
Rozprávková Modra na lúke i v rozprávkovom stane
6. ročník festivalu pre malých aj veľkých
Posledný víkend školského roka priniesol šiesty ročník fes-
tivalu bábkových divadiel deťom i dospelým zážitky z mno-
hých rozprávok. V tomto roku sa konala Rozprávková Mod-
ra 2016 výnimočne v piatok a v sobotu.

Počas tohtoročného festivalu báb-
kových divadiel v Modre divá-
kov sprevádzali rozprávkami ma-
lé školáčky Agátka a Barborka. 
Rozprávková Modra sa tradične 
konala v parku pri jazierku vedľa 
Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra 
v Modre. Výnimočne nepršalo, 
možno aj preto, že sa hralo v pia-
tok a sobotu a vo zvyčajne uprša-
nú nedeľu mali rozprávky voľno. 
Prvýkrát sa deti i dospelí mohli 
uložiť do perín v rozprávkovom 
stane a započúvať sa do rozprá-
vok z gramoplatní.

Ján Zigo, predseda OZ Modran-
ská Beseda všetkým, ktorí po-
máhajú priniesť do Modry festi-
val bábok a rozprávok odkazuje: 
„Ešte raz všetkým našim priaz-
nivcom a podporovateľom veľmi 
pekne ďakujeme, bez vás by sme 
naše podujatia nemohli robiť. Ďa-
kujeme dobrovoľníkom z Parku 
hrania a oddychu, že nám každý 
rok pomáhajú nosiť, rozkladať 
a skladať všetky ťažké veci, ďaku-
jeme modranským gazdinkám za 
dobroty do charitatívneho stán-
ku, skautom, že nám vždy ochotne 

pomôžu aj nás zabavia, pracov-
níkom a pracovníčkam z Kultúr-
neho centra v Modre za ochotu, 
usilovnosť a úsmev, Ľusk-u a Krá-
ľovan-u za nové postavičky a všet-
kým milovníkom rozprávok za to, 
že s nami vydržali horúčavy a uží-
vali si oba dni. Ďakujeme aj za 
krásne fotky všetkým profesionál-
nym aj amatérskym fotografom, 
prispievateľom na našu faceboo-
kovú stránku.“
Z verejných zdrojov Rozprávko-
vú Modru podporil Fond na pod-
poru umenia. Projekt sa realizuje 
s finančnou podporou Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Pod-
ujatie ďalej podporili Mesto Mod-
ra, OZ Ľusk, OZ Kráľovan, OZ 
My ženy, Folly, Cafe-Cukráreň 

Roma, Biolka, Mlsná Ema, Peká-
reň Harmónia, Park hrania a od-
dychu, Domov použitých kníh, 
portál www.sdetmi.com, Média 
Modra s.r.o: Modranské Zvesti 
a Rádio Modra. (mb)

Na fotografii: Návštevníkom sa 
počas Rozprávkovej Modry pri-
hovárali mnohé známe i menej 
známe rozprávkové bytosti.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Augustového uzávierka MZ bu-
de v stredu 10. 8. 2016 o 9.00 h.
 (red)
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Zrušenie priechodu pre chodcov na Štefánikovej ulici
Na jeseň roku 2015 zástupcovia Okresného úradu cestnej dopra-
vy a pozemných komunikácií Pezinok, Regionálnych ciest Brati-
slava spolu s Dopravným inšpektorátom Pezinok vykonali bez-
pečnostnú previerku priechodov pre chodcov v okrese Pezinok. 
Na základe tejto previerky bol priechod pre chodcov na Štefáni-
kovej ulici vyhodnotený ako nebezpečný a následne zrušený. 

Hlavným dôvodom jeho zruše-
nia bol fakt, že oba nástupy na 
priechod sa nachádzali v cest-
nej komunikácii a nespĺňali bez-
pečnostné kritériá. Mesto Modra 
aktuálne už pracuje na návrhu 
umiestnenia nového priechodu 
v blízkosti autobusových zastá-
vok na Štefánikovej ulici, na-

koľko daný úsek cesty si ho ne-
vyhnutne žiada. Po odsúhlasení 
nového návrhu umiestnenia prie-
chodu pre chodcov dopravným 
inšpektorátom bude priechod 
označený. Ďakujeme všetkým 
za pochopenie a nezabúdajme na 
bezpečnosť na cestách.
 (krp)

Na fotografii: Z bezpečnostných dôvodov bol pôvodný priechod pre 
chodcov na Štefánikovej ulici zrušený.

Zmena pracovného času úradu počas letných mesiacov 
Mesto Modra oznamuje zmenu pracovného času zamestnan-
cov a zmenu stránkových hodín počas letných mesiacov júl 
a august. Za porozumenie vám vopred ďakujeme.

Mestský úrad na Dukelskej 38 
má stránkové hodiny od pon-
delka - piatka v čase od 7.00 
do 13.00 hod. Od 13.00 hod. sa 
v budove úradu na Dukelskej 

38 budú nachádzať vždy mini-
málne 2 pracovníci, ktorí vám 
ochotne poradia. Vopred do-
hodnuté stretnutia nebudú uve-
deným ovplyvnené. 

Pracovisko Kancelária prvé-
ho kontaktu na Štúrovej 59 má 
stránkové hodiny nezmenené 
s výnimkou štvrtka, ktorý je ne-
stránkovým dňom.
Pondelok 8.00 - 11.30 | 12.00 - 
16.00 hod.
Utorok 8.00 - 11.30 | 12.00 - 
16.00 hod.

Streda 8.00 - 11.30 | 12.00 - 
17.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 11.30 | 12.00 - 
13.00 hod.

 (red)

Zmeny v mestských organizáciách a firmách
Mestské kultúrne 

stredisko je Kultúrnym 
centrom Modra

Poslanci Mestského zastupiteľ-
stva Modry schvaľovali v uply-
nulom období zmeny súvi-
siace s niektorými mestskými 
organizáciami a firmami. V pr-
vom rade išlo o zmenu názvu 
Mestského kultúrneho stredis-
ka v Modre na Kultúrne cen-
trum Modra. Uvedená zmena 
bola schválená 28. apríla 2016. 
V dôvodovej správe riaditeľka 
Kultúrneho centra Modra Mgr. 
Marcela Kvetková vysvetľuje: 
„názov Kultúrne centrum Mod-
ra lepšie a jasnejšie vystihuje 
podstatu a poslanie inštitúcie. 
Táto zmena súvisí so snahou 
budovať otvorenú a prístupnú 
organizáciu. Cieľom je rozví-
jať otvorenosť a prístupnosť 
na ideovej i praktickej úrov-
ni, budovať lepší vzťah s pub-
likom. So zmenou obrazu or-

ganizácie súvisí aj zmena jej 
názvu zo „strediska“ na „cen-
trum“. Zmena bude vnesená do 
znenia Zriaďovacej listiny or-
ganizácie a štatútu organizá-
cie - formou dodatku. S novým 
názvom organizácia prijíma aj 
nové logo“. Kultúrne centrum 
Modra postupne mení aj svoje 
webové stránky, facebookový 
profil a oficiálne výstupy sme-
rom k partnerom. Nový e-mai-
lový kontakt: marcela.kvetko-
va@kcmodra.sk alebo press@
kcmodra.sk. telefonický kon-
takt na KC Modra je nezmene-
ný 033/647 21 12.

Média Modra, s.r.o. - 
informácie z jedného 

miesta
Mestské zastupiteľstvo vo štvr-
tok 30. júna 2016 rokovalo 
o ďalšej zmene v mestských 
organizáciách a to v mest-
skej spoločnosti s ručením 

obmedzeným Média Modra. 
Po vzájomných pracovných 
stretnutiach dospeli poslanci 
k rozhodnutiu pristúpiť k pod-
poreniu projektu s názvom Mé-
dia Modra, s.r.o. - informácie 
z jedného miesta, informácie 
po novom, ktorý vypracovala 
redaktorka Modranských zves-
tí Jana Kuchtová. V tejto súvis-
losti poslanci schválili zmenu 
na poste konateľa spoločnosti. 
Doterajšiu konateľku Mgr. Ele-
nu Palčákovú vymení na če-
le stopercentnej mestskej spo-
ločnosti Mgr. Jana Kuchtová. 
Uvedené zmeny vychádzajú zo 
zámeru predloženého projektu, 
ktorý hovorí o vzájomnom, lo-
gickom a systematickom pre-
pojení všetkých dostupných 
informačných kanálov mesta 
Modry pod jednu strechu. Spo-
ločnosť Média Modra s.r.o bu-
de tak od 1. 8. 2016 zastrešo-
vať rozhlasové médium Rádio 

Modra, printové médium Mod-
ranské zvesti, facebookový 
profil mesta Modry a FB profil 
Modranských zvestí a zároveň 
aj časť oficiálnych webových 
stránok Modry www.modra.
sk v kapitole Aktuality. Média 
Modra v rámci Rádia Mod-
ra postupne pracuje na zmene 
programovej štruktúry rádia, 
ktorá ponúkne poslucháčom 
a občanom Modry a okolia no-
vé informácie a relácie.
Spoločné kontakty pre Mé-
dia Modra (Zvesti, Rádio, FB 
a web Aktuality) sú nasledov-
né: tel. č.: 0911 999 784, e-ma-
il: zvesti@mediamodra.sk, ko-
natel@mediamodra.sk alebo 
spravy@mediamodra.sk. Na 
uvedené adresy môžete zasie-
lať akékoľvek tipy pre spravo-
dajstvo a reportáže v tlači a rá-
diu, ako aj objednávať inzerciu 
a reklamu.
 (rz)
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Referát evidencie a správy majetku MsÚ
Mária Blechová
Čomu všetkému sa pres-
ne venuje Referát evidencie 
a správy majetku MsÚ?
Činnosťou referátu evidencie 
a správy majetku je evidova-
nie majetku mesta a inventari-
zácia majetku mesta. Úlohou 
je zaraďovanie nových inves-
tičných akcií vybudovaných 
mestom do majetku mesta 
a zhodnotenie majetku mes-
ta o opravy a rekonštrukcie 
existujúcich stavieb a budov. 
Medzi ďalšie činnosti patrí 
príprava materiálov predlože-
ných na zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva a to žiadosti 
občanov a organizácií o od-
kúpenie pozemkov, prená-
jom pozemkov a nebytových 
priestorov a zriadenie vecných 
bremien. Po schválení jednot-
livých žiadosti občanom a or-
ganizáciám mestským zastu-
piteľstvom je úlohou referátu 
zabezpečenie údajov k prí-
prave zmlúv, ich podpísanie 
zmluvnými stranami a ná-
sledne zabezpečenie všetkých 
úkonov týkajúcich sa podania 
zmlúv do katastra nehnuteľ-

ností. K činnostiam referátu 
patrí aj kontrolovanie platieb 
za nájom pozemkov a úkony 
týkajúce sa zmeny nájomcu. 
Ďalšou činnosťou je vydáva-
nie oznámenia o určení súpis-
ného čísla a potvrdenia súpis-
ného čísla na základe žiadosti 
občanov a organizácií. 

S kým najčastejšie spolupra-
cujete?
V rámci mestského úradu ten-
to referát väčšinou spolupra-
cuje s referátom investičnej 
výstavby, životného prostre-
dia, oddelením podpornej čin-
nosti a spoločným stavebným 
úradom. Počas procesu zápi-
su kúpnych zmlúv komuniku-

je a spolupracuje s Okresným 
úradom v Pezinku, katastrál-
nym odborom. V prípade, 
že je potrebné vypracovanie 
geometrických plánov refe-
rát oslovuje geodetov. Ak je 
k prevodu nehnuteľností po-
trebný znalecký posudok refe-
rát oslovuje znalcov.

V akých prípadoch sa na 
Vás môžu občania obrátiť 
a na akých kontaktoch Vás 
zastihnú?
Najčastejšie sa občania na ten-
to referát obracajú v prípade, 
že majú záujem o odkúpenie 
pozemku mesta alebo nájom 
mesta. Zisťujú, či je možné 
a za akých podmienok žiadaný 
pozemok odkúpiť alebo pre-
najať. Často sa stáva, že obča-
nia takouto formou zisťujú in-
formácie o nehnuteľnostiach 
vo svojom vlastníctve, najmä 
umiestnenie pozemkov na ma-
pe. Informácie je možné zís-
kať na tel. čísle 033/6908319, 
prípadne e-mailom: maria.
blechova@msumodra.sk ale-
bo osobne v kancelárií č. 15 
v budove MsÚ, Dukelská 38, 
900 01 Modra.

 (red)

JUDr. Igor Zelník
Predstavujeme poslancov mestského zastupiteľstva
Vážení spoluobčania, ďakujem všetkým zainteresovaným za 
možnosť prezentovať jednotlivých členov mestského zastupiteľ-
stva touto formou a zároveň samotným poslancom za ich aktív-
ne prístupy k tejto prezentácii. Nie je ľahké napísať niečo o se-
be, svojej práci v komunálnej politike, o svojich predstavách ako 
aj o každodenných problémoch, radostiach a starostiach mesta 
v úzkej spojitosti so životom Modranov. 

S úctou a vážnosťou preto ako 
nováčik v komunálnej politi-
ke, čítam každú jednu prezen-
táciu kolegu poslanca a môžem 
konštatovať, že svojimi názor-
mi a postojmi k vám všetkým 
prezentujú všetko to pozitívne, 
čo si predsavzali plniť v rámci 
svojho pôsobenia počas toh-
to volebného obdobia. tak 
ako v živote každého jedného 
z nás nie je jednoduché vyrie-
šiť problémy zo dňa na deň, tak 
aj v živote nášho mesta problé-

my riešime postupne. Ale tak, 
ako sa ich snažíme vyriešiť 
my, tak sa ich snaží vyriešiť aj 
mesto v zastúpení vami vole-
nými zástupcami. Som zástup-
ca mestskej časti Kráľová a po 
krátkom pôsobení v mestskom 
zastupiteľstve som presved-
čený o správnosti nastúpenej 
cesty tohto zastupiteľstva k na-
plneniu jeho programového vy-
hlásenia s príznačným názvom 
Lepšia Modra, čo znamená aj 
lepšia Kráľová. Možno sa budú 

niekomu zdať moje doterajšie 
„slová“ ako prezentácia mo-
jich kolegov, ale keď to má byť 
v tomto prípade hlavne moja 
prezentácia tak musím konšta-
tovať, že som členom jedného 
tímu a keď prezentujem prá-
cu mojich kolegov, tak svojim 

spôsobom sa prezentujem aj ja. 
Som rodený Bratislavčan, ale 
ešte ako stredoškolák som ne-
smierne rád navštevoval Mod-
ranské vinobranie. Boli to 
úžasné zážitky a možno aj pre-
to som bol veľmi potešený, 
keď moji rodičia kúpili v roku 
1976 dom v Kráľovej od rodi-
ny Bartošovej. Spočiatku nám 
dom slúžil na rekreačné účely, 
ale v roku 1994 som sa rozho-
dol presťahovať sa sem natrva-
lo. Zblížil som sa s tunajšími 
obyvateľmi a ako poslanec sa 
im za ich dôveru snažím vyjsť 
v ústrety ich požiadavkám. Je 
ich veľa, ale ja verím, že sa 
nám ich postupne podarí v spo-
lupráci s ďalšími poslancami 
z Kráľovej vyriešiť čo najviac. 
A na záver? Jednoducho - ďa-
kujem, Modra.
 (iz)
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Nové nariadenie o čistote a verejnom poriadku 
Mestské zastupiteľstvo Modry schválilo nové všeobecne záväz-
né nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá verejného poriadku na 
území Modry, udržiavanie čistoty a vytvorenie podmienok pre 
zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov. 
Týmto nariadením, ktoré roky v Modre absentovalo, sa sta-
novujú práva a povinnosti fyzickým osobám a podnikateľom, 
návštevníkom, vlastníkom, správcom a užívateľom nehnuteľ-
ností, verejných priestranstiev a iných objektov pri dodržiava-
ní a zabezpečovaní čistoty mesta a verejného poriadku. 

Verejné priestranstvá
Každý môže užívať verejné 
priestranstvá spôsobom zodpo-
vedajúcim ich charakteru a účelu, 
v súlade s predpismi a zároveň sa 
musí zdržať činností, ktorými by 
mohlo dôjsť k znečisteniu či po-
škodeniu verejného priestranstva, 
nehnuteľností, zariadení a znečis-
teniu zložiek životného prostredia 
(pôdy, vodných tokov, podzem-
ných vôd, ovzdušia a pod.). Verej-
né priestranstvo je možné užívať 
aj iným spôsobom, avšak len na 
základe rozhodnutia mesta. 

Pozor na pitie alkoholu 
na verejnosti

Osobitne dôležitým je časť, ktorá 
hovorí o predaji, podávaní a po-
užívaní alkoholických nápojov 
a o ochrane nefajčiarov. tá dek-
laruje celoročný zákaz predaja, 
podávania a požívania alkoholu 
na verejne dostupných miestach 
a priestoroch na území mesta (v 
priestoroch autobusových zastá-
vok, Štúrovej ulici, v areáloch 

predškolských zariadení a škol-
ských zariadení, centier voľného 
času, ktoré sú vo vlastníctve alebo 
v správe mesta a do vzdialenos-
ti 10 metrov od nich; v areáloch 
detských ihrísk, zdravotníckych 
zariadení, mestských parkov, zá-
hrad, alejí a v cintorínoch).
 

O zákaze fajčenia 
na vymedzených 

miestach
V rámci schváleného nariadenia 

sa ďalej zakazuje fajčiť na pies-
koviskách, športoviskách a re-
kreačných plochách určených pre 
deti a mládež, ako aj vo vzdiale-
nosti do 4 metrov od nich, v areá-
loch škôl a zariadení, ktoré sú vo 
vlastníctve alebo v správe mesta 
a do vzdialenosti 4 metre od nich 
a na trhoviskách a cintorínoch. 
Osobitné užívanie verejného 

priestranstva je prípustné len na 
základe predchádzajúceho povo-
lenia mesta.
 

Rušiť druhých 
nesmieme od 22.00 

do 06.00
Mesto Modra stanovuje dodr-
žiavanie nočného pokoja v čase 
od 22.00 večer do 06.00 ráno. 
toto obmedzenie sa nevzťahu-
je na posledný a prvý deň kalen-
dárneho roka, na kultúrne, hu-

dobné, spoločenské a športové 
podujatia usporadúvané mestom 
a neplatí pre prípady určeného 
plánu činností (úpravy a údržba 
komunikácií, odstraňovania ha-
várií inžinierskych sietí a pod.). 
Nočný pokoj nesmie byť rušený 
hlučným, rušivým a obťažujú-
cim prejavom alebo neprimera-
ne hlučným zvukom technických 
zariadení. 

