hraničných  návštevníkov  bu-
de  vytvorenie  prvého  a  jedi-
nečného prechodu, ktorý bude 
smerovať  z  centra  mesta  cez 

komunitnú  mestskú  záhradu 
až za historické hradby mesta. 
Hlasovať za projekt môžete do 
3.  10.  2016,  stačí  ak  kliknete 
nasledovný  link:  http://www.
sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-pro-
jekty/mestska-komunitna-za-
hrada/5/.  (red)

Slávnosť hliny 2016 - z atmosféry podujatia
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Turistická rozhľadňa na Veľkej homoli doslúžila
Mesto Modra plánuje výstavbu novej
Turistická rozhľadňa na 709,2 m vysokom vrchu Veľká homo-
ľa v Malých Karpatoch bola vybudovaná koncom roku 2001 
a prezentovaná ako „symbol dobrej spolupráce mesta Modry 
a mesta Pezinka v 3. tisícročí”, za finančnej podpory mestských 
úradov oboch miest, Pilotnej grantovej schémy (Phare) a obe-
tavej, nezištnej pracovnej pomoci občanov spomínaných miest 
aj z okolia. Mesto Modra vyčlenilo na výstavbu rozhľadne su-
mu 191 tis. Sk, mesto Pezinok 100 tis. Sk, grantový program 
Phare 252 tis. Sk. Darcovia venovali na uvedený účel vo verej-
nej zbierke takmer 92 tis. Sk. Celkové náklady na rozhľadňu 
boli vyčíslené na sumu 635 tis. Sk.

Dvadsať  metrov  vysoká  dre-
vená rozhľadňa však po 15 ro-
koch a návštevách nespočetné-
ho množstva turistov doslúžila. 
Začiatkom  septembra  vzhľa-
dom  na  zistené  nedostatky 
z  dôvodu  zabezpečenia  ochra-
ny  zdravia  návštevníkov  pri-
stúpilo  mesto  Modra  k  uzav-
retiu  rozhľadne  a  to  formou 
osadenia  oznamovacích  tabúľ 
a  označenia  uzavretia  mies-
ta. V pondelok 13. 
septembra  navští-
vila  stavbu  pri-
zvaná statička Ing. 
Katarína  Kyselo-
vá,  ktorá  spoločne 
s primátorom Mgr. 
Jurajom  Petrako-
vičom,  správcom 
Antonom Macháč-
kom  a  referentom 
správy  lesoparku 
pri  MsÚ  Matejom 
Kratochvílom  pre-
kontrolovali  dre-
venú  rozhľadňu 
a jej okolie. Vyjad-
renie  statičky bolo 
jednoznačné.  Tu-
ristická  rozhľadňa 
na  Veľkej  homoli 

už  nespĺňa  bezpečnostné  kri-
tériá  a  jej  statika  je  nenávrat-
ne  narušená  spôsobom,  ktorý 
ohrozuje  bezpečnosť  jej  náv-
števníkov.  Statička  odporučila 
rozhľadňu  nahradiť  novotva-
rom.
Súčasná  rozhľadňa  ponúka 
kruhový  ďaleký  rozhľad  na 
panorámu Malých Karpát,  Po-
važský  Inovec,  Tríbeč,  aj  ra-
kúske Alpy. Je ľahko dostupná 

po viacerých turistických znač-
kách  z Modry,  Pezinka  i  oko-
lia.  Veľká  homoľa  je  svojou 
výškou  a  polohou  najvýznam-
nejším  vrchom  na  východnej 
strane južnej časti Malých Kar-
pát  v  blízkosti  Zochovej  cha-

ty  a  kamenného  útvaru  Traja 
jazdci, obľúbeného cieľa mno-
hých  turistov.  Prvú  rozhľad-
ňu  na  tomto  vrchu  vybudoval 
Modranský  turistický  spolok 
už v roku 1894. Rozhľadňa vy-
budovaná v roku 2001 nadvia-

zala  na  viac  ako 
100  ročnú  tradíciu 
organizovanej  tu-
ristiky  v  našej  ob-
lasti a stala sa naj-
vyhľadávanejším 
miestom v Malých 
Karpatoch.
Mesto  Modra  po 
zistení  vážnych 
nedostatkov,  ktoré 
aktuálne  ohrozu-
jú statiku rozhľad-
ne,  pristúpi  k  jej 
odstráneniu  a  po-
stupom  času  bude 
vybudovaná  nová 
stavba.

(red, zdroj: MsÚ, 
archív MZ)FO
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Referát evidencie a správy majetku MsÚ v Modre
Ing. Katarína Ružeková Poltárska
Čomu všetkému sa venuje re-
ferát evidencie a správy ma-
jetku MsÚ?
Prostredníctvom  referátu  evi-
dencie  a  správy majetku mest-
ský  úrad  vykonáva  prenesený 
výkon  štátnej  správy,  miestnu 
štátnu správu vo veciach miest-
nych  a  účelových  komunikácií 
na  území mesta Modra. Mesto 
Modra koná ako vecne a miest-
ne  príslušný  cestný  správny 
orgán  v  zmysle  ustanovení  § 
3  ods.  2  zákona  č.  135/1961 
Zb.  o  pozemných  komuniká-
ciách  (cestný  zákon).  V  pra-
xi  to znamená, že určujeme na 
miestnych  a  účelových  komu-
nikáciách  použitie  dopravných 
značiek, dopravných zariadení, 
povoľuje  vyhradené  parkovis-
ká pre zdravotne ťažko postih-
nutých občanov. Do kompeten-
cie  cestného  správneho orgánu 
s ohľadom na ochranu dotknu-
tej pozemnej komunikácie a na 
bezpečnosť  premávky  patrí  aj 
vyjadrovanie  sa vo veciach  tý-
kajúcich  sa  zriaďovania  vjaz-
dov  z  miestnych  a  účelových 
komunikácií na susedné nehnu-
teľnosti,  ich  úprav  a  zrušení. 

Ďalším okruhom úloh cestného 
správneho orgánu je povoľova-
nie  zvláštneho  užívania  miest-
nych a účelových komunikácií, 
vrátane  chodníkov,  pri  realizá-
cii  rozkopávok a  rozhodovanie 
o  uzávierkach,  obchádzkach 
a  odklonoch  na miestnych  ko-
munikáciách  na  území  mesta. 
V  súčinnosti  s  Mestskou  polí-
ciou Modra riešime aj priestup-
kové konania vo veciach poru-
šenia cestného zákona. 

S kým najčastejšie spolupra-
cujete?
Mimo  mestského  úradu  sú  to 
predovšetkým  občania  mesta, 
subjekty zabezpečujúce dodáv-
ky  vody,  plynu,  tepla,  elektri-
ny  a  vykonávajúce  rôzne  sta-
vebné činnosti na území mesta 
(napr. odstraňovanie porúch na 
vodovodnom  potrubí,  budova-
nie  kanalizácie  a  nových  inži-
nierskych  sietí,  rekonštrukcia 
plynovodov,  kabelizácia  elek-
trického  vedenia  a  i.).  Úzko 
spolupracujem s Mestskou polí-
ciou Modra, Okresným úradom 
v Pezinku, odborom cestnej do-
pravy  a  komunikácií,  Okres-

ným dopravným inšpektorátom 
v  Pezinku,  Okresným  úradom 
v Pezinku - odborom životného 
prostredia  a  s  Kultúrnym  cen-
trom  Modra  pri  organizovaní 
kultúrnych podujatí zabezpeče-
ním  dopravného  značenia,  ob-
chádzky  a  uzávierky  ciest.  Pri 
riešení  úloh  často  kooperujem 
s  kolegami  zo  stavebného úra-
du, z referátu životného prostre-
dia, z referátu evidencie a sprá-
vy  majetku,  ako  aj  z  referátu 
investičnej výstavby a s kance-
láriou  prvého  kontaktu.  Touto 
cestou by som sa im chcela po-
ďakovať za ich čas a pomoc. 

V akých prípadoch 
sa na vás môžu ob-
čania obrátiť a na 
akých kontaktoch 
vás zastihnú?
Najčastejšie  sa  žia-
dosti  a  otázky  týka-
jú  zvláštneho  uží-
vania  miestnych 
komunikácií,  t.  j. roz-
kopávkových  prác 
v  komunikáciách 
a v chodníkoch pri re-
alizácii  prípojok  inži-

nierskych  sietí  k  novostavbám, 
pri rekonštrukčných prácach prí-
pojok  a  poruchách  na  nich  ako 
aj zriaďovaní vjazdov na sused-
nú nehnuteľnosť. Občania sa na 
mňa obracajú  aj  s  podnetmi  sú-
visiacimi s dopravným značením 
(chýbajúce,  zavádzajúce,  nedo-
statočné)  ako  aj  so  žiadosťami 
o vyhradené parkoviská pre oso-
by s ťažkým zdravotným postih-
nutím. 
Občania  sa môžu  na mňa  obrá-
tiť na telefónnom čísle 033/6908 
318, mailom na katarina.ruzeko-
va@msumodra.sk a osobne v bu-
dove mestského úradu na Dukel-
skej 38, v kancelárii č. 15.  (red)

Investičné akcie mesta zrealizované v septembri 
Rozšírenie a úprava ihriska pri 
ZŠ na Vajanského ul., Multi-
funkčný športový areál - basket-
balové ihrisko
Zhotoviteľ: Alpine Slovakia, spol. 
s r.o., Bratislava
Zmluvná cena: 21 896,29 eur
Zrealizované  práce  zahŕňali  roz-
šírenie  jestvujúcej  asfaltovobetó-
novej  plochy  o  3,0 m,  vybúranie 
a  znovuzriadenie  poškodených 
častí  ihriska,  vyrovnanie  povrchu 

jestvujúcej  asfaltovobetónovej 
plochy  ihriska  vrátane  obvodu 
multifunkčného ihriska, spojovací 
postrek,  položenie  asfaltovobetó-
novej v hr. 40 mm vrátane obvo-
du multifunkčného ihriska, na fo-
tografii č. 1.

Komunikácia Kalinčiakova - 
úprava krytu vozovky
Zhotoviteľ: Revoz s.r.o., Modra
Zmluvná cena: 41 044,79 eur

Predmetom  zákazky  bola  celo-
plošná  úprava  asfaltobetónového 
krytu komunikácie na Kalinčiako-
vej ul. v úseku počnúc od mater-
skej  školy po priechod pre  chod-
cov pri predajni potravín, vrátane 
vybudovania  spevnenej  komuni-
kácie po vstup do športového areá-
lu. Realizácia zahŕňala nasledovné 
práce:  frézovanie  podkladu,  vy-
rovnanie  povrchu,  výšková  úpra-
va  poklopov,  šúpatiek  a  uličných 

vpustov,  spojovací  postrek,  polo-
ženie  asfaltobetónu  v  hrúbke mi-
nimálne 50 mm, na fotografii č. 2.

Úprava krytu komunikácie na 
Národnej ulici
V  mesiaci  september  sa  zreali-
zovala  aj  avizovaná  úprava  as-
faltobetónového  krytu  existujú-
cej  komunikácie  na  Národnej  ul. 
v Modre - Kráľovej, na fotografii 
č. 3.  (mg)
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Otázky občanov 
Do redakčnej pošty nám prišiel podnet od obyvateľov bytové-
ho domu na Vajanského ulici. Nevedeli si poradiť už sami, tak 
sa obrátili na nás. Trápi aj vás problém v meste, ktorý sa ne-
rieši? Nikto kompetentný vám neodpovedá? Neviete na koho 
sa už máte obrátiť, aby sa veci pohli? Napíšte nám do redakcie 
svoje postrehy a otázky. My sa spýtame kompetentných za vás. 
Svoje podnety nám posielajte na e-mailovú adresu zvesti@me-
diamodra.sk. S každým z nich sa budeme zaoberať a vynasna-
žíme sa získať odpoveď v čo najkratšom čase. 

Otázky občanov z Vajanské-
ho ulice:
V decembri 2015 sme písomne 
požiadali Mestský úrad v Mod-
re o opätovné upevnenie uvoľ-

neného  poklopu  na  Vajanské-
ho  ulici  č.  70  -  68.  Po  dvoch 
osobných  urgenciách  a  neskôr 
stretnutiach  s  pani Ružekovou 
a p. Ochabom a  spoločnej ob-

hliadke „miesta činu“ sme do-
stali  1.  7.  2016  písomné  vy-
rozumenie,  že  spodná  časť 
poklopu  bude  vyplnená  gu-
movým  tesnením,  aby  sa v  čo 
najvyššej  miere  znížili  otrasy 
a  hlučnosť  spôsobené  prejaz-
dom  automobilov  cez  „inkri-
minované“  miesto.  V  závere 
listu sa uvádza, že Mesto Mod-
ra neručí  za úplné odstránenie 
problému. Pýtame sa, za čo ru-
čí Mestský úrad v Modre, keď 
v liste neuvádza dátum opravy 
a doteraz sa žiadna náprava ne-
uskutočnila?  Snáď  neručí  do-
predu  za  nekvalitne  odvedenú 
prácu?

Na Vajanského ulici nás zaují-
ma ešte jedna nevyjasnená sku-
točnosť. Večer po zapnutí pou-
ličného osvetlenia, lampa pred 
obchodom s kvetmi vydáva ne-
príjemný  bzučivý  zvuk.  Tento 
„zvukový  efekt“  sa  opakoval 
u viacerých lámp, ktoré neskôr 
načisto  zhasli.  Vyrieši  Mest-
ský  úrad  v Modre  túto  „záha-
du“ a zároveň nápravu alebo sa 
to  bude  odvíjať  byrokratickou 
korešpondenciou.  Vajanského 
ul. je dosť hlučná cez deň, do-
prajte nám aspoň v noci pokoj-
ný spánok pri otvorenom okne. 

Jana CPINOVÁ

Odpovede na otázky
Katarína Ružeková Poltár-
ska, referát Evidencie a sprá-
vy majetku MsÚ: 
V  mene  Mestského  úradu 
v Modre reagujem na váš pod-
net  týkajúci sa uvoľneného ka-
nalizačného poklopu na Vajan-
ského ul. pred obytným domom 
č. 68 a č. 70. Môžem potvrdiť, 
že po Vašich osobných urgenci-
ách,  t.  j. dvoch písomných žia-
dostiach,  z  toho  jednu  som  už 
prebrala  na  úrade  ja,  som  zor-

ganizovala  stretnutie  s  vami 
a  s  mojím  kolegom,.  aby  sme 
na  mieste  prešetrili  problém 
s uvoľneným kanalizačným po-
klopom. Na mieste sme niekoľ-
kokrát  prešli  po  kanalizačnom 
poklope terénnymi, ťažšími au-
tami  aj  za  asistencie  mestskej 
polície. Poklop nejavil známky 
uvoľnenia, ako to bolo v prípa-
de pri ZŠ Ľ. Štúra. Na poklope 
som osobne stála. Konštatovali 
sme, že pri nájazde motorovým 

vozidlom  na  poklop  je  vytvá-
raný  zvuk  rovnaký,  ako  aj  pri 
ostatných poklopoch na Vajan-
ského ulici,  keďže kanalizačný 
poklop je 2-3 mm pod úrovňou 
vozovky. Dohodli sme sa na vy-
plnení  spodnej  časti  poklopu 
gumeným tesnením. Pracovníci 
VPS kanalizačný poklop otvori-
li  a  zistili,  že  gumené  tesnenie 
nie je poškodené a nie je nutné 
ho meniť za nové. 

Marian Gavorník, zástupca 
primátora mesta Modry:

Verejné osvetlenie na Vajanské-
ho  ulici  bolo  rekonštruované 
v  roku  2009  spolu  s  miestnou 
komunikáciou.  V  súčasnos-
ti  prebieha posúdenie všetkých 
svetelných  bodov  na  Vajan-
ského  ulici,  nakoľko  vykazujú 
podobné  problémy  ako  lampa 
pred bytovým domom pani Cpi-
novej. Mesto  bude  pristupovať 
k  postupnej  výmene  všetkých 
svetelných  bodov,  ktoré  budú 
vykazovať  zvýšený  zvukový 
efekt. Spomínanú lampu vyme-
níme v krátkom čase.  (red)

Z cudzieho krv netečie 
alebo ešte raz 
o pamiatkovej zóne
Ako  napísal  pán  primátor 
v  augustových Modranských 
zvestiach,  nezaujal  polohu 
mŕtveho chrobáka, ale aktív-
ne podporuje spolu s Lepšou 
Modrou ochranné pásmo pa-
miatkovej  zóny  mesta  Mod-
ry, ktoré navrhla predchádza-
júca  primátorka.  Modrania, 
načo je nám ochranné pásmo 
pamiatkovej zóny široké nie-
koľko  desiatok  až  niekoľko 
stoviek metrov. Ná šak úplne 
na šak víte čo.  Ja  si myslím, 
že  by  úplne  stačilo  ochran-
né pásmo, ktoré by lemovalo 
staré  mestské  hradby  a  bolo 
by široké 3 možno 5, ale naj-

viac  10  metrov  tak,  aby  bol 
k  hradbám  prístup  a  mohli 
sa v prípade potreby opravo-
vať. Naši predkovia sa v hro-
be obracajú,  ak  si  chceli  kú-
piť  kúsok  pôdy,  museli  sa 
poriadne narobiť a odtŕhať si 
od úst. Nuž a teraz má o osu-
de  ich  majetku  rozhodovať 
pamiatkový  úrad  SR  a  vole-
ný  zástupcovia  nášho  mesta 
s tým súhlasia a podporujú to. 
Modrania,  chráňme  si  svo-
je  vlastnícke  práva,  námiet-
kami,  sťažnosťami  a  aj  bude 
treba aj na súde.

Ivan BOJKOVSKÝ

PD v Šenkviciach prijme 
pracovníkov do živoèíšnej 

a rastlinnej výroby:

kàmiè hovädzieho dobytka 
(potrebné vodièské oprávne-
nie typu “T”)    ošetrovate¾ 
hovädzieho dobytka, dojiè, 

traktorista (potrebné vodiès-
ké oprávnenie typu “T”)

sezónny brigádnik na práce 
vo vinici

Bližšie informácie na tel. è.: 

0915 419 639, 0918 384 131

SERVIS 

Dolná 65, Modra
tel. è.: 0905 240 509

www.sobibikeservis.sk

ÚDRŽBA

BICYKLOV

Riadková inzercia I.
 z Hľadáme do prenájmu 2-izb. 

byt v Modre a okolí.
Tel.: 0940 834 926

 z Fyzioterapeutka  poskytne 
cvičenie  v  domácom  prostredí 
(imobilní pacienti,  bolesti  chrb-
tice,  pacienti  po  zlomeninách, 
cvičenie  podľa  Vojtu,  reflexná 

masáž chrbta a pod.).
Tel.: 0918 250 910

 z Hľadám  na  prenájom  poze-
mok so stodolou v tichej lokalite 
uprostred prírody, dobrý prístup 
a  inžinierske  siete  sú  nutnosť. 
Cena dohodou.

