
Modranské vinobranie vás uvíta v novom šate 
Skutočné oberačkové slávnosti, ktoré v malokarpatskej oblasti 
pretrvávali stáročia, do detailov ožijú už túto jeseň vo vinohrad-
níckej a vinárskej Modre. Modranské vinobranie 2016 (23. - 25. 9. 
2016) bude oslavou tradícií, aké zachovávajú Modrania dodnes.

Modranské vinobranie sa pred-
staví nielen sviežou vynovenou 
dramaturgiou, ale aj novou vizu-
álnou identitou. Kľúčové vizuály 
modranského vinobrania čerpajú 
z diela keramického majstra Ru-
dolfa Barčíka, ktorý viac ako 40 
rokov pôsobil ako maliar Sloven-
skej ľudovej majoliky v Modre. 
Inšpirovaný ornamentikou habá-
nov a západoslovenských kera-
mických dielní pretváral tradičné 
ornamenty svojím vlastným spô-
sobom. Nadviazal naň aj dvorný 
grafik Modranského vinobrania 
Peter Hrevuš. Pre vizuálnu ko-
munikáciu podujatia vybral z ob-

sažnej Barčíkovej tvorby motívy, 
v ktorých sa odzrkadľuje láska-
vý pohľad autora na každoden-
ný život vinohradníkov, vinárov 
a oberačkových osláv. Touto ces-
tou mesto Modra a všetci spolu-
organizátori úprimne ďakujú ro-
dine Rudolfa Barčíka za ochotu 
a povolenie použiť maliarove 
motívy k tvorbe nového koncep-
tu Vinobrania. 
„Rozhodli sme sa obnoviť a za-
chovať pre ďalšie generácie to, 
čo dodnes koluje v žilách mod-
ranských vinárov - skutočnú, pra-
vú a nefalšovanú oslavu oberač-
ky. Tak, ako ju rok čo rok zažívali 

naši predkovia. Tradičné obe-
račkové slávnosti sa odohrávali 
v dvoroch našich gazdov - viná-
rov a mali svoje špecifiká. Prá-
ve tie si budú môcť návštevníci 
Modranského vinobrania vyskú-
šať a zažiť,“ hovorí za organizá-
torov Marcela Kvetková, riadi-
teľka Kultúrneho centra v Modre.
Počas nadchádzajúcich troch 
septembrových dní nebude v uli-
ciach Modry chýbať nič, na čo 
sme boli zvyknutí. Tradícia obe-
račiek je spájaná s veľkolepými 
oslavami v kruhu rodiny a pria-
teľov, s ponukou chutných re-
gionálnych špecialít, burčiaku 
a vína, výstav, koncertných vy-
stúpení profesionálnych a ama-
térskych hudobníkov na hlavnom 
pódiu i v pivniciach. Zabavia sa 
deti, mladí aj najstarší. Pestrú po-

nuku programu v novovytvore-
ných zónach, kompletný program 
a mapu osláv si pozrite vnútri čís-
la na stranách 11 - 14. 
Srdcom tohtoročného Modran-
ského vinobrania 2016 bude Vi-
nohradnícky dvor na nádvorí 
historickej mestskej radnice na 
Štúrovej ulici. Na jednom mies-
te si budete môcť na vlastné ruky 
vyskúšať ako sa prešuje hrozno 
a dorába mušt a víno. Modranskí 
vinári budú ponúkať čerstvý bur-
čiak aj víno na verejnej degustá-
cii v mestskej pivnici. Vitajte na 
Modranskom vinobraní 2016, vi-
tajte vo vinohradníckej Modre!
 (red)

Na fotografii: Motív z tvorby ke-
ramického maliara Rudolfa Bar-
číka.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Septembrová uzávierka Mod-
ranských zvestí bude v stredu 
14. 9. 2016 o 9.00 h. (red)

Aktuálne investičné akcie
O tom, čo a kde mesto buduje 
a rekonštruuje sa dozviete v prí-
spevku na stranách 4 a 5.

Rozhovor s M. Ružekom
Ako sa dostal ku turistickému 
značkovaniu, aký má k nemu za 
60 rokov činnosti vzťah, si pre-
čítajte v rozhovore na stranách 
8 a 9.

Organizácia školského roka
Kedy budú deti chodiť do školy 
a kedy budú prázdninovať sa do-
zviete na strane 10.

Modranské vinobranie
O programe tohtoročného vino-
brania mapke a dopravných in-
formáciách píšeme na stranách 
11. - 14.
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Letná sezóna v informačnom centre 
Turistická informačná kancelária v Modre funguje v centre 
mesta už takmer rok. Navštevujú jú domáci aj zahraničný 
hostia. Prichádzajú do Modry za vínom, keramikou, histó-
riou mesta a prírodou. Návštevníci si už zvykli, že počas se-
zóny máme otvorené aj cez víkendy.

Našu kanceláriu navštevuje v lete 
priemerne 15/50 ľudí denne, naj-
viac návštev prichádza v pondel-
ky, menej cez víkend. 
Najčastejšie prichá-
dzajú hostia z týchto 
štátov: Česko, Izrael, 
Francúzsko, Nemecko, 
Španielsko, Grécko, 
GB, Belgicko, Holand-
sko, Taliansko, Poľ-
sko, Švédsko. Mali sme 
hostí aj z USA, Kanady, 
Slovinska a Estónska. 
dorozumievací jazyk 
je u všetkých takmer 
výlučne anglický. cel-
kovo sme za mesiac 
júl poskytli informá-
cie 350-tim návštevní-
kom, z toho 60 % boli 
zahraniční hostia. Na-
šim prianím je, aby si 
návštevníci odniesli čo 
najlepšie spomienky na 
návštevu nášho mesta 

a aby sa sem znovu chceli vrátiť.
S informáciami a službami, kto-
ré im poskytujeme, sú spokojní, 

o čom svedčia aj zápisy v knihe 
návštev. Vyberám niektoré po-
ďakovania: „Vďaka za detail-
né informácie o miestach, ktoré 
môžeme navštíviť..., Výborné vy-
svetlenie o možnostiach objavo-
vania krás Slovenska..., Úprim-
ná vďaka za vynaložené úsilie 
v snahe pomôcť človeku, ktorý 

pomoc potrebuje..., Ďa-
kujeme za srdečné pri-
vítanie, veľmi ochotné 
podanie informácií, po-
učný výklad, pomoc pri 
nájdení ubytovania i sú-
kromnej ochutnávky..., 
Ďakujeme za milé pri-
jatie a výborné služby.“
Návštevníkom prezen-
tujeme informácie o ak-
ciách a zaujímavos-
tiach Modry a okolia, 
ale aj informácie, kto-
ré nie sú publikované 
a o ktorých by sa inak 
nedozvedeli. Sú mi-
lo prekvapení a vzbudí 
to v nich záujem tieto 
miesta navštíviť. Naj-
väčší záujem návštev-
níkov mesta je o víno, 
vinohradníctvo, ochut-

návky pravého modranského 
vína s návštevou modranských 
pivníc, o keramiku, ukážky jej 
výroby, Galériu I. Bizmayera, 
Múzeum plastiky. Potom je to 
história mesta a pamiatky, z čo-
ho najatraktívnejšia je návšte-
va Mestskej veže a výhľady na 
historické jadro i celé mesto 
s okolitými vinicami a poho-
rím. Prichádza aj značný počet 
cykloturistov. V informačnom 
centre je tiež možnosť zapoži-
čať si bicykle na jednodenný 
výlet. Hosťom sprostredkúvame 
aj ubytovanie, ale hlavne degus-
tácie, po ktorých je najväčší do-
pyt. 
Pri celkovom hodnotení služby 
Turistického informačného cen-
tra v Modre môžeme potvrdiť, 
že návštevníci kanceláriu vyu-
žívajú v bohatej miere a odchá-
dzajú inšpirovaní navštíviť do-
poručené miesta.

Mgr. Katarína BENCOVÁ, 
Turisticko informačné 

centrum Modra, oddelenie 
riadenia projektov 

a rozvoja cestovného ruchu

Na fotografii: Z výstavy mod-
ranského výtvarníka Pav-
la Šimu-Juríčka, inštalovanej 
v mestskej veži.

Z uznesení zastupiteľstva
Poslanci Mestského zastupi-
teľstva Modry na svojom za-
sadnutí dňa 26. 7. 2016 schvá-
lili nasledovné prenájmy 
a prevody mestského majetku:
• prenájom pozemku evido-
vaného na Liste vlastníctva č. 
5713 pre kat. územie Modra, 
a to časť parcely „c“ KN s parc. 
č. 8065/1 - trvalé trávne porasty 
o výmere 8.370 m2 v rozsahu 
prenajímanej výmery pozemku 
1.377 m2 pre Bratislavský sa-
mosprávny kraj z dôvodu oso-
bitného zreteľa, ktorým je pre-
nájom mestského pozemku za 
účelom vybudovania stavby 
„Bikeparku a Pumptrackovej 
dráhy“ a jej prevádzkovania za 
podmienok: doba nájmu je na 
dobu určitú v trvaní nájomné-
ho vzťahu na 10 rokov, výška 

nájmu je 1,- eur za celé obdobie 
nájmu a nájomca je oprávne-
ný dať predmet nájmu a/alebo 
jeho časť do nájmu, podnájmu 
alebo výpožičky podnájomcovi, 
za účelom vybudovania stavby 
„Bike parku a pumptrackovej 
dráhy“ a jej prevádzkovania;

• prevod vlastníckeho práva 
k nehnuteľnému majetku mes-
ta - novovytvorený pozemok, 
parcela „c“ KN, parc. č. 7725/5 
- ostatné plochy o výmere 240 
m2 v kat. území Modra, ktorý 
vznikol oddelením z pozemku, 
parcely „c“ KN, parc. č. 7725 
- ostatné plochy o výmere 942 
m2, evidovanej na LV č. 5713 
pre kat. územie Modra formou 
bezodplatnej zámeny za nehnu-
teľný majetok vo vlastníctve 

obchodnej spoločnosti Grapent 
a.s. evidovaný na LV č. 10190, 
pre kat. územie Modra a to: 
- pozemok „c“ KN parc. č. 
8069 - zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 59 m2, kat. úze-
mie Modra, 
- stavba bez súpisného čísla po-
stavená na „c“ KN s parc. č. 
8069 - zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 59 m2 kat. 
územie Modra, popis stavby: 
bufet, druh stavby: budova uby-
tovacieho zariadenia z dôvo-
du osobitného zreteľa, ktorým 
je vysporiadanie majetkových 
vzťahov k nehnuteľnostiam 
nachádzajúcim sa v okolí bý-
valého prírodného kúpalis-
ka Piesok s možnosťou ich ná-
sledného využitia verejnosťou 
a vysporiadanie majetkových 
vzťahov k pozemku. ktorý pri-
náleží k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve spoločnosti Grapent 

a.s., s podmienkou, že spoloč-
nosť Grapent, a.s. uhradí všetky 
náklady spojené s povolením 
vkladu vlastníckeho práva na 
základe zámennej zmluvy;

• prenájom novovytvorené-
ho pozemku „c“ KN s parc. č. 
7725/3 - ostatné plochy o vý-
mere 471 m2 v kat. území Mod-
ra, ktorý vznikol oddelením 
z pozemku „c“ KN, parc. č. 
7725 - ostatné plochy o výmere 
942 m2 evidovanej LV č. 5713 
pre kat. územie Modra žiada-
teľovi Grapent a.s. za nájomné 
1,20 eur/m2/rok, z dôvodu oso-
bitného zreteľa, ktorým je pre-
nájom pozemku mesta, ktorý 
tvorí priľahlú plochu ku kom-
plexu nehnuteľností vo vlast-
níctve spoločnosti Grapent, a.s., 
a to v trvaní nájomného vzťahu 
na dobu neurčitú.

(red, zdroj: MsÚ Modra)
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JUDr. Artur Soldán
Poslanci mestského zastupiteľstva
Som rodený Modran a v snahe dopomôcť rozvoju nášho mesta 
sa od mojich mládežníckych čias angažujem v komunálnej po-
litike. Hlavne vďaka dôvere občanov som mal možnosť pôsobiť 
v komunálnej politike od roku 2002, keď som pracoval ako člen 
finančnej a majetkovej komisie, od roku 2006 ako poslanec MsZ 
Modra počas dvoch volebných období (v období rokov 2006-
2010 a 2010-2014) a zároveň tiež ako predseda komisie legisla-
tívnej a verejného poriadku (od 2006 doteraz).

Angažujem sa nielen v legislatív-
nej oblasti, kde aktívnymi radami 
pomáham pri tvorbe mestských 
nariadení, ale pôsobím aj ako 
predseda modranského trampské-
ho združenia Priatelia lesa, ktoré 
združuje 6 osád, v ktorých pôso-
bí cez 40 aktívnych vyznávačov 
života v nedotknutej prírode. Tí 
okrem tradičných potlachov, vý-
ročných ohňov, pochodov, čis-
tenia studničiek aktívne vypo-
máhajú tiež Lesom Modra s.r.o. 
so zalesňovaním, zhotovovaním 
oplotenia proti zveri, likvidáciou 
nefunkčných oplotení, uhadzo-
vaním haluziny, a to v celkovom 
rozsahu 400 hodín ročne. Aj toh-

to roku sme si „zamakali“ a pre 
turistov a návštevníkov Zochovej 
chaty a okolia sme vyčistili les-
ný chodník smerom na Tri jazdce 
a tiež ďalšie úseky lesa smerom od 
Čermákovej lúky, ktoré po námra-
zovej kalamite hyzdili krásnu ma-
lokarpatskú prírodu. Za to patrí 
všetkým, ktorí sa brigád zúčastnili 
z mojej strany veľká vďaka. 
Aktívne tiež pôsobím ako člen 
predsedníctva vo vinohradníckom 
spolku Vincúr, ktorý je najväčším 
združením modranských viná-
rov a vinohradníkov a sú v ňom 
zastúpené takmer všetky vekové 
kategórie vinárov a vinohradní-
kov z nášho mesta aj z okolitých 

obcí. Spolok Vincúr neustále roz-
širuje svoje pole pôsobnosti a po-
čas celého roka organizuje veľké 
množstvo podujatí, ktoré propa-
gujú modranské vína a ich pro-
ducentov medzi turistami a náv-
števníkmi nášho vinohradníckeho 
mesta. Počas kalendárneho roka 
organizujeme najmä tieto nosné 
kultúrno-spoločenské podujatia: 
Fašiangová ochutnávka vín spo-
lu s pravou modranskou zabíjač-
kou, Medzinárodná výstava vín 
Vitis Aurea Modra®, Ochutnávka 
vín na Malokarpatskom Vinobra-
ní v Modre a už tradičná Svätoka-
tarínska ochutnávka mladých vín. 

V tomto volebnom období sa bu-
dem aktívne zasadzovať, aby 
mesto Modra rozvíjalo svoj „uta-
jený“ potenciál najmä v oblasti tu-
ristického ruchu, a to tak, aby sa 
stalo ešte viac atraktívnou desti-
náciou s dôrazom na zachovanie 
tradičného koloritu štúrovského 
a vinárskeho mesta. Slovné spoje-
nie „Perla Malých Karpát“ nebu-
de iba zabudnutým pojmom, ale 
stane sa novým sloganom, kto-
ré bude Modru charakterizovať. 
Mojou prioritou je v tomto voleb-
nom období najmä citlivé rozšíre-
nie územného plánu mesta Mod-
ra, aby mladí ľudia, ktorí si chcú 
zakladať rodiny, neodchádzali 
z Modry a práve tu vychovávali 
svoje deti. Aby aj pre mladé poko-
lenie bolo mesto naďalej príťažli-
vým a atraktívnym miestom pre 
život. Tieto dve základné priori-
ty budem aktívne presadzovať na 
pôde mestského zastupiteľstva za 
vašej aktívnej účasti, pretože úlo-
ha poslanca je najmä o „verejnej 
službe pre občanov“, bez ktorých 
nie je možné dosiahnuť atraktívny 
a dynamický rozvoj mesta Modra.

JUDr. Artúr SOLDÁN

Referát evidencie a správy majetku
Mgr. Katarína Havariková

Čomu sa venuje referát eviden-
cie a správy majetku?
Na úseku evidencie a správy ma-
jetku je to obstarávanie, nákup, 
zaraďovanie hnuteľného majet-
ku, jeho inventarizácia a vyra-
ďovanie. Zabezpečujeme nákup 
majetku prostredníctvom Elek-
tronického kontraktačného sys-
tému - elektronického trhoviska. 
Spracovávame štvrťročnú sú-
hrnnú správu o zákazkách s níz-

kou hodnotou. V oblasti podni-
kateľských činností vydávame 
stanoviská k podnikateľskej čin-
nosti, povolenia na predaj a po-
skytovanie služieb, udeľujeme 
individuálne licencie na prevádz-
kovanie výherných hracích prí-
strojov. Evidujeme samostatne 
hospodáriacich roľníkov a vydá-
vame im o tom osvedčenie, ako 
oprávnenie na podnikanie. Podni-
kateľským subjektom vydávame 

povolenia na umiestnenie terás 
a exteriérových sedení. Vedie-
me evidenciu podnikateľských 
subjektov a prevádzok v meste 
Modra. Vydávame súhlas na ko-
nanie verejných zbierok. Spolu-
pracujeme pri príprave kultúrno-
-spoločenských podujatí, ktoré 
organizuje mesto Modra. Vedie-
me evidenciu oznámení o zá-
mere usporiadať kultúrne alebo 
športové podujatie. Medzi ďalšie 
činnosti patrí správa cintorínov 
v Modre. Referát vedie evidenciu 
hrobových miest, vydáva súhlas 
na ich úpravu a kontroluje platby 
za ich prenájom. 

