
Modranský piknik otvoril turistickú 
sezónu v klobúkoch a s noblesou 
Turistickú sezónu v Modre opäť po roku slávnostne otváral Mod-
ranský piknik. Krásne dámy a elegantní páni si to v sobotu 4. júna 
zamierili priamo na vyzdobenú lúku Otčenáška v Harmónii, aby 
v dobrej spoločnosti začali sezónu letných oddychových dní a ho-
rúcich večerov. Piknik so všetkým, čo k nemu patrí, s dekami a pl-
nými piknikovými košmi, s pohármi šumivého vína je vychýrený 
aj za pomyselnými hranicami mesta a tak sa niet čo čudovať, že ho 
navštívili aj elegáni zďaleka. Naši modranskí milovníci módy a čias 
zo začiatku 20. storočia oprášili šaty po starých rodičoch, vytiahli 
z komôr slnečníky a tak na Otčenáške nemohli chýbať. 

Ten, kto obľubuje obdobie 
noblesného štýlu prvej repub-
liky, si vskutku prišiel na svo-
je. Porozprávali sme si o niek-
dajšej sláve známeho letoviska 
a rekreačnej oblasti Harmónia, 
o vilách alpského štýlu, spo-
znali sme okolité prírodné zá-
kutia aj banskú štôlňu. Starší 
aj mladší sa zahrali niekoľko 
spoločenských a športových 
hier, ako petang, mikádo, vo-
lejbal, či bedminton. Umelec-
kejšie duše sa nechali viesť 
v prírodnom maliarskom ple-

néri umelcom Pavlom Šima-
-Juríčkom a azda všetkých 
zaujala kreatívna módna pre-
hliadka v štýle dávnych dôb. 
Modranský piknik zvykne pri-
navrátiť návštevníkov v čase. 
O to viac, ak priamo na čerstvo 
pokosenej zelenej lúke stretne-
me prvé československé auto 
Tatra-Prezident, autorom rep-
liky ktorého je zručný modran-
ský stolár Ladislav Csengel. 
Pricestoval na piknik spolu so 
svojimi dámami v krásnych 
klobúkoch a šatách.

Pre všetkých návštevníkov bol 
pripravený dobovo ladený hu-
dobno-kultúrny program, vďa-
ka ktorému sa tancoval swing 
až do neskorého večera. Ten 
prítomných naučil v exteriéro-
vej tančiarni tanečný klub B-
-Swing za sprievodu hudby 
a spevu kapely SwinGang. C. 
a k. dychový komorný orches-
ter z Bratislavy zahral hudbu 
z čias Rakúsko-Uhorska a prišli 
aj dížeji Gramophon Brothers 
so svojimi originálnymi šelako-
vými gramoplatňami. Deti po-
tešili Dve rozprávky na brušku, 
tvorivé dielne, koláče, zákusky, 
nanuky aj ovocie z kredencov, 
pre rodičov bolo víno aj čínske 
čaje, grilované syry či mäsové 
pokrmy. Intelektuáli nazreli do 
knižného stánku alebo si zakú-
pili nového sprievodcu Malými 
Karpatami s originálnou ručne 
kreslenou mapou. Nechýbali 
ležadlá pre slnečný kúpeľ, ani 

dáždniky pri zatiahnutej oblo-
he. Gráciu dávnej, no nezabud-
nuteľnej dobe, pridala tematic-
ká módna prehliadka odevov 
a prehliadka historických bi-
cyklov. Do videnia o rok priate-
lia, v Modre na letnom pikniku!
 (red)

Na fotografii: Bublinový hap-
pening počas Modranského pik-
niku upútal malých aj veľkých.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Júlová uzávierka MZ bude 
v stredu 13. 7. 2016 o 9.00 h.
 (red)
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Zasadnutie 
poslancov MsZ

Mestský úrad oznamuje, že naj-
bližšie rokovanie poslancov Mest-
ského zastupiteľstva Modry sa 
uskutoční 30. júna 2016 o 14.00 h 
v Kultúrnom dome Ľ. Štúra. (red)
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Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra



2
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  L e t o  v  m e s t e

Nová vývesná turistická 
mapa v Harmónii
Klub bratislavských turistov na čele s Miloslavom Kublom 
v spolupráci s mestom iniciovali aktivitu podporenú Nadáciou 
Ekopolis a spoločnosťou Sedita: osadenie stojana s turistickou 
vývesnou orientačnou mapou v Harmónii. 