Tel.: 0908 535 288
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Zápach z kanalizácie - stanovisko BVS, a.s. 
Na základe sťažností k zápachu 
z  novovybudovanej  kanalizácie 
v Modre, časť Kráľová (Národ-
ná  ulica)  a  v  Dubovej  (Hlavná 
ulica)  Bratislavská  vodárenská 
spoločnosť konštatuje nasledov-
né.
1.  Kanalizácia  je  v  prevádzke 
pol  roka,  bola odskúšaná  tlako-
vými a kamerovými skúškami. 
2.  Prevádzka  BVS,  a.s.  po  pr-
vých sťažnostiach fyzicky skon-
trolovala jednotlivé šachty prob-
lematických  úsekov  kanalizácie 
a  výsledkom  je,  že  nedochádza 
k hromadeniu kalu v kanalizácií, 
všetko  voľne  a  bezproblémovo 
odteká.
3. Čerpacie stanice sú v 24-hodi-
novom monitoringu,  neeviduje-
me havárie či odstávky
Z  uvedeného  vyplýva,  že  prob-
lém zápachu nemôže byť spôso-
bený  (zlým  alebo  nesprávnym) 
prevádzkovaním predmetnej ka-
nalizácie.
BVS, a.s. za zdroj zápachu pova-
žuje prepad zo žúmp z nehnuteľ-
ností,  t.  j.  niektoré  ešte  neiden-
tifikované  nehnuteľnosti  majú 
odpadové  vody  z  nehnuteľností 
vyvedené s prerušením cez žum-
pu alebo septik. Fermentácia od-
padovej  vody  je  zdrojom  zápa-
chu  v  kanalizácii.  V  ucelenom 
systéme  verejnej  kanalizácie 
Dubová - Kráľová - Modra, kto-
rej  súčasťou  je  čistiareň  odpa-

dových vôd, je v zmysle zákona 
č. 394/2009 Z.z. zakázané kvôli 
ovplyvňovaniu procesu čistenia, 
vypúšťať  do  stokovej  siete  ob-
sah žúmp a odpadové vody z do-
mových  čistiarní  odpadových 
vôd.  Vypúšťanie  žumpových 
vôd skracuje aj dĺžku životnosti 
potrubí  a  spôsobuje  nepríjemný 
zápach  v  okolí  poklopov  šácht 
do kanalizácie. 
Na základe in situ prehliadky na 
Hlavnej ulici v Dubovej dňa 23. 
8. 2016 za účasti starostu a pre-
vádzky BVS,  a.s.  sme  požiada-
li starostu o informovanie obča-
nov, že sa do kanalizácie musia 
napájať  priamo  kanalizačnou 
prípojkou,  nesmú  prechádzať 
cez  žumpy  a  septiky.  Pán  sta-
rosta  začal  v  tejto  veci  konať. 
Prevádzka BVS, a.s. predpokla-
dá,  že  v  takomto  malom  kana-
lizačnom  systéme,  kde  ešte  nie 
je  napojená  časť  občanov  sta-
čí  vypúšťanie  jednej  žumpy  na 
spôsobenie  hnilobného  zápachu 
v  celej  kanalizácii.  Za  bežných 
prevádzkových podmienok by sa 
odpadové  vody  z  nehnuteľností 
mali  za  pár  hodín  od  nehnuteľ-
nosti dostať do čistiarne odpado-
vých vôd v Modre a teda nemô-
že prísť k zahnívaniu v potrubí.
Na  základe  informácie  z  Mod-
ry  žiadame  obyvateľov  mesta 
o  okamžité  odstránenie  igelitov 
spod poklopov, ktoré môžu spô-

sobiť  pri  ich  páde  do  kanalizá-
cie,  jej  upchávanie.  BVS,  a.s. 
ako  dočasné  riešenie  umiest-
ni na Národnej ulici v Kráľovej 
a  na  Hlavnej  ulici  v  Dubovej 
protizápachové filtre pod poklo-
py.  Návrh  trasovania  kanalizá-
cie zohľadňuje výškové pomery 
v danej  lokalite,  systémové  rie-
šenie s prepojením na jestvujúcu 
modranskú kanalizáciu, ktorá je 
na najvyššom bode Partizánskej 
ulice  v  Kráľovej.  Väčší  prítok 
odpadových vôd z horných úse-
kov skracuje intervaly spúšťania 
čerpacej  stanice  na  Kráľovej, 
preto  bude  postupným  pripája-
ním ďalších nehnuteľností odpa-
dová voda rýchlejšie odvádzaná.
Žiadame zástupcov mesta Mod-
ry a Dubovej o informovanie ob-
čanov,  že  žumpy  nemôžu  byť 
súčasťou  kanalizačnej  prípoj-
ky  a  je  potrebné  ich  odstaviť. 
Ak  bude  problém  naďalej  pre-
trvávať,  BVS,  a.s.  v  spolupráci 
s Modrou a Dubovou by mohla 
odobrať  vzorky  odpadovej  vo-
dy  vypúšťanej  z  nehnuteľností 
v  kontrolnej  šachte  kanalizácie 
na  potvrdenie  zloženia  odpado-
vých  vôd,  resp.  riešiť  problém 
podnetom  na  Okresný  úrad  ži-
votného prostredia.

Ing. Peter VALACHOVIČ, 
Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a. s., 
vedúci Doov

BVS: Pripojme 
sa a zachráňme 

vodné zdroje
Najsprávnejšou  ekologickou  voľ-
bou vlastníka nehnuteľnosti je pri-
pojenie sa na vybudovanú verejnú 
kanalizáciu.  Zákon  stanovuje,  že 
v obciach s vybudovanou verejnou 
kanalizáciou sa musia komunálne 
odpadové vody odvádzať a prejsť 
čistením  len  verejnou  kanalizá-
ciou.  Bratislavská  vodárenská 
spoločnosť, a.s. predlžuje platnosť 
hromadného  vodohospodárske-
ho vyjadrenia pre  lokality Modra 
a Dubová do 31. 3. 2017 a s tým 
spojený  zjednodušený postup na-
pájania  nehnuteľnosti  na  verejnú 
kanalizáciu.  Po  uplynutí  tejto  le-
hoty  bude  vyjadrenie  k  projek-
tovej  dokumentácii  spoplatnené 
v zmysle platného Cenníka výko-
nov a služieb BVS, a.s. V prípade 
záujmu  kontaktujte  Call  centrum 
BVS na čísle 0850 123 122 alebo 
nás navštívte osobne v našich kon-
taktných  centrách  v  Bratislave, 
Pezinku, Senci, Malackách, Senici 
a Skalici. Sme tu pre vás počas zá-
kazníckych hodín. Viac informácií 
nájdete na www.bvsas.sk.  (bvs)

Se
pt

em
be

r

P U S Š P S N

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

O
kt

ób
er

 

P U S Š P S N
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

N
ov

em
be

r

P U S Š P S N
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

D
ec

em
be

r

P U S Š P S N
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
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Navštívil nás prezident Slovenskej republiky 
Pondelok 5. 9. 2016 bol pre celé naše Gymnázium K. Štúra 
významným dňom. Dostalo sa nám veľkej cti privítať v na-
šej škole prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku. 
Pôvodne sme sa chceli zhromaždiť na otvárací ceremoniál na 
školskom dvore. Počasie nám však urobilo škrt cez rozpočet. 
Operatívne sme sa presunuli do interiéru telocvične. 

Od skorých ranných hodín bo-
lo  okolo  našej  budovy  veľmi 
rušno. Mnohí Modrania  sa  aj 
čudovali,  čo  sa  to u nás deje. 
Významné  osoby,  ochranka, 
polícia,  zátarasy.  Nezapiera-
me,  panovala  u  nás  mierna 
nervozita.  To  viete,  ako  keď 
do  domácnosti  zavíta  svokra. 
Všetko  chcete  mať  tip-top, 

všetko  oprášiť,  vyleštiť  -  aby 
sme sa ukázali v čo najlepšom 
svetle.  Prečo  práve  k  nám? 
No,  Modra  je  pekné  miesto, 
naši študenti na gymnáziu do-
sahujú permanentne vynikajú-
ce  výsledky  ...asi  preto? Keď 
vstúpil pán prezident do  telo-
cvične, všetko stíchlo... A po-
tom napätie z nás opadlo. Zví-

tal  sa  bezprostredne  a  veľmi 
srdečne  so  študentmi  stojaci-
mi v  prvých  radoch,  nám vy-

učujúcim  podal 
ruku.  Hovoril 
úprimne  o  tom, 
čo  nás  v  škol-
stve trápi, o bu-
dúcnosti  vzde-
laného  národa. 
Účelne,  tref-
ne,  bez  papie-
ra,  s  úsmevom. 
Slovom tak, ako 
sa  na  politika 
a  prvého  muža 
štátu  patrí.  Ďa-
kujeme,  pán 
prezident,  ho-
vorili  ste  nám 

z  duše  a  do  duše.  Vzácne-
ho  hosťa  sprevádzal  tiež  pán 
predseda  Bratislavského  sa-
mosprávneho  kraja  Pavol 
Frešo,  náš  pán  primátor  Juraj 
Petrakovič  a  ďalší  význam-
ní  činitelia  z  oblasti  školstva. 
Záver sa niesol v znamení búr-
livého potlesku.
Všetci naši študenti, ako aj my 
profesori,  iste na tieto okami-
hy nikdy nezabudneme. Ďaku-
jeme za návštevu. Svojou prí-
tomnosťou  ste  nám  zmiernili 
našu nostalgiu za  letom a do-
dali chuť začať s vervou ďalší 
školský rok.
 (dk)

Dotácie bratislavského kraja po novom
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho 
kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK dostalo vďaka žup-
ným poslancom zelenú. Nové VZN reaguje na viaceré princípy 
politiky BSK vo vzťahu k dotáciám. Napríklad vznik samostat-
ného rozpočtového programu, vznik dotačných schém na pod-
poru jednotlivých strategických sektorových politík a v nepo-
slednom rade aj zavedenie nezávislého odborného hodnotenia 
do mechanizmu schvaľovania dotácií. 

„Bratislavský samosprávny kraj 
v minulom roku spustil samo-
statnú dotačnú schému pre roz-
voj kultúry v regióne. Jej úspech 
spustil kolobeh rokovaní o po-
stupnom spustení samostatných 
dotačných schém pre každé od-
vetvie. V tomto roku sa ku kul-
túre pridal turizmus a rozvoj vi-
dieka. V budúcom roku pribudne 
aj samostatná výzva na dotačnú 
podporu športu a mládeže. Výni-
močný je v prvom rade mecha-

nizmus schvaľovania dotácií za-
ložený na princípe odbornosti 
a transparentnosti, ktorý je prvý 
svojho druhu v slovenskej samo-
správe. Podaril sa nám, takpo-
vediac, historický prelom,“  vy-
svetlil  predseda  kraja  Pavol 
Frešo. 
Finančné  prostriedky  v  dotač-
nom programe sú vytvárané ako 
stabilné  percento  z  daňových 
príjmov  podľa  poslednej  prog-
nózy Inštitútu finančnej politiky 

SR. O percentuálnych podieloch 
jednotlivých  výziev  z  celkové-
ho  balíka  budú  rozhodovať  po-
slanci,  rovnako  ako  o  samot-
nom  pridelení  dotácie.  Dotácie 
budú prideľované z dvoch balí-
kov. V  prvom  balíku  sú  aloko-
vané  prostriedky  pre  individu-
álne  dotácie,  určené  na  menšie 
projekty. Druhou možnosťou sú 
dotácie  poskytované  prostred-
níctvom  dotačných  schém,  kto-
ré  sme  vytvorili  v  sektorových 
oblastiach  -  kultúra,  turizmus, 
rozvoj  vidieka,  šport  a  mládež. 
Žiadateľom  v  oboch  prípadoch 
môže  byť  obec,  mesto,  subjek-
ty  mimovládneho  a  občianske-
ho sektora, taktiež iné právnické 
osoby  a  podnikatelia  so  sídlom 
alebo  trvalým pobytom na  úze-
mí  BSK.  Projekty  v  dotačných 

schémach  bude  posudzovať  ne-
závislá  odborná  hodnotiaca  ko-
misia,  ktorej  hodnotenie  bude 
zverejnené  na  elektronickom 
portáli.  Red, zdroj: BSK
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ADVOKÁTSKA 
KANCELÁRIA

ponúka komplexné právne 
služby a právne poradenstvo.

Obráte sa na nás:
tel.: 0949 207 903

www.advokatuherek.sk

Nájdete nás na adrese:
Moyzesova 4/B, 902 01 Pezinok.

Mgr. Michal Uherek
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Mestská veža v novom
Mesto Modra začalo v pondelok 
12.  septembra  s  úpravou  streš-
nej  krytiny  národnej  kultúrnej 
pamiatky  Mestskej  veže,  ktorá 
je  súčasťou  rímsko-katolíckeho 
kostola sv. Štefana kráľa. V sú-
lade  so  záväzným  stanoviskom 
Krajského  pamiatkového  úradu 
je  obnovovaný  pôvodný  náter 
plechovej  strechy  spodnej  časti 
cibuľovitej helmice. Obnovu vy-

konáva  remeselným  spôsobom 
Klampiarstvo  Jozef  Kľúčik, 
Dolná  97,  Modra.  Nový  náter 
na krytine bude identický s dote-
rajším a teda Mestská veža bude 
mať opäť zelenú farbu.
 (red)

Na fotografii: Prvotné úpravy 
strešnej krytiny veže.

BSK: Župné školy sú silným 
partnerom pre zamestnávateľov
Bratislavský samosprávny kraj je v školskom roku 2016/2017 
zriaďovateľom 57 stredných škôl, z toho 14 gymnázií, 36 stred-
ných odborných škôl, 3 spojených škôl, dvoch konzervatórií 
a dvoch jazykových škôl. Školský rok v troch z nich bol otvoriť 
aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

„V prvom rade vidím, že dnešné 
deti majú omnoho viac rozhľa-
du o svete samotnom. Že sú viac 
chtivé v tom svete viac dokázať 
a myslím si, že majú viac mož-
ností. Preto im naozaj želám, 
aby sa v tých možnostiach po-
riadne zorientovali a boli jed-
noducho úspešné.  Tak, ako to 
želáte každý svojim vlastným 
deťom, aby boli úspešnejší, ako 
vy sami, tak to želáme všetkým 
deťom dokopy,“  zaželal  prvá-
kom  predseda  Bratislavské-
ho  samosprávneho  kraja  Pavol 
Frešo študentom na svojej prvej 
septembrovej zastávke v Gym-
náziu  v  Modre,  kde  otváral 
školský  rok  spoločne  s  prezi-
dentom SR Andrejom Kiskom. 
Ten sa dotkol aj postavenia uči-
teľov  v  spoločnosti.  „Školstvo 
potrebuje dostať naspäť svoje 
postavenie v spoločnosti, kto-
ré si zaslúži. Školstvo potrebuje 
naspäť rešpekt a úctu. Rešpekt 
a úctu potrebujú pedagogickí 
pracovníci, všetci, ktorí sú do 
systému vzdelávania zapojení,“ 
vyjadril sa prezident SR Andrej 
Kiska.
Bratislavský  samosprávny  kraj 
je  zriaďovateľom  takmer  šesť-
desiatky  stredných  škôl  v  re-
gióne, ktoré minulý rok navšte-
vovalo 18 151 žiakov. V tomto 

školskom  roku  školy  plánujú 
otvoriť  159  tried  prvých  roč-
níkov,  do ktorých by malo na-
stúpiť  takmer  tri  a  pol  tisíca 
prvákov.  Piatim  župným  ško-
lám pribudli v tomto školskom 
roku aj nové študijné a učebné 
odbory. Na SOŠ  Ivanská  cesta 
v Bratislave je to technik ener-
getických  zariadení  budov,  na 
ŠUV Josefa Vydru v Bratislave 
sa otvoril odbor grafický dizajn, 
na  PaSA  Bullova  2,  Bratisla-
va, nastúpia prváci aj na odbor 
vychovávateľsko-opatrovateľ-
ská  činnosť,  na Spojenej  škole 
v  Ivanke  pri Dunaji  budú mať 
možnosť po novom študovať aj 
budúci  podnikatelia  pre  rozvoj 
vidieka. Tento  odbor  bude pri-
jímať  žiakov  až  od  školského 
roku 2017/18. V Bratislavskom 
regióne  pribudli  aj  dve  centrá 
odborného  vzdelávania  a  prí-
pravy. Prvé je na SOŠ obchodu 
a služieb S. Jurkoviča na Skle-
nárovej v Bratislave a druhé je 
pre  oblasť  technickej  a  apli-
kovanej  chémie  pri  SOŠ  che-
mickej  v  bratislavskom Vlčom 
hrdle. Dovedna ich je v kraji už 
deväť.
Pre  školský  rok  2016/2017 
podpísalo  zmluvy  o  duálnom 
vzdelávaní 35 zamestnávateľov 
s  deviatimi  strednými  školami 

v  zriaďovateľskej  pôsobnosti 
BSK.  Jednou z nich  je  aj SOŠ 
obchodu  a  služieb  S.  Jurkovi-
ča na Sklenárovej 1 v Bratisla-
ve. Spoločnosť Lidl v tejto ško-
le otvára  triedu už po  tretí  raz.  
Žiaci tak majú garantovanú nie-
len prax, ale aj pracovné miesto 
po  skončení  školy.  Motivovať 
ich k tomu môže aj štipendium, 
o ktoré sa postará ich budúci za-
mestnávateľ. 
„Pre nás projekt duálneho 
vzdelávania je nesmierne dôle-
žitá vec preto, lebo naša župa 
si zakladá na tom, aby naše od-
borné školy vychovávali absol-
ventov, ktorí budú mať robotu 
skoro istú, inými slovami ľudí 
pre prax. Preto podporujeme aj 
takéto strategické partnerstvá, 
čiže ďakujeme Lidlu, že môže-
me toto partnerstvo už niekoľko 
rokov rozvíjať. A podporujeme 
v každej možnej línii, kde na-
to môžeme mať vplyv. Obchod 
jedna línia, automobilový prie-
mysel druhá línia, samozrejme, 
aj elektrotechnický priemysel. 
V prvom rade to robíme pre na-
šich študentov, aby si boli istí, 
že keď absolvujú našu odbornú 
školu, tak si ľahko nájdu miesto 
a zároveň kontinuálne prebieha 
zvyšovanie úrovne, to zname-
ná svojim spôsobom tlačíme na 
svojich partnerov, aby tá úro-
veň bola vždy vyššia a vyššia až 
po tú úroveň platovú. Ale záro-
veň máme, samozrejme, ambí-
ciu aj byť takým referenčným 
miestom pre iné župy, aby sme 

mohli ukázať, že takéto partner-
stvá existujú a idú. To je naša 
dlhodobá filozofia v odbornom 
vzdelávaní a tú chceme rozvíjať 
aj naďalej,“ vysvetlil predseda 
Bratislavského  samosprávneho 
kraja Pavol Frešo.
Novinkou  školského  roka 
2016/2017  v  bratislavskom  re-
gióne  je  aj  zmena  SOŠ  auto-
mobilovej Jána Jonáša 5 v bra-
tislavskej Devínskej Novej Vsi 
na  Duálnu  akadémiu.  Jej  zria-
ďovateľom je od 1. 9. 2016 Du-
álna akadémia, záujmové zdru-
ženie právnických osôb, medzi 
ktorými je aj BSK. 
Ďalšou  novinkou  je  aj  zmena 
názvu  SOŠ  na  Svätoplukovej 
v  Bratislave,  z  ktorej  sa  stala 
SOŠ  kaderníctva  a  vizážistiky, 
Svätoplukova 2, Bratislava. 
„V rámci Bratislavského sa-
mosprávneho kraja máme dosť 
jednoznačnú špecifikáciu škôl. 
Máme školy zamerané či už 
na chémiu, strojárstvo či poľ-
nohospodárstvo. Čiže sme zro-
zumiteľným partnerom pre za-
mestnávateľov. Ak majú záujem 
vstúpiť do systému duálneho 
vzdelávania v ktorejkoľvek ob-
lasti priemyslu, tak im vieme 
ponúknuť školu s konkrétnym 
zameraním. Všetko však závi-
sí v prvom rade na rozhodnutí 
zamestnávateľa. Či je na to pri-
pravený, či chce spolupraco-
vať so školou, alebo či má svoj 
plán a vízie už do budúcna na-
stavené a či vie, aká bude ob-
nova a potreba zamestnancov,“ 
zhrnul ponuku škôl a dopyt za-
mestnávateľov  riaditeľ Odboru 
školstva, mládeže a športu BSK 
Roman Csabay.