S kým spolupracujete?
V rámci mestského úradu refe-
rát spolupracuje s ekonomickým 
oddelením, kanceláriou prvého 
kontaktu, referátom životného 
prostredia, oddelením podpor-
nej činnosti, útvarom verejno-
prospešných služieb a mestskou 

políciou. V súvislosti so zabez-
pečením úkonov na úseku podni-
kateľských činností referát spo-
lupracuje s Kultúrnym centrom 
Modra, Teplom Modra s.r.o., Fi-
nančnou správou SR, Sloven-
ským štatistickým úradom Bra-
tislava, Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva Bratisla-
va. Pri obstarávaní a nákupe to-
varov a služieb referát spolupra-
cuje s externými dodávateľmi. 
V spolupráci s Okresným úra-
dom Bratislava získava príspev-
ky na generálne opravy a obno-
vu vojnových hrobov, symbolov 
a pamätníkov.

Na akých kontaktoch vás obča-
nia zastihnú?
Občania a podnikateľské sub-
jekty sa môžu na referát obrátiť 
s konkrétnymi otázkami, ktoré 
súvisia so spomínanými oblas-
ťami na tel. čísle 033/6908 320, 
prípadne e-mailom: katarina.ha-
varikova@msumodra.sk alebo 
osobne v kancelárií č. 15 v bu-
dove Mestského úradu Modra na 
dukelskej 38 v Modre. (red, kh)
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Aktuálne realizované investície v našom meste

Chodník pre peších na 
Trnavskej ulici

Začiatkom augusta sa začali 
realizovať práce na dobudo-
vaní pravostranného chodníka 
pre peších pozdĺž cesty II/504 
na Trnavskej ul. na základe 
projektovej dokumentácie vy-
pracovanej spoločnosťou SPG 
Slovakia, s.r.o., Trnava z roku 
2015.
Rozsah prác je nasledov-
ný - vybudovanie dláždeného 
chodníka v šírke 1,80 m s roz-
šírením na zastávke SAd, vy-
budovanie vjazdov do domov, 
zriadenie vsakovacej prieko-
py pozdĺž cesty s priepustami 
v mieste vjazdov, sadové úpra-
vy, zhotovenie novej zastávky 
SAd s prístreškom, dodávka 
a montáž trvalého dopravného 
značenia. Zhotoviteľom stav-
by je duvystav s.r.o., Pezinok 
a zmluvná cena je 49 255,58 
eur.

Rekonštrukcia šatní pri 
telocvični Základnej 

školy Vajanského
V mesiacoch august, septem-
ber prebehne v ZŠ Vajanského 
rekonštrukcia chlapčenských 
a dievčenských šatní slúžia-
cich telocvični základnej ško-
ly. Rekonštrukciu vykonáva 
stavebná firma Peter Holekši 
Hol-Stav z Modry. celko-
vá zmluvná cena je vo výške 
31 741 eur. Mesto získalo na 
rekonštrukciu dotáciu z Mi-
nisterstva školstva vo výške 
22 000 Eur. 

Sanácia strešného 
plášťa Základnej 

školy Ľ. Štúra 
V roku 2015 mesto zrealizo-
valo opravu pavilónu d zák-
ladnej školy. V tomto roku sa 
v mesiaci august začala opra-
va plochých striech pavilónov 
B, E a A základnej školy, ktorú 
si vyžiadal ich havarijný stav, 

keď pri dažďoch dochádzalo 
k pravidelnému zatekaniu do 
tried a chodieb. Pôvodná vrch-
ná vrstva je z PUR peny už bez 
ochranného náteru, ktorá vyka-
zuje vysokú mieru mechanic-
kého poškodenia, ktoré spolu 
s poškodenými svetlíkmi pa-
vilónu B spôsobujú zatekanie 
interiéru budovy. Predmetom 
rekonštrukcie je oprava plo-
chy strechy pavilónu B o vý-
mere 415 m2 vrátane výmeny 
svetlíkov, pavilónu E v časti 
nad šatňami o výmere 422 m2, 
a časti strechy pavilónu A o 
výmere 322 m2. Predpoklada-
né náklady na opravu všetkých 
troch pavilónov sú vo výške 69 
938,88 eur.
Rozsah prác je daný výkazom 
výmer, ktorý zahŕňa tieto prá-
ce - opravenie jestvujúcich 
odvetrávacich šácht, výme-
nu strešných vpustí, výmenu 
svetlíkov, pokládku tepelnej 
izolácie,

pokládku hydroizolačnej vrs-
tvy so zatavením, preklád-
ku bleskozvodu, klampiarske 
práce a odvoz a likvidáciu 
odpadu. Zhotoviteľom prác 
je Tibor Srnec, Bánovce nad 
Bebravou.

Rekonštrukcia strojno-
technického zariadenia 

vykurovacej sústavy
V prázdninovom čase sa za-
čala aj rekonštrukcia strojno-
technologického zariadenia 
vykurovacej sústavy v Zák-
ladnej škole Ľ. Štúra s cie-
ľom zefektívniť vykurovanie 
základnej školy. Práce sú na-
plánované tak, aby do vyku-
rovacej sezóny bola kotolňa 
pripravená na zimnú sezónu. 
Rekonštrukcia bude pozostá-
vať z demontáže pôvodných 
rozdeľovačov a potrubia, do-
dávky a montáže združeného 
rozdeľovača a potrubí s ekvi-
termickou reguláciou, z mera-
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BSK podporí projekt mestskej komunitnej záhrady 
Mesto Modra získalo dotáciu vo výške 5 000 eur z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre 
rok 2016. Zámerom predkladaného projektu je vytvorenie mest-
skej záhrady na Štúrovej 59, ktorá ponúkne príjemné prostredie 
pre relax a oddych občanom a návštevníkom kraja. 

Záhradu, ktorá je vo vlastníc-
tve mesta Modry postupnými 
revitalizačnými prácami pre-
meníme na krásnu mestskú 
záhadu s tradičnými prvkami. 
dendrologický prieskum ur-
čí, ktoré dreviny budú odstrá-
nené, ktoré zostanú a tie budú 

odborne ošetrené. Vysadené 
budú nové stromy a kry hlav-
ne tradičných odrôd ako sú na-
pr. mandle, moruše, pavinič, 
trvalkové záhony, mulčované 
štrkom, vytvorené budú pre-
chodové chodníčky doplnené 
lavičkami. 

Našim cieľom je sfunkčniť za-
nedbanú verejnú záhradu, do 
ktorej sa verejnosť i návštevní-
ci dostanú cez dvor tradičného 
vinohradníckeho domu v cen-
trálnej časti námestia. V tomto 
objekte je umiestnená kance-
lária prvého kontaktu a infor-
mačné centrum mesta Modry. 
Mestská záhrada v centre ná-
mestia ponúkne návštevníkom 
krásny priestor plný zelene 
a ticha, kde bude možné unik-
núť ruchu námestia. Veľkým 

lákadlom pre domácich i za-
hraničných návštevníkov bude 
vytvorený jedinečný prechod 
z centra mesta cez mestskú zá-
hradu až za historické hradby 
mesta do tradičného modran-
ského chotára a viníc. Záhrada 
vytvorí zázemie pre upevnenie 
kultúrneho života v Modre, prí-
jemné miesto v prírode vhodné 
na relax, stretnutia priateľov, 
mamičiek s deťmi, seniorov, 
návštevníkov kraja.
Alexandra FIGUROVÁ, MsÚ

nia a regulácie a prevádzkové-
ho rozvodu silnoprúdu.

Úprava krytu 
komunikácie na 
Národnej ulici

Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom júnovom zasadnutí roz-
hodlo o vyčlenení finančných 
prostriedkov na úpravu asfal-
tobetónového krytu existujúcej 
komunikácie na Národnej ul. 
v Modre - Kráľovej. Práce sa 
budú vykonávať v mesiaci sep-
tember a budú zahŕňať vyrovna-
nie povrchu, frézovanie podkla-
du, výškovú úprava poklopov 
a šúpatiek, zo spojovacieho po-
streku a položenia asfaltobetónu 
v hrúbke 50mm. Zhotoviteľom 
stavebných prác je firma Alpine 
Slovakia s.r.o a zmluvná cena 
stavby je 15 803,04 eur.

Výstavba plynovodu 
a kotolne na 

Komenského ulici 

Aktuálne sa realizuje prestav-
ba výmenníkovej stanice na 
Komenského ulici pri Sídlis-
ku Leopoldov blízko Od Lidl 
na novú kotolňu. Investorom 
stavby v náklade 220 000 eur 
je Teplo Modra s.r.o. Rovna-
ko sa buduje aj nový plynovod 
a prípojka ku kotolni.

Rekonštrukcia 
schodiska pred 

budovou KD Ľ. Štúra
Predmetom opravy je kom-
pletná sanácia schodiska 
Kultúrneho domu v Modre 
o výmere 118 m2, renovácia 
podkladu, výmena povrcho-
vej dlažby za terazzo a oprava 
zábradlia schodiska. Realizá-
torom stavby je Vaňstav s.r.o 
a investíciu vo výške 19 813 
€ financuje Kultúrne centrum 
Modra. (msú, red)

Na fotografiách: (zľava do-
prava) Chodník pre chodcov 

na Trnavskej ulici, strecha 
na budove ZŠ Ľ. Štúra, re-
konštrukcia sociálnych zaria-
dení v šatniach pri telocvični 
ZŠ Vajanského, rekonštrukcia 
kotolne pri ZŠ Ľ. Štúra, scho-
dište pred Kultúrnym domom 

Ľudovíta Štúra na Sokolskej 
ulici, nová kotolňa na Komen-
ského ulici nahradila pôvod-
nú výmenníkovú stanicu, bu-
dovanie plynovodu a prípojky 
ku kotolni.
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AD: A bude tu porádek?
Zástupca náčelníka Mestskej 
polície v Modre poručík Sta-
nislav Straka, reaguje na otáz-
ky pána Ľubora Flaškára. Pri-
jatím uvedeného Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 2/2016 
O Čistote mesta a verejnom 
poriadku mesto stanovilo pra-
vidlá pre zabezpečenie verej-
ného poriadku na území mes-
ta Modry, udržiavanie čistoty 
a vytvorenie podmienok pre 
zabezpečenie ochrany živo-
ta, zdravia a majetku obyvate-

ľov mesta. Mestská polícia po 
nadobudnutí účinnosti toho-
to nariadenia zamerala svoju 
činnosť na jeho dodržiavanie. 
Za krátku dobu zistila nejeden 
prípad porušenia, ktorý riešila 
v zmysle zákona. Treba si však 
uvedomiť, že aj ľudia bez do-
mova a neprispôsobiví občania 
majú svoje práva a nie je také 
jednoduché vykázať ich z ve-
rejného priestranstva. Mestská 
polícia môže zasiahnuť v prípa-
de, ak dochádza k porušovaniu 

všeobecne záväzných nariade-
ní, ak ide o čistotu, poriadok, 
konzumovanie alkoholu na ve-
rejnosti alebo porušovanie zá-
kona (vzbudzovanie verejného 
pohoršenia, priestupky proti 
majetku). Za to, že niekto len 
tak posedáva na lavičke, ho 
nemôžeme z miesta vykázať 
ani ho pokutovať. Avšak v prí-
pade zistenia porušenia niek-
torej právnej normy budú aj 
títo ľudia riešení v zmysle zá-
kona. Aj tu však musím pove-
dať, že v určitých prípadoch sa 
pokuta míňa účinku nakoľko 
zväčša ide o sociálnu skupinu, 

ktorá je takmer „nepostihnu-
teľná“, bezdomovci sa vymy-
kajú akýmkoľvek štandardom 
v spoločnosti. Vzhľadom na to, 
že nemajú trvalý pobyt, maje-
tok a ani pravidelný mesačný 
príjem, nemožno ich postihnúť 
podľa platnej legislatívy. Je po-
trebné upozorniť, že problém 
s bezdomovcami a neprispôso-
bivými občanmi sa nedá riešiť 
len policajnými prostriedkami.
dokonca si myslím, že ani sa-
mospráva nemá dostatočné 
možnosti pre riešenie tohto 
problému.

Pokračovanie na str. 7.

Odpoveď pánovi Ivanovi Bojkovskému
Vážený pán Bojkovský, vo 
svojom príspevku píšete, že 
v ochrannom pásme Pamiat-
kovej zóny Modry nebude po-
volená žiadna stavebná čin-
nosť. Mýlite sa. Po zásadných 
pripomienkach, stanoviskách 
a odvolaní Mesta Modry, ale 
aj mnohých Modranov sa 
v ochrannom pásme bude dať 
stavať tak, ako to garantuje 
vlastníkom pozemkov aj plat-
ný územný plán mesta. Bude 
sa dať stavať za Hornou, Moy-
zesovou aj dolnou ulicou, 
kde by malo byť v krátkom 
čase ukončené pripomienko-
vé konanie tak, aby Modrania 

mohli za dolnou ulicou sta-
vať rodinné domy. Podarilo sa 
podstatne zredukovať rozsah 
ochranného pásma pri Vajan-
ského a Šúrskej ulici, ale naj-
mä nad hradbami za námes-
tím, kde bude možné budovať 
spevnené komunikácie, cyk-
lotrasu a aj drobnú architektú-
ru a umiestniť všetky funkcie 
v súlade s platným územným 
plánom. Taktiež sa bude dať 
rekonštruovať budova Zlatého 
hrozna, ktorá bola v pôvodom 
návrhu ochranného pásma na-
vrhnutá na asanáciu.
Ďakujem všetkým obyvate-
ľom Modry, ktorí sa aktív-

ne zapojili do prerokovania 
ochranného pásma a doruči-
li Pamiatkovému úradu Slo-
venskej republiky písomné 
pripomienky, alebo odvola-
nie. Tým, že spolu s mestom 
nezaujali „polohu mŕtveho 
chrobáka“, Pamiatkový úrad 
akceptoval mnohé z týchto 
pripomienok v aktuálnom ná-
vrhu ochranného pásma.
Od zverejnenia vyhlášky s no-
vými podmienkami ochranné-
ho pásma ma osobne navští-
vili mnohí obyvatelia mesta. 
Spolu sme si pozreli ako boli 
ich pripomienky akceptované 
v novom návrhu. Túto mož-

nosť ste mali a máte aj vy pán 
Bojkovský. Osobne som Vám 
k dispozícii a zabezpečím aj 
odbornú konzultáciu pracov-
níkov úradu. Všetky informá-
cie, žiadosti, vyhlášky, sta-
noviská, a odvolania ohľadne 
ochranného pásma sú zverej-
nené na mestskom webe. Tak 
ako vždy Vám ich na Vaše po-
žiadanie ochotne poskytneme 
aj v tlačenej forme. V budú-
com čísle Modranských zvestí 
porovnáme pôvodný a súčas-
ný návrh ochranného pásma, 
podstatné zmeny, ktoré nasta-
li vo vymedzení aj v regulácii. 
Ďakujem Vám pán Bojkovský 
za citát môjho svokra, sloven-
ského spisovateľa Vincenta 
Šikulu. Pokračovanie str. 7.

Bude tu porádek?
Zaujalo ma nové nariadenie 
o čistote a verejnom poriadku, 
ktoré nadobúda účinnosť od 1. 
8. 2016. Nebudeme fajčiť na 
zástavke, nebudeme piť po par-
koch, vyspevovať po nociach, 
atď... Nariadenie naozaj v našej 
Modre absentovalo a teraz ho tu 

máme...super! Ale čo na to „Im-
ro a jeho gang“? dokedy bude 
táto (a to sa ovládam kvôli čita-
teľom) ochmelená partia robiť 
hanbu Modre na námestí ? To 
hniezdo, ktoré si vybudovala táto 
svorka pri Sirotinci akosi toleru-
jeme, neviem prečo... Ale vidieť 

túto partičku vyčíňať za bieleho 
dňa pri izbe Ľudovíta Štúra je sil-
ná káva aj pre nás Modranov, ne-
hovorím už o turistoch. Pomoče-
ná, pokakaná Hanka, váľajúca sa 
pred súsoším, žobrajúci a večne 
opitý a otravný Imro a ďalší čle-
novia asociálneho súboru. OK, 
doteraz neboli páky a nariadenia 
(niekedy som si myslel, že majú 
diplomatickú imunitu), ale svitá 

nám na lepšie časy, keďže teraz 
nastúpi na scénu mestská polícia, 
právne podporená. Pevne verím, 
že sa už nestretneme s výhovor-
kami a kompetentní si dajú zále-
žať a zbavia nás tohoto zhubného 
nádoru. Keďže sa nejedná o ne-
prispôsobivých Rómov, nevidím 
v tom problém, ani žiadny rasis-
tický podtón...

Ľubor FLAŠKÁR

Ochranné pásmo pamiatkovej zóny
Pamiatkový úrad Slovenskej re-
publiky doručil mestu Modra 
verejnou vyhláškou dňa 30. 6. 
2016 rozhodnutie, ktorým bolo 
vyhlásené ochranné pásmo Pa-
miatkovej zóny Modry, zapísanej 
v ústrednom zozname pamiatko-

vého fondu pod číslom 35. 
Samozrejme, vlastníci pôdy, kto-
rým by ochranné pásmo pamiat-
kovej zóny Modry úplne zne-
hodnotilo ich pozemky, sa proti 
tomuto rozhodnutiu odvolali. 
V ochrannom pásme Pamiatko-

vej zóny Modry nebude povolená 
žiadna stavebná činnosť. Z vlast-
nej skúsenosti viem, že PÚSR 
sa vôbec nezaoberá odvolaniami 
občanov nášho mesta, nuž ako 
by človek hrach o stenu hádzal. 
Náš pán primátor úspešne zaujal 

polohu mŕtveho chrobáka a vô-
bec nemá záujem pomôcť nám 
Modranom. Poslanci mestského 
zastupiteľstva za Lepšiu Modru, 
ktorí majú v MZ väčšinu sa tvária 
akoby tento problém vôbec nee-
xistoval. Nuž, celý svet sa obracá 
v kravskú...šak víte čo, ako hovo-
rieval Vinco Šikula.