V areáli niekdajšej turistickej 
kancelárie po novom už nájde 
každý turista miesto, kde mô-
že získať všetky potrebné in-
formácie súvisiace so zorien-
tovaním sa v danom priestore. 
Rekreačná oblasť Harmó-
nia má čo ponúknuť, Preto sa 
v novej vývesnej mape nachá-
dzajú miesta pamiatok, pestrý 
zoznam turistických atrakcií, 
turistických a cyklistických 
trás, ktoré sa oplatí vidieť a na-

vštíviť. Preto aj Klub bratislav-
ských turistov prišiel s danou 
iniciatívou dotvorenia priesto-
ru a doplnenia turistického 
informačného systému. Ten 
dopĺňa existujúce turistické 
značenie v chotári, ktoré má 
pod správou Slovenský klub 
turistov. Mesto Modra s nad-
šením víta takéto aktivity, kto-
ré sú súčasťou priestoru, jeho 
atmosféry a architektonického 
dotvorenia. (red, gr)

Obrázky z Modranského pikniku 2016
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Osviežte sa na letnom kúpalisku 
Letné kúpalisko v Modre na Kalinčiakovej ulici je v sezóne 2016 
v prevádzke od 11. júna do konca augusta 2016 (o prípadnom 
predĺžení sezóny budeme informovať). Veríme, že si v priebehu 
leta spríjemnite teplé dni na našom mestskom kúpalisku.

Ešte pred otvorením sezóny bo-
li na kúpalisku urobené viaceré 
opravy. Bola odstránená havária 
zastaraného potrubia prívodu vo-
dy do bazéna, bolo osadené za-
bezpečenie zázemia pre bufet 
a plavčíkov, časti fasády dostali 
nový náter a bol obstaraný nový 
automatický dávkovač chémie pre 
bazén, ktorý zabezpečí bezpečnú, 
jednoduchú a optimálnu prevádz-
ku starostlivosti o vodu v bazéne.

Otváracie hodiny:
Pon 11.00 - 20.00,
Uto - Ne: 9.00 - 20.00 

Cenník:
Deti do 2 rokov: zdarma
Deti od 2 do 10 rokov, dôchod-
covia, ZŤP: 1 €
Mládež a dospelí: 2 €
Vstup po 17.00 h.: 0,80 €
Sezónna permanentka: 25 €/os

(red)
Na fotografii: Využite príjemné prostredie areálu modranského kú-

Turistické a informačné centrum počas sezóny 2016
Mesto Modra v roku 2014 zriadilo Turistické a informačné cen-
trum Modra (TIC) v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky, 
mestského vinohradníckeho domu v centre mesta. Naplnili sme 
tým aj požiadavku všeobecného štandardu pre TIC a súčasne aj 
bratislavského kraja, ktorý má záujem vybudovať dobre fun-
gujúcu sieť kvalitných informačných centier v celom regióne. 

Turistické a informačné centrum 
patrí do organizačnej štruktúry 
mesta pod Oddelenie riadenia 
projektov a rozvoja cestovného 
ruchu. V súčasnosti sú na odde-
lení 3 zamestnanci pracujúci na 
trvalý pracovný pomer. Na sezó-
nu máme zazmluvnených dvoch 
zamestnancov z úradu práce. 

Komunikujeme s Pedagogickou 
a kultúrnou akadémiou s mož-
nosťou zrealizovania odbornej 
praxe. Záujem prejavili študen-
ti Obchodnej akadémie (ekono-
mického odboru a manažmentu 
regionálneho cestovného ruchu). 
Prevádza TIC Modra funguje mi-
mo sezóny v riadnom pracovnom 

čase od 8.00 - 16.00, počas letnej 
sezóny so začiatkom 4. 6. 2016 
je prevádzka rozšírená aj o ví-
kendy od 9.00 - 13.00 tak, ako aj 
v susedných krajinách EÚ. Vy-
chádzame aj z doterajších skúse-
ností, z ohlasov od návštevníkov, 
z návštevnosti nášho mesta, z do-
pytu a miestnej ponuky.
Mesto Modra pripravilo so štu-
dentami, ktorí sú na praxi, v spo-
lupráci s našimi zamestnancami 
aktuálne databázy ubytovacích 
zariadení, podnikateľských sub-
jektov, databázu aktívnych ob-
čianskych združení, remesel-

níkov a modranských vinárov, 
rozbieha spoluprácu s vyškole-
nými sprievodcami CR, otvára 
sezónu stretnutím s podnikateľ-
mi mesta, rozširuje svoje port-
fólio služieb, ponúka propagač-
né materiály, aktuálne pripravuje 
tlač turistických a cyklistických 
máp, dotlač nových materiálov 
o Modranskom banskom náuč-
nom chodníku, pripravuje malé 
projekty podporujúce CR, a spo-
lupracuje za aktívnej účasti OZ 
na vzniku nových produktov 
v cestovnom ruchu. 