TS BSK, krátené 
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Malokarpatský región vystavoval na Agrokomplexe
Nitrianske výstavisko Agrokomplex 2016 otvorilo v dňoch 18. - 
21. augusta svoje brány už po 43. krát na ploche viac ako 32 tisíc 
metrov štvorcových s 562 vystavovateľmi. Výstavu si prezrelo 
viac ako 109 tisíc návštevníkov zo Slovenska, z ČR, Maďarska 
a ďalších krajín. O tom, že štátne inštitúcie začínajú venovať 
pozornosť agrosektoru svedčí účasť najvyšších predstaviteľov 
krajiny. Na výstave odovzdali ocenenia Značky Kvality SR pre 
najlepších výrobcov poľnohospodárskych a potravinárskych 
produktov. Na výstavisku sa predstavili i jednotlivé regióny Slo-
venska v rámci 13. ročníka výstavy vidieckeho cestovného ruchu 
a rozvoja vidieka. Medzi vystavovateľmi bolo i OZ Malokarpat-
ský región, ktoré vzniklo v roku 2014. 

Miestna  akčná  skupina  (MAS)
vznikla  na  princípoch  miestne-
ho partnerstva za účelom podpo-
ry a rozvoja vidieckeho regiónu. 
Ide  o  spojenie  občanov,  mimo-
vládnych organizácií, podnikate-
ľov a verejnej správy miest a ob-
cí, ktorí spolupracujú na rozvoji 

územia.  Prezentáciu  OZ  Malo-
karpatský  región  zabezpeči-
la  Malokarpatská  turistická  in-
formačná  kancelária  v  Modre 
a  Mestské  informačné  centrum 
v Modre. Informácie o službách 
v  regióne  poskytovala  Katarína 
Bencová  a  Dominika  Gӧrfӧlo-

vá,  absolventka  Pedagogickej 
a  kultúrnej  akadémie  v Modre. 
Okrem  propagačných  materiá-
lov  z miest  a  obcí  na Malokar-
patskej vínnej ceste prezentovali 
vystavovatelia  i  ponuky  ubyto-
vacích  služieb a výrobky  reme-
selníkov. Spolok vinohradníkov, 
vinárov a priateľov vína Vincúr 
v Modre predstavil svoju ponu-
ku vín od vinárov Juraja Štigli-
ca, Miroslava Duda a z firmy Pe-
reg,  ktoré  získali  ocenenia  i  na 
výstavách  akou  je  Vitis  aurea 
2016 v Modre. 
Stánok navštívili  i známe osob-
nosti  ako  napríklad  Mária  Be-
hanovská  (na  fotografii),  pred-
sedníčka Vidieckeho parlamentu 
na Slovensku, ktorá prerokovala 
s  čestným  predsedom  Sloven-

ského  zväzu  vidieckej  turistiky 
a  agroturistiky  Františkom Ma-
chom  spoluprácu  vo  vidieckej 
turistike  na  Slovensku.  Veľký 
záujem  návštevníkov  bol  o  pa-
vilón  F,  kde  bola  interaktívna 
prehliadka  expozície  „Čaro  vi-
dieka-  čaro  domova“.  V  rámci 
prehliadky  zaujímavých  expo-
nátov mala možnosť predovšet-
kým  mládež  spoznávať  krásu 
slovenskej krajiny a tak ovplyv-
ňovať i svoje postoje. Zaujímavá 
bola  prehliadka  expozícii  zvie-
rat,  techniky,  záhradných  polí-
čok a ďalšie. Návštevníci výsta-
vy mali možnosť načerpať veľa 
nových  poznatkov  z  poľnohos-
podárskej a potravinárskej výro-
by i života na vidieku.

(fm, Matik Modra)

Spomienka na 72. výročie SNP
25. augusta 2016 sme si aj v Modre pripomenuli udalosti viažu-
ce sa k 72. výročiu Slovenského národného povstania. Pri pa-
mätníku oslobodenia v parku pred Kultúrnym domom Ľ. Štúra 
sa stretli občania spoločne so zástupcom primátora Marianom 
Gavorníkom, poslancami mestského zastupiteľstva a zástupca-
mi politických strán. Po úvodnom kladení vencov sa prítomným 
prihovoril M. Gavorník a priblížil históriu. 

Slovenské národné povstanie sa 
začalo 29. augusta 1944 ako ob-
rana  pred  nemeckými  okupač-
nými  jednotkami, nepriamo bo-
lo  i  útokom  proti  autoritatívnej 
vláde na čele s  Jozefom Tisom, 
ako aj  snahou byť na strane ví-
ťazných spojeneckých mocností 
druhej  svetovej  vojny. Centrom 
povstania bola Banská Bystrica. 

Nemecké  jednotky  povstaleckú 
armádu porazili, v noci z 27. na 
28. októbra 1944 časť jej jedno-
tiek  prešla  na  partizánsky  spô-
sob  boja.  Partizáni  pokračovali 
v  bojoch  proti  nacistom  až  do 
oslobodenia  krajiny  sovietsky-
mi, rumunskými a českosloven-
skými vojskami na jar 1945.
 (red, web) 

Družobný turnaj žiakov ZŠ
Dňa 15. 9. 2016 - 16. 9. 2016 
sa konalo partnerské stretnutie 
miest Hustopeče, Benátky nad 
Jizerou  a  Modra.  Každoroč-
ne  sa  naši  žiaci  zo  ZŠ Vajan-
ského a ZŠ Ľ. Štúra stretávajú 
so žiakmi základných škôl na-
šich  partnerských  miest.  Ten-
to rok sa športový turnaj konal 
v meste Hustopeče, kam cesto-
valo 32 žiakov z Modry a odo-
hralo  športové  zápasy.  Súťa-

žilo  sa  v  kategóriách  mladšie 
dievčatá  -  5.,  6.  ročník  a  star-
šie dievčatá 7., 8. ročník, ktoré 
hrali florbal a vybíjanú a druhá 
kategória  boli  mladší  chlapci 
5.  ,6.  ročníka  a  starší  chlapci 
7.,  8.  ročníka,  ktorí  hrali  fut-
bal  a  hádzanú. Najvyšší  počet 
bodov  a  prvé miesto  v  celko-
vom hodnotení zápasov získa-
li  starší  chlapci  7.,  8.  ročníka 
ZŠ,  čiže  Modra  sa  umiestni-

la  celkovo  na  prvom  mieste. 
V rámci ďalších súťažných ka-
tegórií  sme  získali  ešte  jedno 
1. miesto v kategórii mladších 
dievčat 5., 6. ročníka, 2. miesto 
v  kategórii  mladší  chlapci  5., 
6. ročníka a 3. miesto obsadili 
staršie  dievčatá  7.,  8.  ročníka. 
Všetkým  víťazom  blahoželá-
me.  (gal)

Na fotografii: Víťazi turnaja.
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Na fotografii: Viceprimátor Marian Gavorník sa prihovoril občanom.
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Leto 2016 v Mereme
Horúce letné dni väčšina z nás vníma ako čas oddychu, zá-
bavy a dobrodružstiev. Mnohí ich trávime pobytom pri vode, 
v horách, cestovaním po svete, či spoznávaním nových kútov 
našej domoviny. Klienti Domova sociálnych služieb a Zaria-
denia podporovaného bývania Merema tohtoročné leto opäť 
prežili aktívnym odpočinkom.

Pohyb,  dávku  adrenalínu,  po-
cit  víťazstva. To všetko ponúka 
u nás v Mereme veľmi obľúbený 

šport petang. Ak petang - tak tré-
ning, dôsledná poctivá príprava, 
vrcholom ktorej sú zápasy a tur-
naje. Naši klienti sa opäť snažili 
zdokonaľovať v hre na tréningo-
vých  ihriskách  a  svoje  schop-
nosti  a  bojovnosť  predviedli  na 
viacerých  turnajoch  organizo-
vaných  Slovenskou  federáciou 
Pétanque.  Spoločne  sme  sa  zú-
častnili  turnajov  Centrope  Cup 

Slovakia  v  Galante  a  Guľob-
rania  na  ihriskách  Sobodromu 
v  Pezinku.  Naši  klienti  svojou 

hrou, zanietením a bojovnosťou 
dokazujú, že v tomto športe ma-
jú veľké predpoklady na napre-
dovanie a darí sa nám víťaziť.
Ďalšou  obľúbenou  aktivitou 
u  nás  v  Mereme  je  turistika. 
Za  peknou  prírodou  nemusíme 
chodiť  ďaleko. V  okolí Modry, 
Harmónie  a  Piesku  sú  turistic-
ké chodníčky, ktoré máme mno-
hokrát  prechodené. Absolvovali 

sme  niekoľko  turistických  vy-
chádzok a navštívili sme nádher-
né modranské lokality. 
Najväčšou  motiváciou  a  netr-
pezlivo očakávaným dobrodruž-
stvom  býva  už  tradične  letný 
rekondično-relaxačný  pobyt. 
V  tomto  roku  sme  využili  po-
nuku našich priateľov z Betánie 
Senec.  Šesť  krásnych  letných 
dní  sme  strávili  v  penzióne  na 
brehu  seneckých  Slnečných  ja-
zier. Blahodarné účinky slnečnej 
energie, plávanie, jazdu na vod-
nom bicykli,  prechádzky,  sprie-
vodné  kultúrne  podujatia  v  se-
neckom amfiteátri a tiež v areáli 
Slnečných jazier, regeneráciu síl 
a  pohodu  si  naši  klienti  dosýta 
vychutnali a užili. Plávanie sme 
trénovali aj u nás doma v Mere-
me.  Vďaka  finančnej  a  dobro-
voľníckej  pomoci  spoločnosti 
Orange  máme  zrekonštruovaný 
bazén,  ktorý  sme  každodenne 
využívali na relax a športovanie. 
Leto  je  aj  o  spoločných  zážit-
koch  a  zbieraní  nových  skúse-
ností.  Svoje  hrnčiarske  umenie 
naši klienti prezentovali na Sláv-
nosti hliny a v drotárskej a krea-
tívnej dielni už chystajú výrobky 
na Modranské vinobranie. 
Cieľom  mnohých  našich  klien-
tov  je  spoznávať  pre  nich  eš-
te  neobjavené  kúty  Slovenska 
a nadviazať nové priateľstvá. To 
sa im splnilo. Leto vraj mení ce-
loročnú klasiku na niečo, čo nás 
nabíja novou energiou. Už teraz 
sa na to budúcoročné v Mereme 
tešíme.

Darina ROHAĽOVÁ

Včelársky 
krúžok pre 
školákov

V  novom  školskom  roku  pri-
pravila Alifarma vo Vinosadoch 
nový  záujmový krúžok pre  de-
ti s názvom Mladí včelári. Krú-
žok je určený deťom, ktoré ma-
jú  záujem  o  včelárske  remeslo 
a  prírodu.  Počas  školského  ro-
ka  budú  mať  možnosť  získať 
teoretické  i  praktické  zručnosti 
v  starostlivosti  o  včely  a  spra-
covávaní včelích produktov. Do 
nového krúžku sa môžu prihlá-
siť  žiaci  oboch  modranských 
základných škôl. 
Krúžok  bude  fungovať  od  ok-
tóbra  a  to  priamo  na Alifarme 
vo Vinosadoch. Očakávaný po-
čet  detí  v  jednej  skupine  je  10 
- 15. V prípade záujmu sa krú-
žok  rozdelí  na  viacero  skupín. 
Rodičia prihlásených detí budú 
pozvaní  na  úvodné  stretnutie, 
kde  budú  bližšie  oboznámení 
o aktivitách farmy, aj o bezpeč-
nostných  pravidlách.  Výsledky 
toho,  čo  sa  deti  v  krúžku  nau-
čia, budú neskôr prezentovať vo 
svojich školách. 
Projekt  Mladí  včelári  podpori-
la  Nadácia  pre  deti  Slovenska 
z  grantového  programu  Hodi-
na  deťom.  Bližšie  inf.  nájdete 
na  FB: Mladí  včelári www.ali-
farma.sk, tel. kontakt: 0914 248 
160 (po 16.00 h), mail : ivajur@
centrum.sk,  kont.  osoba:  Mgr. 
Ivana Juráčková.  (red)

Vansovej jabĺčka
V  tom  hlbokom  potoku  v  modranských 
Dolných Rozumperkoch od čias komunis-
tickej moci  už  voda  netečie. Ako  chlapci 
sme tam preskakovali  tečúcu vodu a chy-
tali žaby. Voda vyschla, žaby vymreli a po 
nežnej  i  družstevné  vinice  spustli.  Staré 
jablone  a  divé  čerešne  sú obrastené breč-
tanom  a  šípovými  ružami. Metráky  jabĺk 
padajú pod stromy a hnijú. Nik o ne nemá 
záujem... Bolo po oberačkách, bolo i viac 
času. Bol čas na prechádzky. Zamieril som 
práve tam. K suchému potoku do Rozum-
perkov. Na jabloniach sa držali už len ma-
lé, malinké jabĺčka. Boli krásne vyfarbené 
a boli zdravé, zdravučičké. Prototyp bioja-

bĺčok. Neodolal som a na-
oberal  z  nich  do  igelitky. 
Cestou domov som si  spo-
menul, že Terézia Vansová 
takéto  drobné  „špektabi-
lisky“  kedysi  konzervo-
vala. Pokúsil som sa o to 
i ja. Vyumýval som kilo 
jabĺčok  a  z  kila  kryštá-
lového  cukru  som  uvaril 
sirup.  Keď  sirup  vychla-
dol,  vložil  som  doň  jabĺčka 
i so stopkami. Potom som ich krát-
ko povaril. Ozaj  len na krátko. Jabĺčka si 
potom hoveli v sirupe do rána. Ráno som 

ich vybral, sirup riadne varom zahustil 
a opäť som doň nakládol ovocie. Zo-
pakoval som to ešte raz a až na tre-
tí deň som jabĺčka opatrne vložil 

do  pohárov  a  zalial  pre-
hustým  sirupom.  Ro-
zumperské  bioplo-
dy  v  skle  lákavo 
svietili a čakali na 
šancu, kedy sa bu-
dú môcť predstaviť. 

Vidím  to  tak,  že  to bude 
najskôr na záver roka. K via-

nočným  i  novoročným  sviat-
kom  „Vansovej  jabĺčka“  otvo-

ríme  a  budeme  k  nim  pochlipkávať 
dobré slamové víno. Aké, to vám dnes ešte 
neviem povedať. Fedor MALÍK st.
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Aká bola letná sezóna na kúpalisku?
Tohtoročné leto zaznamenalo mnoho tropických dní aj nocí. 
Ulice boli v niektorých dňoch prázdnejšie, ľudia hľadali tieň 
a osvieženie. Aj v tomto roku mesto Modra prostredníctvom 
správy spoločnosti Teplo Modra sprístupnilo mestské letné 
kúpalisko na Kalinčiakovej ulici. Bilanciu sezóny nám posky-
tol konateľ spoločnosti Jakub Liška.

Prevádzka  na  letnom  kúpalis-
ku v Modre prebiehala v sezóne 
2016  štandardne  so  zabezpeče-
ním  všetkých  služieb  nutných 
na  bezpečnú  a  komfortnú  pre-
vádzku podľa príslušných pred-
pisov. V tejto sezóne sme spus-
tili  automatický  dávkovač 

chémie  v  strojovni  a  obstarali 
detskú multifunkčnú  preliezač-
ku  na  spríjemnenie  pobytu  na 
kúpalisku.  Bohužiaľ,  technic-
ký  stav  kúpaliska  nedovoľuje 
skvalitnenie  služieb  či  už  pre-
dĺžením  sezóny  alebo  dobudo-
vaním  areálu  o  detské  ihrisko 

či malý bazén. Aj táto sezóna sa 
niesla v znamení „studenej vo-
dy”  nakoľko  bazén  kúpaliska 
preteká a denne sa dopĺňa veľ-
ké množstvo novej studenej vo-
dy. Táto skutočnosť má zásadný 
vplyv na teplotu vody počas ce-
lej sezóny a odrazilo sa to aj na 
návštevnosti  a  tržbách.  Takis-
to  sme pred otvorením a počas 
prevádzky  riešili  viacero  tech-
nických  problémov  na  potrubí 
či  zariadeniach. Veľmi  radi  by 
sme  do  budúcna  prevádzkova-
li  kúpalisko  v  širšej  sezóne  už 

od  júna  a  v  prípade  potreby  aj 
počas  septembra  a  dobudova-
li  detský  areál  a  skvalitňovali 
priestory  a  služby.  Bude  však 
najprv nutné odstrániť preteka-
nie bazéna a zdvihnúť priemer-
nú  teplotu  vody  tak,  aby  sme 
na kúpalisko prilákali viac náv-
števníkov.  Momentálne  diag-
nostikujeme  bazénovú  jamu 
a  zostarnuté  laminátové  časti, 
ako aj odtokové a prívodné po-
trubia  okolo  bazéna  a  spracu-
jeme  kalkuláciu  nutných  opráv 
tak,  aby  sme  spoločne  s  pred-
staviteľmi mesta mohli vyčleniť 
potrebné  finančné  prostriedky 
na rekonštrukcie. (red, li)

Vďaka Amavetu mohli deti stráviť leto pri mori 
V minulom vydaní Modranských zvestí sme hovorili o det-
skom tábore v Chorvátsku, ktoré organizuje Občianske zdru-
ženie Amavet. Doposiaľ združenie oslovilo mesto Modru každý 
rok so žiadosťou o spoluprácu organizovaní detského tábora 
v chorvátskom kempe Baško Polje. 