Ivan BOJKOVSKÝ
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Ochranné pásmo pamiatkovej 
zóny - odpoveď (dokončenie)
Zapamätám si ho aj s tromi 
bodkami. Na oplátku si dovo-
lím aj ja citovať Vincenta Šiku-
lu. A to hneď trikrát. V tomto 
roku si pripomíname nedoži-
té 80. výročie jeho narodenia. 
Prvý citát je o stáročnej tradícii 
a drine, druhý aj o Modre a ten 
tretí snáď o „živom červíkovi“ 
a o našej veľkej spokojnosti 

a omyloch.
„Z medze vyorali šípový krí-
ček...
najviac bolel kameň, ktorý 
predkovia po stáročia tak krvo-
potne rýpali, zbierali a uklada-
li do hradieb a rún.“ (Z domu 
na kopci) 
„Keby žil Ľudovít Štúr, celkom 
iste by povedal: Rozum si ľu-
dia derú a delia na fertále! Tu 
predsa nemožno sledovať iba 

ekonomické zretele, nezane-
dbateľná je i kultúrnosť a tra-
dície mesta.“ (Tam, kde sa ces-
ta skrúca)
„Nejakí mrmúti a mamuti sú 
možno spokojní, kedy však bolo 
toľko nie iba chlebovej, ale aj 
duchovnej prázdnoty a pusto-
ty?! Ani čo by život bol iba syr 
a človek v ňom iba červík...“ 
(Tam, kde sa cesta skrúca)
J. PETRAKOVIČ, primátor

AD: A bude tu porádek? (do-
končenie)
chce to systémové riešenia na 
úrovni štátu, napr. funkčný sys-
tém záchytných protialkoho-
lických izieb, ktorých absencia 
je citeľná. Napriek uvedenému 
ďakujem všetkým našim vní-
mavým občanom, že im život 
v meste Modra nie je ľahostajný 
a pravidelne sa na nás obracajú 
so žiadosťami o pomoc. (red)

Drienkové halušky
Obdivujeme talianske cestoviny a akosi za-
búdame, že ich vo viacerých podobách vie-
me robiť aj my. Tie naše sú dokonca i ta-
ké, ktoré nemajú vo svete obdobu. Stáročia 
u nás dominovali trhance. Niekde nazýva-
né i škrabance alebo ťapky. Stačilo pripra-
viť tuhé cesto a trhať ho potom prstami do 
vriacej vody. Ak cesto preschlo, mohlo sa 
nastrúhať a na svete boli mrvence. Tiež mr-
venka, mrva, drobky, steranka, čír. Keď sa 
udomácnili u nás zemiaky i cestoviny sa 
stali chutnejšími. Príkladom múčno-zemia-
kových cestovín sú šúľance. Jednoducho sa 
ušúľajú medzi dlaňami šikovnej gazdinej. 

Nuž a vy ich potom papkáte 
s orechmi, makom, medom. 
Môj lenivý sused Albert 
si ich jednoducho posy-
pe hnedým kryštálovým 
cukrom... A tu je napokon 
slovenská národná hrdosť 
- halušky. Redšie cesto 
hádžete z drevenej doš-
tičky nožom do horúcej 
vody a to hustejšie pretlá-
čate cez sito s väčšími otvor-
mi. Najlepšie sú s bryndzou, tvaro-
hom, kvasenou kapustou. Nesmie chýbať 

opečená slaninka, restovaná cibuľka. 
Vo svete haluškových špecialít exis-

tujú aj fajnové fajnovosti. Príkladom 
sú drienkové halušky. Recept po-

chádza od Vojteka Španka, 
bývalého šéfredakto-

ra časopisu Výživa 
a zdravie. Riedke 
múčne cesto zmie-
šame s očistenými 

drienkami. Tie sa 
v ňom obaľujú a vy ich 

z lopára „fŕkate“ do vriacej 
vody. Keď vystúpia na povrch, 

premiestnite ich do misy, pokvap-
káte maslom a podávate s tvarohom, 

cukrom a škoricou. Fedor MALÍK st.

Dávajú, ale aj napriek tomu bohatnú
Načiahnutých rúk je dnes neúrekom. Je dobre, že rúk podávajú-
cich pomoc je čoraz viac. V 26-ročnej Asociácii pre mládež, vedu 
a techniku - Amavet využívajú podané anjelské ruky a spájajú ich 
s rukami znevýhodnených detí. Aspoň raz v živote doprajú takým-
to deťom možnosť vyblázniť sa v morských vlnách pod dohľadom 
dobrovoľníkov a pritom môžu rozvíjať svoj talent a zahrať sa na 
zvedavých vedcov. Tento rok vďaka dobrým ľuďom získali mož-
nosť podporiť deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného pros-
tredia a v termíne 24. 6. - 3. 7. 2016 pripravili letný tábor v Chorvát-
sku. Zo šestnástich detí to bol aj pre Martina Žgrlíka z Modry veľký 
a neobyčajný zážitok. A ako Martin spomína na svoje prvé stretnu-
tie s morskými vlnami a prímorským prostredím? 

„Práve som skončil deviaty roč-
ník. do Amavet tábora som sa 
dostal náhodou. Na podnet pani 
riaditeľky Amavet-u prišla ponu-
ka do našej školy, aby pani riadi-
teľka školy vybrala jedného žiaka, 
ktorý je zo znevýhodnenej rodiny, 
do tábora v chorvátsku. Riaditeľ-
ka oslovila mňa a spýtala sa, či 
by som nechcel ísť. Povedal som 
o tom doma mame a tá, samozrej-
me, súhlasila. Okrem pár výletov 
do Viedne som v zahraničí nikdy 

nebol. Preto som sa tešil, najmä 
na more, ale aj na tábor. Mama 
zháňala veci dva týždne dopredu 
a zbytočne stresovala. Nehovoriac 
o tom, že mi nabalila jedla ako 
českému turistovi. Rezne v chlebe 
nevynímajúc. 
Keď sme dorazili, ukázali nám 
areál a chatky, v ktorých sme bý-
vali. Nechali nás chvíľu odpo-
činúť a potom sme išli hrať zo-
znamovacie hry. Neskôr sme sa 
vybrali na pláž. Bola krásna...ako 

z filmu. Počas tábora sme robili 
rôzne pokusy, domácu plastelínu, 
ktorú sme vyrobili z trochy vo-
dy, oleja a do toho sme hodili ce-
laskon. V tímovej spolupráci sme 
vyrobili aj rakety z plastu a kar-
tónu. Neskôr sme sa hrali hru, pri 
ktorej sme v skupinkách behali 
po areáli a podľa mapy a indícií 
sme hľadali papieriky s písme-
nami. Na konci sme z nich vy-
skladali www.superleto.sk. Ta-
kéto hry sme hrali často a boli 
naozaj super. Počas večerov sme 
väčšinou hrávali stolné hry ale-
bo pozerali filmy. Okrem toho 
sme chodili na výlety po oko-
lí. chorvátsko je krásna krajina, 
ktorá ponúka oveľa viac ako len 
more. Krásne mestá, lesy, jedlo, 
pláže. V jednom z takýchto miest 
sme aj boli. Makarska je večer 
krásne osvietená a mali tam trhy, 
kde som mame kúpil magnetku 
v tvare srdca a sestre náhrdelník 
so sovou. Potom sme boli s ka-

mošmi v reštaurácii, kde sme sa 
veľmi dobre najedli. Predposled-
ný večer sme hrali nočnú hru. Išli 
sme lesnou cestou, kde sa nás ve-
dúci snažili vystrašiť, ale keďže 
sme šli ako prví my, starší chalani, 
tak nás ani jedného nevystrašili. 
celý čas sme v tábore zbierali 
amaveťáky, táborové peniaze, za 
ktoré sme mohli na konci vydra-
žiť rôzne ceny, napríklad hračky, 
slúchadlá alebo selfie paličku. Ja 
a ešte pár ďalších kamarátov sme 
svoje amaveťáky rozdali, ak nie-
kto potreboval. Ja som ceny nech-
cel, stačilo mi byť v úžasnom 
tábore a navštíviť chorvátsko. 
Sedemdesiat amaveťákov som si 
schoval u kamarátky v jej kryte na 
mobil, ale počas cesty späť a lúče-
nia som na ne zabudol. Som rád, 
že som bol pozvaný na tento tábor. 
Spoznal som nielen krásnu kraji-
nu, ale najmä kopu super ľudí.“
Staňte sa anjelom aj vy a umožni-
te tak podporiť šikovnosť detí. Ich 
budúce výsledky vás určite pote-
šia a vtedy pocítite, že ste zbohatli 
aj vy... (red, mž, zdroj: amavet)
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Milan Ružek sa narodil v roku 1929 v Modre. Pôsobil ako kar-
tograf, redaktor máp pre turistiku a cestovný ruch. Získal mno-
ho ocenení: Odznak Turista ČSR, odznak Turista ZSSR, verej-
né uznanie za zásluhy o rozvoj Čsl. telesnej výchovy I. stupňa, 
Čestné uznanie za prácu pre rozvoj turistiky, Zlatý odznak 
Turista SSR, medailu Za zásluhy o Čsl. Spartakiádu, Tyršovu 
medailu, pamätnú plaketu mesta Pezinok, výročnú cenu mesta 
Modry, cenu primátora mesta Modry, plaketu KST k 75 naro-
deninám, ocenenie „Osobnosť v cestovnom ruchu“ za celoži-
votnú prácu v cestovnom ruchu Slovenskej republiky. Je drži-
teľom OTZ I. triedy a zlatého odznaku Turista-značkár.

Pán Ružek, porozprávajte 
nám niečo o aktívnej turistike 
a začiatkoch turistického zna-
čenia vôbec.
Turistika je činnosť, ktorej ob-
sahom je poznávanie a pohy-
bové aktivity vo voľnej prírode. 
Pôvod má v alpských krajinách 
Európy, v druhej polovici 19. 
stor. Vyvíjala sa postupne, ako 
sa v sídliskách budovali bytové 
domy, čo bol život v uzavretom 
priestore. Nastala túžba ľudí pri-
blížiť sa k prírode a jej poznáva-
niu. To si následne vyžadovalo 
podmienky pre bezpečný pohyb 
návštevníkov, najmä v horských 
terénoch. Tu je začiatok turistic-
kého značenia. 

Kedy sa začalo s turistickým 
značením u nás v Modre?
Prvé turistické značenie v oko-
lí Modry súviselo s budovaním 
klimatického letoviska Harmó-
nia v poslednej tretine 19. storo-
čia. Modra patrila vtedy medzi 
najvýznamnejšie centrá rozví-
jajúceho sa turizmu v Uhorskej 
časti Rakúsko-uhorskej monar-
chie. Modra patrila medzi prvé 
mestá na Slovensku, kde po 
skončení 1. svetovej vojny bol 
založený Odbor Klubu česko-
slovenských turistov a pokračo-
valo sa v turistickom značení. 

Kedy a ako ste sa dozvedeli 
o turistických značkovaných 
chodníkoch?
Jeden z mojich piatich starších 
bratov bol už v roku 1934 čle-
nom spomínaného klubu turis-
tov. Od neho som sa už v detstve 
dozvedel o turistike a značkova-
ných chodníkoch.

Od akého času ste aktívnym 

turistom?
Po 2. svetovej vojne v roku 1946 
bol v Modre založený Klub slo-
venských turistov a lyžiarov 
a stal som sa jeho najmladším 
členom. 

A kedy ste sa začali venovať 
značkovacej aktivite?
V roku 1956 z môjho podnetu 
sme založili Odbor turistickej 
telovýchovnej jednoty Karto-
graf Modra. Počas výletov do 
Malých Karpát sme spriechod-
ňovali viac rokov neudržiavané 
turistické značkované chodníky. 
V máji roku 1957 som absolvo-
val odborný kurz turistického 
značenia v Trenčianskych Tep-
liciach. Následne som do zna-
čenia turistických trás zapojil aj 
členov nášho odboru turistiky 
v Modre a najmä spolupracov-
níkov z Kartografického ústavu 
v Bratislave, ktorí pracovali na 
tvorbe turistických máp.

Ako ste pokračovali ďalej 
v turistickej činnosti?
V roku 1958 som bol vyme-
novaný za okresného značká-
ra v okrese Pezinok, po územ-
nej reorganizácii v roku 1960 
okresu Bratislava-vidiek. Spo-
znal som, že turistické značenie 
nie je len maľovanie značiek na 
stromy, ale treba aj remeselné 
zručnosti a odborné vedomosti 
z mnohých profesií. Značkova-
nie v horskom teréne je namá-
havé, vyžaduje si dobrú fyzickú 
kondíciu značkára. Vyžaduje sa 
to najmä pri značení nových trás 
a tvorbe orientačných informač-
ných prvkov. Spomeniem nie-
ktoré činnosti: vedieť používať 
mapy, ovládať základy topogra-
fie a kartografie, orientovať sa 

v používaných materiáloch, plá-
novanie, administratívne a fi-
nančné vedenie a dokumentácia. 
V tejto činnosti som uplatňoval 
absolventa Strednej odbornej 
školy geodézie a kartografie. 

Čo viete o turistickom značení 
v minulosti?
Turistické značenie na území 
bývalého Československa a te-
rajšej Slovenskej republiky bo-
lo budované na základe dob-
rovoľnej neplatenej činnosti. 
Značkárovi z verejných finanč-
ných prostriedkov boli hradené 
len náklady na použitý materi-
ál, nástroje, cestovné a ošatné. 
Značenie turistických trás bolo 
prejavom lásky k horám a prí-
rode. Naviac značkár mal mo-
rálnu zodpovednosť, že užíva-
teľ ním vyznačenej trasy sa bez 
orientačných problémov dosta-
ne o určeného cieľa. 

Ako pokračuje turistické zna-

čenie v súčasnosti? Kto sa mu 
venuje?
V súčasnosti sa aj na Slovensku 
prešlo na finančné ohodnocova-
nie za vykonávanie turistické-
ho značenia tak, ako je tomu aj 
mnoho rokov v alpských kraji-
nách. Minulý rok som pozoro-
val na červeno značenej trase č. 
703 pod Zochovou chatou sme-
rom na Veľkú homoľu zmluvne 
odmeňovaných značkárov, kto-
rí pracovali podľa súčasných 
zásad. Nemali napríklad pílku 
ani nožnice, potrebné na od-
stránenie krovín a haluzí, ktoré 
zakrývali čerstvo namaľovanú 
značku. Mám obavu, že takto sa 
turistické značenie dostane do 
takej polohy ako v Alpách. 

Hovoríte o Alpách. Boli ste 
tam viackrát, aké máte sta-
diaľ poznatky?
Turistické značenie v Alpách je 
len základná informácia o jeho 
existencii. Ak chce turista však 

Turista a značkár Milan Ružek oslavuje 60 rokov 
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bez problémov prísť do cieľa, 
musí si najať a zaplatiť horské-
ho vodcu. To je aj moja skúse-
nosť na túrach pod Mont Blan-
com a Monte Rosou v Alpách, 
ktoré sa rozprestierajú na území 
siedmich štátov. Tu som prežil 
ako turista vyše šesť mesiacov. 

Dopočula som sa, že tvorca 
Rádiovíkendu v Slovenskom 
rozhlase Ing. Vladimír Barta 
vás označil za jedného z naj-
lepších znalcov Slovenka. Čo 
hovoríte na toto označenie?
Je to lichotivé, ale je to pre mňa 
a bol to pre mňa veľký záväzok. 
Výsledky mojej práce využívali 
moji najbližší priatelia - turisti. 
Profesijne ako zodpovedný re-
daktor turistických máp vo vy-
davateľstve Slovenská kartogra-
fia v Bratislave a po odchode do 
dôchodku v roku 1989 ako autor 
turistického vlastivedného obsa-
hu a sprievodných textov v tu-
ristických mapách vydávaných 
vo Vojenskom kartografickom 
ústave v Harmanci som sa mu-
sel pridržiavať zásady najväčšej 
pravdivosti uvádzaných infor-
mácií. Pre informáciu v cestov-
nom ruchu to platí dvojnásobne, 
pretože neúplná a zavádzajúca 
informácia je horšia než žiadna. 

Aké miesto mala turistika vo 
vašom súkromnom živote? 
Spomeniete si na niektorý za-
ujímavý zážitok?
Značenie a organizačná činnosť 
v slovenskej turistike obohati-
la môj život o mnohé nezabud-
nuteľné zážitky a spoznávanie 
dobrých, aktívnych a obetavých 
priateľov. Napríklad počas vý-
konného značkovania som sa 
stal akousi súčasťou prírody. 
Neďaleko Vápenky pod Veľkou 
homoľou pri maľovaní značiek 
na strom mi popri nohách be-
hali prasiatka diviaka. Viackrát 
som zažil, že muflón je zveda-
vé zviera. Na svahu pod Kloko-
čom niekoľko muflónov v malej 
vzdialenosti sledovalo moju na-
tieračskú zručnosť zospodu a po 
niekoľkých minútach okruhom 
sa vrátili obzerať si ma zvrchu. 
Neďaleko bývalej horárne pod 

Širokým sa zdatný jeleň priblí-
žil ku mne do vzdialenosti asi 
20 metrov obdivoval moje ma-
liarske umenie. Spoznal som 
mnoho dobrých priateľov pri 
organizovaní turistických zra-
zov pri príprave i vedení pre-
chodov po väčšine slovenských 
pohorí. Často spomínam na eta-
pu z chopku do sedla Čertovice 
v Nízkych Tatrách počas vede-
nia účastníkov turistického šta-
fetového pochodu po ceste hr-
dinov SNP a z devína na duklu. 
Prihovoril som sa asi štrnásťroč-
nej žiačke základnej školy a asi 
na dvoch kilometroch pochodu 
sme sa rozprávali. Po niekoľ-
kých rokoch, počas návštevy 
Liptovského Mikuláša, priho-

vorila sa mi mladá mamička 
s detským kočíkom. Spoznala 
ma a poďakovala mi za krásny 
zážitok počas vtedajšieho spo-
ločného putovania. Túto akciu 
organizovali značkári a bol to 
zážitok, na ktorý sa nedá zabud-
núť. 