(gr, ep, red)

Peter Juran
Predstavujeme poslancov mestského zastupiteľstva
Úvodom sa chcem poďakovať všetkým občanom za prejavenú dô-
veru pri hlasovaní v komunálnych voľbách. Poslancom mestského 
zastupiteľstva som prvé volebné obdobie. Záujem o veci verejné vo 
mne dozrieval postupne. Prvý kontakt s problematikou regionálne-
ho rozvoja, verejnej politiky a ekonómie verejného sektora v rovi-
ne teoretickej som získal počas štúdia. Už v tej dobe som pozoroval 
podstatné rozdiely medzi teóriou a praxou, realitou v našom meste. 

Od vzniku občianskej iniciatívy 
Lepšia Modra som jej členom. 
Považujem túto iniciatívu za ná-
zorovú platformu zoskupenia 
ľudí, ktorí majú záujem o lepšiu 
správu nášho mesta. V predchá-
dzajúcom volebnom období som 
pôsobil v Komisii pôdohospodár-
stva, vinohradníctva a vinárstva 
a v Komisii podnikateľských čin-

ností a cestovného ruchu. V tom 
období som sa o fungovaní sa-
mosprávy veľa dozvedel. Naprí-
klad, že pre akúkoľvek zmenu 
je veľmi dôležité nájsť názorovú 
zhodu v rámci mestského zastu-
piteľstva, že musí fungovať spo-
lupráca, otvorený dialóg medzi 
mestským zastupiteľstvom a pri-
mátorom mesta, že mestský úrad 

musí byť dobre organizovaný. 
Inak sa veci vpred nepohnú. Na-
stáva stagnácia, prešľapovanie na 
mieste. Pretože som sa nechcel na 
daný stav len pozerať, rozhodol 
som sa kandidovať za poslanca 
a mať možnosť veci ovplyvniť. 
A túto možnosť aktívne využí-

vam, či už na pracovných roko-
vaniach zastupiteľstva, v Komi-
sii kultúry, ktorej som predseda, 
ako aj v Komisii hospodárskej, 
finančnej a majetkovej, ktorej 
som členom. Kultúra, vinohrad-
níctvo a vinárstvo, cestovný ruch 
sú mojimi prioritami a snažím sa, 
aby ciele ktoré sme si v progra-
movom vyhlásení v týchto ob-
lastiach stanovili, boli naplnené. 
Fungujúcou spoluprácou sa nám 
darí napĺňať programové vyhlá-
senie zastupiteľstva a primátora, 
čo ma nesmierne teší nielen z po-
zície poslanca, ale hlavne z pozí-
cie občana. Chcem sa poďakovať 
všetkým, ktorí vkladajú svoju 
energiu a obetujú svoj voľný čas 
pri snahe o zlepšenie života v na-
šom meste.
 (pj, red)

paliska.
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O aktivitách mestskej spoločnosti Teplo Modra
Spoločnosť Teplo Modra s. r. o. je 100% mestskou spoločnos-
ťou založenou v roku 2007 za účelom správy tepelného hos-
podárstva mesta a správy bytových domov, ako nástupca bý-
valého bytového podniku. V roku 2015, po výmene konateľa 
spoločnosti, bola činnosť rozšírená o správu mestských budov. 
V rovnakom roku začala spoločnosť optimalizovať a moderni-
zovať činnosti, softvérové vybavenie, webstránku, ako aj cel-
kovú komunikáciu s verejnosťou a zákazníkmi. 

Spoločnosť začala zverejňo-
vať povinné dokumenty, prijala 
smernicu o verejnom obstaráva-
ní aj pre teplárenskú činnosť a to 
aj nad rámec zákona, s cieľom 
transparentne informovať o na-
kladaní s prostriedkami spoloč-
nosti. V roku 2016 pribudlo do 
správy spoločnosti nové mul-
tifunkčné ihrisko na Kalinčia-
kovej ulici. Viac porozprával 
o súčasných a plánovaných ak-
tivitách konateľ spoločnosti Ja-
kub Liška.

Ktoré bežné opravy a aj väčšie 
rekonštrukcie vykonala spo-
ločnosť od začiatku roka?
Okrem bežných a nutných 
opráv na mestských budovách 
sme realizovali niektoré väčšie 
plánované rekonštrukcie. Naj-
významnejšia je rekonštruk-
cia dvorových traktov mestské-
ho domu na Štúrovej 59 - sídlo 
Kancelárie prvého kontaktu. Ďa-
lej sme realizovali obnovu WC 
v administratívnej budove na 
Šúrskej 5, opravu vodovodnej 
prípojky, osadenie mobilného 
WC a označenia na Trhovisku 
na ulici SNP, ako aj reorganizá-

ciu trhových stojísk. Na kúpalis-
ku sme do strojovne inštalovali 
automatický systém dávkovania 
chémie a vykonali sme výmenu 
vodovodného potrubia, ktoré bo-
lo v havarijnom stave.