„Na základe ponuky z Amavetu 
oslovujeme vždy naše základné 
školy so žiadosťou o spoluprá-
cu pri výbere detí. V tomto ro-
ku sme dostali možnosť podpo-
riť viaceré deti pochádzajúce zo 
sociálne znevýhodneného pros-

tredia, pre ktoré sa v termíne 
24. 6. - 3. 7. 2016 a v termíne 
5. 8. 2016 - 14. 8. 2016 pripra-
vili dva letné tábory v Chorvát-
sku. Mesto Modra na základe 
ponuky z Amavetu oslovilo ve-
denia škôl a v spolupráci s nimi 

sme vybrali 7 detí - Martin (15) 
zo ZŠ Vajanského a 6 detí zo ZŠ 
Ľ. Štúra - Ivan (14), Denis (15), 
Jakub (15) a Kristína (16), Ma-
rek (13) a Dominika (10)“, vy-
svetľuje  Michaela  Galovičová 
z  referátu  školstva  mestského 
úradu. 
Vďaka  podpore Amavet  klubu 
dostali  deti  možnosť  vycesto-
vať za hranice Slovenska a užiť 
si zábavu pri mori. Nadšenie je 
pri všetkých deťoch veľké, pre-

tože v neľahkej životnej situácii 
si  nemôžu  dovoliť  vycestovať 
do  zahraničia,  tak  ako  to  spo-
menul  v  publikovanom  v  roz-
hovore účastník zájazdu Martin 
(15)  v  minulom  čísle  vydania 
MZ.  Mesto  Modra  bude  na-
ďalej  spolupracovať  s Občian-
skym  združením Amavet,  pre-
tože je vždy za dobrú vec a robí 
všetko pre radosť našich detí.

(red, gal)

Víno Modranského vinobrania 2016
Súťaž Víno Modranského vinobrania je vytvorená pre ob-
lasť Modranského vinohradníckeho rajónu (MVR) - Mod-
ra, Vinosady, Šenkvice, Vištuk a Dubová. Odborná komisia 
pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. 13. 9. 2016 
degustovala a hodnotila tiché suché, polosuché biele a čer-
vené vína. Degustácia sa konala v priestoroch a za podpo-
ry Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej. Zaregis-
trovaných bolo 85 vzoriek. 

Šampión súťaže:  vzorka  č. 
109,  Torysa,  Víno  Kmeťo 
Modra, r. 2015, 87.67 b.
Cena Vincenta Šikulu  za 
najvyššie  ocenené  víno  odro-
dy  Veltlínske  zelené  (Zelený 
muškátel, Zelenák) - vzorka č. 
27, Martin Poruban, Modra, r. 
2015, 86.67 b., 
Cena doc. Ing. Jána Farka-
ša, CSc. za najvyššie ocenené 
víno odrody Tramín červený - 
Fedor Malík a syn., Modra, r. 

2015, 86.00 b., 
Cena Vilmy Žákovej  za  naj-
vyššie  ocenené  víno  odrody 
Rulandské  biele  -  vzorka  č. 
15, Daniel Šimonovič, Modra, 
2015, 86.00 b. 
Vinárom  srdečne  blahoželá-
me.  Slávnostné  odovzdávanie 
ocenení  sa  uskutočnilo  po-
čas  Modranského  vinobrania 
v piatok 23. septembra. Hlav-
ným  organizátorom  súťaže  je 
Mesto Modra v  spolupráci  so 

Strednou odbornou školou vi-
nársko-ovocinárskou  a  samo-
správami  obcí MVR.  Ostatné 

výsledky  si  prečítate  v  budú-
com čísle.  (red)

Na fotografii: Hodnotiaca ko-
misia pri práci.
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Modranské vinohrady, naša pýcha a hrdosť
Ak sa prechádzame po modranskom chotári a kocháme sa pa-
norámou vinohradníckej krajiny okom turistu s romantický-
mi pohnútkami, môžeme konštatovať zmenu oproti rokom mi-
nulým - je menej zanedbaných viníc, menej húštin, pokosené 
zelené plochy, pribúdajú nové výsadby, ba tu a tam sa vyná-
rajú zo zabudnutia aj opravené kamenné búdy. Zájdime však 
do modranskej vinice v júni, keď vinič začína otvárať svoju 
dušu,...a vinohrad spieva svoj životný príbeh. V tom čase sa 
začnú prejavovať takmer všetky bolesti a starosti viniča pre-
rozprávané jasnou rečou foliárnej symptomatiky, od nedosta-
ku makro a mikro elementov, nedoriešené chronické boľačky 
z rokov minulých a nastupujúce nové ochorenia,...iskra ro-
mantiky v očiach sa vytráca, nastupujú slzy a zvesené ramená!

Drvivá  väčšina  vinohradov  je 
poznačená  nadbytkom  herbicí-
dov a ich metabolických derivá-
tov v pôde a v samotnej rastli-
ne. Primát možno  jednoznačne 
prisúdiť  účinnej  látke  glyfosát 
a tesne za ním vedie flazasulfu-
ron. Po 20-tom júli už nielen fy-
topatológovi, ale aj všímavému 
vinohradníkovi musí byť jasné, 
že modranské vinice majú váž-
ny fytosanitárny problém, ktorý 
nielenže  mení  efektivitu  práce 
tých,  ktorí  sa  vinohradníctvom 
a  vinárstvom  zaoberajú  profe-
sionálne,  ale  v  strednodobom 
horizonte  to  zmení  už  spomí-
nanú panorámu vinohradníckej 
krajiny. Reč je o ochorení vini-
ča, ktoré spôsobujú drevokazné 
huby.
Výpadok krov v dôsledku ocho-
renia  spôsobeného  drevokaz-
nými hubami začína už v sied-
mom  produkčnom  roku  veku 
viniča a v niektorých vinohrad-
níckych regiónoch dosahuje až 
30%.  Obhliadka  vinohradov 
v modranskom  chotári  na  pre-
lome mesiacov júl-august 2016, 
ktorú  som  vykonal  spoločne 
s francúzskym vinohradníckym 
auditorom  a  modranskými  vi-
nohradníkmi  -  rodina  Rarigo-
vých  len  potvrdila  moje  kon-
štatovanie  z  predchádzajúcich 
rokov  o  katastrofálnom  fyto-
sanitárnom  stave modranských 
viníc: priemerný výpadok krov 
spôsobený  drevokaznými  hu-
bami je v rozpätí 15-20% v zá-
vislosti  od  polohy  konkrétnej 
vinice.  Symptomaticky  sa  tie-
to  ochorenia  prejavujú  tigrovi-
tosťou  listovej plochy  (farebné 
obrazce  pripomínajúce  tigriu 

kožu),  zakrpateným  vzrastom 
letorastov,  v  kritickom  štádiu 
vývoja  choroby  to  vedie  k  ná-
hlemu kolapsu rastliny, odliste-
niu  uprostred  vegetačného  ob-
dobia  a  vyschnutia  viničového 
kra. Tigrovitosť viničových lis-
tov spôsobujú dve skupiny dre-
vokazných  patogénov  označo-
vaných ako eSCA alebo BDA. 
eSCA je najstaršie kryptogam-
né  ochorenie  viniča  známe  už 
od  čias  Rimanov  zapríčine-
né  5  rôznymi  druhmi  parazi-
tických  húb  z  rôznych  čeľadí. 
Ide o huby, ktorých zárodky sú 
uvoľňované  z  plodníc  celoroč-
ne,  pričom  nesené  vzduchom 
infikujú  vinič  cez  vlhké  a  čer-
stvé rezné rany na kmienku ale-
bo  letorastoch  (predovšetkým 
ak  je  mierna  a  daždivá  zima). 
Vo vnútri  viničového kra  huba 
spôsobí  úplnú  dezorganizáciu 
bunečného systému, rozloží sa-
motné  drevo  pričom  spočiatku 
napadne impregnované vonkaj-
šie časti kmeňa, následne pros-
tredníctvom mycélia  rozloží  aj 
drevnatú časť. Drevo nadobud-
ne  mäkkú,  drobivú  konzisten-
ciu, rastlinné tkanivo má špon-
giovú  štruktúru  žltkastej  farby. 
Ochorenie  známe  ako  BDA 
bolo  identifikované  až  v  roku 
1999 vo Francúzsku. Bionómia, 
epidemiológia  ako  aj  sympto-
matika týchto patogénov je veľ-
mi  podobná  so  skupinou  para-
zitických  húb  spôsobujúcich 
ochorenie  eSCA.  Zo  začiatku 
vegetačného  obdobia  registru-
jeme  normálny  vývoj  viniča 
bez  typickej  foliárnej  sympto-
matiky,  prirodzené  nasadenie 
kvetenstva a  formovanie strap-

cov. Pred fenofázou 77 (uzatvá-
ranie  strapcov  podľa  BBCH) 
dochádza k viditeľnej degradá-
cii strapcov a následnému úhy-
nu viničového kra. 
Posledným vážnym patogénom 
zo  skupiny  drevokazných  húb 
je eutypa lata, ktorá spôsobuje 
ochorenie  známe  pod  názvom 
eutypióza  viniča.  Huba  prezi-
muje na povrchu napadnutých 
a  odumretých  výhonkov,  pri-
čom  svoju  virulentnosť  si  za-
chováva  minimálne  5  rokov. 
Uvoľňované  spóry  sú  šírené 
vetrom  a  infikujú  predovšet-
kým miesta po reze viniča. Po 
prichytení  na  rezných  ranách 
preniká  do  cievneho  systému 
kmeňa  a  drevnatých  letoras-
tov.  Huba  produkuje  sekun-
dárne  mykotoxíny,  ktoré  sa 
symptomaticky prejavia, v po-
rovnaní  s  BDA  alebo  eSCA, 
pomerne skoro, a  to už na za-
čiatku  vegetácie:  skracovanie 
internódií  výhonkov,  zvrásne-
né a pohárikovité listy s nekró-
zou  a  rozstrapkaným  okrajom 
a žlté sfarbenie listov. Základ-
ným predpokladom na zastave-
nie šírenia týchto patogénov je 
každoročná  likvidácia  oreza-
nej drevnej hmoty. Pod slovom 
likvidácia  nemyslím  vyťahať 
ostrihanú drevnú hmotu z me-
dziradia a uskladniť ju na okra-
ji vinohradu!
Takto si vytvárame permanent-
ný  zdroj  nákazy,  a  to  nielen 
spomínaných  drevokazných 
húb,  ale  celej  plejády  hubo-
vých  patogénov,  s  ktorými 
vinohradník  musí  celoročne 
zápasiť  o  úrodu.  Pri  pravidel-
ných  kontrolách modranských 
viníc  sa  mi  zdá,  že  každý  vi-
nohradník  v  Modre  je  mikro-
biológ a hubár nadšenec, takže 
si  v  prírodných  podmienkach 
zakladá  hneď  vo  vinici  živý 
herbár  húb  botanicky  zatrie-
dených do oddelenia: Ascomy-
cota. Sú dve možnosti ako lik-
vidovať drevnú hmotu.
ekonomicky  náročnejšie:  a) 
vyviezť  celú  hmotu  z  vino-
hradu  na  skládku  biologické-
ho  odpadu;  b)  vyťahať  jed-
noročné  a  viacročné  drevo  na 

okraj  vinohradu,  zavolať  fir-
mu s mobilným štiepkovačom 
a štiepku z vinohradu vyviesť. 
ekonomicky  a  agrotechnicky 
prijateľnejšie:  hmotu  vyťahať 
z medziradia a na okraji vinice 
ju spáliť. Takto sa  to vždy ro-
bilo a v iných vinohradníckych 
krajinách sa to robí aj doteraz, 
len na Slovensku narazíme na 
nezmyselnú  legislatívu,  ob-
medzenia,  nariadenia,  zákazy 
a príkazy, akoby daňovým po-
platníkom  nebol  vinohradník 
ale  škorce,  pozoruhodné  bak-
térie,  morfologicky  príťažlivé 
cikády, farebné motýle, vzácne 
huby, statné diviaky a subtílna 
raticová zver,... ale nezabúdaj-
me kolektívne - vinohradník je 
volič  !  V  posledných  rokoch 
k  nám  zavial  vietor  pokroku 
fundovaných špecialistov z be-
tónových mestských aglomerá-
cii, ktorí radia ako pristupovať 
k  drevnej  hmote  ekologicky, 
environmentálne  priateľsky, 
argumentujúc mystickými  for-
muláciami  typu:  čo  sme  prí-
rode vzali  (teda úrodu)  tak  jej 
aj  niečo vráťme  -  teda drevnú 
hmotu. Takže za posledné roky 
mysticizmu  v  poľnohospodár-
stve  sme  začali  drevnú  hmotu 
drviť  a  rozťahovať  po  chotári 
v medziradiach viniča - však sa 
nám  to všetko prirodzene  roz-
loží a pôda sa nám prirodzene 
obohatí o živiny.
Nerozumiem  prečo  v  nemoc-
niciach  sestričky  nerozvláčajú 
po  trávnikoch  nemocničných 
parkov  použité  obväzy,  zakr-
vavené vaty a tampóny, ...však 
predsa ide tiež o buničinu, teda 
prirodzene rozložiteľnú hmotu 
s  nutričnou  hodnotou  pre  ne-
mocničný  trávnik,  teda  mest-
ský  biotop  a  v  širších  súvis-
lostiach dokonca aj o mestský 
ekosystém.  Prečo  sa  nemoc-
ničný odpad vyváža v uzatvo-
rených  kontajneroch  na  špe-
cializované  skládky,  kde  sa 
použitý materiál  najprv  vyste-
rilizuje a až potom uloží, resp. 
sa vyváža do spaľovní. V tom-
to  prípade  je  odpoveď  každé-
mu  jasná.  Infikovaná  drev-
ná hmota z vinohradu  je  snáď 
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menej  epidemiologicky  ne-
bezpečná?  Panelákovým  eko/
bio-expertom a tvorcom legis-
latívy  to  určite  neuškodí,  ale 
viniču určite áno!
Na  tomto mieste  chcem  u  vi-
nohradníkov apelovať na zdra-
vý rozum a na ich vlastnú pe-
ňaženku. O pár  rokov väčšina 
z  menších  vinohradníkov  ne-
bude finančne  schopná  nepre-
stajne  podsádzať  vypadnuté 
kry  a  neprestajne  produkovať 
mínus  v  domácom  rozpočte. 
Podsadba  len  v  prvom  roku 
predstavuje v priamych nákla-
doch 300-350 euro/ha za pred-
pokladu,  že  máte  len  2%  vý-
padok krov. V ďalších rokoch, 
v  dôsledku komplikovanejšie-
ho obrábania,  sa vám náklady 
na  1  kg  dopestovaného  hroz-
na neprestanú zvyšovať. Bude 
potrebné  apelovať  na  primá-
tora  a mestské  zastupiteľstvo, 
aby  mesto  Modra,  i  napriek 
všetkých  možným  legislatív-
nym,  inštitucionálnym  a  ad-
ministratívnym  obmedzeniam 
Slovenskej  republiky,  prijalo 
Všeobecne  záväzné  nariade-
nie,  ktorým  sa  stanovia  dva 
termíny  v  priebehu  kalendár-
neho  roku,  kedy  modranskí 
vinohradníci  budú môcť  páliť 
drevnú hmotu priamo vo vini-
ciach, samozrejme pri dodrža-
ní potrebných bezpečnostných 
a  požiarnych  opatrení.  Neteší 
ma úloha maratónca Jóbových 
zvestí,  ale  keď  už  hovorím 
o  fytosanitárnom  stave  mod-
ranských  viníc,  nedá  mi  ne-
spomenúť ešte jeden problém, 
ktorého  riešenie  je  však  nad 
rámec  právomoci  samospráv. 
Ide o alarmujúci výskyt cikády 
s  exotickým  menom  Scapho-
ideus  titanus  v  modranskom 
chotári a šírenie karanténneho 
patogénu  -  fytoplazma  zlatis-
tého  žltnutia  viniča  (odbornú 
informáciu  nájdete  v  časopise 
Vinič a víno, 06/2014). existu-
je množstvo odborných publi-
kácií, ktoré poukazujú na rov-
nicu:  kde  sa  vyskytuje  cikáda 
Scaphoideus  titanus  tam  sa 
o  2-3  roky  začnú  prejavovať 
symptómy  ochorenia  bakteri-
álnej fytoplazmózy a následne 
o 4-5 rokov začne vinohradník 
klčovať vinicu. I napriek tomu 

na liste karanténnych škodcov 
ePPO (európska a stredozem-
ná organizácia ochrany rastlín) 
sa  nachádza  bakteriálny  pato-
gén  a  nie  jeho  prenášač  -  ci-
káda.  Takže  logika  európskej 
byrokracie je nasledovná: naj-
prv sa musí vinica nakaziť a až 
potom sú štáty európskej únie 
povinné nahlásiť výskyt karan-
ténneho patogénu a podniknúť 
opatrenia  na  zabránenie  šíre-
nia ochorenia,...takže neprece-
ňujme  intelektuálny  potenciál 
európskeho  úradníka.  Samo-
zrejme,  žiadne  nariadenie  eÚ 