Kontrola vykonáva 
mestská polícia 

a pokuty nie sú nízke
Kontrolu dodržiavania tohto na-
riadenia vykonávajú príslušní-
ci Mestskej polície Modra, ako 
aj poverení zamestnanci mesta. 
Porušenie schválených ustano-
vení fyzickou osobou sa posu-
dzuje ako priestupok. Na konanie 
o priestupku sa vzťahuje zákon 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch v znení neskorších pred-
pisov. V blokovom konaní 
priestupky riešia mestskí policaj-
ti. Za porušenie ustanovení toh-
to nariadenia právnickou osobou 
alebo fyzickou osobou podnika-
teľom môže mesto uložiť pokutu 
do výšky 6.638,- eur. 
toto všeobecne záväzné naria-
denie nadobúda účinnosť od 1. 
8. 2016 a jeho plné znenie naria-
denia nájdete na: https://www.
modra.sk/vseobecne-zavazne-
-nariadenia. (red)

Zberný dvor - jeho používanie
Rok fungovania nového zberného dvora je za nami. Pri tejto príle-
žitosti by sme chceli zopakovať niektoré informácie a predstaviť aj 
niekoľko nových. Tie sú často aj odpoveďami na najčastejšie klade-
né otázky občanov. Odpovedá Ing. Kristína Čechová, samostatný 
odborný referent Životného prostredia pri mestskom úrade.

Som chatár, môžem odviezť 
odpad na zberný dvor?
Na zberný dvor má prístup kaž-
dý kto platí mestu poplatok za 
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady. V prípade, že na 
území mesta vlastníte nehnuteľ-
nosť alebo sa tu zdržiavate a pla-
títe mestu poplatok za komunálny 
odpad, preukážete sa občianskym 
preukazom a rozhodnutím o po-
platku za komunálny odpad.

Kam môžem odovzdať použi-
tý kuchynský olej?
Použitý olej je potrebné najprv 
precediť, aby sme ho zbavili 
pevných nečistôt a v uzatvore-
nej plastovej fľaši ho môžete 
bezplatne odovzdať v zbernom 
dvore.

Kde sú umiestnené informá-
cie o prevádzke zberného 
dvora?

Všetky informácie ohľadne 
prevádzkových hodín zberné-
ho dvora nájdete na webovej 
stránke mesta v sekcii Mesto 
a úrad - Informácie pre obča-
nov - Odpady a zberný dvor. 
Obyvatelia tu tiež nájdu infor-
mácie o tom, aký odpad je mož-
né na zbernom dvore odovzdať 
a mapku s popisom cesty, kde 
je zberný dvor umiestnený.

Prečo sa na zbernom dvore 
musí pracne vykladať do pri-
staveného kontajnera tráva, 
lístie a iný bioodpad a nemô-
že sa len nahrnúť k ostatné-
mu bioodpadu umiestnenému 
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Interpelácie 
poslancov 

a odpovede
Na otázky občanov môže mest-
ský úrad a vedenie mesta reflek-
tovať aj prostredníctvom inter-
pelácií, ktoré podávajú poslanci 
mestského zastupiteľstva. Mno-
hé z otázok občanov sú práve tie, 
ktoré položí poslanec na zasad-
nutí zastupiteľstva v rámci bodu 
programu s názvom Interpelá-
cie poslancov. Všetky položené 
otázky a odpovede na ne sú prie-
bežne zverejňované na oficiálnej 
stránke mesta Modry www.mod-
ra.sk v záložke Mestské zastupi-
teľstvo/Odpovede na interpelá-
cie poslancov. (red)
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na voľnej ploche?
Je to vec ekonomiky. Na voľ-
ných plochách sa zhromažďuje 
bioodpad, ktorý je možné ná-
sledne energeticky zhodnotiť. 
to, aby nám náš zmluvný part-
ner bezplatne bioodpad na zhod-
notenie odobral, musí spĺňať 
určité kvalitatívne parametre. 

V opačnom prípade by sme ten-
to odpad boli nútení uložiť do 
kompostárne, kde by sme zapla-
tili 20 € za každú tonu odpadu.

Som obyvateľom susednej 
obce, môžem k vám priviesť 
svoj odpad?
Nie, to nie je možné. Na zberný 

dvor môže odviezť 
odpad len ten, kto je 
poplatníkom v Mod-
re. Napriek tomu 
bývame často upo-
zorňovaní na sku-
točnosť, že na zber-
ný dvor vozia odpad 
aj tí, čo v Modre 
nebývajú. Bohu-
žiaľ, nedokážeme 
ovplyvniť správanie 
niektorých spoluob-
čanov, ktorí na zák-
lade svojho bydliska 
sprostredkúvajú ale-
bo umožňujú ukla-
danie odpadu, ktorý 
vznikol mimo úze-
mia mesta. Náklady 
na prevádzku zber-

ného dvora sú priamo závislé 
od množstva odovzdaného od-
padu. takže náklady na takto 
uložený odpad idú na účet je-
ho občanov a je premietnutý do 
poplatku za komunálne odpady 
a drobný stavebný odpad. 

Slovo na záver?
Dovolím si za všetkých, ktorí 
sa na príprave, stavbe a násled-
nom prevádzkovaní zberné-
ho dvora podieľali, poďako-
vať všetkým Modranom, ktorí 
s nami zvládli počiatočné prob-
lémy a naučili sa zberný dvor 
využívať. taktiež nás teší, že 
sa nám podarilo zvýšiť po-
vedomie občanov o službách 
a možnostiach, ktoré im zberný 
dvor ponúka. Samozrejme stá-
le je čo zlepšovať a postupne 
sa mesto snaží reflektovať na 
podnety občanov. Bohužiaľ nie 
vždy je to možné či už z legis-
latívnych, kapacitných a v ne-
poslednom rade finančných 
dôvodov. Ďakujeme našim 
Modranom za to, že navštevujú 
a využívajú zberný dvor a po-
máhajú tak mestu udržiavať 
Modru a jej blízke okolie čisté.
 (red, kč)

Na fotografii: Zberný dvor sa 
nachádza na Dolnej ulici a je 
k dispozícii všetkým občanom 
Modry.
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Zákon o odpadoch prináša ďalšie zmeny
Jednou z ďalších zmien, ktoré priniesol nový zákon o odpa-
doch je spôsob platieb za drobné stavebné odpady z domác-
ností. Drobným stavebným odpadom je v zmysle zákona o od-
padoch taký odpad, ktorý vzniká z drobných udržiavacích 
prác v domácnosti poplatníka. Je to odpad, ktorý vzniká zo 
stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie, 
rozhodnutie o odstránení stavby alebo ohlásenie stavebných 
prác. Doposiaľ bol poplatok za tento odpad započítaný do po-
platku za komunálny odpad. Nový zákon zaviedol pravidlo, že 
každý občan si zaplatí poplatok len za také množstvo drobné-
ho stavebného odpadu, ktoré sám vyprodukuje. 

Čo táto zmena priamo 
v praxi znamená pre 

občana?
Od augusta 2016 bude pri 
odovzdaní stavebného odpa-
du v modranskom Zbernom 
dvore na Dolnej ulici v Modre 
určená jeho hmotnosť. Záro-
veň občan vyplní potvrdenie, 
v ktorom uvedie svoje identi-
fikačné údaje, typ stavebného 
odpadu a jeho hmotnosť. Jed-
na časť potvrdenia ostane je-
mu ako potvrdenie, že odpad 
uložil v súlade so zákonom 
a druhá časť zostáva mestu. 

Mnohé zo zmien, ktoré pri-
náša nový zákon o odpadoch 
so sebou nesú aj počiatočné 
vyššie náklady na vybavenie 
a zariadenia zberných dvo-
rov. S prihliadnutím na sku-
točnosť, že nemáme na zber-
nom dvore nákladnú váhu, sa 
bude hmotnosť odovzdaného 
drobného stavebného odpa-
du určovať prostredníctvom 
orientačnej prepočtovej tabuľ-
ky drobných stavebných od-
padov, ktorú za týmto účelom 
vydalo Ministerstvo životné-
ho prostredia SR.

Výška poplatku za 1 kg staveb-
ného odpadu bude stanovená 
vo Všeobecnom záväznom na-
riadení o daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady 
na rok 2017. Zámerom mesta 
je do konca roka získať dosta-
tok informácií o množstvách 
a druhoch stavebných odpa-
dov a jednotlivých producen-
toch. tento podklad následne 
použije na určenie výšky po-
platku za drobné stavebné od-
pady, ktorý bude jednotlivým 
občanom vyrubený za odpady 
uložené na zbernom dvore po 
1. januári 2017.
Sme si vedomí toho, že zave-
denie určovania množstva od-
padu a s ním spojená adminis-
tratíva povedie k spomaleniu 
prevádzky v zbernom dvore. 
Bohužiaľ mesto nemá právny 
nástroj ako vzniknutú situá-
ciu inak riešiť a musí sa spolu 
s jeho obyvateľmi prispôsobiť 
novým pravidlám. Preto by 

som chcela požiadať všetkých 
občanov, ktorí využívajú služ-
by zberného dvora o trpezli-
vosť a rešpektovanie pokynov 
pracovníkov dvora. Uvedom-
me si, že pracovníci sa snažia 
vykonávať svoje zamestna-
nie dobre a zodpovedne a to 
tak, aby dodržiavali zákonom 
ustanovené nariadenia a pre-
dišli tak možným nepríjem-
nostiam alebo v horšom prí-
pade pokutám, ktoré by mohli 
byť mestu z dôvodu nedodr-
žiavania zákona uložené.

Čísla pre zaujímavosť
Počas mesiacov máj a jún 
odovzdali obyvatelia mesta 
Modry v zbernom dvore cel-
kom 229,55 ton odpadu, z to-
ho bolo 118,79 ton drobného 
stavebného odpadu. Veríme, 
že budú občania aj naďalej vy-
užívať služby zberného dvora 
a svojou súčinnosťou mestu 
pomôžu.

Ing. K. ČECHOVÁ, MsÚ
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Pozor na  neoprávnený 
zásah do meradla 
spotreby zemného plynu
Od 1. júla 2016 nadobudla účin-
nosť novela trestného zákona, 
ktorá zavádza podľa § 219a trest-
nú zodpovednosť za neoprávnený 
zásah do meradla spotreby zem-
ného plynu a falšovania plômb. 
Pre zvýšenie ochrany odberateľov 
plynu odporúčame, aby si pravi-
delnou obhliadkou kontrolova-
li svoje meradlá s dôrazom na 
neporušenosť plômb. V prípade 
akéhokoľvek podozrenia o neo-
právnenej manipulácii kontaktuj-
te spoločnosť SPP - distribúcia na 
tel. čísle 02/20 40 21 80 alebo e-
-mailom: NOplyn@spp-distribu-
cia.sk. Zdroj: SPP, (red)IL
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Pamiatkari vyhlásili ochranné pásmo pamiatkovej zóny
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky doru-
čil mestu Modra verejnou vyhláškou dňa 30. 
6. 2016 rozhodnutie, ktorým bolo vyhlásené 
ochranné pásmo Pamiatkovej zóny Modry, 
zapísanej v ústrednom zozname pamiatko-
vého fondu pod číslom 35. Pamiatkový úrad 
sa zaoberal všetkými v stanovenej lehote do-
ručenými pripomienkami a námietkami zo 
strany mesta Modry a zo strany obyvateľov. 
Viaceré z nich boli zapracované do návrhu 
vymedzenia pamiatkovej ochrannej zóny. 
Kompletný a podrobný dokument, ako aj 
mapu daného územia je možné si preštudo-
vať na oficiálnej internetovej stránke mesta 

Modry: https://www.modra.sk/ve-
rejna-vyhlaska-rozhodnutie-o-vy-
hlaseni-ochranneho-pasma-pamiat-
kovej-zony-modra/d-3836. Proti 
rozhodnutiu je možné podať odvo-
lanie, ktoré sa podáva Ministerstvu 
kultúry prostredníctvom Pamiatko-
vého úradu. Lehota na podanie od-
volania končí 30. 7. 2016. Odvolanie 
môže podať každý občan alebo ma-
jiteľ nehnuteľnosti v Modre. (red)

Na ilustračnej fotografii: Mes to 
Modra.

Prerokovanie zmien 
a doplnkov územného plánu 
Mesto Modra v súlade s § 22 sta-
vebného zákona zverejňuje ozná-
menie o prerokovaní návrhu 
Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN 
SÚ mesta Modra. Cieľom obsta-
rania a spracovania dokumen-
tu je zosúladiť navrhovanú zme-
nu funkčného využitia územia (s 
minimálnym záberom poľnohos-
podárskej pôdy) s komplexným 
riešením priestorového usporia-
dania a funkčného využitia úze-
mia a premietnuť ich do záväznej 
časti schváleného územného plá-
nu mesta. 
Hlavným cieľom návrhu doku-
mentu je zmena funkčného vy-
užitia, resp. zmena regulačných 
prvkov 16 lokalít: Dolná ulica, 
Piesok - Zochova chata (2 lokali-

ty), Kalinčiakova ulica, Uherské - 
Okružná ul. (3 lokality), trnavská 
ul., Líščie stráne, Karpatská ulica, 
Pod vinicami, Vajanského ul., re-
gulačné zóny PK a LK, Národná 
ul., Zadný Šúr, Modra Vŕšky.
Do dokumentácie je možné na-
hliadnuť v Mestskom úrade Mod-
ra, stavebný úrad, kontaktná osoba 
Ing. arch. Z. Kolesárová alebo na 
www.modra.sk v časti Úradná ta-
buľa. Pripomienky je potrebné po-
dať písomne a doručiť najneskôr 
do 7. 8. 2016 na adresu: Mesto 
Modra, Mestský úrad Modra, Du-
kelská 38, 900 01 Modra. Na ne-
skôr podané pripomienky sa ne-
prihliada. Deň doručenia je deň 
podania na pošte alebo v podateľ-
ni Mestského úradu Modra.  (red)
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O prepravnej službe
Vo veku, keď sme odkázaní na pomoc rodiny či priateľov, vie-
me oceniť každé, nám adresované slovo, porozumenie, či po-
danú pomocnú ruku. Pokiaľ je starý človek mobilný, môže 
byť rodine nápomocný. Horšie je už, keď mobilitu stratí. Vte-
dy sú pre neho náročné nákupy, vybavovanie a návštevy leká-
rov, častokrát mimo nášho mesta. 

Súčasná doba a finančné nároky 
na existenčné zabezpečenie ro-
dín, či pracovné pomery nedovo-
ľujú našim deťom zobrať si dovo-
lenku, neplatené voľno, či odísť 
z práce, aby opatrovali rodičov. 
Starý človek sa musí vysporiadať 

aj s tým, že jeho deťom môže byť 
v tejto dobe aj pri všetkej snahe 
náročné vracať ten tretí, požičaný 
grajciar. Z toho dôvodu sa snaží 
požiadať detí o pomoc len v kraj-
nom prípade. Veľmi nám pomá-
ha ústretovosť. Ňou myslím aj 

Prepravnú službu, ktorú zriadilo 
Mestské centrum sociálnych slu-
žieb Modra. Pomoc je to zásluž-
ná. Mnohým z nás robí problém 
dopraviť sa k lekárovi do Pezin-
ka či Bratislavy. Alternatívou je 
objednať si sanitné vozidlo, ale 
je to časovo náročné a spôsob, 
akým táto služba funguje (osob-
ná skúsenosť, a nechcem to zo-
všeobecňovať) sa môže stať, 
že termín nestihnete. Prepravná 
služba je financovaná z úhrad 
klientov MsCSS v Modre, čo ale 
nepokrýva celkové náklady. Do-
financovaná je z rozpočtu mesta. 
Uvedomujeme si aká je dnešná 

doba ekonomicky náročná. A aj 
za týchto okolností je naše mesto 
solidárne a podieľa sa na zabez-
pečení prepravnej služby. Preto 
by som chcela poďakovať pri-
mátorovi Jurajovi Petrakovičovi, 
všetkým poslancom mestského 
zastupiteľstva, ktorí túto myš-
lienku podporili a zdvihli ruku 
„za“, ako aj všetkým zaintereso-
vaným, ktorí pomáhajú pri za-
bezpečovaní prepravnej služby. 
A na záver mi nedá nespomenúť 
pána Machalu, ktorého ochota, 
ústretovosť a spoľahlivosť sú sú-
časťou tejto služby. 

Ing. Ľudmila HOMOLOVÁ
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Správy zo Základnej školy Ľudovíta Štúra
Aj naša škola na konci školského roka bilancuje
Záver školského roka býva obdobím bilancovania vedomostí 
a zručností žiakov nadobudnutých počas roka. V uplynulom škol-
skom roku žiaci našej školy dokázali, že sú mimoriadne šikov-
ní, zruční a kreatívni. Celoslovenské testovania - Testovanie 5, aj 
Testovanie 9 zvládli vynikajúco a svojimi výsledkami potvrdili, že 
patria k nadpriemeru Slovenska (www.nucem.sk). Zahanbiť sa 
nenechali ani štvrtáci, ktorí si vyskúšali celoslovenské nácvičné 
testovanie Komparo a zaradili sa k 25% najúspešnejších žiakov 
na Slovensku vo všetkých testovaných predmetoch.

Naši žiaci popri vynikajúcich 
študijných výsledkoch dosiahli 
obrovské úspechy v okresných, 
krajských a celoslovenských 
súťažiach. Na konci školského 
roku bolo ocenených viac ako 
180 žiakov školy za mimoriad-
ne úspechy v súťažiach (www.
zslsmo.edupage.org). Napriek 

úspechom naši žiaci nezabud-
li, že treba myslieť aj na iných 
a prejavili počas celého škol-
ského roka mimoriadnu dávku 
ľudskosti, empatie a spolupat-
ričnosti zbieraním vrchnáčikov 
z PEt fliaš, aby pomohli ťažko 
zdravotne postihnutému chlap-
čekovi. 