Povedzte nám viac o rekon-
štrukcii mestskej budovy na 
Štúrovej 59.
V rámci obstaraných prác boli 
sanované poškodené časti inte-
riérov, zvlhnuté, plesnivé steny, 
boli opravené fasády a interiéro-
vé úpravy. V priebehu leta sem 
plánujeme presťahovať mestskú 
políciu a ostatné priestory pre-
najať. Priestory bývalej cukrárne 
sú už prenajaté pre kaviareň s te-
rasou, ktorá by mala byť otvo-
rená začiatkom leta. V priesto-
roch podkrovia prednej časti 
domu plánujeme umiestniť Ob-
lastnú kanceláriu cestovného ru-
chu a financovať jej výstavbu aj 
z externých zdrojov. V priesto-
roch bývalého podniku „Col-
lins” uvažujeme o rekonštrukcii 
na sobášnu miestnosť v spojení 
s revitalizovanou záhradou, na-
koľko je dnes dopyt po svadbách 
v exteriéri. Súčasná sobášna sieň 

na Súkeníckej ulici by bola takto 
nahradená, nakoľko sa v projek-
te rozšírenia centra sociálnych 
služieb s týmto priestorom na 
tento účel už nepočíta. V budú-
com období chceme pokračovať 
s výmenou striech dvorových 
traktov. Celková hodnota obsta-
raných prác na objekte Štúrova 
59 je 20 786 eur.

Druhou najväčšou investíciou 
realizovanou v aktuálnom ob-
dobí je prebudovanie výmen-
níkovej stanice na Komen-
ského ulici na novú kotolňu. 
V akej fáze sú práce?
Táto investícia vychádza z dlho-
dobého problému s napojením 
Výmenníkovej stanice II (VS 
II) pri sídlisku „Leopoldov” na 
Komenského ulici, na kotolňu 
Majolika II na Hrnčiarskej uli-
ci, ktorá zásobuje VS II teplom 
a teplou vodou cez zastaraný 
teplovod vedúci cez záhrady na 
Hrnčiarskej a Dolnej ulici. Po 
rokoch nečinnosti sme ako spo-
ločnosť pristúpili k samotnej re-
alizácii prestavby, ktorá je v sú-
lade so schváleným strategickým 
plánom spol. Teplo Modra, kto-
rý schválilo MsZ v roku 2015. 
Momentálne sme vo fáze úprav 
technológie vo VS II, máme vy-
dané územné rozhodnutie na 
výstavbu plynovodu a prebieha 
stavebné konanie na prestavbu 
kotolne a vybudovanie plyno-
vodu. Kotolňa by mala byť uve-
dená do prevádzky koncom leta 

2016 a jej účelom je zvýšiť hos-
podárnosť výroby tepla a tep-
lej vody pre sídlisko Leopoldov 
a obe základne školy a zároveň 
priniesť možnosť regulácie vý-
roby a spotreby v celom okruhu 
VS II. S tým súvisia aj prestav-
by ohrevných staníc v oboch ZŠ, 
ktoré sú už zrealizované v súla-
de s technologickým nastavením 
celého okruhu a umožnia regu-
láciu kúrenia aj v školách a zní-
žia tak celkovú spotrebu. Celko-
vá investícia bude realizovaná 
v náklade 220 000 eur a hradená 
z vlastných zdrojov a úveru. Ná-
klady na túto prestavbu nemajú 
vplyv na cenu tepla a spoločnosť 
Teplo Modra nebude žiadať re-
gulátora o navýšenie ceny z dô-
vodu tejto investície. 

Okrem naplánovaných akcií 
sa denne určite stretávate aj 
s mnohými nečakanými situá-
ciami. Aké sú vaše ďalšie plá-
ny v najbližšom období?
V tomto roku sa ešte chystáme 
obstarať a zrealizovať výmenu 
okien na prízemí severnej fasá-
dy mestskej budovy na Šúrskej 
ulici, vymeniť vstupné dvere 
a vydláždiť časť chodníka do 
budovy na futbalovom štadióne, 
ktoré slúžia ako prístup do šat-
ní a toaliet používaných pri vy-
užívaní multifunkčného ihriska. 
Na jeseň by sme radi realizovali 
úpravy areálu kúpaliska - presun 
volejbalového ihriska a vybudo-
vania detskej zóny. (jk, jl)

Leto je aj obdobím možných požiarov
V letnom období, počas žatiev a zberu krmovín každoročne dochá-
dza k požiarom. Častými príčinami je zakladanie ohňov v prírode, 
spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov, deti ponechané 
bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie 
a technické poruchy na poľnohospodárskej technike.