nezakazuje  používať  zdra-
vý  rozum na národnej úrovni. 
Žiaľ, príkladom nie je Sloven-
sko,  ale  Rakúsko:  keď  sa  ob-
javil  prvý Scaphoideus na  ich 
území, tak si vláda operatívne 
sadla s vinohradníkmi a na ce-
loštátnej úrovni zaviedli veľmi 
striktné  opatrenia.  Výsledok? 
Výskyt  ochorenia  je  plne  pod 
kontrolou, mizivé  percento  tu 
a  tam  v  niektorých  vinohrad-
níckych  regiónoch,  no  hlavne 
nikto neklčoval vinice.
Nestačí, aby si vinohradník in-
dividuálne chránil svoju vlastnú 
vinicu. Cez Nariadenie vlády je 
potrebné dosiahnuť celoplošný 
monitoring  a  povinné  insekti-
cídne  zásahy  na  všetkých  plo-
chách  kde  rastie  vinič,  pustá-
ky nevynímajúc. A  tu  je  jeden 
z kameňov úrazu. Kto bude na 
Slovensku  povinne  vykonávať 
insekticídne zásahy na 3 500 ha 
zanedbaných  viníc,  kto  donúti 
majiteľov  viníc  v  celom  spek-

tre  spoločenského  rebríčka, od 
unavených  dôchodcov,  mestá, 
obce  až  po  svieže  politické 
„elity“,  aby  sa  v  záujme  celo-
plošného  zastavenia  karantén-
neho  ochorenia  starali  o  svoje 
pozemky.  Druhý  kameň  úra-
zu,  minimálne  do  roku  2020, 
je skvostný program nášho Mi-
nisterstva  poľnohospodárstva 
o  Integrovanej  produkcii,  kto-
rá dotačne orientovaným vino-
hradníkom bráni použiť účinné 
prípravky  ochrany,  ...insekticí-
dy  obzvlášť.  Takzvané  biolo-
gické prípravky, ktoré môže vi-

nohradník  poberajúci  dotáciu 
použiť neobmedzene, majú jed-
nu  obrovskú  výhodu...pre  pre-
dajcu  a  distribútora  agro/bio/
eko chémie... sú neúčinné, resp. 
sú účinné, keď je infekčné rizi-
ko okolo nuly. V konečnom dô-
sledku,  ak  vinohradník  nechce 
klamať  a  podvádzať môže  ce-
lú  dotáciu  nášho  Ministerstva 
odovzdať  predajcom  postre-
kov a  rôznym štátnym ustano-
vizniam,  ktoré  sú  v  dotačnom 
procese  tiež  úspešne  zapojené 
s  natrčenou  rukou  prijímateľa 
povinných platieb...pod rôznou 
zámienkou.
Karanténny patogén, o ktorom 
hovorím,  je  obligátny  parazit 
lykového pletiva viniča. Ocho-
renie  sa  najprv  prejaví  na  lis-
toch: okraje sú ohnuté smerom 
dolu,  list  nadobudne  trojuhol-
níkový  tvar,  u  bielych  odrôd 
sa  listy  sfarbujú  do  zlatožlta, 
u modrých odrôd do tmavočer-
vena. Letorasty majú skrátené 

internódia  s  typickým zig-zag 
rozmiestnením,  v  neskoršom 
štádiu ochorenia sa na letoras-
toch  objavujú  výrazné  čierne 
škvrny,  mladé  strapce  zasy-
chajú,  na  starších  strapcoch 
vädnú a scvrkávajú sa bobule. 
V prípade karanténneho ocho-
renia  -  fytoplazma  zlatistého 
žltnutia  viniča  hroznorodého 
by  malo  zaznieť  unisono  zo 
strany  primátorov  a  starostov 
miest a obcí, ktoré sú „postih-
nuté“  vinohradníctvom.  Nie 
prosiť, ale požadovať od nami 
platených  politikov  urýchlenú 

nápravu  existujúceho  legisla-
tívneho  stavu  s  cieľom  zave-
denia celoplošných a účinných 
opatrení, skôr než bude nesko-
ro!  Vinohradníci  sú  v  súčas-
nosti  organizovaní  v  jednom, 
monumentálnom  profesnom 
združení, aktivizujte teda svo-
jich predstaviteľov, predsedov, 
podpredsedov,  tajomníkov,  no 
proste  kohokoľvek,  aby  od 
opakovaných  verbálnych  dek-
larácií  o  riešení  tohto  problé-
mu na  úrovni Ministerstva  už 
konečne prešli k činom - Sca-
phoideus nečaká, Scaphoideus 
sa šíri ďalej.

RNDr. Bruno GÁBEL, 
CSc., Modra-Harmónia

Na fotografii: Zľava francúz-
sky auditor Olivier Sepval, po-
radenský správca 65 000 ha vi-
níc vo Francúzsku, modranský 
vinár Igor Rariga a Bruno Ga-
bel sa spoločne podujali vyhod-
notiť stav viníc v Modre.
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Náš príbeh píšete vy - víťazný príbeh súťaže 
vyhlásenej Hotelom Zochova chata
„Môj otec sa narodil na Zocho-
vej  chate“,  povedal  pred  rok-
mi môj muž  s  hrdosťou v hla-
se  mojim  rodičom,  keď  sa  im 
bol predstaviť na prvej návšte-
ve ako nádejný ženích. „Čo??? 
To na tej chate?“ opýtala som sa 
s úžasom. 
„Ale nie, takto sa hovorovo na-
zýva  celá  rekreačná  oblasť  na 
Piesku. Pôvodne  to bola osada 
po  nemecky  hovoriacich  dre-
vorubačov  v  lese  pri  Modre. 
Tam sa narodil môj otec v ka-
mennom domčeku, ktorý patril 
Modre, asi 400 metrov od mies-
ta, kde stojí Zochova chata.“
S manželom nás vždy niečo ťa-
halo do prírody, veď sme aj ako 
mladí chodievali na čundre, nič 
lepšie sme si ani nevedeli pred-
staviť.  Po  dvadsiatich  rokoch 
sme  sa  obzerali  po  možnosti 
kúpy nejakej chatky na Piesku. 
Manžel  zostavoval  svoj  rodo-
kmeň,  preto  sa  naše  výlety  do 
prírody stále viac orientovali na 
Piesok. Jedného dňa pani z rea-
litnej kancelárie povedala man-
želovi:  „Je  tu  ešte  jeden  dom 
na  predaj  hneď  nad  horárom.“ 
„Ale  veď  tam  sa  narodil  môj 
otec!“ ohúrene odvetil môj muž 
neveriac tomu, čo počuje.
Udalosti po vojne ťažko zasiah-
li po nemecky hovoriacich dre-
vorubačov  a  ich  rodiny,  lebo 
boli  nútene  a  náhle  presunutí 
do deportačných lágrov, odkiaľ 
väčšinu z nich v rámci nespra-
vodlivej  a  nezmyselnej  kolek-
tívnej viny odsunuli do Nemec-
ka. Manželov  dedko  s  rodinou 
mal  to  šťastie v nešťastí nedo-
stať  sa  medzi  tých,  ktorí  boli 
vysťahovaní  do  Nemecka,  ale 
dom na Piesku opustil a odišiel 
aj s rodinou do Bratislavy. Bo-
li to zložité a ťažké časy... Hľa-
dali  sme chatu na predaj  a na-
šli sme starorodičovský dom na 
predaj. Náhoda? Osud? Že  ľu-
dia, ktorí sa po odchode manže-
lovho dedka z Piesku do domu 
nasťahovali  a  neskôr  ho  odkú-
pili  od  mesta  do  svojho  vlast-
níctva,  dom  práve  predávali? 
Každopádne  sme  dom  kúpili 

v roku 2015 za všetky na-
še celoživotné úspory. Dl-
ho potrvá, kým 200-ročný 
dom  uvedieme  do  stavu, 
ktorý bude čo najviac pri-
pomínať  niekdajší  drevo-
rubačský  dom,  ale  tešíme 
sa ako malé deti z toho, že 
sa pohybujeme po mieste, 
kde  kedysi  žili  generácie 
manželových predkov.
Pár metrov od nášho domu 
je  kaplnka  Márie  Magda-
lény, pred ktorou sa v lete 
každú nedeľu konajú bohosluž-
by.  Sú  krásne,  v  krásnom  pro-
stredí,  chodievame  na  ne  s  ra-
dosťou. 
Takisto s radosťou chodím vždy 
po omši na kávu do hotela Zo-
chova  chata.  Sama,  manžel  si 
na dedovizni vždy robotu nájde. 
Tak sa začala moja láska k ho-
telu Zochova chata.
V roku 1933 bola Zochova cha-
ta prvýkrát uvedená do prevádz-
ky. V roku 1933, čiže v tom is-
tom  roku,  sa narodil manželov 
otec  -  môj  svokor.  Predstavu-
jem  si manželovho  dedka,  ako 
pracuje v  lese s ostatnými dre-
vorubačmi a ťažia drevo, z kto-
rého sa potom stavala Zochova 
chata.
Predstavujem  si  manželovu 
babku,  ako  sa  tehotná  pozerá 
na to, ako rastie Zochova chata. 
Toto  miesto  má  svoju  osobitú 
energiu, má v sebe niečo, čomu 
sa hovorí genius loci - dobrého 
ochranného ducha. V ro-
ku 1945, podľa spomie-
nok manželovej tety Idy, 
práve  na  Veľkú  noc  pri 
prechode  frontu  Zocho-
va  chata  poskytla  úkryt 
v pivnici miestnym dre-
vorubačom.  Nemecky 
hovoriacich  drevoruba-
čov  okolití  ľudia  nazý-
vali  huncokári,  čo  bola 
skomolenina nemeckého 
slova holzhacker - v pre-
klade  drevorubač.  Toto 
etnikum,  ktorého  samo-
ty  boli  roztrúsené  v  le-
soch Malých  Karpát  od 
18-teho storočia, bolo po 

vojne kruto postihnuté, ale tí čo 
zostali, sa naďalej stretávali vo 
sviatok  Márie  Magdalény  pri 
kaplnke na Piesku. 
Z jedného stretnutia v päťdesia-
tych  rokoch minulého  storočia 
máme  ich  spoločnú  (dnes  už 
historickú) fotografiu, na ktorej 
sú pred Zochovou chatou. 
Z  pôvodnej  Zochovej  chaty 
je  dnes  krásny  a  dobrý  hotel, 
tak ako môj svokor bol krásny 
a dobrý človek. V hoteli Zocho-
va chata je príjemný a usmieva-
vý personál a ja úprimný úsmev 
zbožňujem.  A  robia  najlepšiu 
kávu  na  svete!  Pri  mojich  ká-
vičkách,  občas  prilepšených 
nejakou  dobrotou  z  lákavého 
výberu  v  jedálnom  lístku,  som 
so záujmom pozorovala okolie, 
hotelových hostí. Ako vchádza-
li  do  výťahu  s  batožinou,  ako 
sa občas v bielom froté župane 
pristavili pri
bare a pritom sa mi v hlave pre-

háňali  myšlienky...  Ako  to 
asi v ďalších priestoroch ho-
tela vyzerá? Nedumala som 
dlho. Chcem byť ubytovaná 
v  tomto  hoteli!  Chcem  ho 
lepšie poznať!
A veru sa tak aj stalo. One-
dlho som s manželom a ba-
tožinou vchádzala do výťa-
hu ako hotelový hosť. Šesť 
nocí  som  tam  spala  ako 
v  bavlnke.  áno,  boli  sme 
tam ubytovaní šesť nocí. 
Manžel cez deň pracoval na 

dome a večer sme si užívali ví-
rivku, manžel aj bazén a saunu 
a  ja  som  si  dokonca  dopriala 
aj  vynikajúcu  reflexnú masáž, 
ktorú  som  si  vybrala  z množ-
stva  ponúkaných  masáží.  Bo-
la  to  super  dovolenka! O  nie-
koľko mesiacov neskôr sme si 
znovu  užívali  príjemné  chvíle 
v  hoteli  Zochova  chata  na  ví-
kendovom pobyte a budeme sa 
do hotela  stále vracať,  lebo  je 
úžasný, človek si v ňom krásne 
oddýchne  -  hosťom  totiž  nao-
zaj poskytuje služby adekvátne 
svojim  štyrom  hviezdičkám. 
A  k  tomu  všetkému  máme 
k nemu citový vzťah  a všetko 
na  Zochovej  chate  vnímame 
mysteriózne a ľúbime.
 Erika GRAUSOVÁ 

Na fotografiách: Erika Grau-
sová na návšteve hotela a his-
torická rodinná fotografia pred 
Hotelom Zochova chata.
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Spomíname
Rok 2006 zostal hlboko a bolest-
ne  vrytý  do  našej  pamäte  stratou 
milovaných blízkych bytostí. Ne-
stihli ani kvietky zvädnúť na čer-
stvom  mamičkinom  hrobe  a  už 
sme sa s veľkou bolesťou a žiaľom rozlúčili s mojim jediným bra-
tom, manželom a dedkom Leopoldom Herchelom, ktorého Všemo-
húci povolal k sebe vo veku nedožitých 50 rokov jeho pracovitého, 
obetavého a čestného života. Vykúpil ho z veľkého utrpenia, kto-
ré spôsobili ťažké zranenia po havárii, ktorú zapríčinil iný svojou 
hazardnou jazdou pri výkone povolania. 4. septembra sme si pri-
pomenuli s veľkým smútkom jeho nedožité 60. narodeniny a ne-
dožitých 40 rokov sobáša s manželkou Máriou, ktorá zomrela pred 
viac ako 9 rokmi a ktorej venoval veľkú starostlivosť v jej takmer 
30 ročnom ťažkom invalidnom ochorení a dlhodobom pripútaní na 
lôžko. Kto ste  ich poznali, prosím o  tichú spomienku. S vďakou 
sestra a švagriná Irena Herchlová, rodina, priatelia a známi.

Tichá spomienka
Dňa 8. 9. 2016 uplynulo 28 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, dedko, pradedko Vin-
cko Horváth. Ten, kto ťa poznal, spomenie si. Kto 
Ťa mal rád, nezabudne na Teba a tí, ktorí Ťa milo-
vali, u tých zostávaš navždy v srdci. S láskou a úc-
tou si na Teba spomína celá rodina.

Spomienka
Dňa 10. 10. 2016 si pripomíname nedožité 100. na-
rodeniny  Ing.  Jána  Flaškára  z Modry.  Celý  život 
pracoval v bankovníctve a od roku 1953 až do od-
chodu  do  dôchodku  pôsobil  ako  riaditeľ  okresnej 
pobočky  Slovenskej  sporiteľne  Bratislava-vidiek. 
Napriek útrapám, ktoré prežil počas 2. sv. vojny a v zajateckom tá-
bore v St. Pantaleone, si zachoval životný optimizmus, lásku k ži-
votu a zmysel pre spravodlivosť, ktoré vštepoval aj svojim deťom 
a  vnúčatám. S  láskou  a  úctou  spomínajú  dcéry Vlastička, Danka, 
Jarka s manželmi, syn Ján s manželkou, 8 vnúčat a 17 pravnúčat.

Nezabúdame
A tým z nich Bože, čo už nie sú me-
dzi nami a ktorých kryje čierna zem, 
ktorým len sám vieš správnu adresu, 
tým pošli od nás tiché „ďakujem“. Ak 
chceme  žiť,  musíme  zachovávať  vo 
svojej pamäti, vo svojom srdci, „pri živote“ aj tých, s ktorými sme 
sa mali  radi. To  nie  je  len morálne  prikázanie,  to  je  podmienka 
dôstojnosti  nášho života. S hlbokou úctou a vďakou  spomíname 
na drahého otecka, dedka a pradedka Michala Herchela, ktorý nás 
opustil 7. augusta pred 16 rokmi vo veku 81 rokov a na našu drahú 
mamičku, babičku a prababičku Margarétu Herchlovú, ktorú sme 
navždy stratili 21. júla pred 10 rokmi. V týchto veľmi skromných, 
pracovitých, obetavých bytostiach navždy prebývala láska, viera, 
trpezlivosť,  starostlivosť,  štedrosť  a  ochota  pomôcť  tam,  kde  to 
bolo potrebné. Vďaka týmto Bohumilým vlastnostiam mohli zvlá-
dať aj  ťažké obdobia a  skúšky v darovanom priestore, v ktorom 
spoločne kráčali 54 rokov. Vďaka vám, drahí rodičia za všetko, čo 
ste pre nás vykonali, sprostredkovali a zanechali, za veľkú lásku, 
ktorou  ste nás zahŕňali. Ďakujem Bohu za  to,  že môžem prichá-
dzať k vášmu tichému lôžku a za silu pokračovať vo vašich srdcu 
milých a vzácnych činnostiach. Kto ste ich poznali, prosím o tichú 
spomienku. Dcéra Irena a rodina.

Narodili sa:
Abeille Marion  30. 7.
erceg Valentina  6. 8.
Faráriková Malvína  15. 8.
Juranová Danica  27. 8.
Kukumbergová Sára  10. 8.
Mokrý Tomáš Alexander  15. 8.
Ružek Leo  28. 8.
Sládek Juraj  16. 8.
Trnovec Matej  31. 8.
Uherčík Radovan  24. 8.

Opustili nás:
Čepcová Anna, 52 r.  25.6.
Ing. Urbanovič Juraj, 65 r.  5. 8.
Vančová Hedviga, 88 r.  10. 8.
Regina Peter, 63 r.  17. 8.

Jubilanti:
90 ročná

Fleischhackerová Alžbeta  20. 9.
80 roční

Dudová Viera  30. 9.
Jakubec Viliam  27. 9.
Skovajsová Marta  20. 9.
Slaboň Bohumil  3. 9.
Vašiová Helena  13. 9.

75 roční
Antušek Václav  27. 9.
Kintler Pavel  28. 9.
Kintlerová Božena  2. 9.
Klúčik Pavol  9. 9.

SpoločenSká kronika

Mgr. Kubíková Mária  8. 9.
Miklovičová Jozefa  11. 9.
Ing. Petrakovič Viktor  6. 9.
Skovajsa Juraj  25. 9.
Tvrdoňová Marta  23. 9.
Valach Bohumír  3. 9.
Ing. Valera Jozef  25. 9.

70 -roční
Baďurová Katarína  15. 9.
Bachratá Viera  6. 9.
Bojkovská eulália  30. 9.
Džubina Ivan  19. 9.
Ing. Filo Václav  28. 9.
Fleischhackerová Želmíra 14. 9.
Košnár Vladimír  6. 9.
Pavúková Angelika  18. 9.
Ružičková Margita  13. 9.
Smolenická elena  10. 9.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov

Zosobášili sa
Mgr. Cyril Dugovič
a Veronika Pažitná  13. 8.
Matej Satko
a Mgr. V. Holzmannová  27. 8.
Marek Oroszi
a Veronika Kukumbergová  3. 9.