Slávnostná akadémia 
žiakov ZŠ Ľudovíta 

Štúra
Už tradične patrí záver škol-
ského roka slávnostnej akadé-
mii spojenej s rozlúčkou devia-
takov. Naši žiaci primárneho 
vzdelávania spolu s pani uči-
teľkami a vychovávateľkami 
sa dva mesiace usilovne pripra-
vovali na tanečné, divadelné aj 
spevácke vystúpenia. Žiaci de-
viateho ročníka odprezentova-
li svoje nadobudnuté zručnosti 
z nižšieho stredného vzdeláva-
nia na záverečnej rozlúčke. Pri-
pravili si slávnostný príhovor, 
rozlúčkovú pieseň, svoje det-
stvo a školské roky nám uká-

zali vo filme, ktorý sami vytvo-
rili. Bola to zdvorilá rozlúčka 
s rodičmi, pedagógmi, pracov-
níkmi školy a mladšími spolu-
žiakmi. Aj týmto sa deti učia 
prezentovaniu na verejnosti, 
učia sa nebáť prejaviť svoj ta-
lent a popasovať sa s trémou. 
O tom, že deti sú šikovné, do-
kážu sa hýbať aj spievať sved-
čil aj obrovský potlesk rodičov 
a rodinných známych, ktorí ich 
prišli podporiť.
Všetkým žiakom a zamestnan-
com školy prajeme príjemné 
chvíle oddychu počas zvyšku 
leta. 

Mgr. Emil ŠIMONOVIČ, 
riaditeľ školy

Mgr. Zlatica Lišková bude novou 
riaditeľkou Základnej školy Ľ. Štúra 

Na základe § 5 ods. 6) zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme mesto Modra 
oznamuje výsledok výberového 

konania na funkciu riaditeľa Zák-
ladnej školy Ľudovíta Štúra, Ko-
menského 1/A, 900 01 Modra, 
ktoré sa konalo dňa 16. 6. 2016. 
Do výberového konania na funk-
ciu riaditeľa/riaditeľky základnej 
školy prišli celkovo tri žiados-
ti. Rada školy pri Základnej ško-
le Ľ. Štúra pri výberovom konaní 
dala všetkým trom uchádzačom 
priestor na predstavenie koncep-
cie rozvoja školy. Po komplexnom 
zhodnotení žiadostí a výsledkov 
výberového konania výberová ko-
misia hlasovaním zvolila ako naj-

úspešnejšiu uchádzačku Mgr. Zla-
ticu Liškovú, ktorá splnila všetky 
predpoklady na vykonávanie 
funkcie riaditeľa. Rada školy po 
výberovom konaní predložila ná-
vrh na jej vymenovanie do funkcie 
primátorovi mesta Modry. Primá-
tor mesta Modry v súlade s návr-
hom Rady školy odovzdal 13. 7. 
2016 novej riaditeľke Menovací 
dekrét a vymenoval Mgr. Zlaticu 
Liškovú do funkcie riaditeľa Zák-
ladnej školy Ľ. Štúra na päťročné 
funkčné obdobie s účinnosťou od 
2. septembra 2016. (gal)

Na fotografii: Z. Lišková, nová 
riaditeľka ZŠ prebrala menovací 
dekrét z rúk primátora J. Petra-
koviča.

Prvenstvo pre Modru 
Hlavnú cenu v súťaži Najkrajší list 2016 odovzdal 27. 6. 2016 gene-
rálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik (foto) dvanásťročnému 
Markovi Jurkovičovi (foto), žiakovi Základnej školy Ľ. Štúra v Mod-
re. Medzinárodnú súťaž organizuje Svetová poštová únia spolu s jed-
notlivými členskými krajinami, tento rok sa koná už 45 ročník. 

Na Slovensku je spoluorganizáto-
rom súťaže Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR (MDVRR). Slávnostného 
odovzdávania ocenenia sa zúčast-
nila aj generálna riaditeľka sek-
cie elektronických komunikácií 

a poštových služieb MDVRR SR 
Zuzana Šturdíková (foto), zástup-
ca primátora Modry Marian Ga-
vorník, riaditeľ ZŠ Ľudovíta Štú-
ra Emil Šimonovič, učitelia školy 
a rodičia víťaza. 
tohtoročná téma súťaže o Naj-

krajší list bola „Napíš list svojmu 
45 ročnému ja“, čím dávala žia-
kom veľký priestor na zamyslenie 
sa nad zmyslom života. „Snaží-
me sa, aby sme naše deti „potiah-
li“ v tom, čo ich baví a zaujíma. 
U nás nie sú podmienkou len dob-
ré známky, aby sa mohli zúčastňo-
vať súťaží. Naším cieľom je deti 
motivovať, aby v sebe objavili aj 
skryté talenty,“ uviedol riaditeľ 
ZŠ Emil Šimonovič.
List Marka Jurkoviča postupu-
je do medzinárodného kola súťa-
že, výsledky ktorého sa dozvieme 
v auguste a prečítame si aj úryvky 

z oceneného listu.
(red), zdroj: slposta.sk
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Záver školského roka v ZŠ Vajanského 
Aj napriek digitálnej dobe, keď nás obklopujú médiá a elek-
tronika, nájdu sa deti, ktoré milujú klasiku. Klasiku v podobe 
krásy umenia a športu. Výsledkom ich snahy sú pekné umiest-
nenia a ocenenia v rôznych súťažiach.

Mladí výtvarníci 
aj športovci 

Vo výtvarnej súťaži s názvom 
Európa v škole získala krásne 1. 
miesto v okresnom kole žiačka 5. 
ročníka Mária Staňová a postúpi-
la do celoštátneho kola. V súťaži 
Kupeckého svet sa na 2. mieste 
v okresnom kole umiestnila žiač-
ka 5. ročníka Agáta Polonská. 
Obe dievčatá majú veľmi blíz-
ky vzťah k výtvarnému umeniu. 
Svoje nadanie pre šport uplatňujú 
deti zo 6. triedy, Matúš Hrdlovič, 
ktorý sa odmalička venuje kara-
te spolu so svojím mladším bra-
tom Šimonom. Obaja chlapci sú 
veľmi úspešní v tomto športe. 
Dňa 14. 5. 2016 sa konali v Po-
prade Majstrovstvá Slovenska 
v karate, ktorých sa zúčastnilo 
60 klubov a 426 pretekárov. Ma-
túš získal Slovenský pohár, stal 
sa majstrom Slovenska a obhájil 
minuloročný titul. Ďalšou nádej-
nou a šikovnou športovkyňou je 
žiačka 6. ročníka Katka Váleko-
vá, ktorej už v ranom detstve uča-
rovalo horolezectvo. Navštevu-
je MKŠK v Modre. Už od prvej 
triedy sa venuje lezeniu po ume-
lej stene. V minulom roku získa-
la vo svojej kategórii pekné 2. 
miesto na Slovensku a zúčastňu-
je sa pravidelne rôznych súťaží. 

Úspech našich 
volejbalistiek 

Osem volejbalových družstiev 
dievčat, ktoré zvíťazili v okres-
ných kolách, sa stretlo vo štvr-
tok 19. 5. 2016 v športovej hale 
na Pionierskej ulici v Bratisla-
ve. to bolo miesto, kde sa zača-
li boje o postup na majstrovstvá 
Slovenska a o víťaza Bratislav-
ského kraja. Naše dievčatá zví-
ťazili v okresnom kole, kde sme 
sa vo finále stretli s ďalšou mod-
ranskou školou a zabezpečili si 
postup práve do krajského kola. 
Na základe výsledkov turnaja 
z minulého roka, boli nasadené 
dve družstvá z finálového zápa-
su ZŠ Mierová BA a ZŠ Štúro-

va Malacky. Naším prvým sú-
perom bola ZŠ Mierová a hneď 
prvý zápas sme prehrali po na-
šich hrubých chybách. Čaka-
li nás však ďalšie dva zápasy, 
v ktorých sme museli zvíťaziť, 
keď sme chceli postúpiť medzi 
najlepších štyroch. Dievčatá sa 
zbavili nervozity a postupne 
dokázali jasne poraziť oboch 
súperov ZŠ M. R. Štefánika 
Ivánka pri Dunaji i ZŠ Odbo-
rársku v BA. V semifinále nás 
čakal vlaňajší víťaz krajského 
kola a finalista MS, hlavný fa-
vorit súťaže ZŠ Štúrova z Ma-
laciek. Nastúpili sme s odhod-
laním zabojovať. Polčas sme 
prehrali o jednu hráčku a cítili 
sme, že nás súper trošku podce-
nil. Dievčatá predviedli najlepší 
výkon, keď nestratili loptu ani 
raz a postupne vybili súperovi 
všetky hráčky. Prekvapenie na-
stalo, keď naše dievčatá vyradili 
jedno z najlepších družstiev po-
sledných rokov. Všetci sme ve-
rili, že vo finále vrátime prehru 
zo základnej skupiny práve pro-
ti ZŠ Mierová a aj keď sa diev-
čatá snažili, nepodarilo sa to 
a tesne sme prehrali. Na záver 
slová trénera uč. Alexandra Hel-
da: „Dievčatá, aj tak som na vás 
hrdý a tie piatkové tréningy stáli 
za to. Vám, ktoré už o rok hrať 
nemôžete (K. Karnoková, S. Ba-
dáňová, L. Juranová, K. Jurkáč-
ková), chcem touto cestou pekne 
poďakovať.“

Atletika má u nás 
tiež prím

V polovici mája sa naša ško-
la zúčastnila Obvodného ko-
la v atletike. Dosiahli sme pek-

né výsledky. Družstvo chlapcov 
v zložení Branislav Dvorák, Mi-
roslav Budinský, Michal Fodor, 
Kristián Bobák, Ladislav Šar-
vári, Richard Rubín, Radoslav 
Kuník a Marek Gatyáš skončilo 
na 3. mieste. V individuálnych 
disciplínach sme dosiahli tieto 
výsledky:
beh na 60 m: Branislav Dvorák 
- 2. miesto; skok do diaľky: Bra-
nislav Dvorák - 1. miesto a po-
stup na kraj, vrh guľou: Ladislav 
Šarvári - 2. miesto; hod kriket-
kou: Michal Fodor - 3. miesto; 
skok do výšky: Miroslav Budin-
ský - 1. miesto a postup na kraj.
Ako vidieť, v technických 
disciplínach sme sa umiestňo-
vali na popredných miestach. Je 
to preto, lebo na tieto disciplíny 
sa môžeme pripravovať v areá-
li školy. Čo nás odsunulo na 3. 
priečku sú bežecké disciplíny. 
tieto nemôžeme v škole tréno-
vať, nakoľko nám chýba atletic-
ká dráha. Podobne je na tom aj 

ZŠ Ľ. Štúra. Máme spojený areál 
a preto by nám stačil jeden be-
žecký ovál pre obe školy a v po-
obedňajších hodinách by slúžil aj 
pre občanov.

Plavecký výcvik
Kurz plávania sme absolvovali 
v dňoch 30. - 31. 5. 2016 a 1. 
- 3. 6. 2016. Zamestnanci Aqu-
aparku Senec nám vo všetkom 
vychádzali v ústrety, čo sme 
využili aj 1.6. na MDD. Vtedy 
pustili deti do areálu a mohli 
sa spúšťať na toboganoch ale-
bo ísť do teplej vody a nechať 
sa masírovať prúdmi vody. to 
perfektne využili deti z 1. stup-
ňa, ktoré tam strávili dopolud-
nie. Žiaci 2. stupňa sa ponáhľali 
na futbalový štadión domov do 
Modry, kde sme v spolupráci 
s Amavetom pre nich organi-
zovali turnaj vo vybíjanej pre 
dievčatá a turnaj vo florbale pre 
chlapcov. Okrem toho si deti 
vyskúšali aj orientačný beh.
Posledný deň plaveckého vý-
cviku sme urobili preteky a po 
nich sme opäť mohli využiť 
možnosti Aquaparku. Strávili 
sme tam dlhší čas, počas kto-
rého sa deti do sýtosti vyšanti-
li na toboganoch. Učiteľ teles-
nej výchovy Vladimír Kolárik: 
„Ja ako učiteľ som bol veľmi 
spokojný s výkonmi detí, ale aj 
s ich správaním. Každý účast-
ník získal medailu a diplom. 
O rok využijeme Aquapark Se-
nec určite znova.“
(red), Beáta RAMPÁKOVÁ, 
Alexander HELD, Vladimír 

KOLÁRIK 

Na fotografiách: Plavecký vý-
cvik v Senci sa deťom veľmi pá-
čil a radi by si ho zopakovali.
MSR v karate sa zúčastnili aj 
bratia Hrdlovičovci.
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Ako si žijeme v MŠ Kalinčiakova
Ubehol náš prvý školský rok. Druhého septembra 2015 sme 
otvorili brány materskej školy Kalinčiakova ako samostatného 
právneho subjektu. Školský rok sa rozbehol veľmi rýchlo. 

V septembri sme sa venovali adap-
tácií nových detí. Slzavé obdobie 
trvalo krátko a tak sme sa hneď 
zapojili do výtvarnej súťaže „Dú-
hový kolotoč“, kde bol ocenený 
trojročný Ľuboško Katina. Zača-
li sme aj s úpravami na školskom 
dvore, pričom nám pomohli rodi-
čia. V októbri sme otvorili v je-
den deň „dvere“ od rána rodičom 
a priateľom MŠ a umožnili im 
zapojiť sa do aktivít celého dňa. 
Spolu sme vyrábali jesenné deko-
rácie, na štadióne oteckovia a ma-
mičky s deťmi naháňali šarkanov 
a popoludní si vyrobili svetlono-
sov a pohostili sa na dobrotách od 
mamičiek a babičiek. Vďaka rodi-
čom sme si mohli pozrieť ukážky 
výcviku policajných kynológov 
a jazdnej polície. Korčuľovať sme 
sa naučili v novembri na zimnom 
štadióne v Ružinove a pomaly 
sme sa začali chystať na vianočný 
čas. Mikuláš odštartoval vianočnú 
atmosféru balíčkami s prekvape-
ním. Deti si upiekli medovníčky 
a spolu s rodičmi si ich vyzdobi-
li. Príjemné chvíle sme si spestri-
li vianočnými koledami a vinšami 
pri stromčeku s darčekmi. Via-
nočným pásmom deti potešili ba-
bičky a deduškov v MsCSS a za-
mestnancov v mestskom úrade. 
Usmiate deti a spokojní rodičia aj 
zamestnanci, tak sme uzavreli ka-
lendárny rok 2015.
Krátko po novom roku sme zača-
li s prípravami na karneval. Kul-
túrny dom Ľ. Štúra roztancovali 
krásne a nápadité masky. Onedl-
ho si predškoláci mohli pozrieť 

zaujímavé exponáty v doprav-
nom múzeu v Bratislave. His-
torické autá, lokomotívy, moto-
cykle...najmä chlapci si prišli na 
svoje. Estetický a poučný zážitok 
nám ponúkla výstava „Modro-
biely svet“ v mestskej historickej 
radnici. Deti si vyskúšali krea-
tívne vzory modrotlače a objavi-
li tradičné remeslo. V marci sme 
sa zapojili do výtvarnej súťaže 
„Farbuľko“, kde naše deti vyhra-
li niekoľko ocenení. Mesiac kni-
hy sme si pripomenuli návšte-
vami mestskej knižnice, kde nás 
privítala rozprávková atmosféra 
a príjemné knihovníčky. Zvyky 
a obyčaje veľkonočných sviatkov 
v detskom prevedení sme prezen-
tovali programom piesní a tancov 
„Kvetná nedeľa“ v MsCSS na 
Súkeníckej ulici. Mesiac apríl sa 
niesol v znamení škôl. Zúčastnili 
sme sa praktických maturít na Pa-
KA. Budúci prváci prijali pozva-
nie pozrieť si svoje budúce školy, 
kde sa neskôr konal aj zápis do 
prvých ročníkov. Nezabudli sme 
ani na dvor a opäť sme s rodičmi 
brigádovali. Máj sme začali prí-
pravou programu na vystúpenie 
detí ku Dňu matiek v kultúrnom 
dome. Mamičky, babičky ale aj 
ostatní prítomní si mohli pozrieť 
program plný básničiek, piesní 
a tancov. tento program sme po-
tom prezentovali aj v MsCSS a v 
mestskom úrade. tak ako každý 
rok sme navštívili policajnú ško-
lu v Pezinku. Najlepšia bola jazda 
na policajných autách a ukážky 
výcviku. Plavecký kurz na pla-

várni nákupného centra Centrál 
absolvovalo 32 detí. Absolvovali 
na výbornú a s medailami. Výlet 
je neoddeliteľnou súčasťou blí-
žiaceho sa konca školského roku. 
Na farme Humanita sme si pozreli 
domáce i exotické zvieratá a de-
ti sa mohli povoziť na koníkoch. 
Pani Polonská nám ukázala, ako 
sa vyrába animovaný film (Mimi 
a Líza). Vo výtvarnej súťaži Žit-
noostrovné pastelky uspela Zara 
Odlerová s kresbou Danky a Jan-
ky. Začiatok júna sme odštarto-
vali divadelným predstavením 
„Zlaté prasiatko“ v Bratislavskom 
bábkovom divadle. V spolupráci 
s občianskym združením a rodič-
mi sa uskutočnil prvý ročník juni-
álesu, ktorý sa konal v domácom 
prostredí rodiny Smania. Výťa-
žok z tomboly sa použil na nákup 
telovýchovných pomôcok. Rok 
sme ukončili rozlúčkou predško-
lákov s programom a opekačkou. 
Nechýbali ani slzičky... 
Naše mamičky svojimi šikov-
nými rukami ozdobili kvetináče 
v areáli MŠ nádhernými mozai-
kami. Ďakujeme... Ani občianske 
združenie v tomto roku nezaháľa-
lo. Finančne sme zabezpečili väč-

šinu podujatí a aktivít MŠ. Veľká 
vďaka patrí rodičom a priateľom 
školy, ktorí nám pomohli s finan-
ciami a grantovými projektmi. 
Zamerali sme sa najmä na škol-
ský dvor, kde sme zakúpili nové 
autíčko a vďaka realizačnému tí-
mu „Hurá do záhrady“ je náš dvor 
krajší o vŕbovú kupolu. Položili 
sme nový tartan. Získali sme do-
táciu z MsÚ na nové kroje pre deti 
v tradičnom modrotlačovom pre-
vedení. Aj v projekte altánku sme 
boli na BSK úspešní a získali sme 
dotáciu 4 000 €. Realizácia pro-
jektu začína v letných mesiacoch.
Pestrý a úspešný školský rok 
sa nám podarilo ukončiť vďa-
ka ochotným rodičom, starým 
rodičom a priateľom našej ško-
ly, celému kolektívu materskej 
školy a podpore a dobrej spolu-
práci s Mestským úradom Mod-
ra, mestskými organizáciami, ško-
lami a školskými organizáciami. 
Ďakujeme.
Všetky informácie a aktuality náj-
dete na našej stránke: www.mska-
linciakova.sk 

Nataša SVOBODOVÁ 
a kolektív

Na fotografii: Mozaika na kveti-
náči pre školu vyrobená rukami 
rodičov.