Pri požiaroch v poľnohospodár-
stve dochádza nielen k materi-
álnym škodám, ale aj k ujme na 
zdraví osôb a v niektorých prípa-
doch aj so smrteľným následkom. 
Je potrebné si uvedomiť, že ochra-
na úrody pred požiarmi sa týka 
všetkých občanov, ktorí by mali 
byť v tomto období mimoriadne 

ostražití a opatrní. Na zvýšené ne-
bezpečenstvo treba upozorniť aj 
deti. Tie sa počas prázdnin často 
pohybujú v blízkosti polí a sto-
hov slamy bez dozoru sa stávajú 
nielen príčinou vzniku požiarov, 
ale vo veľkej miere sú aj postih-
nutými, keď v snahe uhasiť požiar 
dochádza k popáleninám na tele 

a v horšom prípade aj k úmrtiu ná-
sledkom popálenín. (red, zdroj: 

HaZZ Pezinok)
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Predstavujeme mestský úrad
Ing. Tatiana Macháčová, hlavná ekonómka
Čomu všetkému sa presne ve-
nuje ekonomický útvar MsÚ?
Dobre fungujúca ekonomika je 
základným nástrojom efektív-
neho riadenia každého mesta 
a obce v procese jeho rozvoja. 
Ekonomický útvar v prvom rade 
zabezpečuje, aby všetky záväzky 
a pohľadávky mesta boli v riad-
nom čase uhradené, sleduje pl-
nenie jednotlivých rozpočtových 
položiek a ich opodstatnenosť, 
tvorí a predkladá rozpočet mes-
ta na ďalší rok, zhromažďuje 
všetky finančné požiadavky ve-
denia mesta a jednotlivých útva-
rov, eviduje dotácie pre jednot-
livých žiadateľov, tvorí finančnú 
stratégiu mesta, spracúva pod-
robné analýzy súčasného sta-
vu, podieľa sa na strategických 
rozhodnutiach mesta s cieľom 
zhodnotenia budúcich ekono-
mických prínosov pre mesto, 
predkladá zmeny programové-
ho rozpočtu, zodpovedá za riad-
ne plnenie splátkových kalendá-

rov, vykonáva kontrolu plnenia 
zmluvných podmienok v oblas-
ti financií, zodpovedá za jed-
notné a správne uplatňovanie 
právnych noriem v ekonomickej 
a účtovnej oblasti na všetkých 
úrovniach mesta Modra. Okrem 
iného samozrejme koordinuje 
činnosť rozpočtových a príspev-
kových organizácií.

S kým najčastejšie ako hlavná 
ekonómka spolupracujete?
V prvom rade spolupracujem 
s pracovníkmi mestského úradu, 
ktorí evidujú požiadavky a záuj-
my vedenia mesta, občanov, po-
slancov a snažíme sa spolu nájsť 
zdroje na financovanie týchto 
aktivít. Rozpočet mesta má svo-
je finančné limity a nie vždy je 
jednoduché nájsť vhodné finanč-
né riešenie, ale doteraz sa nám to 
vždy podarilo, o čom svedčí aj 
vynikajúci výsledok rozpočto-
vého hospodárenia za rok 2015. 
Okrem mestského úradu samo-

zrejme spolupracujem aj s naši-
mi rozpočtovými a príspevkový-
mi organizáciami v ekonomickej 
oblasti, pri tvorbe rozpočtu a je-
ho zmenách, pri štvrťročných 
a koncoročných uzávierkach. 
S rozpočtom a s financiami mes-
ta pracujem každý deň a snažím 
sa hľadať možnosti na finanč-
né zabezpečenie všetkých prio-
rít mesta Modra nielen v danom 

rozpočtovom roku ale na ďalšie 
roky. 

V akých prípadoch sa na vás 
môžu občania obrátiť a na 
akých kontaktoch vás zastih-
nú?
Občania sa na mňa môžu ob-
rátiť na tel. č.: 0911 035 785, 
033/6908 303 a mailom na ta-
tiana.machacova@msumodra.sk 
ak sa budú zaujímať o rozpočet 
a možnosti financovania v jed-
notlivých programoch mesta. 

(red, tp)

Hospodárenie nášho mesta v roku 2015
Mestské zastupiteľstvo v Modre na svojom zasadnutí dňa 
28. 4. 2016 schválilo uznesením č. 43/15/2016 Záverečný účet 
mesta Modra za rok 2015. Účelom záverečného účtu mesta je 
usporiadať rozpočtové hospodárenie mesta, zostaviť a pred-
ložiť bilanciu celkových príjmov a výdavkov vrátane svojich 
rozpočtových a príspevkových organizácií a na základe toho 
zistiť, ako mesto v predchádzajúcom roku hospodárilo. 