Budovanie turistickej rozh-
ľadne na Veľkej homoli má 
niečo spoločné aj s turistic-
kým značením?
Turistika rozhľadne má zárodok 
v spoločnosti mojich blízkych 
turistických priateľov. Ing. arch. 
Vlastimil dohnal z Bratislavy 
bol aktívny značkár. Spolu sme 
14 rokov pôsobili v Ústrednej 
značkárskej komisii Klubu slo-
venských turistov. Vypracoval 
projekt rozhľadne ako dobro-
voľník, bez nároku na finanč-
nú odmenu. Ing. Ján Rajniak 
z Bratislavy oddaný priateľ zo 
spoločného putovania po slo-
venských pohoriach. Bezplatne 
vypracoval statiku rozhľadne. 
Aj vďaka ich obetavosti máme 
turistickú rozhľadňu v Modre.

Kedy ste značkovali naposle-
dy?
Bolo to v polovici júna tohto ro-
ku. Pri údržbe prameňa pitnej 
vody v sedle Hubalová pod Vy-
sokou som obnovoval značenie 
na prístupovej ceste. 

Pán Ružek, turistickému zna-
čeniu sa venujeme 60 rokov. 
Možno vás teda právom pova-
žovať za slovenského rekord-
mana v tejto činnosti?
Nie je známe v histórii sloven-
skej turistiky, že by sa niekto 60 
rokov a vo veku 87 rokov života 
venoval turistickému značeniu. 
Takže, asi som tým rekordma-
nom. Jana KUCHTOVÁ

a Milan RUŽEK

Na fotografii č. 1: Osadenie 
smerovníka na najvyššom vrchu 
Malých Karpát - Záruby (767 m 
n.m.). Jún. Nedeľa 1960. Skoré 
ráno, cestovanie verejnou do-
pravou do Smoleníc. Dvojhodi-
nový výstup peši, prevýšenie 250 
m. Záťaž vyše 25 kg (sekera, ča-
kan, lopata, impregnačná teku-
tina, strava, pitná voda). Zoťatie 
stromu (jaseň) na 3 m dlhý stĺp, 
priemer 15 cm, odkôrovanie, 
opálenie, impregnácia, vykopa-
nie 60 cm hlbokej jamy v skale. 
Osadenie stĺpa, namontovanie 
smeroviek. Pomocník Ing. Karel 
Brousil, 45 ročný kolega z Kar-
tografického ústavu v Harmónii, 
predseda Odboru turistiky Kar-
tograf Modra. Návrat domov 
o 21. hodine.
Na fotografii č. 2: Odznak turis-
tu značkára.
Na fotografii č. 3: Milan Ružek 
pri značkovaní v Pohronskom 
snovci v roku 1962.

svojej aktívnej činnosti
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Organizácia školského roka 2016/2017 
Školský rok sa začína 1. septembra 2016, školské vyučovanie sa 
začína v pondelok 5. septembra 2016. Školské vyučovanie sa čle-
ní na prvý a druhý polrok, školské vyučovanie v prvom polroku 
sa končí v utorok 31. januára 2017 a v druhom polroku sa začne 
1. februára 2017 a skončí sa v piatok 30. júna 2017.

Zápis detí do prvého ročníka 
základných škôl bude v čase 
od 14.00 hod. do 18.00 hod. 

v tretiu stredu v apríli a po 
nej nasledujúci štvrtok, ktorý 
predchádza začiatku školské-

ho roka, v ktorom má dieťa pl-
niť povinnú školskú dochádz-
ku (VZN č. 7/2015, ktorým sa 
určuje miesto a čas zápisu detí 
do základných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta 
Modry). do materskej ško-
ly sa prijímajú deti priebežne 
alebo pre nasledujúci školský 

rok. Miesto a termín podáva-
nia žiadostí pre nasledujúci 
školský rok zverejní riaditeľ 
po dohode so zriaďovateľom 
na budove materskej ško-
ly a inom verejne dostupnom 
mieste spravidla od 15. feb-
ruára do 15. marca. Riaditeľ 
spolu s miestom a termínom 
zverejní aj podmienky prijí-
mania detí do materskej školy. 
Prednostne sa prijímajú deti, 
ktoré dovŕšili piaty rok ve-
ku, deti s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou a de-
ti s dodatočne odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou. 
Ostatné podmienky prijímania 
detí určí riaditeľ a po prero-
kovaní s pedagogickou radou 
školy zverejní na viditeľnom 
mieste. (§ 3 ods.2 vyhlášky 
MŠ SR č.306/2008).
Všetkým zamestnancom škôl 
a školských zariadení, žiakom 
i žiačikom prajeme bezproblé-
mový a úspešný školský rok 
2016/2017. 

Michaela GALOVIČOVÁ, 
MsÚ Modra

Záujmové aktivity pre nový školský 
rok v centre voľného času
Centrum voľného času ponúka možnosti záujmových krúžkov 
rozmanitého druhu pre nový školský rok. Prihlásiť sa môžu deti 
od najmenších po najstaršie. Centrum ponúka zmysluplné vyu-
žitie voľného času v širokej ponuke svojich krúžkov.

Najmenšie deti spoločne s mami-
nami víta Materské centrum Mod-
ráčik, kde je prostredie a aj aktivity 
ušité na mieru práve pre nich. Na 
dvore je pre ne určené pieskovis-
ko a šmykľavka s domčekom. Pri-
hlásiť sa môžu deti predškolského 
veku, pretože v centre sú pre nich 
po celý rok pripravené možnosti 
tvoriť - zdokonaľovať si grafomo-
torické zručnosti spolu s rozvíja-
ním ich nádherne detskej fantázie, 
možnosti športovať v hrách, kde 
súťažia, mocnejú a vydajú zo svo-
jej prebohatej energie - možnosti 
dozvedať sa nové veci spoznáva-
ním prírody, angličtiny. Prihlásiť 
sa môžu školáci zo všetkých stup-
ňov škôl. Pre nich je určená širo-
ká škála krúžkov športových, hu-

dobných, poznávacích, tvorivých. 
Kompletnú ponuku nájdete v Bul-
letine centra alebo tiež na stránke 
www.scvcmodra.sk. 
Pre mladých je v centre možnosť 
zorganizovať si vlastný program 
po dohode s vedením centra. 
Všetky deti i mladí, ktoré sú pri-
hlásené v centre, môžu využívať 
ponuku herne, ktorá býva otvore-
ná v školské dni vždy popoludní 
a deti tu môžu stráviť čas pri ča-
kaní na ďalšiu aktivitu alebo sem 
prísť len tak, aby sa pohrali s ka-
marátmi. V herni máme množstvo 
zaujímavých spoločenských hier, 
ktoré sú veľmi vyhľadávané, kal-
četo, biliard, a tiež aj počítače. Na 
dvore môžu deti hrať futbal, flor-
bal, tenis, využiť basketbalový 

kôš, či trampolínu. Pre rodiny detí, 
ktoré navštevujú krúžok, ponúka-
me možnosť rodinného športova-
nia. Rodičia spolu s deťmi môžu 
využiť priestor dvora, a tiež telo-
cvičňu v čase, keď nie je obsadená 
v rozvrhu, na spoločné športova-
nie podľa svojho uváženia. 
do centra sa môžete prihlásiť vy-
písaním prihlášky, ktorá je k dis-

pozícii v kancelárii v centre alebo 
je možné si ju vytlačiť z webstrán-
ky. Na nový školský rok si musia 
vypísať novú prihlášku aj tie de-
ti, ktoré už navštevovali krúžky 
v minulom roku. Prihlasovať sa 
bude dať už od 30. augusta 2016 
v kancelárii centra alebo mailom.
V prvý školský deň, teda v ponde-
lok 5. septembra 2016 vás srdeč-
ne pozývame na deň otvorených 
dverí od 14.00 do 17.00, kde vám 
radi poskytneme viac informácií, 
prípadne si radi vypočujeme vaše 
návrhy pre nové aktivity. (es)

Termíny prázdnin (okrem materskej školy)
Prázdniny Posledný deň vyučovania 

pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania po 

prázdninách
jesenné 27. október 2016

(štvrtok)
28. október - 31. október 
2016

2. november 2016
 (streda)

vianočné 22. december 2016
(štvrtok )

23. december 2016 - 5. ja-
nuár 2017

9. január 2017
(piatok)

polročné 2. február 2017 (štvrtok) 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017
(pondelok)

jarné 17.február 2017 (piatok)
/Bratislavský, Nitriansky, 
Trnavský kraj/

20. február - 24. február 
2017

27. február 2017
(pondelok)

veľkonočné 12. apríl 2017 (streda) 13. apríl - 18. apríl 2017 19. apríl 2017
(streda)

letné 30. jún 2017 (piatok) 3. júl - 31. august 2017 4. september 2017
(pondelok)
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Čo všetko nájdete a zažijete v zónach Vinobrania
Vinohradnícky dvor

Srdce tohtoročného vinobra-
nia nachádzajúce sa v histo-
rickej radnici s pravou mest-
skou viechou a ochutnávkou 
vín. Miesto slávnostného ot-
vorenia Modranského vi-
nobrania 2016. Uvidíte au-
tentické ukážky prešovania 
a ochutnáte čerstvý mušt. Na 
zahryznutie bude chutné a ori-
ginálne gastro z Farmy pod 
Gaštankou. Ďalej ponúkneme 
zážitkovú degustáciu na ob-
jednávku a predaj stolového 
hrozna. O zábavu sa postara-
jú divadelné komédie a veselá 
ľudová hudba s tancovačkou.

Víno Modranského 
vinobrania

Zámerom mesta je obnove-
nie tradície súťaže vín počas 
osláv vinobrania. Na súťažnej 
prehliadke Víno Modranského 
vinobrania budú súťažiť vína 
z Modranského vinohradníc-
keho rajónu (MVR) - Modra, 
Šenkvice, Vinosady, dubová, 
Píla. Odborná komisia pod ve-
dením prof. Ing. Fedora Ma-
líka, drSc. zdegustuje, ako 
chutia tiché suché, polosuché 
biele a červené vína. Hlav-
ným organizátorom súťaže je 
Mesto Modra v spolupráci so 
Strednou odbornou školou vi-
nársko-ovocinárskou a samo-
správami obcí MVR.

Posledná lajtra
Autentický tematický alego-
rický sprievod je symbolom 

Modranského vinobrania. Za-
chytáva časť histórie malo-
karpatského vinohradníctva 
a porozpráva o živote a práci 
vinohradníkov počas štyroch 
ročných období.

Vínohranie
Jednou zo súčastí Modranského 
vinobrania bude aj dobrá mu-
zika s jedinečnou atmosférou. 
Živé koncerty mnohých žánrov 
v uliciach, dvoroch a pivniciach 
nadväzujú na minuloročný fes-
tival vína, hudby a tanca s pod-
titulom Vínohranie. 

Detská scéna
Skrátka neobídu ani najmenší 
návštevníci. Potešenie, dobrú 
náladu a pohyb prinesú so se-
bou bábkové divadlá a divadlá 
pre deti zo SR a ČR, žonglér-
ske dielne, cirkusové akro-
bacie, hip-hopové tanečné 
vystúpenie a škola tanca. Ne-
menej lákavá bude ohňová šou 
a obľúbené maľovanie na tvár.

Tvorivý park
Počas vinobrania sme pripra-
vili aj tvorivo-oddychovú zó-
nu pozostávajúcu zo slamené-
ho ihriska, výtvarných dielní 
pre deti aj dospelých (výroba 
strašiakov, hlinených omietok, 
výtvarný workshop). Pridáme 
drevený kolotoč, žonglérsku 
dielnu a cirkusovú školu.

Zóna pre seniorov
O zábavu sme sa postarali aj 
pre našich starších. V priesto-

roch Mestského centra soci-
álnych služieb na Súkenickej 
ulici čaká seniorov hudobno-
-kultúrny program, tak nevá-
hajte sa príďte si sem oddých-
nuť a potešiť sa. 

Kolotoče a ohňostroj
Tradičné kolotoče pre všet-
kých nemôžu chýbať, nájdete 
ich na Sokolskej ulici a pred 
kultúrnym domom. A aká by 
to bola oslava bez ohňostroja! 
Je neodmysliteľnou súčasťou 
a tak aj tento rok vám rozžia-
ri oči vo večerných hodinách 
parádny modranský ohňostroj. 

Gastro
Hladný neodíde z Modry sku-
točne nikto. Tradičné aj ori-
ginálne jedlá, dobroty v uli-
ciach, dvoroch, viechach, 
jedinečné modranské víno 
a burčiak. Hľadajte, ovonia-
vajte a ochutnávajte. dobrú 
chuť. 

Výstavy
Aby boli uspokojené všetky 
zmysly, nielen tie chuťové, 
pripravili sme niekoľko vý-
stav. dielo keramického maj-
stra Rudolfa Barčíka si prezrite 
v Hornej bráne, tematické in-
štalácie súvisiace s vinohrad-
níctvom a vinárstvom nájdete 
v historickej radnici. Nebudú 
chýbať fotografické výstavy, 
výstavy keramiky, výtvarné 
umenie, exteriérové výstavy 
v uliciach, architektúra a histó-
ria Modry. V dňoch vinobrania 

budú otvorené múzeá, galérie, 
pamiatky, a sprístupnená vy-
hliadka z Mestskej veže.

Remeselný trh 
Trhovníci ponúknu všako-
vaký úžitkový tovar, darče-
ky a drobnosti pre potešenie. 
Ľudové a súčasné remeslá, 
autentické ukážky výroby 
a tradičných pracovných po-
stupov...

Infostan mesta Modry 
a telefonická infolinka 

0911 035 783
Potrebujete poradiť? Stratil sa 
vám niekto alebo niečo? Pre 
tento účel mesto zriadilo In-
fostan na adrese Štúrova 59 
(Kancelária prvého kontaktu 
mesta). Stane sa informačným 
uzlom podujatia a hostiť bude 
i Zónu EÚ.
Okrem iného tu nájdete kom-
plexné informácie o priebehu 
podujatia pre návštevníkov, 
turistické informácie z oblas-
ti cestovného ruchu Modra 
a región, propagačné materi-
ály, prehliadky s turistickými 
sprievodcami, služby: straty 
a nálezy, nabíjanie mobilných 
telefónov a pod., predaj repre-
zentačných predmetov vino-
brania, sprievodné podujatia 
v Zóne EÚ.
V rámci osláv Modranského 
vinobrania bude zriadená te-
lefonická infolinka 0911 035 
783 prístupná počas celého 
podujatia.
 (red)
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www.modranskevinobranie.sk

Vínohranie
hlavné pódium

Vinohradnícky dvor
historická radnica

Program
Koncerty v dvoroch

Muzika v dvoroch
a pohostinstvách

Stretnutie pri
duchovnom slove

Detská scéna
dvor Múzea Ľ. Štúra

Infostan a Zóna EÚ
Štúrova 59

výstavy, galérie,
múzeá, pamiatky 

Tvorivý park
starý trh

Lipová aleja
Dolná ul.