Výborné umiestnenie našich 
pedagogičiek na výtvarnej súťaži

Študentky Pedagogickej a kul-
túrnej akadémie v Modre Mi-
riam Dujničová, Patrícia Benčú-
riková a Soňa Piterková získali 
ocenenia v celoslovenskej vý-
tvarnej súťaži Komenský a my, 
ktorú organizuje Pedagogická 
fakulta UKF v Nitre. Miriam 
získala hlavnú cenu v kategórii 
stredných škôl aj vo výtvarnej 

súťaži, ktorá bola súčasťou fil-
mového festivalu Ekotop Film 
v Banskej Bystrici v konkuren-
cii vyše 1400 žiakov z 12 krajín.
Mgr. Pavol ŠIMA-JURIČEK, 

PaKA Modra 

Na fotografii: Ocenené študent-
ky z modranskej pedagogickej 
školy.
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Medzinárodný kemp mládeže Harmony 2016
V dňoch 30. 7. až 12. 8. sa stane Modra hostiteľom medzinárod-
ného kempu mládeže Harmony 2016, ktorý organizuje Lions 
klub Bratislava v spolupráci s partnermi. Kempu sa zúčastní 
40 mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov z 19 krajín sveta. 
Účastníci budú ubytovaní v penzióne Harmónia a počas dvoch 
týždňov spoznajú slovenské mestá, medzi inými aj našu Modru. 

Zahraniční návštevníci si po-
zrú observatórium na Zochovej 
chate, dozvedia sa o výrobe ke-
ramiky, zavítajú k primátorovi 
mesta. Počas voľného času si za-
hrajú volejbalový turnaj, v rám-
ci orientačného behu vybehnú 
na modranský ranč pod Gaštan-

kou a v rámci turistiky na Zám-
čisko. Počas večerných progra-
mov sa uskutoční prezentácia 
jednotlivých krajín a nebude 
chýbať ani spoznávanie našich 
vinárstiev. Prezidentka klubu 
Ing. Miroslava Juran Jaššová: 
„V mene Lions clubu Press-

burg ďakujem primátorovi mes-
ta Modry, majiteľom Penziónu 
Harmónia, cateringovej spoloč-
nosti Gastrio, majiteľovi firmy 
Jojo-bus, viceprimátorke Bra-
tislavy, primátorovi Rišňoviec, 
Elesko Wine Park, majiteľovi 
galérie Nedbalka, spriateleným 
Lionským klubom v Bratislave 
a Pezinku, kemp lídrom a všet-
kým Modranom, ktorí nás príj-
mu s úsmevom a budú sa chcieť 
porozprávať s účastníkmi kempu 
v anglickom jazyku“.
Lionské hnutie bolo založené 

pred 100 rokmi na pomoc a pod-
poru nevidiacich a slabozrakých 
v Amerike, pričom sa cez vý-
menu mládeže snaží šíriť myš-
lienku priateľstva a spoznávania 
krajín sveta. Každý klub pomá-
ha vo svojom regióne. Bratislav-
ský klub prispieva na prevádzku 
budovy pôrodnice a kotercov, 
ktoré vybodovali v roku 2007 
pre Chovnú stanicu pre vodiace 
psy pre nevidiacich a slabozra-
kých v Jakubove.

(red), Zdroj: 
www.lcpressburg.sk

Potulky po Modre
Celý apríl a máj sa niesol pre Amavetklub č. 944 Impulz v znamení 
potuliek po Modre. Čo sa mladí sprievodcovia naučili počas chlad-
nejších mesiacov, to predviedli na jar na pripravených stretnutiach. 
Najskôr sprevádzali žiakov zo ZŠ Vajanského, neskôr sprevádzali 
modranských dôchodcov, rodičov a známych a nakoniec sa pred-
viedli pred študentmi Strednej vinársko-ovocinárskej školy. 

Medzi mladých sprievodcov pat-
ria žiaci modranských škôl ses-
try Evka a Lucka Ondovčíko-
vé, Natália Onuferová, Henka 
Korčeková, bratia Braňo, Rad-
ko a Stanko Kuníkovci, Krištof 
Nemček, Simonka Kramárová, 
Samko Somorovský, Samko Ďu-
rica, súrodenci Veronika a Martin 
Kováčovci, Eliška Kráľová a An-
drejka Schüllerová. 
Každá z potuliek bola iná. Mladí 
sprievodcovia sa museli prispô-
sobiť zaujímavým okolnostiam 

a počasiu. Ďakujeme Verejno-
-prospešným službám mesta, kto-
ré nám pomáhali, keď nám naše 
stojany s informáciami o Ľ. Štú-
rovi postavili na tie správne sta-
novištia. V prípade, keď máme 
označené stanovište so stojanom, 
mladí sprievodcovia čakajú pri 
stojane, keď k ním príde skupina 
turistov, či žiakov. takto môžu za 
jedno doobedie sprevádzať aj 10 
skupín. tak to bolo aj v prípade 
sprevádzania žiakov zo ZŠ Va-
janského, či ZŠ Fándlyho z Pez-

inka či iných náhodných skupín.
Už iná stratégia bola v prípade 
sprevádzania pre našich dôchod-
cov, rodičov a známych. Stretnu-
tie bolo pri pamätníku Ľ. Štúra 
a spoločne sme prechádzali po 
každom stanovišti až k cintorí-
nu, kde nás čakal autobus, ktorý 
nás odviezol k miestu zranenia Ľ. 
Štúra. Ďakujeme za pomoc pri 
zorganizovaní tejto skupiny na-
dácii Revia.
Potulky pre Strednú vinársko-
-ovocinársku školu ohrozilo po-
časie, ale aj s tým si mladí sprie-
vodcovia poradili a pre študentov 
pripravili prezentáciu o Ľ. Štúro-
vi a pamiatkach v Modre. Pred-
nášku počas dažďa študentom 
odprezentovali priamo v škole 
a po skončení sa spoločne vybrali 
autobusom na miesto zranenia Ľ. 
Štúra a k historickej horárni Jána 
Veštíka.

A čo majú mladí sprievodcovia 
z týchto akcií? Okrem toho, že sa 
veľa dozvedia vďaka Mgr. Syl-
vii Hrdlovičovej na stretnutiach 
v Múzeu figurálnej plastiky, mô-
žu vďaka z mesta a dotácii Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR - Programy pre mlá-
dež 2014-2020, ktoré administruje 
Iuventa - Slovenský inštitút mlá-
deže navštevovať exkurzie, podu-
jatia, kurzy či výlety. Už v tomto 
polroku mohli mladí sprievodco-
via navštíviť keramický kurz, vý-
let do Vida parku v Brne či absol-
vovať 5 dňový výlet na východné 
Slovensko a do Krakova. týmto 
chcem osloviť ďalších mladých 
ľudí, ktorí radi spoznávajú, radi sa 
učia a prezentujú, aby prišli medzi 
nás, aby mohli svoje vedomosti 
odovzdávať ďalej a ďalej...

Ing. Ingrid KUNÍKOVÁ, 
vedúca klubu

Grilovačka na mlyne
V modranskom hone Uhorské, pri zurčia-
com potoku, stál kedysi mlyn. Mlel vino-
hradníkom obilie a tí z neho piekli chrum-
kavé pecne chleba. Roky utekali, mlynári 
vymierali, mlyn sa rozpadol. Len potok, pra-
meniaci tam kdesi pod Homoľou, poskaku-
je ďalej dolu Modrou. Rozsiahlu parcelu pri 
bývalom mlyne zdedila učiteľka Božena. Už 
je pár rokov na dôchodku, sily ju však ne-
opúšťajú. Kutre sa v pôde, vysádza stromy, 
pestuje jahody, maliny, zeleninu. Jej lúky sú 
vzorne vykosené a vo vinohradníckej búde 
je vzorný poriadok. Pred búdou je pár lavi-

čiek a veľké ohnisko. to cez 
leto takmer nevychladne. 
Pravidelne sa tu schádzajú 
priatelia pani učiteľky, ktorí 
tu grilujú prinesené dobro-
ty. Vždy je to čosi iné. Mi-
nulý týždeň sa grilovala 
hydina. Kuracina, morča-
cina. Len Karol si to po-
mýlil. Priniesol zmraze-
ného králika... Božka všetko 
mäsko namočila na hodinku do 
marinády, potom ho poutierala, na-

solila, okorenila a nad pahrebou pomaly 
opekala. Prsia a stehienka pokvapká-

vala pivom. Stačila desiatka... Keď 
bolo všetko hotové, začalo ho-

dovanie. Na stole sa ocitol 
chrumkajúci šenkvic-

ký chlieb a z potoka 
sa vylovilo pár fliaš 
malíkovského sil-
vánu. Voňal po ih-

ličí a dozrievajúcich 
paradajkách. Ku grilova-

nej kuracine išiel „jedna ra-
dosť“... Všetko sa dojedlo a vy-

pilo a už sa kuli plány na ďalšiu 
letnú grilovačku. Fedor MALÍK st.
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Vinoforum oslavuje
Pred rokom ponúkol Dr. Eduard Šebo Prof. Fedorovi Malí-
kovi možnosť usporiadať 25. výročie Vinofora v Číne. Vtip 
alebo skutočnosť? Neuveriteľné, to druhé. Len pre upresne-
nie. Vinoforum je prestížna medzinárodná výstava vín, kto-
rá rotuje po európskych krajinách. Prvý ročník zorganizoval 
Prof. Malík so svojimi priateľmi ako domácimi, tak v tej do-
be aj s najslávnejšími zahraničnými degustátormi svetových 
výstav vín. Bolo to v roku 1991 v hoteli Press v Modre - Har-
mónii. Zároveň to bolo najvýznamnejšie porevolučné vinár-
ske podujatie usporiadané v Modre.

Paradoxom je, že sa Vinofora 
v Číne napokon pán Prof. Ma-
lík nezúčastnil. V tom termíne 
totiž vykonával funkciu pre-
zidenta na najstaršej medziná-
rodnej súťaži vín v Ljubljani. 
Príležitosť dostali aj mladí de-
gustátori, tomáš Dudo a Jakub 
Malík. Dňa 11. 6. 2016 sa od-
vážna skupinka slovenských 
a moravských degustátorov vy-
chytila zo Schwechatu do Pe-
kingu. Krásne, úžasné, poučné! 
Dlhý let. Ohromné jekaterin-
burgsko-ulanbatarské turbulen-
cie a boli sme v Pekingu. Potom 
štvorhodinový presun do dejis-
ka Vinofora do Zhongjie. Pod-
ľa tlmočnícky sa Zhonjie číta 
ako Ťunťie. Je to mesto čínsko-
-česko-slovenského priateľstva, 

v provincii Hebei, juhovýchod-
ne od Pekingu.
Nasledovalo ubytovanie a tra-
dičná čínska večera, ktorej sa 
zúčastnili aj poprední predsta-
vitelia provincie. Ráno presun 
na Farmu čínsko-česko-sloven-
ského priateľstva s krásnym vi-
nárstvom Zhongjie - Nitra wi-
nery Co., Ltd. Degustácia bola 
perfektne pripravená a po úvod-
ných prejavoch sme začali pra-
covať. Degustovalo sa v troch 
päťčlenných čínsko-moravsko-
-slovenských komisiách. Po 
dvoch dňoch bolo hotovo. Šam-
piónov si spravodlivo podeli-
li Slováci s Moravanmi: biele 
suché J. Valihrach, Krumvíř, za 
Rizling rýnsky 2006; biele po-
losuché a polosladké, Chateau 

Modra za Miliu 2016 a ružové 
R. Baloun, Velké Pavlovice za 
Zweigeltrebe 2015. Absolút-
nym šampiónom sa na nefalšo-
vanú radosť Ing. Petrecha stal 
Cabernet Sauvignon ľadové 
2015 zo Chateau Belá.
Pre naše poučenie a potešenie 
sme po degustácii absolvova-
li prehliadku vinárstva, mes-
ta Zhongjie, biofarmy a petro-
chemického závodu. Po dvoch 
predegustovaných dňoch z nás 
opadla zodpovednosť a vychut-
nali sme si presun do Pekingu. 
Užili sme si metro aj trolejbusy. 
Uchvátilo nás námestie Nebes-
kého pokoja. Potom po osem 
kilometrovom presune cez Za-
kázane mesto s najväčšou dre-

venou stavbou na svete nám 
padla sánka a ruky sme mali 
zvesené až pod kolená. Úžas-
né! Ráno nás hotelový autobus 
za dlhého trúbenia a jazdenia 
po chodníkoch (úplne normál-
ne) bezpečne dopravil na le-
tisko. Nasledovalo odbavenie, 
kávička, strašidelné jekaterin-
gburgsko-ulanbatarské turbu-
lencie a boli sme doma. Chlapi 
„Zlatí“, Prof. Fedor Malík a Dr. 
Eduard Šebo. Za kolektív de-
gustátorov vám zo srdca ďaku-
jem. Na zdravie!

Ing. Miroslav DUDO 

Na fotografii: Spomienka na 
tohtoročné Vinoforum v ďale-
kej Číne.

Akí boli vinári v chotári?
Dňa 18. júna sa v modranských „Sebrekoch“ pri Farme pod 
Gaštankou uskutočnil prvý ročník podujatia Vinári v chotá-
ri s podtitulom Víno sa rodí vo vinici. Mladé združenie Víno 
z Modry sa podujalo sprístupniť modranský chotár návštevní-
kom zblízka či zďaleka a odprezentovať zvyky a tradície našich 
predkov pri pohári dobrého vína.

Okrem možnosti ochutnania 
vína vyprodukovaného vý-
hradne z modran-
ských viníc, ktoré 
prišla prezentovať 
osmička modran-
ských vinárov, 
mohli návštevníci 
vidieť výstavu his-
torických traktorov 
zo zbierky modran-
ských nadšencov, či 
historické fotogra-
fie zachytávajúce 
modranské rodiny 
pri ich každoden-

nej práci vo vinici a v pivni-
ci, ale aj sprístupnenú tradičnú 

kamennú búdu aj s autentic-
kým dobovým vinohradníckym 
náradím.
Podujatia sa zúčastnilo viac 
ako 500 návštevníkov všetkých 
vekových kategórií, pričom 
každého z nich určite niečo za-
ujalo. tých najmenších najviac 
uchvátili historické traktory, či 
zvieratká z farmy, starších zas 
pohár vychladeného vína ale-

bo oddychová prechádzka so 
sprievodcami a odborným vý-
kladom po krajine. Podujatie 
sa nieslo v komornej atmosfére 
až do noci, keď zároveň skon-
čilo s prvými vychádzajúcimi 
hviezdami na oblohe. Prvý roč-
ník tohto podujatia zaznamenal 
u hostí pozitívny ohlas a začal 
novú, dúfajme, že dlhotrvajúcu 
tradíciu. Michal PETRÍK
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Z jedného ateliéru rodiny Polonských
V priestoroch historickej radnice v Modre na Štúrovej 54 sa celé 
leto koná zaujímavá výstava sôch, keramiky a obrazov. Autormi 
sú Marián, Ivan a Tomáš Polonskí. Výstava má názov „Z jedné-
ho ateliéru“ a tak sme oslovili najstaršieho z nich, Mariána Po-
lonského, aby nám trochu priblížil históriu tohto ateliéru.

Diplomovka
Štrnásteho decembra 1968 som 
prvý raz vystúpil z autobusu 
v Modre. Pán docent Vysokej 
školy výtvarných umení teodor 
Baník mi odporučil realizovať 
svoju diplomovú prácu z kera-
miky v Slovenskej ľudovej Ma-
jolike. Po stretnutí s predsedom 
Jánom Krištofíkom a výborným 
technológom z Častej Jankom 
Jablonovským som veselý od-
chádzal na spiatočný autobus do 
Bratislavy. V Majolike súhlasi-
li, vo februári môžem nastúpiť 
a uskutočniť tam svoj keramický 
sen. Na zastávke za sochou Ľu-
dovíta Štúra som zbadal Ľudo-
víta Šúryho a v tom okamihu sa 
aj on otočil ku mne a spod krás-
nej mohutnej brady so širokým 
úsmevom ma privítal: „Ale keď 
budete tú diplomovku robiť tu 
v Modre, môžete bývať u mňa! 
Majstre!“ Zahanbil som sa, ten 
titul bol študentovi akosi licho-
tivý. Poznali sme sa z keramic-
kého krúžku, ktorý som viedol 
v roku 1964 pre Mestské kul-
túrne stredisko pri starom bra-
tislavskom pivovare neďaleko 
Hviezdoslavovho námestia. Šú-
ry (bývalý modranský cukrár) 
ma hneď pozval do svojho „ho-
tela“. Bolo to spektakulárne pro-
stredie, kde v strede množstva 
kníh, starožitností, sôch, kerami-
ky, boli dve postele. Bolo o mňa 
postarané.
Do Majoliky (sídlila ešte v sta-
rej budove) som nastúpil až 
v marci 1969. Cítil so sa tam 
ako v sedemdesiatčlennej rodi-
ne. Stretnutia s manželmi Barčí-
kovcami, Petrášovcami, s pánmi 
Peškom a Chalabalom, s džbán-
kármi, s retušérkami, ani sa to 
všetko nedá vymenovať. Dostal 
som na prácu dva kúty: jeden 
pri striekárni u pána Chalaba-
lu a druhý na poschodí, kde sa 
mohlo chodiť len po okraji, aby 
som sa neprepadol k niektorému 
džbánkárovi. Hneď za mnou bo-

la menšia izba, kde 
pracovalo šesť ma-
liarok. Lila Pokojná 
mi neraz spomenula 
hrnčiarskeho majstra 
Emila Majnholda, 
ktorý bol toho času 
v Ľubietovej, hoci sa 
občas zjavil z ničoho 
nič aj v Modre. 