Mesto Modra malo v predchá-
dzajúcom roku celkové príj-
my vo výške 6 616 277,92 € 
z toho 261 476,18 € boli príj-
my rozpočtových organizácií, 
496 710,79 € boli kapitálové 
príjmy z predaja pozemkov 
na území Modry a v sume 
500 000 € vykázalo mesto 
Modra bankový úver, ktorým 
zrekonštruovalo Základnú ško-
lu Vajanského (z tohto úveru 
už bola mestu Modra v roku 
2016 navrátená suma 75 000 
€, nakoľko mesto splnilo re-
konštrukciou hlavnú podmien-
ku energetickej úspornosti bu-
dovy). Celkové výdavky boli 
vo výške 6 212 407,45 €, z to-

ho 2 502 406,94 € boli výdav-
ky rozpočtových organizácií 
a 989 379,40 € kapitálové vý-
davky mesta. Súčasťou kapitá-
lových výdavkov bola spomí-
naná rekonštrukcia základnej 
školy vo výške 545 684,49 €, 
ostatné kapitálové výdavky bo-
li v sume 443 694,50 €. Z uve-
deného vyplýva, že mesto 
Modra financovalo kapitálové 
výdavky výhradne z kapitálo-
vých príjmov, prostriedky bež-
ného rozpočtu a ani rezervného 
fondu v predchádzajúcom roku 
neboli použité.
Celkové rozpočtové hospodá-
renie mesta v roku 2015 bolo 
hospodárne, efektívne a účelné 

a mesto vykázalo za predchá-
dzajúci rok prebytok bežného 
rozpočtu vo výške 425 519,99 
€, čo je v porovnaní s rokom 
2014 suma vyššia o 345 574,86 
€ a v porovnaní s rokom 2013 
viac o 214 124,99 €. Vyšší pre-
bytok bežného okruhu malo 
mesto Modra naposledy v ro-
ku 2011, kedy ale bežné príjmy 
vysoko ovplyvnil príjem z pre-
najatých pozemkov od spoloč-
nosti LESY MODRA, s.r.o. Po 
započítaní kapitálového okru-
hu a okruhu finančných ope-
rácií mesto predložilo celkové 
rozpočtové hospodárenie mes-
ta vo výške 403 870,47 € a po 
odpočítaní nevyčerpaných do-
tácií, ktoré budú použité v roku 
2016 mesto Modra prerozdeli-
lo celkový prebytok rozpočtu 
v plnej výške 336 817,50 € do 
rezervného fondu mesta. 
V roku 2016 mesto z prijatých 
podielových daní vo výške 
2 483 883,78 € dalo do škol-

stva a originálnych kompeten-
cií mesta sumu 1 518 010 €, čo 
je 61,11 % a financovalo chod 
školských klubov, školskej je-
dálne, Základnej umeleckej 
školy, materských škôl, súk-
romné centrum voľného času 
ako aj kultúrnu a sociálnu ob-
lasť. Hoci mesto vynaložilo 
viac ako 60% z podielových 
daní, ktoré tvoria a sú stále 
najvyšším príjmom mesta, do 
originálnych kompetencií, do-
kázalo mesto finančne udržať 
a zabezpečiť chod mesta tak, 
aby rovnomerne rozmiestnil 
financie medzi ostatné základ-
né kompetenčné oblasti mes-
ta. Znamená to, že sme doká-
zali podstatne zlepšiť bilanciu 
bežného a kapitálového okruhu 
rozpočtu a s financiami narába-
me efektívne a očakávame, že 
v roku 2016 budeme v tomto 
hospodárení pokračovať. 
Ing. Tatiana MACHÁČOVÁ, 

ekonómka

FO
TO

: M
ES

TO
 M

O
D

R
A



6
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e / A k t u á l n e

Obchodná verejná súťaž na predaj 
nehnuteľností v Modre, kat. územie: Modra
Mesto Modra vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a 
ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení ne-
skorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti formou výberu 
víťaza najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmlu-
vy, za podmienok zverejnených v prílohe na www.modra.sk.

Predmetom obchodnej verejnej 
súťaže je predaj nehnuteľností 
v kat. území: Modra, ktoré sú 
evidované Okresným úradom 
Pezinok, katastrálnym odborom 
na Liste vlastníctva č. 3575, 

pre kat. územie: Modra, obec: 
Modra, okres: Pezinok, a to:
• pozemku, parcely reg. „C“ 
KN, parc. č. 819/1, druh po-
zemku: zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere: 367 m2,

• pozemku, parcely reg. „C“ 
KN, parc. č. 819/2, druh po-
zemku: zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere: 396 m2,
• pozemku, parcely reg. „C“ 
KN, parc. č. 819/3, druh po-
zemku: zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere: 157 m2,
• stavby so súp. č. 1956 na 
parcele reg. „C“ KN, parc. č. 
819/3, druh pozemku: zastava-
né plochy a nádvoria o výme-
re: 157 m2, popis stavby: sklad 
(ďalej aj „predmet obchodnej 
verejnej súťaže“).