PIATOK   
18:45 fanfáry
19:00 Bukasový masív 
20:45 Druhý náklad 
22:30 Feelme 

SOBOTA  

11:00 DFS Magdalénka 
12:30 Swingang
13:30 Posledná lajtra – alegorický sprievod 
15:00 SĽUK – Výber z tvorby 
17:00 Cellmates  
19:00 Neřez a Katka Koščová 
21:00 ohňostroj
21:00 PARA
22:30 Čenkovej deti

NEDEĽA

12:00 Dunajská kapela – dychová hudba 
14:00 Kuštárovci – ľudová hudba 
16:00 Balkansambel
18:00 Zrní (ČR)

PIATOK   

17:00 vernisáž výstavy Z vinohradu
17:30 slávnostné odovzdanie cien súťaže 
 Víno Modranského vinobrania
18:00 slávnostné otvorenie 
 Modranského vinobrania 
18:30 Vínohranie – divadelné 
 vinohradnícke pásmo OZ ĽUSK
18:00 verejná ochutnávka vín zo súťaže 
 Víno Modranského vinobrania, 
 mestská pivnica

SOBOTA

10:30 Prešovačka – komentovaná ukážka 
 lisovania hrozna, podávanie muštu 
12:00 Andel Cyrifandel, Divadlo Šikulko 
12:00 Verejná ochutnávka vín zo súťaže 
 Víno Modranského vinobrania, 
 mestská pivnica
15:00 Prešovačka – komentovaná ukážka 
 lisovania hrozna, podávanie muštu
16:00 Hamlet, alebo nález lebky, 
 divadelná komédia, Túlavé divadlo
17:00 Prešovačka – komentovaná ukážka 
 lisovania hrozna, podávanie muštu
18:00 Zážitková degustácia modranských 
 vín, mestská pivnica (na objednávku)
18:00 Šenkvická muzika – tancovačka 

NEDEĽA 

13:00 Prešovačka – komentovaná ukážka 
 lisovania hrozna, podávanie muštu
14:00 Banda, ľudová hudba do spevu
 i do tanca 
15:00 Ktorá má väčší kríž, komediálna 
 jednoaktovka MOKRAĎ
16:00 Prešovačka – komentovaná ukážka 
 lisovania hrozna, podávanie muštu 

PIATOK   

15:00 Bango – pre seniorov, MsCSS Modra
16:30 Grinavanka – pre seniorov, MsCSS 
 Modra
20:00 Acornhoek, dvor Múzea Ľ. Štúra 
21:00 Queer Jane, Vinohradnícky dom
 u Šebov

SOBOTA

18:00 Nikolaj Nikitin – jazzový koncert,
 Pavúk Wine Restaurant 
20:00 Katarzia, Starý dom  

PIATOK a SOBOTA   

Vinárstvo Fiala, Štúrova 32, pop–rocková
kapela Park@Waves (sobota popoludní) 

Klubovňa Jama, Moyzesova 23, She & Me
(piatok, 20:00) 

Klubovňa Jama, Moyzesova 23, Michal 
Dočolomanský a Band (sobota, 19:00)

Apollo Club, Dukelská 7, Stop Band
(piatok a sobota, 19:00)

SOBOTA

13:00 Divadlo Benátky nad Jizerou (ČR), 
 detské divadelné predstavenie
16:00 Chůdadlo (ČR), žonglérska dielňa 
 pre deti a dospelých
18:00 ADT Crew, vystúpenie a tanečný
 workshop
19:00 Chůdadlo (ČR), ohňová šou

NEDEĽA

11:00 Butterfl y cirkus, bábkové 
 predstavenie Cirkuskus
13:00 Duo Kurnikšopa, akrobacia 
 Cirkuskus
14:30 Pinocchio, ZkuFraVon – divadlo
 pre mladých a ešte mladších   
16:30 Ako išlo vajce na vandrovku –
 ZUŠ Modra

NEDEĽA

17:00 Ukážka výcviku psov, Kynologický 
 klub Jána Stolárika Modra

SOBOTA

10:00 prírodné ihrisko zo slamy 
10:00 drevený kolotoč 
10:00 strašiaci do vinohradu – tvorivá 
 dielňa a výstava
14:00 výtvarné tvorivé dielne
14:00 Chůdadlo (ČR) – žonglérska dielňa 
 pre deti a dospelých
Mestský hasičský dobrovoľnícky
zbor Modra – ukážky

NEDEĽA

11:00 prírodné ihrisko zo slamy 
15:30 Cirkusová škola, Cirkuskus
16:30 Cirkusový workshop, Cirkuskus

NEDEĽA

7:30 a 10:30 Sv. omša, farský kostol
 sv. Štefana kráľa 

9:30 Služby Božie, slovenský
 evanjelický kostol 

PIATOK / SOBOTA / NEDEĽA 

G1 Z vinohradu - výstava, historická  radnica

G1 Aktovka Vincenta Š ikulu – fotografi cká 
výstava, historická  radnica

G2 Mestská  vež a – vyhliadka a vý stava, 
Pavol Š ima Jurí č ek

G3 SNM – Mú zeum Ľ udoví ta Š tú ra

G4 Rudolf Barčík „LUTUM“ – Horná brána

G5 Renesanč ný  mlyn SODOMA ví no – 
VaPD Modra – vý stava

G6 Pavol Š ima Jurí č ek, Galé ria vo dvore

G7 Martin Dzurek, sochá rsky atelié r

G8 Mú zeum slovenskej keramickej plastiky 
a Galé ria Igná ca Bizmayera

G9 Otvorené  dvere 2016, vý stava diel slo-
venský ch sú č asný ch vý tvarní kov, nemecký  
ev. kostol

Ocenenie za príkladnú obnovu,
Moyzesova ul.

20 podôb Nadácie REVIA, Kukučínova ul.

Historické traktory, Oldtimer Traktor,
rodina Matuš kovič ovcov, Kuzmá nyho ul. 

PIATOK

12:00 Infostan mesta Modra

12:00 Schránka priateľstva 

16:00 otvorenie výstavy fotografi í
 Martina Bibzu a diskusia  

SOBOTA a NEDEĽA

10:00 Infostan mesta Modra

Cieľová stanica Európa, interaktívna 
prednáška o EÚ s europoslancom 
a hosťami

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
keramické motívy Rudolf Barčík

Exteriérové výstavy

Sprievodné podujatia

Mapa_185x256mm_press.indd   2 15.8.2016   23:50
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Muzika v dvoroch
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www.modranskevinobranie.sk
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Zmena organizácie dopravy počas 
Modranského vinobrania 
Organizácia podujatia „Mod-
ranské vinobranie 2016“ si vy-
žaduje dopravné obmedzenia 
a zmeny v organizácii dopravy 
na štátnych cestách a miestnych 
komunikáciách v meste Modra. 
Uzávierka a obchádzka mesta je 
naplánovaná od štvrtka 22. sep-
tembra od 12.00 h do pondelka 
26. septembra 2016 do 12.00 h. 
V tomto čase bude úplná uzá-
vierka štátnej cesty č. II/502 na 
dukelskej ulici v úseku od Mest-
ského úradu Modra po kostol sv. 
Štefana, úplná uzávierka štátnej 
cesty č. III/1046 na Štúrovej uli-
ci od slovenského evanjelického 
kostola po Hornú bránu a úplné 
uzávierky miestnych komuniká-
cií na uliciach Sokolská, Kuku-
čínova a Moyzesova so zabez-
pečením dopravy po vyznačenej 
obchádzkovej trase. 
Zmena organizácie dopravy 
a obchádzková trasa budú riad-
ne vyznačené dočasným pre-
nosným dopravným značením. 
Prosíme obyvateľom mesta, vo-
dičov a chodcov o spoluprácu 
a ústretovosť počas obmedzenej 
dopravy v meste Modra.
do uzatvorenej zóny sa dosta-
nú iba tí obyvatelia Modry, kto-
rí majú trvalý pobyt v uzatvo-
rených uliciach, a preukážu sa 
občianskym preukazom. Tým, 
ktorí nemajú trvalý pobyt v uza-

tvorenej zóne, napr. zabezpečujú 
zásobovanie obchodných prevá-
dzok alebo majú prechodný po-
byt v zóne, vydá povolenie na 
vjazd Mesto Modra (tel. 033/ 
6908 333).

Vstup do uzatvorenej zóny bu-
de možný nasledovne:
Piatok 23. 9. do 10.00 h
Sobota 24. 9. do 10.00 h
Nedeľa 25. 9. do 10.00 h
Pondelok 26. 9. od 24.00 h

Prosíme prevádzkovateľov ob-
chodných prevádzok v uzatvo-
renej zóne, aby si zabezpeči-
li zásobovanie v piatok (23. 9.) 
a v sobotu (24. 9.) do 10.00 h. 
Zároveň prosíme obyvateľov 
uzatvorenej zóny, na uliciach 
dukelská, Štúrova, Sokolská, 
Kukučínova a Moyzesova, aby 
uvoľnili všetky parkovacie plo-
chy, a to najneskôr do štvrtka 22. 
9. do 11.00 h. Prosíme vás preto, 
aby ste si našli náhradné parko-
vacie miesto mimo uzatvorenej 
zóny alebo parkovali v podbrá-
niach a vo dvoroch a rešpektova-
li hodiny, počas ktorých je povo-
lený vjazd motorových vozidiel 
do uzatvorenej zóny. 

Trasa obchádzky
Smer Trnava z Bratislavy po 
uliciach - Štefánikova, Ka-

linčiakova, dr. Bodického, 
Kuzmányho, Baštová, Horná
Smer Trnava zo Šenkvíc po 
uliciach - Šúrska, Štefánikova, 
Kalinčiakova, dr. Bodického, 
Kuzmányho, Baštová, Horná
Smer Bratislava z Trnavy po 
uliciach - Horná, Baštova, Vi-
nárska, dr. Bodického, Kalin-
čiakova, Štefánikova
Autobusové spoje budú premá-
vať po pozmenenej obchádz-
kovej trase od štvrtka 22. sep-
tembra od 12.00 h do pondelka 
26. septembra do 12.00 h. Za-
stávky SAd na dukelskej ul. 
a Štúrovej ul. budú v dobe uzá-
vierky zrušené a preložené pred 
kino Mier na Kalinčiakovej uli-
ci. Zastávka pred evanjelickým 
kostolom do Šenkvíc bude zru-
šená, v prevádzke zostane za-
stávka na dolnej ulici pri BVS 
a Slovenskej ľudovej majolike, 
ako aj na Šúrskej ul. pred ob-
chodným domom Billa. Ostat-
né zastávky sa nemenia. 
Ďakujeme všetkým obyva-
teľom Modry za spoluprácu 
a ústretovosť počas podujatia 
a veríme, že spoločne prežije-
me tradičné oberačkové sláv-
nosti v príjemnej atmosfére 
a v pohode. 

Katarína RUŽEKOVÁ- 
POLTÁRSKA, 

MsÚ Modra

Doležité 
kontakty

Pri akejkoľvek situácii vyžadu-
júcej si zásah záchranných zlo-
žiek počas podujatia Modranské 
vinobranie volajte nasledovné 
linky. (red)

Prvá pomoc 155
Polícia 158
Hasiči 150
Integrovaný zá-
chr. systém

112

Mestská polícia 0911 436 752
Infolinka mesta 0911 035 783

Riadková 
inzercia

 z Hľadám na prenájom poze-
mok so stodolou v tichej lokalite 
uprostred prírody. dobrý prístup 
a inžinierske siete sú nutnosť. ce-
na dohodou. Tel.:0908 535 288

 z Hľadáme do prenájmu rodinný 
dom v Modre a okolí.

Tel.: 0940 834 926
 z  Hľadáme do prenájmu 2-izb. 

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

 z Ponúkam na predaj trojizbový 
byt s rozlohou 94 m2 plus 2 bal-
kóny, komora na medziposchodí 
a spoločná pivnica pre tri byty na 
prízemí. Byt je kompletne prero-
bený. Nachádza sa v bytovom do-
me na Vajanského 56, ktorý pre-
chádza kompletnou obnovou. Byt 
je vo výbornej lokalite a ponúka 
pekný výhľad na Modru. cena 
bytu je 129 000 €.

Tel.: 0905 896 627 
 z Fyzioterapeutka poskytne cvi-

čenie v domácom prostredí (imo-
bilní pacienti, bolesti chrbtice, pa-
cienti po zlomeninách, cvičenie 
podľa Vojtu, reflexná masáž chrb-
ta a pod.). Tel.: 0918 250 910

 z Kúpim vinohrad v Modre. Mô-
že byť aj pusták. 

Tel.: 0905 696 787
 z Kúpim starú vínnu pivnicu 

v Modre. Tel.: 0905 696 787
 z Kúpim modranskú keramiku 

vyrobenú pred r. 1970 a obrazy od 
maliarov Ilečko, cpin, Hrtús. 

Tel.: 0905 696 787
 z Kúpim nestavebný pozemok 

(vinica, pusták, lúka a pod.) Har-
mónia, Kráľová, Modra na poľno-
hospodárske účely.

Tel.: 0905 101 500
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Pohľad na jedno z tradičných modranských vinobraní v roku 1958.
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Svätý Urban, pomáhaj vinohradníkom
Pri vstupe do Horných Orešian od Modry nájdete na ľavej strane 
v kroví zarastenú farebnú sochu svätého Urbana, ktorú začiat-
kom minulého storočia dali postaviť americkí Slováci vinohrad-
níkom pod Malými Karpatmi. Na podstavci sochy svätého Urba-
na - patróna vinohradníkov sa píše, že socha je postavená z vďaky 
za to, že po chorobe Fyloxéra vinohradníci obnovili vinohrady na 
amerických podpníkoch, ktoré odolali tejto chorobe.

„Fyloxéra“ aj v inej ekonomic-
kej podobe zastihla malokarpat-
ských vinohradníkov i v tridsia-
tych rokoch minulého storočia 
počas hospodárskej krízy, kedy 
vzniklo Slovenské vinohrad-
nícke družstvo (SVd), ktoré si 
kládlo za cieľ zjednotiť vino-
hradníkov a pomôcť prekonať 
hospodársku krízu v odvetví. 
Pod Malými Karpatmi vznikli 
prevádzky na spracovanie hroz-
na v Rači, Svätom Jure, Pezin-
ku, Modre a inde, kde SVd na 
družstevných základoch vyku-
povalo hrozno od malých vino-
hradníkov. Po spracovaní hrozna 
a predaji vína dostali vinohrad-
níci zaplatené za hrozno. SVd 
zabezpečilo pre vinohradníkov 
rôzne služby, ako mechanizač-
né práce, dopravu, nákup pros-
triedkov pre ochranu a hnojenie 
vinohradov. Vďaka SVd malí 
vinohradníci prežili hospodár-
sku krízu, vybudovali spoločne 
napríklad v Modre hotel Modra, 
ktorý má rozsiahle spracovateľ-
ské pivničné priestory. V päťde-
siatych rokoch boli prevádzky 
SVd zoštátnené a zahrnuté do 
Vinárskeho podniku Pezinok.
Po spoločenských zmenách 
v roku 1989 sa vytvorila sku-
pina následníkov, členov SVd, 
ktorá žiadala vrátiť zoštátnené 
prevádzky pôvodným družstev-
ným vlastníkom. So žiadosťou 
na MPVž SR však nepochodili. 
Podobne vinohradnícke družstvá 
pod Karpatmi žiadali pri privati-
zácii potravinárskeho priemyslu 
užšie prepojenie na spracovanie 
hrozna, t.j. Vinársky podnik Pez-
inok, ktorý patril k najmodernej-
ším v strednej Európe. So svo-
jou žiadosťou opäť nepochodili. 
dielo skazy vinohradníckeho 
odvetvia ukončil pohon na “so-
cialistické“ družstvá, ktoré boli 
v deväťdesiatych rokoch cieľa-
vedome likvidované. Vinohrady 
a orná pôda bola vrátená pôvod-

ným vlastníkom, ktorí však ne-
mali záujem ich obrábať. V sú-
časnosti sa viac ako polovica 
vinohradov neobrába!
V rokoch socialistickej veľko-
výroby na Slovensku vinič sa 
pestoval viac ako na tridsaťšesť 
tisíc hektároch, dnes obrába-
me iba necelých desaťtisíc. To-
to odvetvie zabezpečovalo nie-
len prácu stovkám pracovníkov, 
ale aj ekonomický rast a životnú 
úroveň obyvateľom na vidieku. 
Žiaľ, nepoučili sme sa z činnosti 
SVd a neobnovili jeho činnosť 
pod Malými Karpatmi. Za toto 
obdobie u susedov v ČR zvýši-
li plochu vinohradov z desaťtisíc 
na dvadsaťtisíc hektárov.
U našich susedov v Rakúsku po-
dobné vinohradnícke družstvá 
fungujú aj v súčasnosti. Zabez-
pečujú technické práce vo vi-
nohrade, vykupujú a spracúvajú 
hrozno, ktoré spoločne realizujú. 
Vlastnia pojazdné plničky a fil-
tre na víno, ktoré zabezpečujú 
služby pre malých vinohradní-
kov. Starajú sa i o vzhľad cho-
tára, údržbu vinohradníckych 
ciest, výsadbu zelene v chotári 
a ďalšie činnosti pri údržbe kra-
jiny.
Aká je však situácia u nás po 
likvidácii družstevnej a štátnej 
vinohradníckej výroby? To-
to obdobie prirovnával nebo-
hý Ing. Ladislav Tajcnár z Pd 
Bratislava-Vinohrady opäť 
k „Fyloxére“. Znehodnotili sme 
obrovské investície do hospo-
dárskych družstevných dvorov, 
zlikvidovali živočíšnu výrobu 
na slovenskom vidieku. Máme 
vysokú nezamestnanosť na vi-
dieku, hladové doliny, viac ako 
polovicu potravín dovážame 
zo zahraničia. Každý malý vi-
nohradník chce mať však svoj 
výkonný traktor s prívesným 
zariadením, automatický hori-
zontálny lis a plne automaticky 
riadene kvasenie muštu. Sú to 

vysoké investície na prevádz-
ku malých vinohradníckych 
fariem, na ktoré prispieva fi-
nančne i EÚ. Podpora bola ur-
čená i na zriadenie odbytových 
združení, žiaľ, o tieto prostried-
ky nebol záujem. Akosi sa nám 
nechce v tejto oblasti spolupra-
covať a každý malý vinohrad-
ník chce mať vlastnú techniku. 
Výroba hrozna, spracovanie ví-
na, jeho odbyt na trhu, ekono-
mika, účtovníctvo a podobne je 
pre malého vinohradníka nároč-
ná činnosť. 
Na prelome tisícročia v Mod-
re vznikol spolok vinohradní-
kov a vinárov Vincúr, ktorý si 
kládol za cieľ pomôcť svojím 
členom pri vzdelávaní, exkur-
ziách, organizovaní výstav vín 
a podobne. Činnosť neobsahu-
je výkup a spracovanie hrozna, 
organizovanie spoločných me-
chanizačných služieb pre vino-
hradníkov, čo bolo základným 
poslaním SVd. S odbytom vín 
čiastočne pomáha pre svojich 
členov Združenie Malokarpat-
ská vinná cesta, ktorá organi-
zuje úspešne podujatie Otvore-
né pivnice na MVc. Žiaľ, táto 
pomoc s odbytom vína je nedo-
statočná a tak malí vinohradníci 
naďalej zápasia na európskom 
trhu s odbytom vína. Slávne 
niekdajšie zariadenie „Zlaté 
hrozno“ zíva schátralou prázd-
notou nad Modrou, nahradilo 
ho moderné Elesko. Nadnárod-
né supermarkety predávajú na 
Slovensku dotované zahraničné 
vína, ktoré konkurujú domácim 
výrobcom. cestu, ako sa dostať 
z týchto ťažkostí hľadajú vino-
hradníci neustále odkedy sa tu 
pestuje vinič. 
V podmienkach Modry vznika-
jú ďalšie organizácie ako napr. 
Víno z Modry, ktoré úspešne 
organizuje podujatie Otvore-
né modranské pivnice a Víno 
v modranskom chotári. V tom-
to spolku sú mladí ambiciózni 
modranskí vinohradníci a vi-
nári, ktorí chcú svoju činnosť 
orientovať i na propagáciu 
a predaj vína, čo je pre vino-
hradníkov najdôležitejšia čin-
nosť. Žiada sa však zdôrazniť 
potreba, aby využívali uvedené 

historické skúsenosti z činnos-
ti SVd. Činnosť možno úspeš-
ne orientovať i na vznik odby-
tového združenia, ktoré môže 
zabezpečiť odbyt vína z Mod-
ry. Skúsenosti však potvrdzujú, 
že iba v spolupráci vinárskych 
spolkov, skúsených starých 
a mladých vinárov je zaruče-
ný úspech. Túto skutočnosť si 
musí uvedomiť i modranská 
mestská samospráva - Lepšia 
Modra a podporovať vinohrad-
nícke spolky v záujme podpory 
rozvoja vinohradníckej výroby 
v meste. Vytvoriť rovnaké pod-
mienky pre spolkovú činnosť 
vinohradníckych a vinárskych 
organizácii v meste tak, ako je 
to napríklad robia u našich su-
sedov v Šenkviciach. O označe-
nie Modra - Hlavné mesto vína 
sa treba v súčasnej konkurencii 
postarať, presadiť a dokázať je-
ho opodstatnenosť.
Rád by som pripomenul odkaz 
patróna vinohradníkov svätého 
Urbana, aby sme v našom mes-
te využili skúsenosti z činnosti 
SVd, vzájomne spolupracovali 
pri riešení problémov a preká-
žok na trhu v spoločnej Euró-
pe. Mnohé skvelé výsledky na 
svetových výstavách vín nazna-
čujú, že vinárstvo by mohlo byť 
najúspešnejším odvetvím v ag-
rosektore na Slovensku.