Vlastný ateliér
Diplomovka sa mi 
skončila, pobyt u Šú-
ryho tiež a tak som 
sa začal vypytovať 
na možnosť nejaké-
ho privátu, kde by sa dalo aj pra-
covať. Pani doktorka Alica Ši-
kulová mi raz poradila, aby som 
počkal na jej muža Vinca, keď 
sa vráti z kina, že má kľúč od to-
ho domčeka v rohu hradieb, kde 
býval Edo Fiala... ten domček 
sa mi stal ateliérom. A keď som 
raz sedel večer (to už po troch 
rokoch) s Janom Jablonovským 
v Rytierskej vinárni dokvitol tam 
aj vychýrený Emil Majnhold. 
Hneď zjari 1973, po štyroch me-
siacoch sme sa dali do spoluprá-
ce a na súťažnej výstave Socha 

Piešťanských Parkov sme dosta-
li za tri veľké keramické plastiky 
prvú cenu. Rozdelili sme sa pol 
na pol a naša spolupráca potom 
trvala dlhé roky.
Medzičasom sa v Majolike ob-

javil dorastenecký tím a v ňom 
aj nádejný hrnčiar Dušan Hrebí-
ček. Naučil sa u pána Brestovan-
ského, bývalého financa a esem-
báka, pôvodom hrnčiara (vyučil 
sa u majstra treského), točiť 
z veľkej hrče hliny pomocou 
kože obrovské misy, alebo vá-
zy bez nadpájania-nadkladania. 
S Dušanom Hrebíčkom sme po-
tom roky spolupracovali, hlavne 
v rokoch, keď bol v ateliéri aj 
môj brat Ivko. Spolu si veľmi ro-
zumeli a so zmyslom pre jemný 
humor sa popri keramike tešili 

aj z iných figliarstiev (figulus = 
lat. hrnčiar). A keď pri vážnych 
objednávkach zlyhala spoluprá-
ca s večne smädnými hrnčiarmi 
Emilom a Dušanom, v pravý čas 
prišiel na pomoc spoľahlivý fe-
nomén modranskej keramickej 
histórie Ľudovít Ďureje.

Brat Ivan
Ivan - vyštudovaný 
architekt, došiel do 
ateliéru v roku 1978. 
Postupne vytváral 
dizajnérsky discipli-
nované tvary, varíro-
vaním a oživovaním 
formy jemnou gla-
zúrou. Pustil sa do 
točenia a formovania 
misiek, váz, dózičiek 
a iných úžitkových 
predmetov z voľnej 
ruky a povrchovo 
upravených glazú-
rami, engobami a aj 

ponechaním režného črepu vy-
páleného na trochu vyššiu tep-
lotu. Ivan vytvoril svoj osobný, 
nezištný keramický svet, kde 
cítiť výtvarné odozvy zbrázde-
ných vinohradov evokujúcich 
aj antické kanelúri. Vedel sa po-
hrať so všetkým, čo ho obklo-
povalo. Bolo to osemročné spo-
lužitie v jednom, ako to maliar 
Mišo Studený nazval, renesanč-
nom prostredí. Ateliér žil pra-
vým človečenstvom. Stretnutia, 
priatelia, kolegovia, návštevy zo 
zahraničia - skrátka žičlivé pros-
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KURZY

už èoskoro v Modre!

 

FRANCÚZŠTINY

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 88Kynologické pomôcky

Kvalitné krmivo 
Potreby pre chovateľov

Poradenstvo
Strihanie psov

0905 601 780
Štefániková 23, Modra

Kynologicke potreby Modra

ADVOKÁTSKA 
KANCELÁRIA

ponúka komplexné právne 
služby a právne poradenstvo.

Obráte sa na nás:
tel.: 0949 207 903

www.advokatuherek.sk

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

Mgr. Michal Uherek

tredie pre tvorbu a pre život. Nič 
netrvá večne.
Od roku 1987 som sa začal po-
pri keramike viac venovať drob-
nej bronzovej plastike a medai-
lérstvu. Absolvoval som zopár 
bronziarskych sympózií doma aj 
v zahraničí a akoby v predtuche, 
že v roku 1994 opustím Modru 
na dlho, podarilo sa mi vytvoriť 
niekoľko hádam svojich najlep-
ších keramických váz, tanierov 
a reliéfov. Potom som sa stiahol 
do Bratislavy a sústredil sa výluč-
ne na prácu v bronze.

Ďalšia generácia
Ateliér na pár rokov osirel, až 
ho koncom deväťdesiatych ro-
kov oživil syn tomáš, ktorý sa po 
skončení svojich fotograficko-so-
chárskych štúdií usadil v Modre 
natrvalo a založil si tu rodinu. On 

sa v tom ateliéri vlastne motal od 
malička, ale až na strednej škole, 
keď sa rozhodol prestúpiť z fo-
tografie na kamenosochárstvo sa 
začalo ukazovať, že ateliér sa sta-
ne aj jeho pracoviskom. No bol 
mu aj trochu pritesný a tak za-
čal podnikať kresliarske výlety 

do modranského chotára. tu pod 
vplyvom slnkom zaliatej členitej 
vinohradníckej krajiny sa z ne-
ho stal postupne aj maliar. Dnes 
dominujú v ateliéri tomášove 
obrazy, sem tam socha- portrét 
a vo dvore moje staré keramické 
plastiky. Ich žiarivá glazúrová fa-

rebnosť sa tam, ale veľmi dobre 
mieša s terpentínovou vôňou ole-
jových farieb.
Výstava, s ktorou predstupujeme 
pred verejnosť je vlastne prenese-
ním umeleckých diel, ktoré vzni-
kali pod ochranou modranských 
hradieb do nemenej romantic-
kého prostredia renesančnej 
radnice. Všetkých domácich aj 
návštevníkov mesta srdečne po-
zývame na jej prehliadku a upo-
zorňujeme, že vstup so zmrzlinou 
nie je zakázaný.
 Marián POLONSKÝ,

(red)

Na fotografiách - str. 12.: Tomáš 
Polonský: Strechy, 2014; Otec 
a syn. Marián a Tomáš Polonskí;
str. 13.: Marián Polonský: Mod-
ranský sen, časť diplomovej prá-
ce, 1969.

Memoriál Jána Stolárika
Dňa 22. mája 2016 sa uskutočnil v Modre tretí ročník prete-
ku Memoriál Jána Stolárika. Tieto preteky sú venované pa-
miatke zakladateľa Kynologického klubu J. Stolárika Mod-
ra. Jeho cieľom bolo spájať ľudí so záujmom o kynológiu 
a priblížiť ju širokej verejnosti. 

V tejto myšlienke pokračuje-
me ďalej a preto preteky, ktoré 
každoročne organizujeme je ur-
čený práve pre mestských psov 
a nadšencov kynológie. Orga-
nizovaním tejto súťaže chce-
me zvýšiť lepšiu ovládateľnosť 
psov v mestách a obciach a pri-
spieť tak k lepšiemu spolužitiu 
psov a ľudí. tento rok sa súťa-
žilo v dvoch kategóriách a to 

SOP a BH-Sk. Obe kategórie 
preverili u psov základnú ovlá-
dateľnosť a u psovodov zna-
losti z oblasti kynológie. Súťa-
že sa zúčastnilo 21 pretekárov 
z Modry a širokého okolia. 
 
Víťazi kategórie SOP:
1. miesto: Vladimír tekula 
so Zorkou (nemecký ovčiak)
2. miesto: Lea Zelenáková 

s Belaris (belgický ovčiak)
3. miesto: Ivana Poustecká 
a Eby (nemecký ovčiak)

Víťazi kategórie BH-Sk:
1. miesto: Martin Valla s Do-

nom (dobermann)
2. miesto: Katarína Hýllova so 
Zojou (kríženec)
3. miesto: Ladislav Mackových 
s Hardym (veľký bradáč.
 (vu)
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Sídla na Piesku v polovici 19. storočia
V polovici 19. storočia stálo v Modre na Piesku a v blízkom okolí len 
osem domov. Tieto sú zachytené na mape z roku 1851. Postupne tu 
pribúdali ďalšie budovy. Boli to najmä Kaplnka, Nemecká škola, 
Okresná chata, Nemecká chata a Zochova chata. Veľký rozmach 
vo výstavbe nastal v druhej polovici 20. storočia, keď pribudlo 
viac než 200 budov. Vtedy tu bolo postavených veľa rekreačných 
chát, niektoré z nich dnes slúžia na trvalé bývanie. Veľkú obľubu si 
v čase socializmu získali najmä tzv. podnikové chaty. Z pôvodných 
ôsmich drevorubačských domov dodnes stoja štyri.

Pôvodní obyvatelia 
Piesku

Prví obyvatelia Piesku sem pri-
šli natrvalo bývať v polovici 18. 
storočia. Vtedy sem postupne pri-
chádzali nemecky hovoriaci dre-
vorubači - Huncokári. Ubytovaní 
boli do jednoduchých kamenných 
domov, ktoré boli vo vlastníctve 
mesta. Výstavba domov prebieha-
la postupne, tak ako sem prichá-
dzali ďalší drevorubači. V mod-
ranských matričných záznamoch 
o narodení dieťaťa v lesoch (ex 
Sylvis) patria medzi prvé záznamy 
mená: Filip Hirner (5. 4. 1756), 
Jakub trautperger (7. 7. 1765), 
Katarína Eclinger (24. 10. 1768), 
Vincent Fridrich (3. 4. 1769), 
Matej Reisinger (14. 8. 1779), 
Alžbeta Kraus (8. 10. 1788), Má-
ria Čermák (6. 1. 1789), Laurent 
Oschnschvontner (12. 7. 1789). 
Do ktorého domčeku sa to-ktoré 
dieťa narodilo je dnes ťažko pove-
dať, no nie je to dôležité. Domče-
ky menili svojich obyvateľov pod-
ľa toho, ako sa menili okolnosti 
súvisiace s ťažbou dreva. 

Pôvodné domy 
na Piesku

Na mape z r. 1851 sú domy ozna-
čené svojimi 4 miestnymi par-

celnými číslami, no pre ľahšiu 
orientáciu sú teraz na obrázku 
označené zelenou farbou číslami 
od 1 do 8. Žltou farbou sú vyzna-
čené najdôležitejšie objekty, kto-
ré boli postavené neskôr.
Dom č. 1 - tento dom zanikol 
v roku 1889, kedy sa na jeho 
mieste začala stavať Mestská vila 
na Piesku - dnes tzv. „Nemecká 
škola“. Poslednými obyvateľmi 
tohto domu boli Čermákovci. 
Dom č. 2 - dom stále stojí a je 
zachovaný, patrí pani Irene Her-
chlovej a jej neteri, obe sú po-
tomkami drevorubačskej rodiny 
Jurišovcov. Do r. 1945 tu bývali 
Steinerovci (vyvezení do Nemec-
ka).
Dom č. 3 - tento dom zanikol pri 
výstavbe budovy tzv. Okresnej 
chaty (niekedy na prelome 19. 
a 20. storočia). Z budovy Okres-
nej chaty sú dnes už len ruiny. Do 
r. 1945 tu na spodnom podlaží 
bývala rodina Schwandtnerovcov 
(vyvezení do Nemecka). Vyveze-

niu unikla len jedna z ich dcér - 
Margita vydatá Pátková. 
Dom č. 4 - dom stále stojí a je 
zachovaný vo výbornom stave, 
býva v ňom horár Milan Gajar 
s rodinou. Do r. 1945 tu bývali 
Lindtnerovci (vyvezení do Ne-
mecka). Neďaleko od tohto do-
mu (za cestou) bola tzv. Nemecká 
chata - veľmi obľúbené miesto na 
zábavu, ktorú Lindtnerovci pre-
vádzkovali. Pamätám si ako mo-
ja babka hovorievala, že ona tam 
zamladi tancovala charleston. 
V areáli tejto Nemeckej chaty bo-
la aj kolkáreň. Chata zanikla po 
požiari v 50. rokoch minulého 
storočia. Dnes je na tom mieste 
Chata pod hviezdami.
Dom č. 5 - aj tento dom stále sto-
jí, i keď len jeho časť. Do r. 1945 
tam býval Viliam Graus (môj 
dedko) s rodinou. Vyvezeniu do 
Nemecka unikol len vďaka tomu, 
že jeho druhá manželka Margita 
Šebová bola Slovenka. Dedko sa 
kvôli bezpečiu rodiny presťaho-
val do Bratislavy, do uvoľneného 
domu sa potom nasťahovala rodi-
na Jána Kerna. S mojou manžel-
kou sme dom nedávno od ich po-
tomkov odkúpili a pripravujeme 
jeho prestavbu s úmyslom vrátiť 
domu a jeho okoliu dobovú po-
dobu.
Dom č. 6 - Pánsky dom, v roku 
1851 v ňom bola horáreň. Dom 

stále stojí a je zachovaný v dob-
rom stave. Patrí drevorubačskej 
rodine Vincenta Kerna. ten-
to dom má v histórii Piesku vý-
znamné postavenie a bude mu 
venovaný samostatný článok. 
Dom č. 7 - tento dom už nesto-
jí. Ku koncu 2. sv. vojny v ňom 
bývali Kernovci, no v r. 1945 ho 
museli opustiť a boli presunutí do 
deportačného tábora. túto rodi-
nu do Nemecka nevyviezli (mali 
troch synov a dve dcéry). Jeden 
z ich synov - Rudolf však do Ne-
mecka bol predsa len odsunutý. 
Nasledoval svoju lásku Irenku 
Steinerovú a v Nemecku sa s ňou 
aj oženil (fotografia zo svadby 
bola v minulom čísle). Kernovci 
sa po prepustení z deportačného 
tábora vrátili naspäť na Piesok. 
Ubytovali sa v budove nemeckej 
školy, lebo do domu už medzi-
tým prišla bývať rodina Mrvcová 
z Častej. V 50. rokoch minulého 
storočia bol dom zničený požia-
rom. Na jeho mieste bola posta-
vená podniková chata Kablovky. 
Dom č. 8 - je to dom na Grau-
sovej lúke, o ktorom bol článok 
v májovom čísle. Dom bol zni-
čený na konci 2. svetovej vojny.
 Ján GRAUS

(Použité materiály: Štátny archív 
Modra: Németh Ján, Katastrálna 
mapa Modry z r. 1851.)

Na fotografii: Mapa Piesku z r. 
1851
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Tichá spomienka
S hlbokým zármutkom sme si dňa 11. 7. 2016 pri-
pomenuli dlhých 6 rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamka, babka a prababka Mária Be-
licová. Napriek ubiehajúcemu času neprejde jediný 
deň, aby sme si na teba, mama, nespomenuli. Na-
vždy zostaneš v našich srdciach a životoch. S láskou spomínajú deti 
Stanislav, Elenka, Jozef, Majka, Ľubomír a všetci čo Ťa poznali.

Spomienka
Vtáčika letiaceho povetrím v svoju dlaň neulapíš... 
Uletela si nám do záhrady Neznámeho ticha., už je 
to rokov päť, čo ťa medzi nami niet, naša drahá, mi-
lovaná Malvína Mária Kľúčiková. Zrejme si v nebi, 
„tam“ s Anjelmi, voniaš raja záhradám... Na zemi 

sme nezmúdreli... Chýbaš nám! Malvínka, tí, ktorí Ťa mali radi, 
spolu s nami si na teba s úctou i láskou spomínajú... Manžel, deti, 
vnuci sestra a smútiaca rodina. 

Spomíname
Dňa 27. 7. 2016 uplynie 30 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička a babička Alžbeta 
Krönová. S láskou a úctou na ňu spomína dcéra Eri-
ka a syn Ľudovít s rodinami.

Spomíname
Dňa 26. apríla 2013 nás opustil náš drahý otec, ded-
ko a pradedko Ján Galáš, pedagóg pôsobiaci dlhé ro-
ky na Kráľovej, ktorý by sa bol 24. júla dožil 100 
rokov. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu pro-
sím s nami tichú spomienku. S láskou, úctou a hl-

bokým žiaľom spomínajú deti, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Tichá spomienka
Dňa 17. 8. 2016 uplynie 10 rokov, kedy od nás na-
vždy odišiel náš starostlivý, dobrý a obetavý man-
žel, otec, svokor, starý otec a prastarý otec Ján 
Ďurana. V našich mysliach a srdciach a tiež pri ro-
dinných stretnutiach je stále s nami. S úctou a lás-
kou na neho spomínajú manželka a deti s rodinami. 
Prosíme známych o tichú spomienku.

Spomíname
Dňa 30. júla 2016 uplynie 15 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel a otec Daniel Gavorník. 
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím s nami tichú spo-
mienku. Manželka Veronika s deťmi a ich rodinami.

Spomíname
Dňa 28. júla 2016 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša dra-
há mama, svokra, babka a prababka Marta Moravčíková. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Dcéra Helena 
s manželom a syn Stanislav s rodinou.

Ticho spomíname
Dňa 13. 7. 2016 uplynul rok od smrti nášho manže-
la, otca, syna, brata a zaťa Miroslava Dubana a dňa 
11. 8. 2016 si pripomenieme jeho nedožité 46. na-
rodeniny. Kto ste ho poznali, venujte mi tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí dňa 1. júla 2016 odprevadili na po-
slednej ceste životom nášho manžela, otca a ded-
ka Ľudovíta Nováka. Ďakujeme za úprimné prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p o l o č e n s k á  k r o n i k a / I n z e r c i a

Narodili sa
Kľúčik Filip 13. 6.
Koller Jakub 9. 6.
Krasnanský Mathias 9. 6.
Lančaričová Isabelle 13. 6.
Martinčík Dominik 15. 6.
Masárová Klára 21. 6.
Puškáčová Alžbeta 27. 6.
Rišiaková Laura 15. 6.
Rossa Matúš 12. 6.
Schuster Bronislav Zlatko 16. 6.
Šebo Matúš Marek 27. 6.
Vígh Patrik 26. 6.

Opustili nás
Šebo Marek 27 r. 13. 6.
Bednár Peter 57 r. 25. 6.
Novák Ľudovít 66 r. 28. 6.
Bognár Peter 51 r. 30. 6.

Jubilanti
85 roční

Brimichová Cecília 7. 7.
Held Dominik 29. 7.
 Machalová Anna 3. 7.

80 ročná
Dubanová Anna 21. 7

75 roční
Benkovský, Ing. Jozef 14. 7.
Dobšovičová Anna 25. 7.
Hlavinová Marta 28. 7.
Kujovič Žigmund 24. 7.

SpoločenSká kronika

Štiglicová, JUDr. Eva 10. 7.
Vrazsovics Alexander 13. 7.