Súčasťou predmetu obchodnej 
verejnej súťaže je aj príslušen-
stvo, ktorým sa rozumie: oplo-
tenie na parc. č. 819/2, von-
kajšie úpravy, prípojka elektro, 
prípojka vody, vodomerná šach-
ta, spevnená plocha na parc. č. 
819/1 a parc. č. 819/2. Oboz-
námiť sa s predmetom ponuky 
je možné na základe osobnej 
prehliadky. Nahlásenie záujmu 
o osobnú prehliadku záujemca 
realizuje dohodnutím termínu 
na kontaktom telefónnom čísle 
vyhlasovateľa, najneskôr 3 pra-
covné dni pred ukončením le-
hoty na predkladanie návrhov. 
Uzávierka na predkladanie po-
núk je 15. 7. 2016 o 12.00 hod.

(msú)

Stretnutie miestnych podnikateľov
V utorok 14. júna sa usku-
točnilo v priestoroch Vinárne 
u Ludvika - Starý dom stretnu-
tie miestnych podnikateľov 
iniciované mestom Modra. 
Zástupcom firiem a subjektov 
vytvárajúcich a rozvíjajúcich 
podmienky cestovného ruchu 
v meste boli predstavené kľú-
čové mestské aktivity v oblasti 
turizmu.
V hlavných bodoch popolud-

nia sa hovorilo o zamýšľaných 
aktivitách Oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu Malé 
Karpaty a možnosti členstva 
v nej. Zástupcovia mesta spo-
menuli súčasné trendy v ces-
tovnom ruchu a predstavili no-
vovytvorené turistické centrum 
na námestí. Hovorilo sa o stra-
tegických mestských investíci-
ách akými sú cyklotrasy a pro-
jekt vybudovania biokúpaliska 

v lokalite Piesok i predstavenie 
konceptu podujatia Modranské 
vinobranie 2016.
Očakávaným výsledkom 
stretnutia bolo spoznanie vzá-
jomných skúseností a podne-
tov a tvorba platformy pre spo-
ločné zlepšenie cestovného 
ruchu v Modre.
 (red)

Štúdia ideového návrhu ulíc 
Moyzesova, Kukučínova, Súkenícka
V súvislosti s prebiehajúcimi 
a plánovanými rekonštrukciami 
inžinierskych sietí na uliciach 
Moyzesova, Kukučínova, Súke-
nícka zabezpečilo mesto Modra 
spracovanie štúdie ideového ná-
vrhu priestorového usporiada-
nia ulíc s návrhom komunikácií, 
dopravy, statickej dopravy, ve-
rejného osvetlenia, zelene, oddy-
chových plôch, mobiliáru a pod. 
Štúdia bude podkladom pre koor-
dináciu stavebnej činnosti v tom-
to priestore a bude slúžiť ako 
zadanie pre spracovanie projek-
tovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu stavby ob-
novy uličného priestoru.
V roku 2016 boli ukončené prá-

ce na výstavbe kanalizácie, ktorej 
investorom bola Bratislavská vo-
dárenská spoločnosť, a.s. Mesto 
Modra v minulom roku oslovilo 
všetkých správcov inžinierskych 
sietí s informáciou o pripravo-
vanej rekonštrukcii uličného 
priestoru, výsledkom čoho je ak-
tivita Západoslovenskej distri-
bučnej spoločnosti, a.s., ktorá 
v tomto roku bude realizovať 
na týchto uliciach kabelizáciu 
vzdušných NN rozvodov. V rám-
ci tejto stavby mesto pripravilo 
ako vyvolanú investíciu rekon-
štrukciu verejného osvetlenia, 
ktoré je v súčasnosti umiestnené 
na podperách vzdušného NN ve-
denia, ktoré budú demontované. 