František MACH, 
zakladateľ ZMVC

Septembrový 
deň vo 

vinohradoch
Štyridsaťštyri vinárov regiónu 
sa na vás už teraz teší a privíta 
vás počas dňa vo vinohradoch 
10. septembra 2016 vo svojich 
viniciach. V Modre môžete za-
vítať k nasledovným:
Víno Fiala, Víno Tretina, Pu-
rus - Villa Modur, ViPeF, Vi-
nárstvo Vincent Jakubec, Víno 
Poláček, chateau Modra, de-
Gusto Winery, Fedor Malík & 
syn., Sodoma víno - natur Vin, 
Miroslav Macko a Revin - Ro-
bert Juran.
Podrobné informácie na face-
booku v udalosti deň vo vino-
hradoch. (red)
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Domček za nemeckou školou
Na Piesku, za budovou mestskej vily (nemecká škola) stojí ma-
lý tehlový domček. Pôsobí romanticky a osamelo, ako perní-
ková chalúpka. Málokto však vie, že v čase, keď tu na Piesku 
ešte žili a pracovali Huncokári, v tomto malom domčeku bý-
vali dve dvojčlenné rodiny. Vo vnútri bol domček predelený 
stenou. Každá polovica domu mala dve miestnosti: kuchyňu 
2,5m x 3,5m a rovnako veľkú izbu. Z jednej strany domčeka 
(bližšie ku kaplnke) bývala Mária Kraus s dcérou Viktóriou 
a z druhej strany (bližšie k Zochovej chate) bývali mladoman-
želia Rudolf Graus s manželkou Justínou. 

Mari-tante
Mária Kraus (nar. 1890) bo-
la najstaršou dcérou Adalber-
ta (on je na dávnej fotografii 
19 drevorubačov prvý zľava). 
drevorubačská komunita ju fa-
miliárne oslovovala Mari-tante. 
Bola slobodnou matkou dvoch 
dcér. Jej veľmi pekná prvoro-
dená dcéra Júlia (nar. 1914) sa 
r.1935 vydala za Jozefa Kra-
tochvílu a odišla s ním bývať 
dole do Modry. druhá dcéra 
Viktória (nar. 1924) mala mier-
ne mentálne postihnutie a zo-
stala s matkou.
V roku 1945, po skončení voj-
ny, obidve ženy - 55 ročná Ma-
ri-tante, aj so svojou 21 ročnou 
postihnutou dcérou Vikinkou 
boli nútene odsunuté do Ne-
mecka. dostali sa do východ-
nej časti, do malej dedinky 
pod mestom Rostock. Tam bo-
la krátko po vojne veľká bie-
da. Aby prvú zimu nezomreli 
od hladu, chodili na pole a vy-
hrabávali zo zeme zamrznuté 
a nahnité zemiaky. Marin vnuk, 
Ján Kratochvíla (dnes 65 roč-
ný, býva v Modre) si na bab-
ku takto spomína: „Keď k nám 
babka v roku 1958 prišla s Vi-
kinkou z Nemecka na návštevu, 
tak zemiaky nechceli na tanieri 
ani vidieť. Ako prílohu jedli len 
knedle alebo ryžu.“
Mari-tante zomrela r. 1966 
v Nemecku, na Slovensko jej 
totalitný režim nedovolil vrátiť 
sa natrvalo. Vikinku si o 10 ro-
kov neskôr, v roku 1976 zobrala 
k sebe do Modry jej sestra Júlia 
Kratochvílová. To presťahova-
nie sa síce podarilo vybaviť, no 
žiadne peniaze štát na ňu nebol 
ochotný platiť. O rok na to Vi-
kinka zomrela, je pochovaná na 
cintoríne v Modre. 

Rudi a Justína
Rudolf Graus bol mladším bra-
tom Jána a Antona (oni dvaja 
s rodinami bývali v dome na 
Grausovej lúke). Na známej 
fotografii 19 drevorubačov je 
Rudi, ešte ako mládenec, zľava 
trinásty. Jeho manželka Justína 
bola najstaršou z 8 detí Vincen-
ta Schwandtnera, preto sa vydá-
vala ako prvá. dve miestnosti 
v domčeku im slúžili ako ich 
prvé bývanie, kým boli ešte bez 
detí. Skôr než sa im narodilo 
dieťa však prišli kruté povojno-
vé udalosti. Situácia bola vtedy 
veľmi divoká. Nikto z drevoru-
bačov nevedel, či môže zostať 
alebo bude odsunutý. Podľa 
spomienok dnes 92 ročnej pani 
Pátkovej (Justíninej sestry) sa 
udialo toto: „Moja sestra mala 
zemiaky na roli, povedali im, že 
si ich môžu vykopať, že ich do 
Nemecka neodsunú. Keď však 
zemiaky vykopali, museli odísť 
preč, aj s Rudinom. Zemiaky 
tam zostali. A spolu s nimi mu-
sela ísť aj vtedy 
70 ročná Rudi-
ho mama, hovo-
rili sme jej Be-
ta-tante. “ 
Rudi a Justí-
na sa dostali do 
západného Ne-
mecka. Tam sa 
im narodila dcé-
ra Gizelka. Aj 
oni mohli po ro-
koch prísť a na-
vštíviť svoje 
rodisko Piesok. 
Pani Pátková si 
spomína na jed-
nu z návštev: 
„Keď sem mo-
ja sestra prišla 
na návštevu po 

rokoch, tak jej slzy vyhŕkli, keď 
znovu videla ten malý domček, 
v ktorom kedysi bývala. Rudi, 
ten keď po návšteve odchádzal, 
tak sa išiel na Piesku s každým 
rozlúčiť. Všade mu dali niečo 
vypiť. On potom cestou do Ne-
mecka v aute aj zaspal. Keď 
prišli na hranice, tak tam od ne-
ho colníci pýtali pas. A on keď 
sa zobudil, ešte trochu pripitý, 
zbadal uniformu a začal ľútos-
tivo nadávať. Že komunisti ho 
vyhnali z rodnej zeme a že on 
skape a bude hniť v cudzej ze-
mi. Za tieto slová dostal do pa-
su značku „N“, čo znamenalo 
že je nežiaduca osoba a už viac 

na Slovensko nemohol vstúpiť.“ 
Rudi sa už konca totality ne-
dožil, zomrel v Nemecku. Jeho 

mama Beta-tante sa 
tam dožila vysoké-
ho veku, zomrela 
v r. 1970. Justína 
má dnes 95 rokov 
a žije u svojej dcéry 
Gizelky v podhor-
skej osade Aich-
wald, blízko Stutt-
gartu. 

Budúci osud 
domčeka

Až do minulého 
roka bol domček 
obrastený burinou 
a náletovými dre-
vinami. Takmer ho 
nebolo z cesty vid-
no. No tento rok 
sa najmä okolie 

domčeka výrazne mení k lep-
šiemu. Zmizlo haraburdie, ne-
ďaleko pribudli dve vkusné 
lavičky, pripravuje sa studňa. 
Postupne, ako keď sa obrusuje 
z hrudy horniny diamant, uka-
zuje sa aj tento domček. Ešte 
je síce ošarpaný, no mesto má 
v úmysle ho opraviť. Tak, aby si 
mohol v areáli mestského parku 
nájsť svoje všeobecno-prospeš-
né uplatnenie.

Ján GRAUS

Na fotografii č. 1: Beta-tante, 
Justína, Rudi a Gizelka, 1955 
Nemecko; na fotografii č. 2: 
Dnešná podoba domčeka. 
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BSK znova ocení osobnosti kraja
Bratislavský samosprávny kraj 
každoročne udeľuje ocenenia Sa-
muela Zocha tým, ktorí sa vý-
znamným spôsobom zaslúžili o 
rozvoj regiónu, zvýšenie kvali-
ty života jeho občanov alebo ho 
úspešne reprezentujú. Návrhy na 
ocenenia môžu podávať obyvate-
lia Bratislavského kraja, občian-
ske združenia alebo iné organi-
zácie so sídlom v Bratislavskom 

kraji do 31. augusta 2016. Súčas-
ťou formulára musí byť aj súhlas 
nominovaného s nomináciou a je-
ho stručný životopis.
Návrhy na ocenenia posielajte na 
adresu: Úrad Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, Odbor komu-
nikácie a propagácie, Sabinovská 
16, P. O. Box 106, 820 05 Brati-
slava 25 alebo na: nominacie@re-
gion-bsk.sk. (red), TS BSK

Tichá spomienka
dňa 25. augusta 2016 si pripomíname nedožité 
95. narodeniny Marty Machovej z Modry. celý 
život pracovala vo Vinohradníckom a poľnohos-
podárskom družstve Modra na úseku vinohrad-
níckej výroby. Modrania si ju pamätajú ako zruč-

nú ženu, plietla, obliekala svojimi výrobkami, pestrofarebnými 
svetrami, šatkami desiatky žien v meste a okolí. Každá ručná prá-
ca bola originálna, zhotovená podľa predlohy a predstáv zákaz-
níčky. Najradšej však plietla oblečenie pre svojich synov, vnú-
čence, pravnúčence, ktoré takto spomínajú na zručnú babičku. 
Kto ste ju poznali, obdivovali jej ručné práce, venujte jej tichú 
spomienku.

Spomíname
Utíchlo srdiečko, zhasli Ti očká, navždy si odiš-
la spať. Na krásny úsmev a spoločné chvíle mô-
žeme už len spomínať. dňa 22. 8. 2016 uplynie 
dlhých osem rokov, čo nás navždy opustilo naše 
milé slniečko Lenka Kočkovská. Kto ste ju po-

znali, venujte jej, prosím, spolu s nami tichú spomienku. Naj-
bližšia rodina.

Tichá spomienka
V tomto roku uplynulo 15. a 10. výro-
čie, kedy nás navždy opustili naši rodičia 
Soňa Kočiová a Július Koči. Spomínajú 
a ďakujú syn a dcéra s rodinami. 

Nezabúdame
dňa 14. 8. 2016 uplynul rok, čo náš navždy opus-
til náš milovaný manžel, otec a deduško Mari-
án Hiner. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomína manželka, dcéra 
a vnučka.

Spomíname
dňa 14. 8. 2016 uplynuli dva roky od smrti brata 
Jozefa Milana Bojkovského a pripomíname si je-
ho nedožitých 75 rokov. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou spomína sestra s ro-
dinou.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s na-
šim drahým manželom, otcom a dedkom Jurajom 
Urbanovičom, ktorý nás navždy opustil 5. 8. 2016. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Tichá spomienka
dňa 11. 7. 2016 sme si s veľkým zármutkom v srd-
ci pripomenuli smutný a žalostný rok, čo nás ná-
hle opustil náš drahý otec a „dedi“ Rudolf Karbula. 
Stačila na to minúta, aby si tak nečakane odišiel do 
večnosti, odkiaľ už niet návratu. V našich srdciach 

si stále s nami, útechou nám zostal už len ten každodenný chodníček 
ku tvojmu hrobu. Tam s úctou Ti dáme kytičku kvetov a v tichosti 
a v duchu na Teba s láskou spomíname. Odpočívaj v pokoji. Smútia-
ca manželka a deti s rodinami. 

Narodili sa:
Rišianová Laura 15. 6.
dubovská Magdaléna 16. 7.
Engler Lea 29. 7.
Ochabová Hana 20. 7.
Pavlíková Ella 15. 7.
Ružičková Hana 8. 7.
Šefčík Lukáš 22. 7.

Opustili nás:
Lukačovič Ján, 71 r. 8. 7.
Ochabová Anna, 85 r. 10. 7.
Šmudla Ľubomír, 80 r. 14. 7.
Terifaj Imrich, 77 r. 14. 7.
Botťanek František, 87 r. 17. 7.
H. Lukačovičová, 89 r. 20. 7.
Valach Jozef, 63 r. 23. 7.
Ivan Ladislav, 61 r.. 25. 7.
Klúčiková Alena, 67 r. 27. 7.
doc. Ing. Šimovič Juraj, Phd., 
81 r. 31. 7.

Jubilanti:
95 ročná

Uhláriková Zuzana 22. 8.
85 roční

Lošonská Helena 1. 8.
Ing. Valčičák Jozef 19. 8.

80 roční
Lukačovič Ján 21. 8.

SpoločenSká kronika

Pravdová Jarmila 5. 8.
75 roční

Hrdlovičová Eva 4. 8.
Karšňáková Viola 11. 8.
Majdlenová Mária 23. 8.
Margolienová Elena 18. 8.
Pešková Verona 4. 8.
Šebo Gejza 29. 8.

70-roční
Ježovičová Mária 18. 8.
Kopčíková Mária 14. 8.
Lukáčová Libuša 24. 8.
Ing. Partilová Jarmila 18. 8.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov

Zosobášili sa
Ján Kišon
a Veronika Manczalová 16. 7.
Juraj Koník
a Martina Pažitková 16. 7.
Andrej Köver
a Petra chvosteková 6. 8.
Michal Uher
a Mária Kranecová 6. 8.

Eva HORNÁČKOVÁ,
matrikárka

Tichá spomienka
dňa 8. 8. 2016 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý MUdr. Pavel Orlický. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Smútia-
ca rodina.

Spomíname
dňa 26. 7. 2016 uplynulo už 23 ro-
kov, čo nás opustila naša drahá ma-
mička pani Anna Štrbková a dňa 11. 
8. 2016 sme si pripomenuli 16. výro-
čie úmrtia nášho drahého otca pána 
Michala Štrbku. drahí rodičia, ani dlhé roky nedokážu zmierniť zármu-
tok spôsobený vašim odchodom. V srdci zostala len bolesť a spomien-
ky na krásne spoločné chvíle. Spomienky, v ktorých sme navždy spolu. 
Boh vám daj kľudný odpočinok. S úctou dcéry Žofie a Marie.
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Kasiopeafest - celoslovenský divadelný festival
Cenu za najlepší ženský herecký výkon má Mária Jančíková z Modry
V dňoch 15. - 17. júla sa 
v Budmericiach uskutočnil 
najväčší ochotnícky festival 
na Slovensku s názvom Ka-
siopeafest. Zúčastnilo sa na 
ňom 14 divadelných súborov. 
Mesto Modra malo na festiva-
le zastúpenie v podobe dvoch 
súborov - Modranské divadlo 
MoKraĎ pod vedením Má-
rie Jančíkovej a Modranské 
Kráľovské divadlo pod vede-
ním Jozefa Šimečka. divadlo 
MoKraĎ sa predviedlo vlast-
nou tvorbou a to dvoma hrami. 
Prvá bola z pera M. Jančíkovej 
s názvom Kerá má vačší kríž. 
druhú hru s názvom Kam čert 
nemôže napísal Robert Odler. 
Obe hry sú vtipnými komédia-

mi. Odborná porota festivalu 
udelila tri ceny - Putovný po-
hár festivalu pre divadelný sú-
bor, cenu za najlepší ženský 
a cenu za najlepší mužský he-
recký výkon. cenu za najlep-
ší ženský herecký výkon zís-
kala Mária Jančíková. Vedúca 
súboru dodáva: „Touto cestou 
chceme ako divadelný súbor 
MoKraĎ veľmi pekne poďa-
kovať vedeniu Kultúrneho do-
mu Ľ. Štúra v Modre za to, že 
nám umožňuje naše pravidelné 
stretávania sa pri skúškach di-
vadelných hier“. (red)

Na fotografii: Ocenenie získa-
la Mária Jančíková z divadla 
MoKraĎ.

OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej  

 

pozýva na 

HUDOBNÉ VEČERY 
v Zelenom lese 

(pri ev. kostole na Národnej ul. v Modre-Kráľovej) 

 
 

Piatok 9.9.2016 o 18.00 hod. v Zelenom lese 

Ervín Schönhauser – židovské piesne 
sprevádzajú: Igor Bázlik – klavír a Rudolf Cikatricis – klarinet 

 
 

Sobota 10.9.2016 

Dychový orchester Slovákov SEAVC z Dolnej zeme 
18.00 hod.   Večerné služby Božie v ev. kostole  
 so sprievodom dychového orchestra SEAVC 
19.00 hod.     Koncert dychového orchestra SEAVC 

 v Zelenom lese 
    
   
 
Podujatie podporili: 

                                                     
ECAV na 
Slovensku 

CZ ECAV  
na Slovensku 
Modra-Kráľová 

 

Hudobné večery
OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej vás pozýva na dva hu-
dobné večery v dňoch 9. - 10. septembra 2016 do Zeleného 
lesa, ktorý je pietnym miestom a pamätníkom holokaustu 
v Kráľovej na Národnej ulici.

V piatok 9. 9. 2016 o 18.00 hod. 
si budete môcť vypočuť židovské 
piesne v podaní jedného z najpo-
prednejších interpretov židov-
ského folklóru Ervína Schönhau-
sera. Krásu hebrejskej piesne šíri 
nielen na domácich pódiách, ale 
aj v zahraničí (vystupoval v Čes-
kej republike, Rakúsku, Nemec-
ku, Veľkej Británii, Poľsku, Ma-
ďarsku, Francúzsku, Taliansku, 
Rumunsku, Moldavsku a Švaj-
čiarsku). Jeho neopakovateľný 
prednes je zdrojom hlbokého 
zážitku, veď pramení z hlboké-
ho poznania židovskej kultúry 
i z osobnej trpkej skúsenosti, keď 
ako štvorročného ho spolu s ro-
dinou a príbuznými odvliekli do 
koncentračného tábora v Seredi 
a odtiaľ do Terezína. 
Pri svojich vystúpeniach spolu-
pracuje s viacerými slovenský-
mi umelcami. V Zelenom lese 
ho budú sprevádzať Igor Bázlik 
na klavíri a Rudolf cikatricis na 
klarinete.
Nie náhodou sa koncert usku-
toční 9. septembra. Tento deň je 

na Slovensku pamätným dňom 
obetí holokaustu a rasového ná-
silia, ktorého posolstvom je, aby 
sme na obete holokaustu, kto-
rých počet sa odhaduje na 12 - 
16 miliónov, nezabudli a aby sa 
takéto násilie už nikdy nezopa-
kovalo.
V sobotu 10. 9. 2016 privítame 
v Kráľovej dychový orchester 
Seavc (Slovenskej evanjelickej 
a. v. cirkvi v Srbsku). Orchester 
založil Miroslav Poničan v au-
guste 2013 v Báčskom Petrovci. 
Tento študent Evanjelickej boho-
sloveckej fakulty UK v Bratisla-
ve ho aj vedie. V súčasnosti má 
orchester 12 členov, spolupra-
cuje s cirkevnými spevokolmi 
zo Starej Pazovy a z Báčskeho 
Petrovca. Jeho repertoár sa skla-
dá prevažne z cirkevnej hudby, 
skladby a piesne hrá v štvorhla-
sej úprave. Orchester vystupuje 
na najmä pri rôznych cirkevných 
príležitostiach a národných osla-
vách v Báčskom Petrovci, Kisá-
či, Kovačici, Hložanoch, Starej 
Pazove. Vystupoval i v nemec-

kom Stuttgarte a na Slovensku 
v Žiline.
dychový orchester Seavc z Voj-
vodiny bude sprevádzať - v so-
boru 10. 9. 2016 o 18.00 hod. 
Večerné služby Božie v ev. kos-

tole v Modre-Kráľovej a po nich 
o 19.00 hod. vystúpi v Zelenom 
lese. Srdečne vás všetkých pozý-
vame. B. UHERČÍKOVÁ,

OZ Poľné ľalie 
v Modre-Kráľovej
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Magdalénka prijíma nových členov!
chcete, aby vaše dieťa spie-
valo alebo tancovalo? Páči sa 
mu ľudová hudba a tanec? Tak 
využite ponuku modranského 
detského folklórneho súboru 
Magdalénka a príďte na sep-
tembrový zápis nových detí. 

dFS srdečne pozýva všetkých 
záujemcov vo veku od 5 do 15 
rokov do tanečnej a speváckej 
zložky súboru. Zápis sa usku-
toční vo štvrtok 15. 9. 2016 
v Kultúrnom dome Ľ. Štúra 
v čase od 16.00 do 18.00 h. 

dFS Magdalénka má za se-
bou mnoho vystúpení a ocene-
ní. Z radov súboru vyšlo veľa 
mladých tanečníkov a spevá-
kov, ktorí sa aj naďalej venujú 
oblasti ľudovej hudby a tanca. 
Súbor sa aktuálne môže po-

chváliť vydaním svojho prvého 
cd nosiča s názvom Magdu-
ša Magduša, ktoré bolo v máji 
pokrstené v KdĽŠ Modra hrn-
čiarskou hlinou a modranským 
vínom. cd si môžete zakúpiť 
počas pravidelných tréningov. 
Podrobnejšie informácie na fa-
cebookovej stránke dSF Mag-
dalénka. (red)

Slávnosť hliny - Keramická Modra 
9. - 10. september 2016

V druhý septembrový víkend sa bude Modra 
venovať aktuálnej keramickej tvorbe s pod-
titulom keramická dekorácia, úžitkovosť 
a umenie (KERADUÚ). Novým partnerom 
podujatia Slávnosť hliny je Škola úžitkové-
ho výtvarníctva Jozefa Vydru, ktorej študenti 
budú vystavovať v keramickom múzeu. No-

vinkou 8. ročníka je súťaž keramických vtáčích búdok. Podujatie 
je tradične súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Súčasťou podujatia sú výstavy, 
odborný seminár, keramické 
dielne, medzinárodný keramic-
ký jarmok, hrnčiarsky bál a šty-
lizovaný sprievod - labovka. 
Atmosféru dotvárajú kulinárske 
špeciality, hudobný program, 
razenie pamätnej mince, diva-
dielko a detské hry z čias našich 
predkov, ako v guľôčky, koleso 
šťastia, chôdza na chodúľoch 
a drevený kolotoč. Keramika sa 
bude vypaľovať priamo na jar-
moku. Odborný seminár bude 
v tomto roku na tému Kerami-
ka - dekorácia, umenie, úžitko-
vosť (KERAdUÚ) pod záštitou 
Slovenského národného múzea 
- Múzea Ľ. Štúra v Modre. Po 
modranských pamiatkach bu-
dú sprevádzať členovia Amavet 
klubu 944. 

KERADUÚ - keramika, 
dekorácia, umenie, 

úžitkovosť 
Tému podujatia spracovali ab-
solventi ŠÚV svojimi diela-
mi, výstavou Tri uhly pohľadu. 
V Múzeu slovenskej keramic-
kej plastiky po slávnostnej ver-
nisáži budú v nasledujúcich 
dňoch vystavovať bývalí štu-
denti školy. Historička a dob-
rovoľníčka Agáta Petrakovičo-
vá Šikulová vysvetľuje termín 

KERAdUÚ „Téma tohto roč-
níka znie trochu netradične, ale 
pod skratkou sa skrýva opäť 
keramika v rôznych podobách 
a to v remeselnej, umeleckej 
a úžitkovej.“

Keramický betlehem 
sa postupne rozrastá

V minulom roku začali dobro-
voľníci z Modranskej Besedy 
uskutočňovať projekt Modran-
ského keramického betlehemu. 
Prvá figúrka - Jozef - bol finan-
covaný zo zbierky tradičného 
charitatívneho stánku na Sláv-
nosti hliny, na druhú - Máriu 
s dieťaťom - sa rozhodol pri-
spieť individuálny darca, Mod-
ran. Projekt betlehemu oslovil 
aj ďalšiu modranskú rodinu, 
v ktorej sa deti rozhodli finanč-
ne si adoptovať figúrku ovečky. 
Mária a Jozef majú veľkosť do 
70 cm, sú ľudovo ladení v ma-
jolikovom šate. Betlehem sa 
bude postupne rozrastať, preto 
aj v tomto roku dobroty mod-
ranských gazdiniek odmenia 
darcov za dobrovoľný príspe-
vok na betlehem. 
Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búd-
ku, kŕmidlo alebo napájadlo 
z keramiky
OZ Modranská Beseda vyhlá-
silo súťaž, v ktorej autori troch 

najkrajších diel pre vtáčiky zís-
kajú finančnú odmenu. Súťažné 
diela budú vystavené priamo na 
jarmoku a víťazné budú slúžiť 
vtáčikom v modranskej lipovej 
aleji.
Scenár „labovky“ a alegoric-
kého hrnčiarskeho sprievodu: 
Agáta Petrakovičová Šikulová, 
garant keramického jarmoku 
a tvorivých dielní: Mária Ma-
linová a Marián Liška, garan-
ti hrnčiarskeho alegorického 
sprievodu: Elena Lennerová 
a Peter Lenner, hlavný organi-
zátor odborného seminára a vý-
stav: SNM−Múzeum Ľudovíta 
Štúra v Modre.

Program
Piatok - 9. september 2016
9.00-14.00 - Medzinárodný od-
borný seminár na tému Kerami-
ka - dekorácia, umenie, úžitko-
vosť (KERAdUÚ) 

Hrnčiarsky jarmok na Súken-
níckej ulici
15.00 Slávnostné otvorenie 
17.00 - Trio Romanika 
18.30 World music La3no cu-
bano 
20.00 Ľudová hudba - Muzička 
21.30 Hrnčiarsky bál s muzič-
kou do 24.00

Sobota - 10. september 2016
Hrnčiarsky jarmok na Súken-
níckej ulici
 9.30 - duo Harfa a gitara 
11.00 - Ľudová hudba Šenkvic-
ká muzika
12.30 - detský folklórny súbor 
Magdalénka
14.00 - Alegorický sprievod 
Labovka

15.30 - Vyhodnotenie súťaže 
o najkrajšiu vtáčiu búdku 
16.00 - Bábkové divadlo Ži-
hadlo: Červená čiapočka
17.30 Spevácka skupina Trnki 
a Ľudová hudba Jána Maka 
19.00 - Blues a country blues 
Second Band

Výstavy od 10.00 - 18.00 h. 
• KERAdUÚ: keramika - de-
korácia, umenie, úžitkovosť 
- Tri uhly pohľadu, Múzeum 
slovenskej keramickej plastiky, 
Kukučínova 15. Vernisáž výsta-
vy bude vo štvrtok 8. 9. 2016 
o 18.00 v Múzeu slovenskej ke-
ramickej plastiky.
• Z tvorby slovenských kera-
mických majstrov, Slovenské 
národné múzeum - Múzeum 
Ľudovíta Štúra, Štúrova 84
Galéria Ignáca Bizmayera, Ku-
kučínova 15

Z verejných zdrojov poduja-
tie podporil Fond na podpo-
ru umenia. Tradičným partne-
rom podujatia je Mesto Modra. 
Projekt sa realizuje s finanč-
nou podporou Bratislavské-
ho samosprávneho kraja. OZ 
Modranská Beseda, Modran-
skí keramikári, SNM−Múze-
um Ľudovíta Štúra v Modre, 
cech keramikov Slovenska, 
cech kachliarov, Slovenská 
ľudová majolika, ŠÚV J. Vy-
dru, Kultúrne centrum Mod-
ra, Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre, Hotel Se-
bastian, OZ Ľusk, OZ Kráľo-
van, OZ Magdalénka, OZ Ar-
tur, OZ My ženy, Park hrania 
a oddychu, Amavet 944 Mod-
ra, Modranskí skauti, OZ Víno 
z Modry, Biolka, Pekáreň Har-
mónia, Modranské Zvesti, Rá-
dio Modra, TV Pezinok, portál 
www.sdetmi.com a OZ Wellgi-
ving. (mb, red)
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Modra privítala mladých z celého sveta
Ako sme už informovali v Modranských zvestiach, v dňoch 
30. 7. až 12. 8. sa stala Modra hostiteľkou Medzinárodné-
ho kempu mládeže Harmony 2016, ktorý organizoval Lions 
Club Bratislava Pressburg v mene Distriktu 122 Česká a Slo-
venská republika v spolupráci s partnermi. Na mládežnícky 
kemp prišlo 40 mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov z 19 
krajín sveta. Najviac účastníkov bolo z Talianska, Turecka, 
Fínska a Izraela. Medzi účastníkmi boli mladí ľudia i z ďa-
lekej Číny - Hon Kongu, Indie, Mexika, Taiwanu a Brazílie. 
Účastníci boli ubytovaní v penzióne Harmónia, kde organizá-
tori pripravili počas dvoch týždňov bohatý program.

Ako nám povedala prezidentka 
klubu a vedúca kempu Ing. Mi-
roslava Juran Jaššová, mladí ľu-
dia spoznali viaceré slovenské 
obce ako Gabčíkovo, Rišňovce 
kde ich privítali primátori a sta-
rostovia, no najmä Bratislavu. 
Účastníkov prijali v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca v Bra-
tislave, prezreli si Bratislavský 
hrad, dóm Sv. Martina, Mestské 
múzeum a ďalšie atrakcie hlav-
ného mesta. V Modre si prezre-
li SNM-Múzeum Ľudovíta Štú-
ra, výrobu majoliky, výrobu vína 

v Elesku, hvezdáreň na Zochovej 
chate a ďalšie atrakcie. Počas vý-
letu si prezreli i vodnú elektráreň 
v Gabčíkove, Záchranný systém 
Slovakia, danubianu a divokú 
vodu, športové zariadenia v Sen-
ci, kde sa kúpali v Slnečných 
jazerách. Zaujímavá bola i pre-
hliadka SNM-hrad Červený Ka-
meň. V Jakubove navštívili chov-
nú stanicu pre vodiacich psov, 
ktorú zriadil Lions club Brati-
slava Pressburg. Lionské hnu-
tie bolo založené pred sto rokmi 
na pomoc a podporu nevidia-

cich a slabozrakých v Amerike, 
pričom sa cez výmenu mládeže 
snaží šíriť myšlienku priateľstva 
a spoznávania krajín sveta. Ten-
to cieľ organizátori splnili, mladí 
ľudia získali na Slovensku neza-
budnuteľné zážitky. Zásluhu na 
úspešnom priebehu medziná-
rodného stretnutia mládeže má 
i tunajší penzión, kde organizáto-
ri vytvorili vynikajúce podmien-
ky pre vzdelávanie, šport a zá-
bavu mladých ľudí z viacerých 
kontinentov sveta. dorozumie-

vací jazyk bol angličtina, ktorá 
sa používala najmä pri večerných 
prezentáciách krajín účastní-
kov kempu. Účastníci boli spo-
kojní i so slovenskou kuchyňou, 
stretnutia vytvorili dobré pod-
mienky pre vznik nových priateľ-
stiev mladých ľudí z celého sveta.
 F. MACH, Matik Modra

Na fotografii: Účastníci medzi-
národného kempu mládeže Har-
mony 2016 v Modre v areáli pen-
ziónu Harmónia.
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Príjemný letný deň s vodníkmi

V sobotu 9. júla 2016 sa pri rybní-
ku v Modre stretli vodníci zo širo-
kého okolia. Krásne počasie prilá-
kalo množstvo detí aj dospelých. 

deti si mohli vyskúšať zručnosti 
v tvorivých dielňach, zúčastnili sa 
vodníckej konferencie, sprievodu 
okolo rybníka, navštívili vodní-

kov a víly, ktorí im porozpráva-
li o najväčšom poklade na svete, 
ktorý deti aj pohľadali. Zistili, že 
tým najväčším pokladom je čis-
tá voda. Okrem toho deti súťažili 
v rôznych disciplínach, za čo do-
stali preukaz vodníka a sladkú od-
menu z Pekární Harmónia. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli 
pri organizovaní druhého ročníka 
„dňa Modranských vodníkov“. 
Za príjemnú atmosféru ďakujeme: 
mestu Modra, divadlu MoKraĎ, 
MsKS Modra, Modranskej bese-
de, p. Fialovej s kol., p. Jajcajovi 
s kol., p. Svitekovej, Pekárňam 
Harmónia a súboru Ľusk. (pele)

Gitarový festival s medzinárodnou účasťou

V dňoch 15. - 17. júla 2016 
opäť Modra hostila umelcov 
zvučných miest. Medzinárod-
ný gitarový festival Modra je 
už neodmysliteľnou súčasťou 
kultúrneho leta. Tento rok sa 
koncerty konali v nemeckom 
evanjelickom kostole. Pozvanie 
prijalo poľské Sliezske gitaro-

vé okteto, Andrea dieci z Ta-
lianska, duo classico z Poľska 
(Malgorzata Otremba - flauta a  
Andrzej Otremba - gitara), ďalej 
srbský gitarista a skladateľ Uroš 
dojcinovič a pomyselnú bodku 
za festivalom mal slovenský ba-
rytonista Pavel Remenár a gita-
ristka Miriam Rodriguez-Brullo-

vá. Festival podporil z verejných 
zdrojov Fond na podporu ume-
nia, Bratislavský samosprávny 

kraj. Kultúrne centrum Modra, 
Mesto Modra, Poľský inštitút 
v Bratislave a partneri. (red)
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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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Letný futbalový kemp mal výborný ohlas
Na základe pozitívnych ohlasov zo strany detí a rodičov na mi-
nuloročný letný kemp organizovaný futbalovým klubom Slovan 
Modra, sa aj tento rok od 11. 7. do 16. 7. konal letný futbalový 
kemp mládežníckych mužstiev modranských futbalistov. S cie-
ľom získať najzákladnejšie informácie o priebehu kempu sme 
vyspovedali jedného z troch trénerov, Mariána Urbanovského.