70 roční
Heribanová Mária 29. 7.
Kováčová, Ing. Anna 22. 7.
Marcinová Viera 6. 7.
Mihal Jozef 16. 7.
Slobodová Mária 14. 7.
Šimunková Mária 3. 7.
turčina Gustav 13. 7.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyv. 

Zosobášili sa
Ing. Ľubomír Bucko
a tatiana Laciková 16. 6. 
Anton Vicena
a Miroslava Smolková 17. 6.
Jozef Gallot
a Dominika Lopašovská 18. 6.
Peter Hornáček
a Adela Galášová 18. 6.
Mgr. Milan Húska
a Katarína Finstad Solgová 1. 7. 
Mgr. Daniel Sládek
a Mgr. Mária Suchoňová 9. 7. 
Mgr. Michal Malík
a Etela Basandová 9. 7.

Eva HORNÁČKOVÁ,
matrikárka

Ďakujem stavebnému úradu
Rád by som vyjadril poďakova-
nie za promptný, profesionálny 
a ústretový prístup stavebného 
úradu konkrétne Mgr. Matoviča 
a primátora mesta Modry Mgr. 
Petrakoviča pri vybavení mo-
jej urgentnej požiadavky o pre-
dĺženie stavebného povolenia 
z dôvodu refinancovania úveru. 

Očakával som byrokratický nie-
koľkotýždňový proces, ale bol 
som milo zaskočený ústretovos-
ťou a pochopením mojej časovo 
urgentnej požiadavky, ktorá bo-
la vybavená v priebehu niekoľ-
kých dní.

Ing. Marek ORAVEC

Riadková inzercia I.
 z Hľadáme do prenájmu rodin-

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

 z Hľadáme do prenájmu 2-izb. 
byt v Modre a okolí.

Tel.: 0940 834 926
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Modranské centrum voľného času oslavuje už 10 rokov
Sme tu pre rodiny, deti a mladých
Uplynulý školský rok bol pre Centrum rokom výročným. Svoju činnosť sme začali 
v roku 2006, no prípravy na jeho fungovanie siahajú do starších dát. Tí, ktorí sa po-
dieľali na úprave priestorov dnešného Centra, si určite v živej pamäti uchovali obrazy 
padajúcich omietok a búracích prác, po ktorých nasledovali budovacie práce. Dodnes 
sa stáva, že sa v Centre objavia ľudia s obyčajnou prosbou: „Môžem sem len nazrieť? 
Chodil som tu totiž do školy. Áno, tu bola moja lavica, tu sme sa naháňali...“ S deť-
mi bol priestor dnešného Centra spojený od svojho počiatku, ale čas sa podpisuje pod 
každou skutočnosťou a tak treba obnovovať. 

Úplne zásadnými úpravami budova neprešla, 
no aj s tými, ktoré sa urobili, bolo veľmi ve-
ľa práce. Azda najlepšie by o tom vedel pove-
dať svoje P. walter, ktorý je i dnes prvou in-
štanciou, keď niekde natrafíme na technický 
problém. No na rekonštrukcii priestorov sa od 
počiatku podieľalo mnoho ľudí, veľmi často 
svojpomocne, za čo im aj týmto rada vyslovu-
jem vrelú vďaku. Na začiatku totiž bola myš-
lienka dať Modre priestor, ktorý bude otvore-
ný rodine, deťom všetkých vekových kategórií 
- Centrum detí, mladých a rodiny. Priestor pre 
oddych, relax, ale tiež pre rozvíjanie sa v roz-
manitých oblastiach - manuálnej, vzdelávacej, 
športovej, kultúrnej. Možno nie preto, aby boli 
dobývané vrcholy, lámané rekordy a získava-
né medaily, ale tak obyčajne, pre každodenne 
zažívanú malú radosť, pre zážitok, pre spoloč-
ne strávené chvíle medzi kamarátmi, ktoré vy-
tvárajú pravdivé vzťahy a obohacujú nás, jed-
noducho pre utváranie spoločenstva. 
A tak sa v školskom roku 2006/2007 spusti-
lo do prevádzky školské zariadenie - Súkrom-
né centrum voľného času, keďže zákonný rá-
mec predpisuje všetkým takýmto inštitúciám, 
ktoré nezriaďuje štát, či obec, vložiť do názvu 
slovíčko „súkromný“. Centrum zriaďuje totiž 
občianske združenie Sabuž, ktorého členmi sú 
bývalí žiaci a študenti uršulínskych škôl. Sa-
buž pracuje na poli výchovy, formovania de-
tí a mladých, vyvíja aktivity, ktoré podporujú 
zmysluplné rozvíjanie osobností detí a tiež ro-
dinu. Aj preto sa od počiatku Centra podieľa-

jú na jeho aktivitách tiež sestričky uršulínky, 
ktoré boli v mnohom skutočnými priekopníč-
kami. Sr. Samuela, sr. Šimona a sr. Edita pat-
ria neodmysliteľne k počiatkom Centra, spolu 
s E. tavalyovou, ktorá bola prvou riaditeľkou 
SCVČ. V spomienkach mnohých je ukrytých 
veľa obrázkov, ktoré sa s nimi spájajú a mys-
lím, že sa nemýlim, keď poviem, že aj po ro-
koch vyvolávajú veľa radosti. 

Najstaršou „časťou“ Centra je Materské cen-
trum Modráčik. Nadšené mamičky ho zakla-
dali takmer úplne svojpomocne, takpovediac 
na kolene, z čistého nadšenia a radosti zo spo-
ločenstva a tiež preto, aby poslúžili iným ma-
minám, rodinám, deťom. A to sa im podarilo. 
I dnes tu postupne odrastajú ďalší budúci škôl-
kari, školáci, študenti, maminy a tatovia.
A potom sa rozbehlo Centrum so svojimi krúž-
kami, aktivitami cez víkendy, cez prázdniny, 
pribudli letné prímestské tábory - koľko detí 
a mladých cez ne prešlo, koľko sa ich v nich 
vystriedalo, koľkí v nich vyrástli a boli potom 
schopní zas pomôcť rásť tým ďalším. Koľko 
spokojných úsmevov, divokých chechtačiek, 
trafených gólov, koľko dosiahnutých malých 
víťazstiev i zvládnutých malých prehier, koľko 
odpustených prehreškov, dosiahnutých mét, 
nového poznania a koľko prejavov spoločného 
i osobného šťastia. A z toho všetkého sa pred-
sa skladá náš život. Nie? Skutočne! Po celých 
tých desať rokov sa v Centre žije! A to je i cie-
ľom priestoru, ktorý tu vytvárame, aby sme sa 
navzájom podieľali na svojich životných prí-
behoch, aby sme si pomáhali, aby sme sa s lás-
kou dokázali sprevádzať v tých chvíľach, kto-
ré spoločne trávime. Aby sme spolu v tomto 
našom mestečku vytvárali spoločenstvo. A tak 
k tomu pozývame i vás. Od septembra začína-
me v Centre nový školský rok, už jedenásty. 
Príďte medzi nás!

Erika STRELINGEROVÁ, 
riaditeľka centra

       Zo srdca ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, ktorí 
sa 17. júna 2016 prišli poslednýkrát 
rozlúčiť s našim drahým synom, 
manželom, bratom, vnukom a 
kamarátom Marekom Šebom (�27).

  Zároveň ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca 
rodina

    Žiarila z Teba láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ stále s nami.

Aj Modrania 
sú čestní! 

ten, kto vie o čom je strata akejkoľvek fi-
nančnej čiastky vie, ako môže nabúrať rozpo-
čet rodiny. Dňa 12. 6. 2016 som stratila v bu-
dove pošty v Modre väčšiu finančnú čiastku. 
táto strata mi vohnala slzy do očí. Radosť, 
ktorá ich vystriedala bola o to väčšia, keď mi 
na pošte peniaze odovzdali. Pani, ktorá nález 
odovzdala, neuviedla svoje meno. Rada by 
som si s ňou posedela pri dobrom obede a po-
ďakovala sa jej. Kontakt na mňa nájde v re-
dakcii Modranské zvesti. Ďakujem všetkým 
čestným ľuďom v Modre. (vv)
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Naša pomoc iným sa nám určite vráti
Malokarpatská komunitná nadácia Revia je podpísaná na 
mnohých projektoch a aktivitách tunajšieho regiónu. Pôsobí 
tu už dve dekády. A svoje dvadsiate narodeniny si okrem iné-
ho pripomína výstavou Dvadsať podôb Nadácie Revia v cen-
tre Pezinka. Na jej otvorení sa zúčastnil aj primátor Modry 
Juraj Petrakovič. O úspechoch i plánoch nadácie porozprá-
vala jej správkyňa Drahoslava Finková.

Nadácia Revia má dvadsať ro-
kov, čo je vek dospelosti. Ako 
budete tieto narodeniny osla-
vovať?
Naše začiatky siahajú ešte do čias, 
kedy sme dali oficiálne zaregis-
trovať Komunitné združenie Sa-
mi-Sebe. Bol to administratívny 
krok, samotná činnosť sa začala 
až v ďalšom roku. Preto tiež neo-
slavujeme narodeniny ku konkrét-
nemu dátumu, len chceme o sebe 
dať viac vedieť, prostredníctvom 
médií aj podujatí. Oslávime toto 
výročie skutkami a akciami, kto-
ré sami zorganizujeme, alebo ich 
podporíme. V rámci spomínanej 
výstavy dvadsať podôb Nadá-
cie Revia predstavujeme obrazo-
vou formou odpočet všetkého, čo 
sa nám podarilo v tomto regióne 
urobiť. Ďalšou časťou je zbierka 
„Reťaz dobra“, v ktorej chceme 
vyzbierať na podporu projektov 
dvadsaťtisíc eur. Chceme získať 
dvetisíc darcov po dve eurá, dve-
sto darcov po dvadsať, dvadsať 
darcov, ktorí nám venujú dvesto 
eur a dvoch až štyroch, ktorí da-
jú po dvetisíc. Budeme sa snažiť, 
aby ľudia dávali nielen jednora-
zovo, ale aj opakovane, pravi-
delne. Aby sa naučili myslieť na 
iných, ktorí to potrebujú, pretože 
nikdy nevieme, kedy budeme po-
trebovať my, aby iní mysleli na 
nás. Človek začne vnímať radosť 
z darovania s vedomím, že sa mu 
to vráti. Niekedy aj mnohonásob-
ne.

Nedávno ste získali významné 
ocenenie...
Áno, je to tak, spoločne s predse-
dom našej správnej rady Petrom 
Huňorom sme z rúk primátora Oli-
vera Solgu od mesta Pezinok pre-
vzali ocenenie - medailu so stuž-
kou „Za zásluhy o rozvoj mesta“.

Ako sa rozbiehala vaša činnosť?
Už v 90. rokoch mnohí ľudia 
pochopili, že sa demokracia 

musí budovať zdola. Že tre-
ba verejnosť aktivizovať. Že 
bude lepšie, ak sa sami priči-
níme o nejaké veci, napríklad 
aj v rámci samosprávy. Zisti-
li sme, že nadácia Open So-
ciety Fund získala zahraničné 
prostriedky na rozvoj demok-
racie na komunálnej úrovni. 
Ponúkli prvé „matchingové“ 
financie. Ide o spôsob finan-
covania, že ak získate nejakú 
sumu z lokálnych zdrojov, za-
hraničie vám prispeje niekoľ-
konásobnou čiastkou. A tak sa 

vlastne aj rozbehla naša čin-
nosť. tým, že sme mali za se-
bou úspešné príklady, získali 
sme podporu ďalších nadácií. 
Našli sme si darcov, ktorí nám 
poskytli dary, zahraniční part-
neri ich znásobili a my sme 
získané peniaze poskytli ľu-
ďom, aby mohli niečo robiť 
pre svoje komunity, pre seba, 
pre svojich najbližších a pre 
svoj región.

Do akej miery vám podni-
katelia a firmy vychádza-
jú v ústrety? Naučili sa byť 
štedrí a podporovať občian-
ske aktivity?
V regióne veľké firmy nemá-
me, skôr malé a stredné pod-
niky. A tu sa prostredie veľmi 
zlepšuje. Pokiaľ ide o daro-
vanie a filantropiu, tento stav 

veľmi poznačila kríza. Jej ná-
stupom sa zastavila aj dovte-
dy fungujúca spolupráca. Keď 
mi povedali, že majú problém 
zaplatiť zamestnancov a sotva 
prežívajú, bolo jasné, že ne-
môžu pomýšľať na darova-
nie. Snažila som sa spoluprá-
cu preklopiť do nefinančných 
podpôr, alebo do dobrovoľnej 
práce. Vrátili sme sa k takým 
formám aktivizácie, aké sme 
využívali na začiatku.

V čom spočíva kľúčové po-
slanie vašej nadácie?
Snažíme sa podporiť projek-
ty, ktoré by možno mali prob-
lém získať si dôveru, ale keď 
sprostredkujeme nejakú pod-
pory my, predsa len máme isté 
meno a sme záruka, že sa tie-
to prostriedky využijú rozum-

ne a prospešne. Navyše máme 
šancu dostať sa ešte vždy k za-
hraničným zdrojom, ktoré sú 
určené pre komunitné nadácie 
a nemôže ich využiť každý. 
Učíme ľudí ako napísať pro-
jekt, ako ich pospájať s iný-
mi podobnými ľuďmi, kde sa 
dajú získať finančné zdroje. 
Ponúkame bezplatné odborné 
poradenstvo, učíme nielen ako 
napísať projekt, ale aj ako ho 
potom zúčtovať. teda prená-
šame aktivizmus na ďalších, 
aby sa medzi ľuďmi šíril.

Ktoré vaše aktivity si ceníte 
najviac? A čo plánujete do 
budúcnosti?
Naša práca by sa však dala 
zhrnúť do sloganu „Revia in-
formuje, zabáva a vzdeláva“. 
Podporené aktivity sú samo-
zrejme rozmanité podľa po-
trieb príjemcov. Snažíme sa 
znásobiť prostriedky aj sily 
pre dobrú vec. Veľkých darcov 
chceme motivovať myšlien-
kou, že budú spúšťačmi myš-
lienky darovania. A malých 
bude motivovať, že prispejú 
tehličkou, lebo aj malý dar je 
dar a keď ho poskytne veľa 
ľudí, má to obrovský zmysel.
 (kam)

Na fotografii: Pozvanie správ-
kyne nadácie Revia Drahosla-
vy Finkovej na jubilejnú osla-
vu v Pezinku prijal aj primátor 
Modry Juraj Petrakovič.

Revia podporuje zážitky
2. kolo grantového programu 
prinieslo opäť skvelé nápady. te-
ší nás, že ľudia v našom kraji sú 
aktívni, kreatívni a chcú spraviť 
niečo nielen pre seba, ale aj svoju 
komunitu. Ponúkame Vám mix 
zaujímavých aktivít a myšlienok 
- Vajnorský širáčik prinesie di-
vadelno - folkórne predstavenia, 
Grinavský deň spojí obyvateľov 
v Grinave, xVI. Medzinárodný 
súťažný festival malých dycho-
vých hudieb Dychovky v Pre-
ši nás už tradične poteší v Pe-
zinku a tradičný je aj 9. ročník 
festivalu Blues na Mlyne v Pez-
inku. Modranské kráľovské di-
vadlo z Modry opráši zo svoj-

ho archívu skvosty - rozhovory 
so zaujímavými osobnosťami, 
seniormi a spracuje ich do krát-
kych videí, aby sme sa mohli do-
zvedieť o ich živote aj my všet-
ci. Nadácia podporila vydanie 
knihy nedávno zosnulej autorky 
PhDr. Františky Čechovej, PhD. 
- Žigmund Šlomo Diamant: So-
chy. Na projekty nám finančne 
prispela aj Nadácia SPP.
V druhom grantovom dosta-
lo zelenú v rámci regiónu 6 vý-
borných myšlienok, projektov 
v sume 1600 eur. Za rok 2016 
sme celkovo prerozdelili čiastku 
4 850 eur medzi 22 projektov.

(rev)
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Modra zaujala zástupcov európskych 
škôl architektúry - Rea 20
V prvom májovom týždni sa uskutočnilo stretnutie REA 20 - 
Réseau des écoles d’architecture, siete škôl architektúry, ktorá 
združuje frankofónne školy z Francúzska, Strednej a Východ-
nej Európy. V rámci svojich aktivít vypisuje každoročne štu-
dentskú súťaž, organizuje konferenciu a workshop. V tomto 
roku bolo 20. stretnutie, ktoré prvýkrát organizovala Fakulta 
architektúry STU, ako člen združenia. 

Jubilejné stretnutie si žiadalo 
niečo výnimočné. Voľba padla 
na Modru - ako mestečko troj-
jediné, v podobe vína, keramiky 
a bohatej histórie. Po rozhovore 
s primátorom mesta Jurajom Pet-
rakovičom a riaditeľkou KCM 
Marcelou Kvetkovou sme ve-
deli, že rozhodnutie bolo správ-
ne. Ďalším dôkazom dobrého 
rozhodnutia bolo, že účasť na 
stretnutí potvrdilo 60 pedagó-
gov a študentov z Budapešti, Ba-
ku, Odesy, z troch poľských uni-
verzít - Krakow, Lodz, wroclaw 
a štyroch francúzskych univerzít 
- Bordeaux, Grenoble, Lille a to-
ulouse a z Bratislavy.
Ciele stretnutia vychádzali z nos-
nej témy Rurálne sídla v 21. 
storočí, ktorá prekrývala všet-
ky aktivity (konferenciu, súťaž, 

workshop) a reflektovala prob-
lematiku rezonujúcu na národnej 
úrovni a zároveň je téma rozvo-
ja vidieka aj predmetom riešenia 
na medzinárodných fórach. Vzá-
jomná výmena skúseností bola 
inšpiratívna a načrtla možnosť 
ďalšej spolupráce.