Eva HORNÁČKOVÁ,
matrikárka

Riadková inzercia II.
 z Pilates-pokračujeme!  Všet-

kým  záujemcom  o  cvičenie  na 
chrbticu, kĺby, držanie tela. Pre-
bieha  každú  stredu  v  telocvič-
ni Centra voľného času na Štúro-
vej ulici v Modre, vždy v stredu: 
1.  hodina  o  19.00  hod.  pre  po-
kročilých, 2. hodina o 20.10 hod. 
pre začiatočníkov (začne od 21. 
9. 2016).  Info pre nových

cvičencov na: 0903 135 613

 z Doučujem  anglický  jazyk, 
konverzáciu, gramatiku.

Tel.: 0903 442 136
 z Hľadáme do prenájmu rodin-

ný dom v Modre a okolí.
Tel.: 0940 834 926 

 z Kúpim  nestavebný  pozemok 
(vinica, pusták, lúka a pod.) Har-
mónia, Kráľová, Modra na poľ-
nohospodárske účely.

Tel.: 0905 101 500

Spomienka
Dňa 30. 9. 2016 uplynie 10 rokov od smrti Jozefa 
Gilana. S úctou a láskou spomína syn Peter s man-
želkou, vnuk Peter a vnučka Lea s rodinami.

Ticho 
spomíname
V tomto roku uplynulo 10. a 9. vý-
ročie, kedy nás opustili naši rodičia 
a  starí  rodičia  Vincent  a  Ľudmila 
Petrakovičoví. Kto ste ich poznali, 

venujte im spolu s nami tichú spomienku. Najbližšia rodina.
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Habáni a habánska keramika
Dejinami Habánov sa v poslednom čase zaoberalo viacero au-
torov a všetci jednoznačne konštatovali, že prínos Habánov 
bol pre hmotnú kultúru veľký a ich vplyv na národnú kultúru 
ešte väčší. Habáni sú potomkovia novokrstencov, vyhnaných 
po roku 1525 z Nemecka pre náboženské názory. V roku 1526 
sa usadili na Morave, v roku 1621 ich z Moravy vyhnali a pre-
to sa aj títo trvale usadili na Slovensku.

Novokrstenstvo  vzniklo  ako 
podoba  protestantizmu.  Cie-
ľom bolo uvádzať do života so-
ciálne  zásady  podľa 
evanjelia.  Do  rozpo-
ru  s  feudálnym  po-
riadkom  a  cirkevnou 
hierarchiou sa dostali 
preto,  že  neuznávali 
vrchnosti, ich jedinou 
vrchnosťou  bol  Boh. 
Nechceli  požičať  ani 
peniaze  cisárovi  na 
vedenie  vojny.  Ako 
remeselníci  nevyrá-
bali  také  výrobky, 
ktoré by slúžili vojne 
alebo  také,  čo  by  sa 
používali  na  prepych 
a márnivosť. Považo-
vali  sa za  jediné pra-
vé Božie dietky, lebo 
Boh  sa  v  nich  stre-
tá  a  Duch  svätý  ich 
vedie.  Svojich  du-
chovných  si  volili 
spomedzi  seba.  Tieto  politické 
a náboženské názory  im získa-
li  dvoch  úhlavných  nepriate-
ľov: štát a cirkev. Preto boli od 
samého  začiatku  novokrsten-
ci  prenasledovaní  a  vyháňaní. 
Myšlienky evanjelia o chudobe 
boli  podkladom  pre  ustanove-
nie  náboženskej  komúny.  Ma-

jetok mohla mať iba kresťanská 
habánska  obec,  ktorá  poskyto-
vala  každému  všetko  potreb-

né pre  telo  i  dušu. Každý  člen 
obce bol za to povinný poctivo 
pracovať.  Habáni  boli  zväčša 
remeselníci,  práve  svojou  sta-
točnou  prácou  a  dokonalejšou 
organizáciou  výroby  ako  v  ce-
choch, prispeli k vyššej úrovni 
remeselnej výroby u nás.
Do  našich  kultúrnych  dejín  sa 

zapísali hlavne ako výrobcovia 
ušľachtilej  majoliky,  jednodu-
cho  povedané  ako  džbánkari. 
Na Slovensku sa začali vyrábať 
majolikové džbánky až po roku 
1622.  Dovtedy  sa  vyrábali  len 
na Morave. Najstarší zachovaný 
džbánok pochádza z roku 1593. 
Bádateľ  Heřman  Landsfeld, 
ktorý robil výskum aj u môjho 
otca  emila  Majnholda  v  Ľub-

jetovej  sa  domnieva, 
že  výroba  džbánkov 
vznikla súčasne na Mo-
rave  aj  na  Slovensku. 
V Brodskom sa spomí-
na  roku  1560  „služob-
ník  slova“  talianskeho 
pôvodu  Francesco  Di 
Saag, a teda treba pred-
pokladať  talianskych 
prisťahovalcov.  Druhá 
zmienka  o  prítomnosti 
Talianov  v  Brodskom 
je  z  roku 1588, keď  sa 
z  Brodského  vysťaho-
vali  do  Veľkých  Levár 
a  v  nasledujúcom  ro-
ku  bola  zistená  výroba 
džbánkov.  Rovnako  sa 
spomínajú  príslušníci 
habánskeho dvora v Po-
divíne, kde bola bohatá 
výroba keramiky, Podi-

vínski Habáni sa po roku 1621 
presťahovali do Košolnej a tam 
pokračovali  vo  výrobe.  Kore-
ne  habánskeho  rodu  národné-
ho  umelca  Ignáca  Bizmayera 
sú  pevne  spojené  s  Košolnou. 
Práve tu Heřman Landsfeld pri 
vykopávkach  nasmeroval  ži-
votnú cestu u mladého  Ignáca. 

Touto cestou zároveň chcem ja 
a moja rodina zablahoželať mu 
k jeho 94. narodeninám. Praje-
me  mu  v  mene  všetkých  gra-
tulantov  veľa  dobrého  zdravia 
a tvorivých síl do ďalšej práce. 
Habánski majstri boli jednodu-
chí  dedinskí  remeselníci,  ktorí 
do  svojej práce vkladali nielen 
remeselnú zručnosť, ale aj svoj 
umelecký  vkus,  takže  vytvára-
li  tvarovo  a  ornamentálne  vy-
vážené,  farebne  zladené  die-
lo. Boli to ľudoví umelci, ktorí 
svojim umením položili základ 
súčasnej  džbánkarskej  tvorbe, 
reprezentovanej  hlavne  Mod-
rou. Medzi  najvzácnejšie  kusy 
zo  zbierok Západoslovenského 
múzea  treba  spomenúť  zbier-
ku  habánskych  tanierov  z  ro-
kov 1676-1711, džbánky z roku 
1680, podnosy, čutory, kachlice 
z Košolnej z roku 1663, akroté-
rie a iné...
Tradícia v Modre i napriek ťaž-
kostiam pokračuje,  čoho dôka-
zom  je aj Slávnosť hliny a  iné 
podujatia.  Nesmieme  zabud-
núť  na  majstrov,  ktorí  oživu-
jú  tradíciu:  Ignác  Bizmayer, 
Marián  Liška  a  syn,  výborný 
kruhár  Ľuboš  Šimonovič,  Igor 
Mesík, manželia Malinoví, Mi-
ro  Malinovský,  Zlatica  Ďureje 
a jej syn, kolektív pracovníkov 
z Majoliky a mnoho ďalších ke-
ramikárov  a  pracovníkov.  Ve-
rím, že kríza pominie a vráti sa 
sláva modranských džbánkarov 
a  hrnčiarov. V  hline  a  vo  víne 
je pravda.

Emil MAJNHOLD, ml. 

Na fotografii: Cechový džbán 
Cechu debnárskeho z Častej.

i n f o r m a č n é  s y s t é m y
k o m p l e x n é  I T  s l u ž b y

EMELIX, s.r.o.
Štúrova 61

MODRA

www.emelix.sk

SKLAD � PREDAJŇA � ERP ELCOM � VÝROBA � ÚČTOVNÍCTVO 

PORADENSTVO
INŠTALÁCIA

TECHNICKÁ PODPORA

SOFTVÉR PRE VAŠU FIRMU

U nás kúpite: látky, vlnu, ihlice, háèiky, 
háèkované hraèky, gombíky, èipky 

Nájdete nás na Štúrovej 42, 900 01 Modra

NOVOOTVORENÁ PREDAJÒA GALANTÉRIE
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Koncerty v Zelenom lese
Pietna spomienka na obete holokaustu 
V dňoch 9. - 10 septembra sa konali na pietnom mieste zva-
nom Zelený les v Modre-Kráľovej dva koncertné večery ve-
nované spomienke na udalosti holokaustu. Deviaty septem-
brový deň je dňom spomienky na obete holokaustu a rasovo 
motivovaného násilia. Práve niekdajší pozemok po rodine 
Grünwaldovej prebudovali miestni dobrovoľníci na pietne 
miesto Zelený les. Ten nesie posolstvo spomienok na obete ho-
lokaustu, ktorých počet dosiahol viac ako 15 miliónov. 

Pozvanie organizátora OZ Poľ-
né  ľalie  pri  miestnom  evan-
jelickom  zbore  prijal  spevák 
židovských  piesní,  umelec  er-
vín  Schönhauser.  Miestnym 
poslucháčom  predstavil  svoje 
precítené  vystúpenie  v  hudob-
nom  sprievode  klaviristu  Igora 
Bázlika  a  klarinetistu  Rudolfa 
Cikatricisa.  Sám  umelec  čerpá 
vo  svojich  prednesoch  z  osob-
ných skúseností, keď bol v det-
stve  spoločne  s  rodinou  odvle-
čený do koncentračného  tábora 
v Seredi a v Terezíne. Nasledu-
júci deň, po slávnostných Služ-

bách Božích vystúpil so svojim 
repertoárom  12  členný  dycho-
vý  orchester  Slovenskej  evan-
jelickej a. v. cirkvi v Srbsku na 
čele  so  svojom  zakladateľom, 
študentom  evanjelickej  boho-
sloveckej  fakulty  v  Bratislave 
Miroslavom  Poničanom.  Or-
chester  vznikol  v  roku  2013, 
jeho  repertoár  obsahuje  sklad-
by cirkevnej hudby a piesne hrá 
v štvorhlasej úprave.  (red)

Na fotografii: Hosť Zeleného 
lesa, spevák hebrejských piesní 
Ervín Schönhauser.

Jablkové hodovanie
Typické  podujatie  Župnej  je-
sene  sa  v  tomto  roku  uskutoč-
ní  8.  októbra  2016  v  Modre 
v  priestoroch Malokarpatského 
osvetového  strediska,  sídliace-
ho v kaštieli na Hornej ulici 20. 
Obľúbené podujatie je venova-
né  jablkám a dobrotám z nich. 
V  ponuke  budú  jablká  vare-
né, pečené, sušené a na mnoho 

ďalších  spôsobov. Pod záštitou 
Bratislavského  samosprávneho 
kraja  sa  koná  Jablkové  hodo-
vanie  zároveň  na  16  miestach 
kraja.  Podujatie  je  jedinečným 
produktom  cestovného  ruchu 
a prezentuje tak kraj, ako aj kaž-
dé z miest, ktoré sa zapája. Pod-
robnejšie  informácie  na  web 
stránke: www.moska.sk.  (red)

Štefan Cpin: Ako kresliť princezné
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V  Bratislave  bola  vo  štvrtok  8. 
9.  2016  sprístupnená  výstava 
Štefan Cpin Ako kresliť princez-
né. V galérii s názvom „TOTO! 
je taká galéria” sú vystavené ilu-
strácie - obrázky, ktoré si pamä-
táte z knižiek, čo sme čítali ako 
deti,  ale  aj  z  tých,  ktoré mnohí 
dnes čítame svojim deťom.  Ilu-
strátorov, ktorí tieto knihy ozdo-
bovali častokrát ani nepoznáme, 
málokomu napadne hľadať vza-
du v knižke meno písané malými 
písmenkami.  A  takto  nám  uni-

ká,  aká  je  slovenská  ilustrátor-
ská tradícia úžasná. Ilustrácia je 
umeleckým dielom, rovnako ako 
obraz alebo grafika. 
Toto!  je  galéria  na Moskovskej 
29 v Bratislave ponúka unikátnu 
výstavu. Sprístupnená  je na po-
žiadanie a to nasledovne: utorok 
- streda od 15.00 do 19.00 a vo 
štvrtok  od  9.00  do  12.30  a  od 
13.30 do 16.00. Kontakty: 0907 
706  081,  0907  282  944  a  0903 
373 428. Výstava bude sprístup-
nená do novembra 2016. Výsta-
vu z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.
 (red)
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Modranské gitarové tóny
8. Medzinárodný gitarový festival 2016
Umelecké trojdňové letné podujatie sa uskutočnilo už po 
ôsmykrát vďaka múdremu vedeniu v meste, ktoré dobre vie, 
že tento druh podujatia výborne zviditeľňuje Modru a jej oko-
lie. Festivalové koncerty v dňoch 15. - 17. júla sa rozoznievali 
v modranskom Nemeckom evanjelickom kostole. 

Prvý  deň  vystúpilo  Sliezske  gi-
tarové  okteto  v  zložení:  Dawid 
Bonk,  Jan  Kudełka,  Franciszek 
Wieczorek,  Katarína  Wieczo-
reková,  Wojciech  Gurgul,  Ra-
dosław  Wieczorek,  Wojciech 
Rysiecki  i  Krzysztof  Koło-
dziej.  Bohato  zúčastnené  publi-
kum  si  vypočulo  stály  reperto-
ár okteta ako Uwertura egmont 
Ludwiga van Beethovena, Tańce 
cygańskie  Joaquína Turiny, Bo-
lero  Mauricea  Ravela,  Orawa 
Wojciecha Kilara, zazneli sklad-
by  venované  oktetu  japonskej 
skladateľky  Keiko  Fujiie  Rain 
for  the  Cashew  Nuts  a  Wido-
kówka  z  Gór  Jerzego  Bauera. 
Koncert publikum ocenilo vrúc-

nym potleskom a okteto po uve-
dení programu zahralo ešte nie-
koľko prídavkov.
Druhý festivalový koncert uvie-
dol  Andrea  Dieci  v  súčasnosti 
najlepší  taliansky  gitarista.  Vy-
počuli  sme  si  Grand  Solo  Fer-
nando  Sora,  Suitu  brazílsku 
Heitora  Villi-Lobosa  a  Suitu 
Compostelana  Federico  Mom-
pou.  Štýl  hry  tohto  umelca  je 
profesionálne  ovládanie  fareb-
nosti  znenia  gitary.  Jeho  intro-
vertná  výpoved  bola  odmenená 
ováciami  modranského  festiva-
lového publika, ktoré si vyžiada-
lo hudobné prídavky. Druhá časť 
koncertu patrila Duetu Classico, 
manželskému  páru  Małgorzate 

a  Andrzejovi  Otremba.  Zahra-
li  šlágre flautovo-gitarového  re-
pertoáru Fantázia na témy z ope-
ry  Carmen G.  Bizeta  Francoisa 
Borne’a, Sonatinu op. 205 Mario 
Castelnuovo-Tedesco  a Historiu 
Tanga ástora Piazzolli. Flautist-
ka  potvrdila  svoje  bohaté  skú-
senosti  v  najlepšom  poľskom 
symfonickom orchestri NOSPR- 
Katowice.Virtuózne  vystúpenie 
dueta sa veľmi zapáčilo.
V tretí festivalový večer sa pred-
stavil  srbský  gitarista  Uroš  Do-
činovič,  pedagóg,  umelec,  pub-
licista  a  organizátor  hudobných 
podujatí.  Zahral  pre  nás  vlastné 
skladby inšpirované slovanským 
a  balkánskym  folklórom,  prepl-
neným  charakteristickým  tem-
peramentom, publiku sa koncert 
veľmi páčil. Záver festivalu pat-
ril Pavlovi Remenárovi - barytón 
a  Miriam  Rodriguez  Brüllovej 
-  gitara. Dueto nás  prenieslo  do 

rôznych  častí  hudobného  sveta, 
piesne  španielske,  latinsko-ame-
rické.  Miriam  hrala  niekoľko 
skladieb  sólo  (ástor  Piazzolla, 
Aldo  Rodriguez).  Spevák  očaril 
svojím speváckym umením a po-
čas nespočetných prídavkov, keď 
zazneli ľudové piesne z Moravy, 
zazreli sme nie jednu slzu štastia 
v  oku  poslucháčov  na  koncerte 
v plno obsadenom kostole.
Gitarový  festival  sa vydaril,  za-
znamenali  sme  vysokú  úroveň 
podujatia,  výborná  účasť  po-
slucháčov  potvrdila,  že  gitaro-
vé  umenie  je  v Modre  obľúbe-
né  a  festival  sa  stal  súčasťou 
modranského  kultúrneho  leta. 
Medzinárodný  gitarový  festival 
podporili:  Mesto  Modra,  Brati-
slavský samosprávny kraj, Fond 
na  podporu  umenia,  Poľský  in-
štitút  Bratislava,  Taliansky  kul-
túrny inštitút Bratislava, Cirkev-
ný zbor eCAV - Modra, 3 stromy 
event hotel, organizačne poduja-
tie  pripravilo  Kultúrne  centrum 
Modra.  Katarína

WIECZOREKOVÁ

Nemecký evanjelický kostol v Modre
Tak duchovný, ako aj kultúrny stánok 
Prvé septembrové dni priniesli do Modry opäť niekoľko za-
ujímavých kultúrnych podujatí. Tak, ako už mnohé, usku-
točnili sa viaceré z nich v nemeckom evanjelickom kostole 
na Dolnej ulici. Priestor s atmosférou a jedinečným duchom 
zvykne byť hostiteľom výstav a koncertov. 

V uplynulých mesiacoch  v  ňom 
účinkovali  v  rámci  festiva-
lu Hudba Modre  (foto vľavo)  aj 
umelci  ako Moyzesovo  kvarteto 
a sopranistka eva Šušková, state 
zo svojej knihy prečítala spisova-

teľka  Veronika  Šikulová.  Kon-
certovali  aj  Nothing  But  Swing 
Trio,  žiaci  a  pedagógovia  Zák-
ladnej  umeleckej  školy  v  Mod-
re,  Bergerovo  trio  a  saxofonista 
z Poľska Ryszard Żolędziewski.