Pre detí akých vekových ka-
tegórií sa kemp konal, kde sa 
konal a kto ho zabezpečoval?
Ako aj minulý rok sa kemp ko-
nal na futbalovom štadióne Fc 
Slovan Modra. Kempu sa zú-
častnili deti kategórií prípravky, 
mladších žiakov a aj novovznik-
nutého mužstva starších žiakov, 
ktoré klub prihlásil do súťažného 
ročníka 2016/17. Športovú strán-
ku sme zabezpečovali ja a Mi-
chal Potočný ako tréneri mužstva 
mladších žiakov a René Féder 
ako tréner prípravky. Zdravotný 
a pedagogický dozor ako aj or-
ganizačnú podporu vykonávali 
Katarína Potočná a Jana Nemčo-
vičová.

Ako futbalový kemp prebiehal? 
Myslím si, že pre deti bol pripra-
vený celkom bohatý program. 
Každý deň kempu sa začal tré-
ningom o 9.00 hod. V nasledov-
ných doobedňajších hodinách 
bolo pre deti pripravené pre-

mietanie videonahrávok. deti 
si mali možnosť pozrieť doku-
menty z futbalovej teórie, ale aj 
rozprávky alebo filmy. Po obede 
deti absolvovali kúpanie na kú-
palisku v Modre, pričom jeden 
deň pri zlom počasí bolo alterna-

tívnym programom premietanie 
v miestnom kine. V čase o 15.30 
deti absolvovali druhý tréning. 
Zaujímavým programom bol aj 
výlet na Štúrovu lavičku spoje-
ný s tematickými hrami. V rámci 
tréningových jednotiek boli pre 

deti pripravené súťaže zamera-
né na zvládnutie individuálnych 
herných činností, pričom dôraz 
sa kládol najmä na ovládanie 
lopty. V posledný deň kempu sa 
uskutočnilo vyhodnotenie, po-
čas ktorého deti dostali medailu, 
diplom a iné spomienkové dar-
čeky. Následne sa konalo spo-
ločné opekanie s rodičmi a kto 
prejavil záujem, mohol prespať 
v stanoch. 

Ako hodnotíte celkový priebeh 
kempu?
V prvom rade je pre nás dôleži-
té, že aj v čase súťažnej prestávky 
mali deti možnosť trénovať. Vše-
tok ďalší program slúžil najmä na 
spestrenie ich prázdninových dní. 
Potešila nás skutočnosť, že kem-
pu sa zúčastnilo 24 detí, pričom 
minulý rok ich bolo len 11. Kem-
pu sa zúčastnili aj štyri dievčatá, 
ktoré sú hráčkami našich muž-
stiev. Som presvedčený o tom, že 
organizovanie podobných akcií, 
môže u detí iba prehĺbiť záujem 
o futbal, čo je našim primárnym 
cieľom. Kemp podľa mňa prispel 

M. Chvíla je novým trénerom modranských futbalistov
V priebehu mesiaca júl 2016 v Futbalovom klube FC Slovan 
Modra nastala zmena, ktorá zaujala pozornosť nielen fanúši-
kov modranského futbalu ale aj širokej verejnosti. Trénerom 
„A“ mužstva sa stal bývalý dlhoročný prvoligový futbalista, 
československý a slovenský reprezentant Miroslav Chvíla. Na-
rodil sa 28. 3. 1967. Hráčska kariéra: Dukla Banská Bystrica, 
Slovan Bratislava, Inter Bratislava, Artmedia Petržalka, SC 
Marchegg (Rakúsko). Trénerská kariéra: Limbach, Svätý Jur, 
Rača, Bernolákovo. Najväčšie úspechy: majster Českosloven-
ska (1992), majster Slovenska (1994, 1995). 

Keďže v posledných rokoch ne-
bolo zvykom, aby na trénerskej 
lavičke mužstva Modry sedela 
osobnosť s takými obrovskými 
skúsenosťami, mnohí očakávajú, 
že by táto zmena mohla priniesť 
nový impulz a mužstvo priviesť 
k lepším výsledkom. Čo sa teda 
v „A“ mužstve Slovana Modra 
deje a aké sú vyhliadky do naj-
bližšej budúcnosti, sme sa spýtali 
samotného Miroslava chvílu.

Ako došlo k tomu, že ste sa stal 
trénerom Slovana Modra?
Počas konania osláv 90-teho vý-
ročia založenia modranského 
futbalového klubu ma oslovi-

li funkcionári, ktorých som po-
znal z minulosti. Po niekoľkých 
sedeniach počas, ktorých som sa 
oboznámil so situáciou v mod-
ranskom „A“ mužstve, som sa 
rozhodol ponuku prijať.

Čo bolo hlavným dôvodom 
prečo ste prijal ponuku vede-
nia klubu?
chcel som sa otestovať, či viem 
ešte trénovať a motivovať hrá-
čov (povedal so širokým úsme-
vom M. chvíla - pozn. red.)
Ako prebehla letná príprava pred 
sezónou 2016/17?
Príprava prebehla podľa plánu, 
len účasť hráčov na tréningoch 

a prípravných zápasoch moh-
la byť podstatne lepšia. Vzhľa-
dom na stav hráčov a ambície 
klubu som pristúpil k zvýšeniu 
tréningových dávok a začali sme 
trénovať trikrát do týždňa. Po-
čas prípravy sme absolvovali 
niekoľko prípravných zápasov. 
Zvíťazili sme v zápasoch s No-
vou dedinkou 5:1, Košolnou 
5:1, Vištukom 5:0 a Budmerica-
mi 2:1, v dvojzápase s Viničným 
sme remizovali 3:3 a prehrali 
4:5. Zápas s Krasňanmi sme ne-
dohrali kvôli intenzívnej búrke.

Ako ste spokojný s kádrom 
„A“ mužstva, ktorý máte 
k dispozícii?
Stav kádra je na 5. ligu uspoko-
jivý. V mužstve je niekoľko ši-
kovných futbalistov. Máme však 
na čom pracovať a zlepšovať sa. 

Aké sú Vaše ambície pred no-
vou sezónou 2016/17?
chceli by sme na konci sezó-
ny dosiahnuť lepšie postave-
nie v tabuľke, ako tomu bolo 
v predchádzajúcom ročníku. 
Hlavne sa však chceme prezen-
tovať ofenzívnym a pekným 
futbalom, ktorým by sme chceli 
prilákať na obnovený modran-
ský štadión čo najviac divákov. 
Touto cestou by som chcel všet-
kých pozvať na všetky naše zá-
pasy. 

So záujmom budeme sledo-
vať, ako sa Vám v Modre bu-
de dariť a prajeme Vám veľa 
úspechov.
Ďakujem veľmi pekne.
 Igor KOLEK
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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
Plnenie klimatizačných jednotiek 
osobného automobilu ekologickým

 chladivom R134a len za 30 €

Recyklácia chladiaceho plynu:

Dezinfekcia ozónom
len za 10 €

• Výmena starého chladiva
• Naplnenie novým chladivom
• Kontrola tesnosti 
  klimatizačnej jednotky

len za 10 €

Recyklácia chladiaceho plynu:

Šúrska 136, Modra
Tel: 0907 858 444
www.autoservismodra.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

SKLAD � PREDAJŇA � ERP ELCOM � VÝROBA � ÚČTOVNÍCTVO 

PORADENSTVO
INŠTALÁCIA

TECHNICKÁ PODPORA

SOFTVÉR PRE VAŠU FIRMU

4. ročník krosového 
behu v Malých 

Karpatoch
Muflón Kros: sobota 
1. októbra 2016, štart: 
10.00 h v Reštaurácii 
Bowling, Modra Har-
mónia, trať: 9000 m / 
nárast v. 320 m.

Priatelia - bežci, zmuflonieva sa! Po-
zývame vás aj vašich kamarátov na 
trať plnú výziev, ktorá je taká pestrá, 
akí rôzni bežci ju zdolávajú. Online 
registrácia je spustená na http://pro-
jects.buckleup.sk/muflonkros.sk/. Pro-
pozície nájdete poľahky na facebook-
-u a na bežeckom portáli www.beh.
sk. Víťazov čakajú pekné tradičné ce-
ny od hlavného sponzora Reštaurácie 
Bowling aj originálne keramické “muf-
daily” od modranského majstra Lišku. 
Muflónsky postarané bude o každého 
účastníka. Tešíme sa na vás!
http://www.facebook.com/muflonkros 
muflonkros@gmail.com 

Denisa KOVÁCSOVÁ 
a K. RUŽEKOVÁ POLTÁRSKA, 

muflonky z OZ Muflon Kros

aj ku skutočnosti, že naše muž-
stvo mladších žiakov robilo 
veľmi dobrú konkurenciu muž-
stvám z vyšších súťaží NMŠK 
Bratislava a ŠKP dúbravka Bra-
tislava na turnaji, ktorý sa konal 
v Modre dňa 30. 7. 2016.

Kto všetko vám pomáhal pri 
organizovaní?
chcel by som poďakovať všet-
kým sponzorom a spolupracu-
júcim pri organizovaní kem-
pu ale aj spomenutého turnaja 
mladších žiakov. Naše poďa-
kovanie si zaslúžia aj M. Kin-
tler, J. Liška, d. Nemčovič, 
M. Vyskočilová, M. Pavlík, I. 
Maászová, P. Pavlík z reštaurá-
cie Jeleň v Modre, M. Gavor-
ník, L. Ochaba, R. Petrovský, T. 
Tóthová, E. Haringová, A. Use-
ini, M. Graus, d. Kováč a ďalší, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na úspešnom zvládnu-
tí oboch spomínaných podujatí.
Ďakujeme za rozhovor a želá-
me vám teda veľa chuti do ďal-
šej práce s modranskou futbalo-
vom mládežou. (ik)
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Kultúrne a spoločenské podujatia 
v mesiaci september 2016

25. 8. o 16.30 h.: Spomienkové stretnutie ob-
čanov, pri príležitosti 72. výročia SNP, miesto: 
Pamätník oslobodenia v parku pred KdĽŠ, or-
ganizátori: Mesto Modra, Mestská organizácia 
Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov v Modre, Kultúrne centrum Modra.

2. 9. o 18.00 h.: Otvorené dvere, vernisáž 
spoločnej výstavy umelcov a výtvarníkov 
spojenej s koncertom Jany Andevskej. Výsta-
va bude otvorená do 2. októbra 2016, každý 
týždeň od štvrtka do nedele, v čase od 13.00 
do 18.00 h (počas ďalších dní na požiadanie 
cez farský úrad). dobrovoľný príspevok je 
určený na rekonštrukciu vnútorného priesto-
ru kostola. Miesto: Nemecký evanjelický 
kostole, organizátori: Evanjelický cirkevný 
zbor v Modre, Mesto Modra, Kultúrne cen-
trum Modra.

5. 9. - 30. 9.: Zápis prváčikov do knižni-
ce, počas celého mesiaca september sa môžu 
prísť prváčikovia slávnostne zapísať za čita-

teľov do Mestskej knižnice v Modre. Čakajú 
tu na nich krásne detské knižky, ktoré si môžu 
požičať domov alebo čítať v detskej čitárni, 
miesto: Mestská knižnica, organizátor: Mest-
ská knižnica v Modre.

8. - 10. 9. 2016: Slávnosť hliny - Keramic-
ká Modra 2016, odborný seminár a hrnčiar-
sky jarmok, oslava dní európskeho kultúrne-
ho dedičstva, organizátori: OZ Modranská 
beseda, Mesto Modra.

10. 9. 2016: Deň vo vinohradoch, 8. ročník 
putovania po malokarpatských vinohradoch, 
organizátori: Malokarpatská vínna cesta 
a Malokarpatské osvetové stredisko Modra.

23. - 25. 9.: Modranské vinobranie, tradič-
né oberačkové slávnosti, festival vína a hud-
by, organizátori: Mesto Modra, Kc Modra.

30. 9., 20.00 h.: Andrej Šeban v Modre, 
koncert originálneho mnohostranného gi-

taristu, skladateľa, hudobného producenta 
a speváka, predaj vstupeniek: 0907 785 659, 
miesto: Nemecký evanjelický kostol, organi-
zátor: Management & Booking: Mgr. Tomáš 
Lukačka v partnerstve OZ Euforion.

14. 9. 2016 o 18.00 h.: Aktovka Vincenta 
Šikulu, vernisáž fotografickej výstavy pri 
príležitosti nedožitých 80. narodenín spiso-
vateľa, ktorá predstaví jeho tvorivé a osobné 
zázemie, miesto: historická radnica, Štúro-
va 54., organizátori: Malokarpatská knižnica 
Pezinok, Mesto Modra.

8. 9. - 18. 9.: Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva, oslava pamiatok.
11. 9., 15.00 - 18.00 h.: Reťazové sprevá-
dzanie pamiatkami mesta, jeden sprievodca 
- jedna pamiatka - jeden príbeh.
18. 9., 16.00 h.: Rudolf Barčík: Lutum, ver-
nisáž výstavy tvorby keramikárskeho maj-
stra, miesto: Horná brána.
18. 9., 18.00 h.: Bratislavský chlapčenský 
zbor, benefičný koncert na podporu obnovy 
kostola sv. Jána Krstiteľa, miesto: Kostol sv. 
Jána Krstiteľa, organizátor: Mesto Modra, 
Kc Modra.
 (kcm)

1. 9. – ŠTV - 19.30 
STAR TREK: CESTA DO NEZNÁMA 3D
6€ / USA 2016 / akčný, sci-fi / ČT / MP 12

2. 9. – PIA – 19.30
BEN-HUR 3D
6€ / USA 2016 / dobrodružný / ČT
MP 15

3. 9. – SO – 19.30
BITKA O SEVASTOPOĽ
4€ / RUS/UKR 2015 / vojnový / ČT
MP 15

4. 9. – NE – 16.30
KAMOŠ OBOR
4€ / USA 2016 / rodinný / SD / MP 7

4. 9. – NE – 19.30
STRAŠIDLÁ
4€ / ČR 2016 / rodinná komédia / OV
MP 12

7. 9. – STR – 19.30
SLOBODA POD NÁKLADOM – FK K4
2€ / 4€ / SR 2016 / dokument / OV
MP 12

8. 9. – ŠTV – 19.30
NAJKRAJŠÍ DEŇ
4€ / NEM 2016 / komédia / ČD / MP 12

9. 9. – PIA – 19.30
PETE A JEHO DRAK 3D
6€ / USA 2016 / rodinný, dobrodružný
SD / MP 7

10. 9. – SO – 19.30
SULLY
4€ / USA 2016 / dráma, životopisný
ČT / MP 12

11. 9. – NE – 16.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 3D
6€ / USA 2016 / animovaný / SD / MP

11. 9. – NE – 19.30
MATKY REBELKY
4€ / USA 2016 / komédia / ST / MP 15

14. 9. – STR – 19.30
SPOJENÉ ŠTÁTY LÁSKY – Projekt100
2€ / 4€ / POĽ/ŠVE 2016 / dráma
ČT / MP15

15. 9. – ŠTV – 19.30
V MENE KRVI
4€ / FRA 2016 / akčný, triler / ČT
MP 15

16. 9. – PIA – 19.30
SMRTIACI PRÍLIV
4€ / USA 2016 / triler / ST / MP 12

17. 9. – SO – 19.30
DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ
4€ / VB/USA/FRA 2016 / romantická 
komédia / ČD / MP 15

18. 9. – NE – 16.30
LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD
4€ / USA 2016 / animovaný / 8 SD / MP

18. 9. – NE – 19.30
THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
The Touring Years
4€ / USA/VB 2016 / hudobný dokument
ČT / MP12

21. 9. – STR – 19.30
KOMORNÁ – Projekt100
2€ / 4€ / Južná Kórea 2016 / dráma
ČT / MP 15

22. 9. – ŠTV – 19.30
BLÁZNIVÁ PÄŤKA
4€ / FRA 2015 / komédia / ČD / MP 12

23. 9. – PIA – 19.30
HRA O ŽIVOT
4€ / USA 2016 / triler / ČT / MP 12

24. 9. – SO – 19.30
SEDEM STATOČNÝCH
4€ / USA 2016 / dobrodr. / ST / MP 12

25. 9. – NE – 16.30
BOCIANY
4€ / USA 2016 / animovaný / SD / MP

25. 9. – NE – 19.30
MUŽ V TEMNOTE
4€ / USA 2016 / horor, triler / ST / MP 15

28. 9. – STR – 19.30
MUSTANG  – Projekt100
2€ / 4€ / FRA/NEM/TUR 2015 / dráma
ST / MP 12

29. 9. – ŠTV – 19.30
MECHANIC: RESURRECTION
4€ / USA 2016 / akčný, triler / ČT
MP 12

30. 9. – PIA – 19.30
BOŽSKÁ FLORENCE
4€ / VB 2016 / životopisný, komédia
ČT / MP 12

TEŠÍME SA NA VÁS V OKTÓBRI

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

PROGRAM SEPTEMBER