Študentská súťaž s námetom, 
ktorý sme vybrali spolu s mestom 
Modra: „Vízie revitalizácie rurál-
nych miest. Modra, Lipová alej” 
prebiehala od novembra do 5. 
mája, kedy sa uskutočnilo medzi-
národné kolo v Modre. Národné 
kolá prebehli na domácej pôde 
univerzít, pričom na medziná-
rodnú úroveň z každej univerzity 
postúpili 2 práce. Podľa hodno-
tenia poroty boli očakávania na-
plnené, navyše s veľmi priazni-
vými výsledkami pre domácich, 
slovenských súťažiacich z Fakul-
ty architektúry StU v Bratisla-

ve, ktorí sa umiestnili na prvom 
a treťom mieste.
Ďalším zaujímavým bodom bolo 
zorganizovanie workshopu. Or-
ganizátori vytvorili 7 medziná-
rodných štvorčlenných skupín, 
ktorí absolvovali plenér, vytvo-
rili poster a model, aby zdoku-
mentovali vytvorenú malú štruk-
túru, osadenú do konkrétneho 
prostredia. Celkový program bol 
koncipovaný tak, aby študenti 
absorbovali vôňu viníc a atmo-
sféru Modry s bohatou históriou 
a kultúrou. Navštívili tak Galériu 
I. Bizmayera, Múzeum Ľ. Štúra 
a pokochali sa scenériou vino-
hradníckeho mesta z veže radni-
ce. Výsledky súťaže i worksho-
pu, si mali možnosť pozrieť aj 
obyvatelia Modry v čarovných 
priestoroch starej radnice.
Pedagógovia mali pripravený bo-
nus v podobe návštevy keramic-
kej dielne pána Lišku a vínnej 
pivničky pána Petríka „Pivnica 
u Pradeda“, pri ktorých hostia 
neskrývali nadšenie. Zostal v nás 
vynikajúci dojem zo spoluprá-
ce s primátorom, ale najmä s M. 
Kvetkovou, ktorá sa výraznou 
mierou podpísala za hladký prie-
beh konferencie a workshopu.
 Ľubica ILKOVIČOVÁ 
a Ján ILKOVIČ, (red, krátené)

Deň otvorených modranských záhrad 2016 
Tohtoročný Deň otvorených modranských záhrad máme úspeš-
ne za sebou. Otvorených a sprístupnených bolo tento rok 16 zá-
hrad a lokalít. Okrem súkromných záhrad v meste, v Kráľovej 
či na Panskom chodníku bolo možné navštíviť areálové záhrady 
alebo sa zastaviť pri pomníku Johna Lennona pri modranskom 
rybníku. Veľkým lákadlom bola vyhliadka z mestskej veže, od-
kiaľ je nielen krásny výhľad na mesto a jeho okolie, ale aj mod-
ranské záhrady a zeleň mesta sú tu ako na dlani. 

teší nás, že sa nielen zvýšil po-
čet návštevníkov, ale tiež sa roz-
šírilo aj záujmové územie. Pod-
ujatie navštívilo cca 800 ľudí. 
Okrem domácich to boli náv-
števníci z okolia, Bratislavy, 
Senca, trnavy, Šamorína, Vied-
ne a dokonca i zo Starej Ľubov-
ne, čo nás veľmi teší. Zazna-
menali sme účasť a záujem aj 
odbornej verejnosti, záhradných 
architektov, sadovníkov a od-
borníkov, ktorí sa venujú tvorbe 
záhrad a zeleni. Veľa ľudí priš-
lo, aby hľadalo inšpiráciu pre 

svoje záhrady. Podujatie má tiež 
už svoje stabilné miesto v celo-
slovenskom zozname podujatí, 
ktoré sa konajú v rámci Víken-
du otvorených parkov a záhrad. 
Naše občianske združenie tak 
zviditeľňuje mesto Modra nielen 
v rámci Slovenska, ale aj v me-
dzinárodnom kontexte. I tento 
rok mohli návštevníci hlasovať 
o najkrajšiu otvorenú modran-
skú záhradu. Do ankety sa za-
pojilo 193 návštevníkov a víťaz-
nou záhradou sa stala záhrada 
č. 14 - Provensálsky raj na Pan-

skom chodníku. Majiteľovi zá-
hrady srdečne blahoželáme. 
Radi by sme sa touto cestou po-
ďakovali majiteľom záhrad, kto-
rí sa do podujatia aktívne zapo-
jili a otvorili svoje záhrady pre 
verejnosť a tiež vytvorili príjem-
nú atmosféru, ktorá dávala kaž-
dej záhrade jedinečný charakter. 
Ďakujeme partnerom podujatia: 
Mestu Modra, Revii - Malokar-
patskej komunitnej nadácii, fir-
me EkoGarten, vinárstvu Víno 
Valenta, zariadeniu Hotel pod 
Lipou a destinačnému partnerovi 
Krajskej organizácii cestovného 
ruchu Bratislava Region tourism 
za ich finančnú a materiálnu 
podporu. Poďakovanie patrí tiež 
podporovateľom podujatia: Ná-
rodný trust n.o., Víkend otvo-
rených parkov a záhrad a OZ 
Jazyková zóna. Poďakovať sa 
chceme aj návštevníkom. Pevne 

veríme, že účasť na Dni otvore-
ných modranských záhrad bola 
pre všetkých nielen pekným zá-
žitkom, ale aj inšpiráciou pre 
ďalší ročník, na ktorý všetkých 
touto cestou pozývame. termín 
konania podujatia je 10. 6. 2017. 

Zuzana KLUČÁROVÁ, 
OZ Otvorené záhrady
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„Kon-Tiki” v Hoteli pod Lipou
V lone karpatskej prírody v Harmónii sa uskutočnila 22. má-
ja 2016 otvorená vernisáž po desaťdňovom výtvarnom sympó-
ziu v Hoteli Pod Lipou. Areál hotela sa rozšíril a zmenil svoju 
podobu na moderný rezort, poskytujúci ubytovanie, gastronó-
miu, wellness, športové i kultúrne vyžitie. Zámerom a výsled-
kom umeleckého sympózia bolo vytvoriť atypický detský areál 
s pieskoviskom, preliezačkami a hojdačkami. 

tím výtvarníkov pod taktovkou 
sochára Juraja Čuteka vytvoril 
jedinečný komplex v tvare pirát-
skej lode, na ktorom sa podieľa-
li aj ďalší autori: Martin Dzurek, 
Jozef Mundier, Jakub Bachorík, 
Jaroslav Gaňa a Vladimír Ja-
nák. Každý z deviatich výtvarní-
kov prispel k zútulneniu priesto-
ru hotela, Ivan Pavle obrazom, 
Vladimír Oravec keramickými 
reliéfmi alebo sa podieľal na 
úprave areálu detského ihriska. 
Keramička Eva Šebová vytvo-
rila sériu žardiniér a pitnú fon-
tánku. Pozvanie na toto príjem-
né nedeľné popoludnie prijal aj 
„maskot” hotelového komplexu 
spevák Peter Lipa, ktorý svojim 

vystúpením spríjemnil návštev-
níkom otvárací ceremoniál. Od-
borné kurátorské slovo prednies-
la historička umenia PhDr. Mária 
Horváthová, ktorá predstavila 

návštevníkom jednotlivých au-
torov. Príjemný podvečer zavŕši-
la výzva na návrh pomenovania 
detského komplexu. Účastníci 
napísali na pripravené kartičky 
svoje návrhy. Spomedzi 60-tich 
návrhov komisia oddelenia mar-
ketingu vybrala názov Kon-tiki, 
tak ako bájna plť, ktorou nór-
sky cestovateľ Heyerdahl pre-
plával v roku 1947 tichý oceán. 
Želáme hotelovému komplexu 
Pod Lipou, ako aj lodi Kon-tiki 
šťastnú plavbu a dobrý vietor do 
plachiet.

Róbert NĚMEČEK
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Krajské hry 
seniorov 

v Malackách
Dňa 1. 7. 2016 sa konali v Ma-
lackách VII. Krajské športové hry 
Jednoty dôchodcov Slovenska. 
Našu mestskú organizáciu Jedno-
ta dôchodcov Slovenska v Mod-
re reprezentovali štyria športov-
ci. V konkurencii 75 účastníkov 
si počínali výborne. Spolu získali 
6 medailí: 2 zlaté, 1 striebornú a 3 
bronzové medaily. Za úspešnú re-
prezentáciu ďakujeme a prajeme 
ešte veľa zdravia.
O tento úspech sa postarali:
Vladimír Kliman - kat. nad 70 
rokov: 1. miesto - vrh guľou, 2. 
miesto - streľba zo vzduchovky;
Vladimír Košnár - kat. do 70 ro-
kov: 1. miesto - beh na 60 m, 3. 
miesto - hod granátom do diaľky;
Pavel Bakalár - kat. do 70 rokov: 
3. miesto - hod granátom na cieľ;
František Mráz - kat. do 70 rokov: 
3. miesto - petang jednotlivcov.

(vlko)
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Z hádzanárskej kuchyne
Úspechy mladších 
a starších žiakov

Mesiac jún sa tradične niesol 
v znamení Majstrovstiev Sloven-
ska v hádzanej mladšieho a star-
šieho žiactva. Na našu veľkú ra-
dosť aj tohto roku sa podarilo 
našim družstvám postúpiť na tie-
to na Slovensku najviac uznáva-
né podujatia. Starší žiaci pod ve-
dením trénerskej dvojice Dávid 
Berner a Ľuboš Hidaši vyrazili do 
Prešova. V základnej skupine po-
stupne podľahli domácemu tatra-
nu 9:16, remizovali s družstvom 
Bojníc 14:14 a prekvapivo pod-
ľahli družstvu Cífera 14:17. Vo 
štvrťfinále sa naši chlapci stretli 
s neskorším majstrom, družstvom 
ŠKP Bratislava. Vo veľmi vyrov-
nanom stretnutí sa rozhodlo až 
v závere, ktorý lep-
šie vyšiel chlapcom 
z Bratislavy. Koneč-
ný výsledok 10:13 
bol pre naše družstvo 
veľmi dobrý. V sku-
pine o 5. - 8. miesto 
sme sa postupne stre-
tli s družstvami tre-
bišova a Martina. 
Obidvoch súperov 
sme porazili a tak na-
ši starší žiaci obsadili 
v silnej konkurencii 

najlepších družstiev Slovenska 
veľmi pekné 5. miesto.
týždeň po výbornom výsled-
ku starších žiakov vycestovali do 
Martina na svoje majstrovstvá 
mladší žiaci. Pred turnajom sme 
tajne snívali o medaile. Chlap-
ci odštartovali svoje vystúpenie 
nešťastnou prehrou s Bojnicami 
13:15. táto prehra ich však ne-
položila, naopak chlapci sa viac 
zomkli a ďalšie zápasy v skupine 
vyhrali. Postupne zdolali Stupa-
vu 8:5, Považskú Bystricu 22:13 
a Sečovce 13:9. Vo štvrťfinále nás 
čakal súper zvučného mena HC 
Sporta Hlohovec. Chlapci sa však 
mena nezľakli a súpera zdolali 
presvedčivo 20:13. V semifiná-
le nás však čakal súper, ktorému 
naši chlapci už podľahli. Chlapci 

tatrana Prešov, ktoré sa neskôr 
stali aj celkovými víťazmi turnaja 
boli výkonnostne inde ako zvy-
šok štartového poľa. Naši chlapci 
však bojovali, no na súpera nesta-
čili, prehra s Prešovom ich odsu-
nula do boja o bronz. V dramatic-
kom a vyrovnanom stretnutí naši 
chlapci zvíťazili a v celkovom po-
radí obsadili vynikajúce 3. miesto. 
Najlepším strelcom majstrovstiev 
sa stal Jakub Demovič z nášho 
klubu. Cenu fair - play získal Mar-
ko Jurkovič takisto z nášho klubu.
O ďalší vynikajúci úspech nášho 
klubu sa postarali: Nikolas Petráš, 
Filip tománek, Samuel Čík, Ma-
túš Hrubša, Marko Jurkovič, Alec 
Kubín, Kristián Macháček, Peter 
Páleš, Adam Žila, Dávid Galgó-
ci, Jakub Demovič, Dávid Kľúčik, 
Dominik Rechtorík, Filip Jurko-
vič, tréner Peter Kováč a vedúci 
družstva František tománek.

Mýtníckí vlci 
(foto) majstrami 

Slovenska
S cieľom zabojovať 
o jednu z medailí vy-
cestovali Mýtníckí vl-
ci do neďalekého Sen-
ca na Majstrovstvá SR 
v plážovej hádzanej. 
turnaja, ktoré sa zú-
častnila slovenská špič-
ka v tomto atraktívnom 
športe sa zúčastnilo 

celkovo 13 družstiev. Naši chlap-
ci turnajom prechádzali veľmi 
úspešne až sa nakoniec prebojo-
vali do semifinále, zdolali druž-
stvo Falcons a postúpili do finále. 
Vo finále vlkov čakalo družstvo 
Balon’s Gang. Finále bolo dra-
matické a o držiteľovi titulu mu-
seli rozhodnúť až samostatné ná-
jazdy. V nich boli chlapci úspešní 
a zakončili najúspešnejšiu sezónu 
v histórii klubu.
Majstrami Slovenska sú: Miroslav 
Ochaba, Adam Ochaba, Adam 
Štrbák, Peter Kintler, Roman Ma-
lovec, Martin Potisk, Peter Galáš, 
tomáš tschur, Ján Bača, Michal 
Fázik, Marek Šimášek.

Naši dorastenci cestujú 
na Majstrovstvá Európy

Výborné výkony našim doras-
tencov zaujali aj reprezentačných 
trénerov kadetov a to nielen v kla-
sickej hádzanej, ale aj v plážovej 
hádzanej. Majstrovstiev Európy 
v plážovej hádzanej, ktoré sa usku-
točnili v dňoch 8. - 10. 7. 2016 sa 
zúčastnili Adam Ochaba a Filip 
Chalabala. V konečnej nominácii 
na Majstrovstvá Európy kadetov, 
ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. - 
21. 8. 2016 v Chorvátsku figurujú 
Adam Ochaba a Martin Potisk. 
Chalanom gratulujeme a dúfame, 
že budú výborne reprezentovať 
Slovensko, naše mesto a náš klub.
 (hy, red)

Splnený Sen mažoretiek
Naše Laskonky sa stali majsterkami Európy
Od štvrtka 7. júla do nedele 10. júla sa konali po prvýkrát na Slo-
vensku Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe. Mesto Pú-
chov hostilo 12 štátov a 86 súborov. Mažoretky Laskonky na ME 
získali postup z Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa konali v máji 
v Malackách, v kategórii Mini baton flag junior.

Dva mesiace dievčatá poctivo 
trénovali, aby boli stopercent-
né a dokázali, že titul majster 
SR obhája a podarilo sa. Diev-
čatá štartovali v piatok 8. júla 
2016. V kategórii boli dva sú-
bory z Chorvátska, jeden sú-
bor z Bulharska a jeden súbor 
z talianska, no i v takejto za-
hraničnej a silnej konkurencii 
Laskonky dokázali, že sú naj-
lepšie a získali 1. miesto. Do-
mov sme sa teda vracali nad-

mieru spokojné a šťastné, že sa 
to podarilo. teraz si dievčatá 
môžu užiť naplno letné prázd-
niny, no už 22. septembra ces-
tujú do chorvátskeho Poreča na 
majstrovstvá sveta.
Srdečne ďakujeme dievčatám: 
Michaela Muráriková, Katarína 
Valčeková, Simona Heldová, 
Veronika Kubincová a Veroni-
ka Kováčová. 

Veronika KULIFAJOVÁ 
JELOVÁ, trénerka
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Na fotografii: Modranské Laskonky spoločne s trénerkou V. Kuli-
fajovou Jelovou sa úprimne tešia z titulu Majsterky Európy.
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Petang nás spája
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality vďaka fi-
nančnej podpore ČSOB Nadácie zrealizovala projekt Petang nás 
spája, ktorý vyvrcholil 23. 6. 2016 už VII. ročníkom petangového 
turnaja. Turnajové zápolenie a výborná nálada spojila 135 zdra-
votne a sociálne znevýhodnených ľudí s intaktnou populáciou.

Pétanque je hra, ktorú priniesli 
do Provensálska vojaci a mo-
replavci. trénovali si ňou od-
had hodom na cieľ. Južania ži-
júci vo Francúzsku ju napokon 
vyvinuli takmer do dnešnej po-
doby, s jedným veľkým rozdie-
lom - hodu gule vtedy predchá-
dzal svižný rozbeh na tri kroky. 
Bolo tak až do roku 1910, kedy 
si majiteľ jednej kaviarne ne-
ďaleko Marseilles všimol, že 
jeho priateľovi znemožňovala 
zapojiť sa do hry jeho zhoršu-
júca sa reuma. tá mu zabráni-
la v trojkrokovom rozbehu, čo 
mu spôsobovalo značný handi-
cap. Podstatou pétanque však 
nebolo vylúčiť priateľa z hry, 
práve naopak. 
Dnes je pétanque hra, ktorá je 
určená pre každého, bez roz-

dielu veku, pohlavia, fyzickej 
a psychickej kondície, či soci-
álneho začlenenia. Vďaka to-
muto športu majú znevýhodne-
ní ľudia vynikajúcu príležitosť 
pre integráciu, ktorá je pre nich 
nenahraditeľná. Vďaka pod-
pore ČSOB Nadácie sa integ-
rovaní športovci pripravovali 
na turnaj počas dvoch celod-
ňových workshopov, kedy si 
osvojovali pravidlá hry a me-
tódy začlenenia znevýhodne-
ných hráčov do integrovaných 
tímov. Spoločný tréning vyvr-
cholil petangovým turnaj orga-
nizovaný pod záštitou Domova 
sociálnych služieb a zariade-
nia podporovaného bývania 
Merema Modra. „Meremá-
ci“ pozvali svojich priateľov 
z Bratislavského, trnavské-

ho a Košického samospráv-
neho kraja zmerať si svoje si-
ly, ale najmä užiť si spoločnú 
hru v prekrásnej prírode špor-
tového areálu Hotela pod lipou 
v Harmónii. turnaj slávnost-
ne otvoril prvým nahodením 
„košóna“ pán primátor Mesta 
Modry Juraj Petrakovič. Ví-
ťazom turnaja sa stalo domá-
ce družstvo, bez odmeny však 
neodišiel nikto. Diplom za fa-
ir play hru a suveníry pripomí-
najúce úžasný športový zážitok 

si odnášal každý z účastníkov. 
Naše poďakovanie patrí všet-
kým sponzorom a sympatizan-
tom (ČSOB Nadácii, Hotelu 
pod lipou, spoločnosti Chipita 
Slovakia s.r.o. a hlavnému roz-
hodcovi pánovi Milanovi So-
boličovi), bez ktorých by tur-
naj nemohol byť zrealizovaný 
na odbornej úrovni a v kvalit-
nom organizačnom zabezpe-
čení.