Ďalší  z  dlhoročne  organizova-
ných koncertov v modranskom 
nemeckom  evanjelickom  kos-
tole býva tradičný jesenný kon-
cert,  ktorý  spoločne  pripravuje 
spoločnosť  Wertheim  a  mesto 
Modra.  Počas  tohtoročného 
koncertu  sa  v  nedeľu  11.  sep-
tembra  2016  predstavila  Mod-
ranom  i  návštevníkom  zo  širo-
kého  okolia  hudobníčka  Sima 
Martausová  a  zoskupenie  The 

Gospel Family (fotografia vpra-
vo). Výťažok z koncertu vo výš-
ke 1500 eur bude použitý na ob-
novu priestorov kostola. 
Nemenej  zaujímavá  je  aktuál-
na výstava s názvom Otvorené 
dvere,  ktorá  prezentuje  diela 
súčasných slovenských výtvar-
níkov. Počas vernisáže vystúpi-
la  hudobníčka  Jana  Andevská 
(fotografia v strede).  Výstavu 
je možné  si  pozrieť  ešte  do  2. 
októbra vždy od štvrtka do ne-
dele v čase od 13.00 do 18.00.
 (red)
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60. výročie Mestskej knižnice v Modre
13. októbra 2016 si pripomenieme 60. rokov otvorenia Kultúr-
neho domu Ľudovíta Štúra a tiež sprístupnenie Mestskej kniž-
nice v Modre. V Dejinách Modry sa dozvedáme, že od r. 1956 
do konca 80. rokov bol Kultúrny dom Ľ. Štúra jediným zaria-
dením svojho druhu v okolí Modry. 

O  tom,  ako  vznikala  stavba  sa 
zmieňuje  dlhoročný  zanietený 
osvetový  pracovník,  neskôr  ria-
diteľ KDĽŠ Ladislav Štefko „...
výstavba budovy trvala viac ako 
20 rokov. Bolo to zapríčinené 
vážnymi spoločenskými okolnos-
ťami v rokoch 1936 - 1956 a rok-
mi vojny, zmenou dodávateľov 
stavebných prác. Budova bola 
verejnosti odovzdaná pri príle-
žitosti 100. výročia smrti Ľudo-
víta Štúra, ktorého meno nosí 
v svojom čestnom názve. Obdo-
bie výstavby KDĽŠ bolo akýmsi 
svedectvom nie ľahkej doby me-
dzivojnového obdobia. Napriek 
mnohým prekážkam, ktoré stá-
li v ceste, sa verejnosť dočkala 
kultúrneho stánku a prijala ho 
s nadšením. Projektantom budo-
vy bol Ing. arch. Artúr Slatinský, 
staviteľ Šimon Tománek. Stavbu 
ukončil Okresný stavebný pod-
nik Pezinok. Modrania sa pripá-
jali ako brigádnici dokončovací-
mi prácami, bolo treba upraviť 
priestranstvo. Týždeň pred odo-
vzdaním občania vysadili stro-
my, okrasné kríky, zasiali trávu 

a vytvorili spleť chodníkov a prí-
jemných zákutí. Bol to jedinečný 
prejav lokálpatriotizmu a vzťahu 
k mestu. Kultúrny dom bol verej-
nosti sprístupnený ako významná 
kultúrna inštitúcia mesta s roz-
siahlou činnosťou: predstavilo sa 
tu množstvo divadelných hier, kde 
hrali profesionálni herci, ale aj 
veľa ochotníckych divadiel, zbo-
rových spevokolov, či poetických 
večerov.”
Samostatne  sa  vynímala  otvore-
ná  a  sprístupnená Mestská  kniž-
nica. Práca knižnice sa datuje od 
r.  1953,  najskôr  ako  ľudová,  či 
osvetová knižnica a od roku 1956 
mestská  knižnica  v  budove KD-
ĽŠ. V tom čase mal knižný fond 
750 zväzkov a v r. 1981 už mala 
knižnica  30  039  zväzkov.  Prvou 
odbornou  knihovníčkou,  neskôr 
vedúcou knižnice, bola zanietená 
pracovníčka Anna Čepcová. V  r. 
1962 bola prijatá ďalšia kvalifiko-
vaná sila eva Ružičková, neskôr 
Anna  Lopašovská.  Knižnica  vy-
budovala aj pobočky v Harmónii 
a na Kráľovej, aby priblížila kni-
hu a prácu s ňou čitateľom. Ďalej 

sa  knižnica  rozšírila  o  priestory, 
vytvorilo sa samostatné oddelenie 
pre dospelých  s kútikom politic-
kej literatúry a detské oddelenie.
Knižnica organizovala najmä be-
sedy o knihách, besedy s ilustrá-
tormi kníh, uskutočňovali množ-
stvo  podujatí  ako  rozprávkové 
popoludnia,  hlasné  čítania,  lite-
rárno-náučné  súťaže,  či  kvízy. 
Mestská  knižnica  dostala  viace-
ré  ocenenia.  V  Obecnej  kronike 
mesta Modry sa môžeme dočítať, 
ako  vyzerala  činnosť  modran-
skej  knižnice v 90.  rokoch. Vte-
dajší  inšpektor  kultúry  a  mest-
ský  kronikár  Pavol  Mruškovič 
zaznamenal:  „Aj  naďalej  bola 
činnosť  Mestskej  knižnice  bo-
hatá,  v  r.  1987  obhospodarovala 
31  974  zväzkov kníh,  z  toho  30 
%  náučnej  literatúry,  25%  lite-
ratúry pre deti a mládež. Knižni-
cu navštevovalo 1 510 čitateľov, 
ktorí  uskutočnili  73  165  výpoži-
čiek ročne. Knižničné fondy boli 
v  priebehu  roka  doplnené  o  no-
vé knihy v hodnote 30 307 Kčs.“ 
Pracovníčky knižnice venovali aj 
naďalej  pozornosť  rozmanitým 
činnostiam v práci s knižným tex-
tom, besedy so spisovateľmi, dra-
matizácii  rozprávok,  čítaniu  pre 
materské školy, organizovali roz-
právkové  popoludnia,  venovali 
pozornosť najmladším čitateľom, 

školákom, o čom svedčí Kronika 
knižnice od r. 1996 až do r. 2016. 
V  priebehu  rokov  2015  -  2016 
bola  Mestská  knižnica  rozšírená 
o  nové  priestory.  Pribudla  nová 
detská čitáreň a obnovený fond li-
teratúry pre deti. V júni tohto roku 
bola verejnosti  sprístupnená Let-
ná čitáreň knižnice, kde si môžu 
návštevníci  prečítať  dennú  tlač, 
noviny, časopisy a knižky a jej sú-
časťou je kútik pre deti. Letná či-
táreň vytvorila tiež nový priestor 
pre literárne a multižánrové veče-
ry. V Mestskej knižnici obnovuje 
knižničný  fond  a  zároveň  vyra-
ďuje  zastaraná  literatúra  -  belet-
ria, detské knižky a tiež odborná 
literatúra.  Bolo  vyradených  viac 
ako 2000 knižiek, ktoré sa nahra-
dia  novými  titulmi.  V  budúcom 
roku bude v knižnici spustený do 
prevádzky  elektronický  knižnič-
ný systém KIS MaSK v spoluprá-
ci so Slovenskou národnou kniž-
nicou.
Zdroj: Dejiny Modry (Juraj Žu-
del, Ján Milan Dubovský a kol., 
1. vyd., Mesto Modra, 2006. Dve 
jubileá modranskej kultúry pri 
príležitosti 135. výročia ochot-
níckeho divadla a 25 rokov KD-
ĽŠ Modra) Ladislav Štefko, 1981. 
- 26 s.
Obecná kronika mesta Modry
Kronika knižnice od roku 1984-
2016

Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

V letnej čitárni sa stretneme aj počas budúceho leta
Novým  oddycho-
vým  miestom  pre 
Modranov  i  náv-
števníkov  z  okoli-
tých  obcí  sa  toto  le-
to  stala  letná  čitáreň 
pri Kultúrnom dome. 
Z  pôvodne  nevyu-
žívaného  a  spustnu-
tého  pozemku  nad 
jazierkom  pri  kul-
túrnom dome vznik-
lo  príjemné  miesto 
na  oddych  a  čítanie, 
nielen  pre  čitateľov 
a  členov  Mestskej 
knižnice  v Modre.  Čitáreň  po-
núkala  možnosť  prelistovať  si 
dennú  tlač,  noviny,  časopisy 

a tiež možnosť vypiť si tu dob-
rú kávu, čaj alebo limonádu. Li-
terárne  a  multižánrové  večery 

prilákali  návštevní-
kov z Modry, Pezin-
ka a ďalších obcí. Ich 
hosťami  boli  vychy-
tení  autori  a  inter-
preti Mirka ábelová, 
Veronika  Šikulová, 
Peter Krištúfek, Šte-
fan  Kuzma,  Pavol 
Tomašovič,  Ľubi-
ca  Suballyová,  Ľu-
bomíra  Miháliková, 
Jana  Andevska,  An-
na Wieczorek, Patrik 
Lančarič,  ktorí  nás 
previedli  súčasnou 

slovenskou  prózou,  poéziou 
a  hudbou.  Letnú  čitáreň  počas 
literárnych  večerov  navštívilo 

približne 200 návštevníkov.
V  budúcom  roku  budeme  po-
kračovať v literárnych večeroch 
a  tiež  rozširovať ponuku  letnej 
čitárne.  Pripravujeme  rozšíre-
nie  aktivít  pre  deti  a  chceme 
obohatiť ponuku novín a časo-
pisov  v  slovenskom  aj  anglic-
kom jazyku. Ak máte dobré ná-
pady alebo vám v letnej čitárni 
tento rok niečo chýbalo, napíšte 
nám na e-mailovú adresu rena-
ta.kulifajova@kcmodra.sk.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

Na fotografii: Spisovateľka 
Mirka Abelová a režisér Patrik 
Lančarič v letnej čitárni.
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Aktovka spisovateľa Vincenta Šikulu
V týchto dňoch si umelecký svet pripomenie nedožité 80-te 
narodeniny slovenského spisovateľa, publicistu, muzikanta, 
dramaturga a básnika Vincenta Šikulu. Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku v spolupráci s mestom Modra a ďalšími part-
nermi pripravili pri tejto príležitosti výstavu fotografií. 

Prvým  z  viacerých  spomien-
kových  podujatí  bolo  otvo-
renie  fotografickej  výstavy 
s  názvom  Aktovka  Vincenta 
Šikulu.  Návštevníci  tak  mô-
žu  nahliadnuť  do  Šikulovho 
života  na  výstave  sprístupne-
nej od 14. 9. do 23. 10. 2016 
v  budove  historickej  radnice 
v  Modre.  Počas  slávnostnej 
vernisáže  vystúpilo  hudobné 
teleso  Moyzesovo  kvarteto 
so  skladbou  Musica  slovaca, 
skladateľa Iľju Zeljenku. 
Riaditeľka  Malokarpatskej 
knižnice Daniela Tóthová (na 
foto vľavo) v úvode spomenu-
la:  „Táto výstava je súkrom-
nou, intímnou spomienkou 
na Vincenta Šikulu. Ďakuje-
me mestu Modra, primátorovi 
Petrakovičovi, aj pani Kvet-
kovej z Kultúrneho centra 
v Modre. Sme veľmi radi, že 
sme získali aj podporu obce 

Dubová a výstava je dotvore-
ná z finančných prostriedkov 
dotačného systému Bratislav-
ského samosprávneho kraja 

To, čo vidíte, je dielom Vero-
niky Šikulovej (na foto vpra-
vo) a rodu Šikulovcov. Posie-
lali fotografie a z nich sme 
vyberali. Ďakujem najmä Ve-
ronike, ktorá to brala profesi-
onálne, ale aj osobne a mys-
lím, že z výstavy je to cítiť. 
Ďakujem všetkým ostatným, 
ktorí nám pomáhali“. (red)

Vincent Šikula - 80
Cyklus spomienkových podujatí 
Vincent Šikula, spisovateľ, básnik, autor kníh pre deti a mlá-
dež, publicista, dramaturg a hudobník. Narodil sa 19. 10. 1936 
a zomrel 16. 6. 2001. V tomto roku, v roku jeho nedožitých 80 
narodenín pripravuje mesto Modra, Malokarpatská knižni-
ca v Pezinku, obec Dubová a Modranská muzeálna spoločnosť 
cyklus kultúrno-spoločenských podujatí. 

Prvým z nich bolo otvorenie fo-
tografickej  výstavy  s  názvom 
Aktovka Vincenta Šikulu. Inšta-
lovaná je v priestoroch historic-
kej  radnice na Štúrovej ulici 54 
v Modre.
Počas štyroch mesiacov, od sep-
tembra  do  decembra,  ponúkne 
Malokarpatská  knižnica  v  Pez-
inku  cyklus  literárnych  poduja-
tí  pre  žiakov  základných  škôl, 
venovaných  práve  Vincentovi 
Šikulovi a jeho tvorbe. Druhým 
kultúrnym podujatím bude báb-
ková hra podľa rovnomennej po-
viedky Vincenta Šikulu: Vajíčko 

sliepky  liliputánky.  Účinkujú 
žiaci Základnej umeleckej školy 
v Modre. Premiéra hry bude vo 
štvrtok 20. október 2016 v Kul-
túrnom  dome  Ľ.  Štúra.  Treťou 
súčasťou  cyklu  bude  slávnost-
né  odhalenie  pamätnej  tabule 
na budove Základnej umeleckej 
školy,  niekdajšej Ľudovej  školy 
umenia, v ktorej Šikula pôsobil. 
Autorom  tabule  je  akademický 
sochár  Marián  Polonský  a  jej 
odhalenie sa bude konať 21. ok-
tóbra  2016  o  17.00  pred  budo-
vou školy.
O  tom,  že  Nebýva  na  každom 

vŕšku  Šikula  sa  môžeme  prísť 
presvedčiť do Kultúrneho domu 
Ľ. Štúra v rovnaký deň, ako od-
halíme pamätnú  tabuľu, 21. 10. 
O  19.00  hodine  bude  predsta-
vená  kompozícia  slova,  hudby 
a tanca v režijnej taktovke spiso-
vateľa Daniela Heviera a režisé-
ra Patrika Lančariča.
O dva dni neskôr, 23. októbra sa 
presunieme do modranského Ki-
na Mier  na  odpremietanie  zná-

meho filmu Otec ma  zderie  tak 
či  tak.  Začiatok  premietania  je 
o 19.30 hodine.
Jesenný  cyklus  spomienok  na 
spisovateľa Vincenta Šikulu za-
vŕši  sprístupnenie  výstavy  „Pa-
mätná izba“ v Univerzitnej kniž-
nici v Bratislave. 
Podrobnejšie  informácie získate 
na  telefónnom čísle 033/647 21 
12, kancelária Kultúrneho centra 
Modra.  (red) 

Veršobranie 
s Ľ. Feldekom

Podujatie  veršobranie  má  svo-
ju  prehistóriu.  Všetko  sa  zača-
lo  v  roku  1998  v Radvani,  pod 
názvom Radvanské veršobranie, 
pod umeleckým vedením a z ini-
ciatívy  Slavomíry  Očenášovej 
Štrbovej.  Na  podujatí  sa  stretá-
vali  začínajúci  autori,  renomo-
vaní literáti a to celých 10 rokov. 
Z každého  ročníka vyšli biblio-
fílie.  Po  desiatich  rokoch  vyšla 
antológia  autorov  pod  názvom 
Otvorené cesty. To bolo posled-
né stretnutie v Radvani. Od roku 
2009  začala  modranská  poetka 
Ľubomíra Miháliková a Spoloč-
nosť priateľov poézie usporadú-
vať  autorské  literárne  stretnu-
tia  s  poéziou  a  to  pravidelne 
v októbri,  v  čase úrody hrozna. 
Symbolicky  sa  píšu  básne  na 
vysušené  viničové  listy.  Takto 
si  návštevníci  podujatia  odnesú 
verš nielen v srdci, ale aj zhmot-
nený  na  jesennom  viničovom 
liste.  Tohtoročné  Modranské 
veršobranie  sa  uskutoční  4.  ok-
tóbra o 18.00 v Kultúrnom dome 
Ľ. Štúra. Hlavným hosťom veče-
ra bude spisovateľ Ľubomír Fel-
dek.  (red) FO
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Modranskí turisti navštívili Pieniny
Na záver letných prázdnin Modranský turistický spolok pre 
svojich členov usporiadal päťdňový zájazd na Pieniny. Rázovitá 
krajina so skalnými bralami nad riekou Dunajec ako aj ľudová 
architektúra, gastronómia, atmosféra goralskej muziky a náre-
čia prilákala viac ako štyridsať turistov z Modry a okolia. 

Bohatý program zájazdu sa začal 
prehliadkou  pamiatok  historic-
kej  Levoče.  Druhou  zástavkou 
bolo Hniezdne v parku Nestvil-
le, kde sa turisti zoznámili s his-
tóriou liehovaru. Svoje turistické 
batohy  zložili  Modrania  v  cha-
te  Pieniny  v  obci  Lesnica,  kto-
rá  leží  priamo  pod  Pieninský-
mi skalami nad riekou Dunajec. 
Program  turistických  pochodov 
bol  bohatý,  začal  putovaním 
z  obce  Veľký  Lipník  cez  hory, 
pasienky  do  Červeného  Kláš-
tora.  Spiatočnú  cestu  do  Lesni-
ce  turisti  absolvovali  na  dvoch 
drevených  pltiach  po  Dunajci. 
Výrečným sprievodcom bol Ru-
dolf Velička,  starosta  obce Ma-

jere,  ktorý  pútavo  informoval 
turistov o atrakciách na Dunajci 
a  v  regióne.  Vyvrcholením  po-

bytu  na Pieninách bola  náročná 
turistická  túra  o  dĺžke  15  kilo-
metrov z Červeného Kláštora na 
skalnaté Tri Koruny  na  poľskej 
strane. Za slnečného počasia bol 
nádherný výhľad z 982 m vyso-
kej skaly na okolie. Pri prechode 
hrebeňom cez vyhliadku Sokol-
nica zastihla modranských turis-

tov búrka s hromobitím. Návrat 
na chatu Pieniny bol očakávaný, 
skúsený  hotelier  Janko  Gondek 
- pieninský goral pripravil zaují-
maný večerný program pre una-
vených  Modranov.  Nevšedným 
zážitkom  bolorázovité  pasova-
nie za gorala. Humorným spôso-
bom prijali  za  goralov  predsed-
kyňu Modranského  turistického 
spolku evu Solgovú  a  čestného 
predsedu  Slovenského  zväzu 
vidieckej  turistiky  a  agroturisti-
ky  Františka  Macha.  Menovací 
dekrét a čierny klobúk s pierkom 
im  bude  pripomínať  toto  atrak-
tívne  podujatie  a  ich  pobyt  na 
Pieninách. Záverečný deň poby-
tu navštívili  turisti  hrad  a  skan-
zen  v  Starej  Ľubovni.  Úspešný 
výlet ukončili členovia MTS kú-
paním  na  termálnom  kúpalisku 
vo  Vrbove  pod  Tatrami.  Vodič 
autobusu Jozef Ježovič bezpečne 
priviezol  modranských  turistov 
domov s bohatými zážitkami, za 
čo mu patrí poďakovanie účast-
níkov zájazdu.  (fm)

Za novými zážitkami a poznatkami na kolesách
V rámci Európskeho týždňa športu sa aj naša škola zapojila do viacerých 
športových podujatí. Keďže pohyb by mal byť súčasťou nášho každodenného 
života v akejkoľvek forme, žiaci 6. A sa 13. septembra vybrali na exkurziu do 
vinárstva Karpatská perla v Šenkviciach na bicykloch. 