Eliška ČEPCOVÁ, 
ČSOB Finančná skupina

Štúrova štreka znova spojila športovcov všetkých generácií 
V nedeľu 19. júna sme spoločne s primátorom mesta Modry Ju-
rajom Petrakovičom odštartovali druhý ročník mestského behu 
Štúrova štreka. Sme rady, že toto podujatie napĺňa svoje poslanie 
a spája nadšených športovcov všetkých generácií. Na vytvorených 
bežeckých tratiach v meste, na štadióne a v okolitom chotári sa be-
hu zúčastnilo spolu 264 detí, juniorov a dospelých. Kompletné vý-
sledky a fotogalériu nájdete na stránke www.sturovastreka.sk. 

Mnohých nás, aj samotných bež-
cov, príjemne prekvapili mod-
ranskí fanúšikovia v uliciach 
priamo na trati a ich spontánne 
občerstvovačky. Energia a dobrá 
nálada tak ovládla nielen vyno-
vené zázemie štadióna FC Slo-
van Modra.
Vďaka moderátorovi Petrovi Ja-
kabovičovi, Ludwigovi Bagino-
vi (a la Ľudovít Štúr), OZ Ľusk 
a OZ Kráľovan je Štúrova štreka 
naozaj originálnym bežeckým 
podujatím so silným odkazom 
na históriu a tradície Modry. 
Ďakujeme za finančnú podporu 
BSK, vinárstvu Elesko za ceny 
v podobe hroznových muštov, 
Nestlé Slovensko za maškrty pre 

deti, Profišportu Pezinok za pit-
ný režim pre všetkých bežcov 
a ceny pre víťazov, zdravotníčke 
Janke Hotovej, Lesom Modra, 
Mestskej polícii Modra, futba-
listom, partnerom podujatia buc-
kle up digitálnej agentúre a spo-
luorganizátorovi Mestu Modra 
za perfektnú tímovú spoluprácu. 
V tomto roku náš malý tím po-
silnili aj regulovčíci na mestskej 
trati Martina Kľúčiková, Katka 
Valeková, Juraj Mihálik, Marek 
Kovačovič s Jonáškom, za čo zo 
srdca ďakujeme. Nezaobišli by 
sme sa ani bez rodinky Jelenčia-
kovcov a Ivky a Natálky Slávi-
kových, ktorí sa výborne posta-
rali o občerstvenie na tratiach 

v meste aj v lese. Za všemožnú 
podporu ďakujeme našim naj-
bližším a priateľom Daniele 
a Jozefovi Ružekovcom, Gabi-
ke Ďuroškovej, Danke a Zolovi 
Kovácsovcom a našim milým 
deťom.
O mediálnu podporu sa výraz-
ne postarali Modranské zvesti, 
Rádio Modra, Kultúrne centrum 
Modra, Malokarpatské novinky 
a beh.sk - ďakujeme! Vám bež-
com sme vďační za to, že ste si 

prišli s takou radosťou zabehnúť 
a vám fanúšikom za to, že ste 
prišli s chuťou povzbudiť svo-
jich priateľov. Ďakujeme za va-
šu úžasnú spätnú väzbu, ktorá je 
našou silou do 3. ročníka Štúro-
vej štreky. Vidíme sa na trati!

Denisa KOVÁCSOVÁ 
a Katarína RUŽEKOVÁ 

POLTÁRSKA, 
za organizátorov 
Muflon Kros o.z. 

a Mesto Modra
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Hudba Modre 2016
Jedenásty ročník festivalu jazzu a komornej hudby
Letná Modra privíta jedenásty ročník festivalu jazzového ume-
nia a komornej hudby. Hudba Modre prinesie počas troch augus-
tových dní štyri zaujímavé koncerty. Všetky koncerty sa konajú 
v Nemeckom evanjelickom kostole a vstupné je dobrovoľné. 

Úvodný piatkový koncert bude 
jazzový. Nemecký evanjelický 
kostol rozozvučí jedno z najzná-
mejších súčasných jazzových zo-
skupení na Slovensku - NBS trio, 
ktoré sa svojím prejavom jasne 
hlási k odkazu velikánov jazzo-
vej histórie. trio prijíma aj vplyvy 
vážnej hudby, etnického folkló-
ru ako aj moderného jazzu, ktoré 
ich vo veľkej miere ovplyvňujú 
tak pri tvorbe vlastných kompo-
zícií, ako aj pri aranžovaní a inter-
pretácii už jestvujúcich skladieb 
a štandardov. Sobotňajší program 
otvorí koncert žiakov a pedagó-
gov Základnej umeleckej školy 
v Modre a ich hostí. Sobotný ve-
čer pokračuje o19.00 hudobným 
programom obľúbeného komor-
ného telesa Moyzesovho kvarteta 

so slovenskou sopranistkou Evou 
Šuškovou. Ich repertoár doplní au-
torské čítanie Veroniky Šikulovej. 
trojdňový festival ukončia nedeľ-
ným koncertom umelci z Berge-
rovho tria. Ich kultivované tóny 
doplní hrou na saxofón poľský hu-
dobník Ryszard Žolędziewski.

Piatok 19. 8. 2016 o 20.00 h
NBS trio 
Klaudius Kováč - klavír / Róbert 
Ragan - kontrabas / Peter Solárik 
- bicie

Sobota 20. 8. 2016
Malý koncert veľkých nádejí / 
17.00 h
účinkujú žiaci a pedagógovia Zá-
kladnej umeleckej školy v Modre 
a hostia 

Moyzesovo kvarteto / 19.00 h
Jozef Horváth - 1. husle / František 
torok - 2. husle / Alexander Laka-
toš - viola / Ján Slavík - violončelo 
/ a hostia: Eva Šušková - soprán / 
spisovateľka Veronika Šikulová - 
číta zo svojich kníh

Nedeľa 21.8.2016 o 19.00 h
Bergerovo trio a hosť - Ryszard 
Žolędziewski (saxofón, PL)
Organizátor: OZ Hudba Modre, 
Mesto Modra, KC Modra. 

Spoluorganizátori: ZUŠ Modra, 
Cirkevný zbor ECAV na Sloven-
sku Modra 
Z verejných zdrojov podujatie 
podporil Fond na podporu ume-
nia, ďalej podujatie podporili Bra-
tislavský samosprávny kraj a Hu-
dobný fond. (red)

Na fotografii: Moyzesovo kvar-
teto bude koncertovať v Ne-
meckom evanjelickom kostole 
v Modre rámci festivalu.

Modranské vinobranie - prípravy v plnom prúde
V dňoch 23. - 25. septembra sa naša Modra premení na živé 
centrum tradičných osláv úrody, malokarpatského vinohrad-
níctva a vinárstva. Ponúkame vám malé nahliadnutie do orga-
nizačných príprav, aby ste vedeli, na čo všetko sa môžete tešiť. 

„Slovutný pán richtár, v mene 
stavu vinohradníckeho dovo-
lujem si vás požádat o zaháje-
nie tohoročných oberaček...“ 
V piatok slávnostne otvoríme 
Modranské vinobranie na ná-
dvorí historickej radnice, ktoré 
premeníme na Vinohradnícky 
dvor. Priestor sa stane srdcom 
podujatia s ozajstnou mest-
skou viechou, kde modranské 
víno a burčiak potečú poto-
kom, harmonika hrá a pivni-
ca ponúka degustačné zážitky. 
Návštevníkov čakajú autentic-
ké ukážky prešovania hrozna, 
bohatý predaj hrozna a koš-
tovky pravých vinohradných 
jedál. Predajné stánky ponúk-
nu domáce hroznové štrúdle 
a ďalšie sezónne koláče, lek-
váre, oleje a iné produkty sú-
visiace s hroznom a viničom. 

Okrem veselej muziky a di-
vadiel priamo vo dvore bude 
v interiéri radnice inštalovaná 
tematická výstava odrôd vini-
ča z nášho chotára sprevádza-
ná pútavými prednáškami pre 
verejnosť. Priestor na predaj 
vo Vinohradníckom dvore je 
stále otvorený, budeme veľmi 
radi ak sa k nám pridáte a svo-
jimi produktmi nám 
pomôžete dotvoriť je-
dinečnú atmosféru. 
Ozdobou Modranské-
ho vinobrania bude 
aj alegorický sprie-
vod - Posledná lajtra 
- zachytávajúci život 
vinohradníkov počas 
celého roka. V tomto 
ročníku sme sprievod 
po prvýkrát zaradili 
na sobotu popolud-

ní, kedy si jeho krásu a poeti-
ku môže užiť čo najviac náv-
števníkov. Dali sme si záležať 
aj na výbere hudobných hostí 
a prezradíme vám, že na Mod-
ranskom vinobraní 2016 pri-
vítame napríklad Neřez s Kat-
kou Koščovou, Sľuk, Paru, 
českú skupinu Zrní, Katarziu, 
Queer Jane, Šenkvickú muzi-
ku, z domácich obľúbencov 
DFS Magdalénka, Bukasový 
masív, Druhý náklad, Feel-
me či Čenkovej deti a mno-
ho ďalších skvelých hudob-

níkov a tanečníkov. toto je 
iba zopár kľúčových momen-
tov podujatia, ktoré sme vám 
predstavili, no v budúcom vy-
daní Modranských zvestí sa 
už dozviete detailný program 
s mapou územia vinobrania 
a podrobnými organizačnými 
odporúčaniami. ...“aby každý, 
kto chce vínko vyšmakuvat, 
mohol skúšat aj očami.“
Kontakt KC Modra: 033 647 
21 12, 0910 999 161.
 (red)
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Riadková inzercia II.
 z Ponúkam na predaj trojizbový byt s roz-

lohou 94 m2 plus 2 balkóny, komora na me-
dziposchodí a spoločná pivnica pre tri by-
ty na prízemí. Byt je kompletne prerobený. 
Nachádza sa v bytovom dome n Vajanského 
56, ktorý prechádza kompletnou obnovou. 
Byt je vo výbornej lokalite a ponúka pekný 
výhľad na Modru. Cena bytu je 129 000 €

Bližšie informácie 
na tel. čísle 0905 896 627.

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

Tel.: 0918 250 910
 z Kúpim vinohrad v Modre. Môže 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.) Harmónia, Kráľová, 
Modra na poľnohospodárske účely.

Tel.: 0905 101 500
 z Predám chatu s pozemkom v katastri 

Modra, miestna časť Ohňavy.
Tel.: 0903 249 544

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

     
             

             Miešanie farieb
             Najširšia paleta 
             lazúr na drevo

             Bazénová chémia
             Autokozmetika

             Stavebná chémia
     
              

DROGÉRIA ŠIMONOVIÈ

Odborné poradenstvo je samozrejmos�ou.
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Modra - námestie     
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EMELIX, s.r.o.
Štúrova 61

MODRA

www.emelix.sk

SKLAD � PREDAJŇA � ERP ELCOM � VÝROBA � ÚČTOVNÍCTVO 

PORADENSTVO
INŠTALÁCIA

TECHNICKÁ PODPORA

SOFTVÉR PRE VAŠU FIRMU

FARMÁRSKY KOŠÍK

VAJANSKÉHO 
54, MODRA

 (VEDĽA HOTELA MAJOLIKA)
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Vstupné dobrovoľné

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Rímskokatolícka cirkev 
farnosť sv. Štefana Kráľa Modra

ORGANOVÝ FESTIVAL V MODRE 2016
III. ročník medzinárodného festivalu

MsKS Modra, Mesto Modra, Bachova spoločnosť na Slovensku

Kostol sv. Štefana Kráľa, farský

FABRICE PITROIS / Francúzsko
J. S. Bach, G. Muffat, F. Mendelssohn

Evanjelický kostol a. v.

HELMUT HAUSKELLER / Nemecko - panova flauta

STANISLAV ŠURIN / Slovensko - organ
M. Praetorius, G. Caccini, C. Gervaise, J. S. Bach, M. Corrette, G. Litaize, V. Stanislav

Kostol sv. Štefana Kráľa, farský

GERAUD GUILLEMOT / Francúzsko
G. Cavazonni, M. Godard, J. S. Bach, S. Scheidt, J. Pachelbel, G. Frescobaldi

Kostol sv. Štefana Kráľa, farský

KARSTEIN ASKELAND / Nórsko
J. Haarklou, N. W. Gade, E. Hovland, M. Reger, J. S. Bach, F. Mendelssohn, R. Schumann

Evanjelický kostol a. v.

VLADIMÍR KOPEC / Slovensko - organ

TIBOR ĎURIAK / Slovensko - trúbka
T. Albinoni, J. S. Bach, A. Vivaldi, M.-A. Charpentier

sobota

30. júl
2016

sobota

6. august
2016

sobota

13. august
2016

sobota

20. august
2016

sobota

27. august
2016

Kultúrne a spoločenské podujatia 
v mesiaci júl a august 2016

3. 7. - 30. 8. 2016: Salón výtvarníkov, 20. 
ročník, výstava výtvarníkov Malokarpatské-
ho regiónu a hostí, miesto: Zoya Múzeum, 
Elesko wine park, organizátor: Malokarpat-
ské osvetové stredisko Modra

30. 7. 2016: Organový festival v Modre, 
III. ročník medzinárodného festivalu, Fab-
rice Pitrois/Francúzsko, miesto: Kostol sv. 
Štefana Kráľa, organizátori: Bachova spo-
ločnosť na Slovensku, MsKS Modra, Mesto 
Modra,

6. 8. 2016: Organový festival v Modre, III. 
ročník medzinárodného festivalu, Helmut 
Hauskeller - panova flauta/Nemecko, Sta-
nislav Šurin - organ, Evanjelický kostol a.v., 
organizátori: Bachova spoločnosť na Slo-
vensku, MsKS Modra, Mesto Modra

13. 8. 2016: Organový festival v Modre, 
III. ročník medzinárodného festivalu, Ge-
raud Guillemot/Francúzsko, miesto: Kos-

tol sv. Štefana Kráľa, organizátori: 
Bachova spoločnosť na Slovensku, 
MsKS Modra, Mesto Modra

19. 8. - 21. 8.: Hudba Modre, Festi-
val komornej hudby, miesto: Nemec-
ký evanjelický kostol, organizátor: 
MsKS, Bergerovo trio, +421 33 647 
21 12, msks@modra.sk, www.mod-
ra.sk

20. 8. 2016: Organový festival 
v Modre, III. ročník medzinárodné-
ho festivalu, Karstein Askeland/Nór-
sko, miesto: Kostol sv. Štefana Krá-
ľa, organizátori: Bachova spoločnosť 
na Slovensku, MsKS Modra, Mesto 
Modra

27. 8. 2016: Organový festival 
v Modre, III. ročník medzinárodné-
ho festivalu, Vladimír Kopec - organ/
Slovensko, tibor Ďuriak - trúbka/Slo-

vensko, miesto: Evanjelický kostol a.s., or-
ganizátori: Bachova spoločnosť na Sloven-
sku, MsKS Modra, Mesto Modra. (msks)

26. 8. / PIA / 20.30 
JASON BOURNE
4€ / Jason Bourne / Réžia: Paul 
Greengrass / USA 2016 / triler / 117 
min / ČT / MP 15
Chvíľu sa zdalo, že sa hrdina jedného
z najlepších trilerov posledných čias
už viac nevynorí.

27. 8. / SO / 20.30
JEDNOTKA SAMOVRAHOV – 3D
6€ / Suicide Squad / Réžia: David Ayer 
/ USA 2016 / akčný, triler / 123 min / 
ČT / MP 15
Je to dobrý pocit, byť ten zlý...

28. 8. / NE / 18.00
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
4€ / Secret Life of Pets / Réžia: Chris 
Renaud, Yarrow Cheney / USA 2016 / 
animovaný / 90 min / SD / MP
Čo asi robia vaši štvornohí miláčikovia, 
keď nie ste doma?

28. 8. / NE / 20.30
ZOZN@MKA
4€ / Sezn@mka / Réžia: Zita 
Marinovová / ČR 2016 / komédia / 90 
min / OV / MP 12
Hľadanie a nájdenie partnera sa môže 
stať poriadne tvrdým orieškom.

31. 8. / STR / 19.30
BUCHTY A KLOBÁSY
4€ / Sausage Party / Réžia: Greg 
Tiernan, Conrad Vernon / USA 2016 
/ animovaná komédia / 83 min / ST / 
MP 15
Príbeh o klobáske, ktorá sa rozhodne 
odhaliť skutočnú podstatu svojej 
existencie.

4. 8. / ŠTV / 21.00
VŠETKO ČO MÁM RÁD
Réžia: Martin Šulík / SR 1992 / dráma / 
90 min / MP 12
Kultový slovenský film je svedectvom 
ľudského príbehu o túžbach, láskach 
a rodine oblečený do nádhernej 
obrazovej poetiky. Príbeh lemuje snový 
hudobný motív Vladimíra Godára.  

11. 8. / ŠTV / 21.00
LUCIE: Príbeh jednej kapely
Réžia: David Sís / ČR 2016 / dokument / 
89 min / MP 12
Fenomenálna hudobná skupina Lucie 
sa prvýkrát predstaví aj na plátnach 
kín v celovečernom filme.

18. 8. / ŠTV / 21.00
SWEENEY TODD: Čertovský holič 
z Fleet Street
Réžia: Tim Burton / USA 2008 / triler, 
muzikál, krimi / 116 min / ST / MP 15
Adaptácia slávneho a mnohými 
cenami oceneného muzikálu 
legendárneho skladateľa Stephena 
Sondheima Sweeney Todd v réžií Tima 
Burtona.

25. 8. / ŠTV / 21.00
EVA NOVÁ
Réžia: Marko Škop / SR/ČR 2015 / 
dráma / 106 min / MP 12
Kedysi známa herečka Eva (Emília 
Vášaryová), ktorá sa vracia 
z protialkoholického liečenia, by 
urobila čokoľvek, aby znovu získala 
priazeň človeka, ktorého v živote 
ranila najviac – svojho syna.
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Zmena programu vyhradená. SD slovenský dabing / ČD český dabing / ST slovenské titulky / ČT české titulky           Kino - pokladňa: 647 23 22, mier@kinomodra.sk

LETNÉ KINO MIER / NÁDVORIE HISTORICKEJ RADNICE, ŠTÚROVA 54 
V auguste sme pre vás pripravili letné kino pod hviezdami. Štýlové premietanie sa uskutoční každý štvrtok 

o 21.00 hod. Môžete sa tešiť na štyri večerné premietania s výnimočnou atmosférou. Vstup je voľný.

Nádvorie
Historickej radnice,

Štúrova 54

Kino Mier,
Kalinčiakova
ulica