Podnik  žiaci  navštívili  aj  v  predchádzajú-
com  školskom  roku.  Tentokrát  sa  zozná-
mili  s  ďalšími  technologickými  postupmi 
súvisiacimi s práve prebiehajúcou hlavnou 
sezónou  zberu  a  spracovania  hrozna.  Sa-
mozrejme, pochutnali si aj na čerstvo vyli-
sovanej hroznovej šťave. Srdečne ďakuje-
me za možnosť navštíviť a lepšie spoznať 
túto úspešnú firmu.

Veríme, že tieto zážitky, ale aj spo-
ločné objavovanie cyklotrás v okolí 
Modry prispievajú k tomu, aby žia-
ci viac spoznávali krásu nášho kraja. 
Snáď sa aj cyklistika (ako ekologic-
ký  spôsob  prepravy  a  šport  v  jed-
nom) stane prirodzenou zložkou ich 
života.
 (gol)
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Ponúknite. 
Kontakt: 0905 607 666
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Hodnotenie šachovej sezóny
Naše seniorské družstvá sa v danom ročníku predstavili 
v troch ligových súťažiach. V juniorských súťažiach družstiev 
sme sa zúčastnili na majstrovstvách SR mladších žiakov.

„A”  družstvo  účinkova-
lo  v  našej  najvyššej  sloven-
skej súťaži a  tou  je extraliga. 
Družstvo bolo  zložené v pre-
važnej miere  z  vlastných  od-
chovancov  ,doplnené  o  jed-
ného  chorvátskeho  a  dvoch 
českých  reprezentantov.  Vo 
veľmi  silnej konkurencií  sme 
napokon  obsadili  nelichotivé 
11. miesto extraligovej tabuľ-
ky. V  tomto  ročníku bola  ex-
traliga mimoriadne silná a vy-
rovnaná o čom svedčí aj fakt, 
že boje o titul, alebo o záchra-
nu  sa  rozhodli  prakticky  až 

v poslednom kole. V nasledu-
júcej  sezóne  je  našou  ambí-
ciou hrať o popredné priečky 
našej najvyššej súťaže.
„B”  družstvo  si  zahralo  rov-
nako kvalitnú súťaž a tou bola 
3.  liga. Družstvo  zložené  vý-
lučne z našich vlastných hrá-
čov  nakoniec  obsadilo  veľmi 
pekné  4.  miesto  v  tabuľke. 
Tu  je vidieť zlepšenie hlavne 
v dochádzke našich vlastných 
odchovancov.  V  nasledujúcej 
sezóne je ambíciou postup do 
tretej  najvyššej  slovenskej  li-
gy a tou je 2. liga.

„C” družstvo, ktoré bolo zlo-
žené  z  našich perspektívnych 
juniorov  doplnené  o  starších 
a  skúsených  hráčov  obsadilo 
nakoniec v 4. lige veľmi pek-
né 9. miesto zo 14 účastníkov. 
Týmto  splnilo  predsezónny 
cieľ,  ktorým  bola  záchrana 
družstva  po  postupe  z  5.  li-
gy.  Cieľom  tohto  družstva  je 
postupne  zapracovávať  a  do-
pĺňať mladých  hráčov  do  se-
niorských vyšších súťaží.
Naši  mladí  juniori  sa  po  vy-
še 20 rokoch postavili na štart 
súťaže mladších žiakov v Ru-
žomberku.  Konečným  23. 
miestom  sme  v  podstate  boli 
zbierať prvé skúsenosti na tak 
významnom  šachovom  tur-
naji.  V  našom  klube  chceme 
do  budúcna  výraznou mierou 
napredovať  v  práci  s  mláde-
žou.
Na  záver  sa  chcem  poďako-
vať  našim  podporovateľom, 
bez ktorých by fungovanie ŠK 
Modra  nebolo  možné:  Mes-
tu  Modra,  Chateau  Modra, 
Hotelu Majolika, Vínu Nitra, 
Vinárstvu  Slováček  a  Gašpa-
rovič, Promogroup a súkrom-
ným podporovateľom.
 Ján KIŠOŇ

Zápasy našich 
hádzanárov

Najbližšie  domáce  stretnutia 
mužov:  22.  9.  2016  o  19.00 
Tatran  Prešov;  24.  9.  2016 
o 18.00 HK AGRO Topoľčany; 
7.  10.  2016  o  18.00  HC  Štart 
Nové  Zámky;  22.  10.  2016 
o 18.00 ŠKP Bratislava.
Najbližšie  stretnutia  doras-
tencov:  24.  9.  2016  o  13.00 
HK  Topoľčany  (mladší  žiaci); 
o  15.00 HK Topoľčany  (starší 
žiaci)  (red)

Časovka Ivana Červenku na Zošku až ku hviezdam
Ranná júlová búrka, prúdy vody 
a  zlovestné  hrmenie  prekvapilo 
organizátorov,  ale  aj  všetkých, 
ktorí boli odhodlaní zúčastniť sa 
tradičnej časovky na Zošku. ešte 
o siedmej ráno počasie vyzeralo 

beznádejne  a  veľa  nechýbalo, 
aby sa celá akcia zrušila. Na veľ-
ké  šťastie  okolo  ôsmej  presta-
lo  pršať  a  na miesto  registrácie 
sa  popri  kalužiach  vody  začali 
zhromažďovať prví pretekári.

Napriek  ranným 
prognózam  a  spo-
čiatku  mokrej  trati 
prišlo  na  časovku 
126 pretekárov - te-
da  približne  rovna-
ký počet ako v mi-
nulých  sezónach. 
Okolo  obeda  bolo 
už poriadne horúco, 
čo  možno  prispelo 
k  tomu,  že  sa  ani 
tento  rok  nikomu 
nepodarilo  preko-
nať  traťový  rekord 

Petra  Vrtiša  z  roku  2014  /čas 
15:34/.  Celkovú  dĺžku  trate  7,3 
km s prevýšením 290 m a prie-
merným stúpaním 4,3 % na v po-
radí už deviatom ročníku zdolal 
s najlepším časom absolútny ví-
ťaz časovky 2016: Tomáš Nagy 
(ročník 1989) s časom 16:20. Zo 
žien bola najlepšia Marina Dra-
gan  z  Bratislavy  (ročník  1983) 
s časom 22:06 Najstarší účastník 
Ján Stojkovič z Pezinka (ročník 
1944) zdolal  trať za 24:54 min. 
Ostatné  výsledky  môžete  nájsť 
na  stránke:  www.sportreport.
sk. Chceme sa  touto cestou po-
ďakovať  mestu  Modra  za  pod-
poru  a  pomoc  pri  organizácii, 
všetkým sponzorom, ale aj pre-
tekárom, ktorých neodradila po-
čiatočná nepriazeň počasia a te-

šíme sa na ďalšiu časovku v roku 
2017, kedy sa uskutoční jubilej-
ný 10. ročník.  Peter MAJDA,

AŠK Sportreport Pezinok

ŠK otvára 
šachový krúžok
Prečo dať dieťa na šach? Šach 
rozvíja  pamäť,  zlepšuje  kon-
centráciu,  rozvíja  logické 
myslenie,  podporuje  fantáziu 
a  kreativitu,  učí  nezávislosti, 
šach  ukazuje,  že  ťažká  práca 
je  odmenená  úspechom.  Kto 
sa  môže  prihlásiť?  Žiaci  ZŠ 
od  úplných  začiatočníkov  až 
po pokročilých. Kedy krúžok? 
Utorok  a  štvrtok  od  14.30  - 
16.00. Kde? V  priestoroch  ZŠ 
Vajanského  v  Modre.  S  kým? 
Mgr.  Katarína  Baňasová.  Ak 
máte  akékoľvek  otázky,  nevá-
hajte  sa  spýtať na: banas.kata-
rina@gmail.com.  (šk)
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TITUS
OPTIKA 

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy
na všetok tovar

Využite kvalitné služby za nízke ceny.

PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 a 14.00 - 18.00

SOBOTA:
9.00 - 12.00

 HODINKY
Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 50 88
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Modranské zvesti a Rádio Modra
Informácie z jedného miesta
Rádio Modra, Modranské zvesti a modranské oficiálne face-
bookové profily sú od 1. 8. 2016 pod jednou „strechou“ spo-
ločnosti Média Modra, s.r.o. Mnohí sa pýtate, čo máme nové, 
tak prinášame zhrnutie informácií o zmenách, ktoré nastali. 

Od 1. augusta 2016 prešlo tla-
čené  mestské  médium  Mod-
ranské  zvesti  ďalšou  zmenou 
vo  svojej  dvadsaťštyriroč-
nej  histórii.  Už  nás  nenájde-
te  v  organizačnej  štruktúre 
Mestského  kultúrneho  stre-
diska,  ktoré mení  svoj  názov 
na  Kultúrne  centrum  Mod-
ra.  Modranské  zvesti  sa  pri-
pojili  k  audio  médiu  Rádio 
Modra, ktorého prevádzkova-
teľom  je  100% mestská  spo-
ločnosť  Média  Modra,  s.r.o.  
Tá sa stala aj novým vydava-
teľom  Modranských  zvestí. 
Redakcia  zvestí  a  zároveň  aj 
štúdio  rádia  nájdete  naďalej 
v  priestoroch Kultúrneho  do-
mu Ľudovíta Štúra  na Sokol-
skej  8,  avšak  v  zadnej  časti 

budovy, kam vás poľahky do-
vedie  vyznačené  informačné 
značenie.
Financovanie  oboch  mest-
ských médií je naďalej v réžii 
mesta a to na základe Zmluvy 
o  dielo  zo  dňa  12.  2.  2016  a 
jeho  dodatku  medzi  Mestom 
Modra  a Média Modra,  s.r.o.  
Príspevok  na  Modranské 
zvesti bol presunutý z rozpoč-
tu Kultúrneho centra. Spoloč-
nosť  Média  Modra  vykrýva 
svoje  náklady  okrem  mest-
ských  peňazí  aj  z  vlastných 
príjmov z inzercie a reklamy.
Rádio Modra v súčasnej dobe 
prechádza  aj  zmenami  v  ob-
lasti  programovej  štruktúry, 
pripravujeme nové relácie pre 
Modranov a o Modranoch, sa-

mozrejme  aj  pre  obyvateľov 
a poslucháčov z okolitých ob-
cí.  Doterajšie  oznamy  sú  po-
stupne dopĺňané o denné spra-
vodajstvo, potešíme sa, ak ho 
budete  s  nami  spoluvytvárať 
aj vy, samotní obyvatelia. Ak 
máte  tip,  informáciu,  oznam, 
pozvánku,  napíšte  nám  na  e-
-mailové  adresy:  zvesti@me-
diamodra.sk  alebo  konatel@
mediamodra.sk.  Uvítame 
oznamy  inštitúcií,  združení, 
spolkov,  športových  klubov, 
škôl  aj  jednotlivcov.  Pre  ko-
merčné  spoločnosti  máme 
v ponuke reklamný priestor. 
Cenník  reklamných  spotov 
poskytneme  na  požiadanie, 
kontakt:  konatel@mediamod-
ra.sk. Aktuálny  cenník  inzer-
cie  v Modranských  zvestiach 
uverejňujeme.

Mgr. Jana KUCHTOVÁ, 
Média Modra, s.r.o.

TOP KRAFT Železiarstvo 
Dukelská 7, Modra

h¾adá pracovníka 
na pozíciu: 

Info: 0915 706 182 
alebo v predajni.

predavaè/ka

topkraft@topkraft.sk
i n f o r m a č n é  s y s t é m y
k o m p l e x n é  I T  s l u ž b y

EMELIX, s.r.o.
Štúrova 61

MODRA

www.emelix.sk
Na námestí oproti kostolu.

OPRAVY  SERVIS
PREDAJ  INŠTALÁCIE  ČISTENIE

ZÁLOHOVANIE  ANTIVÍRUS
BEZPEČNOSŤ IT  SOFTVÉR

POČÍTAČE
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Kultúrne a spoločenské podujatia 
v mesiaci október 2016

Do 30. 9.: Zápis prváčikov do knižnice. 
ešte do konca mesiaca september sa môžu 
prváčikovia slávnostne zapísať bez poplat-
ku za čitateľov knižnice v Modre. Hoci ešte 
nepoznajú všetky písmenka abecedy, dosta-
nú od nás čitateľský preukaz a malý darček, 
miesto:  Mestská  knižnica  v  Modre,  orga-
nizátor:  Mestská  knižnica  v  Modre,  +421 
33 647 21 12, www.modra.sk.

2. 10., 19.00 h.: Hlasné čítanie - Dušan 
Mitana: Psie dni, večer s literatúrou, 
miesto:  Kultúrny  dom  Ľ.  Štúra  v  Modre, 
organizátor:  Klub  hlasného  čítania,  +421 
33 647 21 12, www.modra.sk.

4. 10., 18.00 h.: Modranské veršobranie 
2016,  tradičné modranské  podujatie  veno-
vané oberaniu básní napísaných na viničo-
vých  listoch,  hlavný  hosť  večera:  básnik 
a spisovateľ Ľubomír Feldek, miesto: Kul-
túrny  dom Ľ.  Štúra  v Modre,  organizátor: 
MsKS Modra - Mestská knižnica, +421 33 
647 21 12.

8. 10., 13.00 h.: Jablkové hodovanie, všet-
ko  o  jablkách  a  dobrotách  z  nich, miesto: 
nádvorie Malokarpatského osvetového stre-
diska  Modra,  organizátor:  Malokarpatské 
osvetové stredisko Modra, +421 33 643 34 
89, www.moska.sk.

8. 10. 2016: Strunobranie,  krajská  pre-
hliadka country, bluegrass, folk a trampskej 
hudby,  miesto:  nádvorie  Malokarpatského 
osvetového  strediska  Modra,  organizátor: 
Malokarpatské  osvetové  stredisko  Modra, 
+421 33 643 34 89, www.moska.sk.

8. - 9. 10., 14.00 h.: Plody zeme, výstava 
a predaj domácich výrobkov a plodín, 8. 9. 
- súťaž o Kraľovanského strašiaka, miesto: 
Kultúrny  dom  Kráľová,  organizátor:  OZ 
Kráľovan, +421 902 691 781.

21. 10., 19.00 h.: Nebýva na každom vŕš-
ku Šikula, hudobno -  literárny večer, spo-
mienkové podujatie, miesto: Kultúrny dom 
Ľ. Štúra v Modre, organizátori: Mesto Mod-

ra, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Obec 
Dubová, SNM - Múzeum Ľ. Štúra v Modre.

22. 10., 10.00 h. - 21.00 h.: Deň otvore-
ných ateliérov, otvorené  ateliéry  výtvar-
níkov  Bratislavského  kraja,  organizátori: 
BSK a MOS v Modre.

22. 10., 15.00 h.: Stretnutie so svetlono-
som,  tematické  tvorivé  dielne  pre  rodiny 
s  deťmi,  vyrezávanie  tekvíc,  výroba  ma-
siek, maľovanie  na  tvár, miesto: Kultúrny 
dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: MsKS 
Modra.

26. 10. 2016 o 17.00 h. Paci Pac: To naj-
lepšie deťom tour 2016. Príďte sa s nami 
zabaviť na turné, na ktorom vás bude čakať 
aj prekvapenie. Aké, to sa dozviete na kon-
certoch. Kúpou vstupenky zároveň prispe-
jete jedným eurom na konto Nadácie Mar-
kíza.
Vstupenky v hodnote 6 € na Predpredaj.sk, 
miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, or-
ganizátor: Wayout s.r.o.

31. 10., 17.00 h.: Lampiónový sprievod, 
mestom  Modra,  pri  nepriaznivom  počasí 
sa  podujatie  neuskutoční,  organizátor:  OZ 
Ľusk.  (msks)

Kino Mier Modra v mesiaci október
Aktuálne v našom kine
Na  tomto mieste  ste boli dopo-
siaľ  zvyknutí,  že  nájdete  zve-
rejnenú  aktuálnu  programovú 
ponuku  filmov  premietaných 
v modranskom Kine Mier. Žiaľ, 
závažný technický problém spô-
sobil  ťažkosti  s  premietacím 
zariadením a  situácia  s ním sú-
visiaca si vyžiadala, že sme mu-
seli  ponuku  naprogramovaných 
filmov  pozastaviť.  Kino  Mier 
v Modre v súčasnej dobe bezod-
kladne uvedený stav rieši a spo-
ločne s mestom Modra pracuje-
me na vyriešení problému, ktorý 

si vyžaduje, okrem iného, aj kú-
pu nového zariadenia. 

Filmy vám 
premietneme

Filmy z ponuky, ktoré sme ne-
premietali,  vám  ponúkneme 
v  náhradných vysielacích  ter-
mínoch. Spoločne s nimi bude 
pripravená  aj  ponuka  ďalších 
filmových  noviniek,  takže 
o žiadny určite filmový divák 
nepríde. Už teraz programuje-
me nové  tituly  a  v  pláne má-
me aj premietania viackrát do 
dňa.

Prezrite si web 
a FB stránky

Do  vyriešenia  technického 
problému  si  zatiaľ  môžete 
prezrieť našu webovú stránku 
www.kinomodra.sk,  kde  má-
me v ponuke možnosť objed-
nania si vstupeniek, o každom 
naprogramovanom  filme  sa 
dozviete v recenzii všetky  in-
formácie. FB profil Kino Mier 
Modra  vás  pozýva  na  každý 
film  formou  udalosti,  tiež  sa 
tu  dozviete  všetky  aktuálne 
informácie.

Bistro Kinečko 
je otvorené

Dobrou správou je, že priesto-
ry  niekdajšieho  bistra  sa  po 
rozsiahlejšej  rekonštrukcii 
sprístupnili pre verejnosť. Ne-
váhajte teda a prijmite pozva-
nie do novootvoreného Bistra 
Kinečko. Okrem chutných ná-
pojov  vás  privíta  a  obslúži  aj 
príjemný  personál.  Novinky 
z bistra môžete sledovať aj na 
novej  facebookovej  stránke 
Bistro Kinečko. 
V  prípade  doplňujúcich  otá-
zok nás kontaktujte na: www.
kinomodra.sk.
 (rz)