Naďalej budeme komunikovať 
s SPP, a.s. ohľadne zaradenia do 
plánu rekonštrukcie plynovodov 
a s BVS, a.s. ohľadne rekonštruk-
cie hlavného rozvodu vody.
Vzhľadom na porovnanie sta-
vebnotechnického stavu oboch 
ulíc bude do obnovy povrchov 
prioritne pripravovaná Moyze-
sova a Kukučínova ulica, z čoho 
vyplýva aj ďalší postup prípra-
vy stavieb. Nevyhovujúci stav 
potrubia potoka na Moyzesovej 
ulici bol podnetom na prípra-
vu projektovej dokumentácie na 
dokončenie rekonštrukcie poto-
ka v častiach od Bodického ul. 
smerom hore a od Kukučínovej 
smerom k Dukelskej ul., ktorá 

sa aktuálne spracováva. Realizá-
ciu predpokladáme v roku 2017. 
Ďalším krokom ja zabezpečenie 
prípravy projektovej dokumentá-
cie na rekonštrukciu komuniká-
cií a zelene na Moyzesovej ulici, 
ktorá bude podkladom pre vyda-
nie stavebného povolenia a výber 
zhotoviteľa stavby. Realizáciu 
obnovy povrchov predpokladá-
me v roku 2018.
Touto cestou by sme radi oslo-
vili obyvateľov dotknutých ulíc, 
aby si v rámci svojich možnos-
tí zabezpečili pripojenie nehnu-
teľností na kanalizáciu, prípad-
ne zvážili potrebu rekonštrukcií 
prípojok vody. Dokumentácia je 
na nahliadnutie na https://www.
modra.sk/studia-ideoveho-na-
vrhu-ulic-moyzesova-sukenic-
ka/d-3697.

Iveta KRČMÁROVÁ, 
referát investičnej výstavby

Vrecká pre 
majiteľov psov

Mestský úrad oznamuje občanom 
Modry, že daňovníci, ktorí budú 
mať riadne a včas zaplatenú daň 
za psa za rok 2016 a aj za roky 
predchádzajúce a miesto držania 
psa je zaevidované v bytovom do-
me, nie v rodinnom, si budú môcť 
od 1. 7. 2016 prevziať v Kancelá-
rii prvého kontaktu jedno 500 ku-
sové balenie vreciek, určených na 
psie exkrementy. (msú)



7

Novinky v zákone o odpadoch
Čo treba urobiť s použitými pneumatikami?
Od januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon  o odpa-
doch č. 79/2015 Z.z., ktorý priniesol zmeny, ktoré sa priamo 
dotknú nielen obcí, ale aj obyvateľov. 

Mesto Modra v maximálnej 
možnej miere využilo možnos-
ti prechodného obdobia, aby 
bol dopad zákona na obyvate-
ľov čo najmenší. Prvou zmenou 
je spôsob nakladania s pneu-
matikami, ktoré už nebudeme 
môcť odovzdať v Zbernom 
dvore. Tie pneumatiky, ktoré 
sme odovzdávali tu bezplatne 
odovzdávali do polovice mája, 
mesto odvezie a zhodnotí v sú-
lade s platnou legislatívou.

Základné pravidlá nakladania 
s odpadovými pneumatikami: 
• odpadové pneumatiky nie sú 
komunálnym odpadom a mesto 
ich nesmie od občanov ďalej 
odoberať a zhromažďovať,
• povinnosť bezplatne 
a v akomkoľvek množstve 
odoberať odpadové pneumati-
ky od konečného spotrebiteľa 
majú všetci distribútori pneu-
matík,
• distribútorom pneumatík je 

aj ten, kto vykonáva výmenu 
pneumatík bez ich predaja,
• financovanie spätného zbe-
ru odpadových pneumatík dis-
tribútormi znášajú výrobcovia 
pneumatík v rámci rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov.
Kristína Čechová z referátu 
Životného prostredia a zelene 
MsÚ dodáva: „Vyššie popísa-
ný postup nakladania s odpa-
dovými pneumatikami je daný 
zákonom a mesto sa ním musí 
riadiť. Bohužiaľ nenašli sme 
spôsob, ako zachovať pôvodný 
a dobre fungujúci spôsob zbe-
ru pneumatík. V prípade, že 

máte odpadovú pneumatiku  je 
potrebné ju odovzdať v pneu-
servise, v autoservise, kde vy-
konávajú výmenu pneumatík, 
prípadne u predajcu. Pri od-
bere pneumatík  nie je rozho-
dujúca značka ani množstvo 
a distribútor je povinný ich od 
občana odobrať aj keď si uňho 
nové nekúpi. V prípade, že dis-
tribútor odmietne pneumatiku 
prevziať z kapacitných dôvodov 
je povinný vám dať termín, ke-
dy mu môžete pneumatiku pri-
viesť. V prípade, že bude mať 
občan problém s odovzdaním 
pneumatík, môže sa obrátiť na 
mesto prípadne na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu alebo In-
špekciu životného prostredia.“

Kristína ČECHOVÁ, red.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z e l e n / A k t u á l n e

Začnime zodpovednejšie separovať odpad
Ďalšou z mnohých zmien, ktoré priniesol nový zákon o odpa-
doch je spôsob financovania separovaných zložiek komunálnych 
odpadov. Všetky náklady spojené s nakladaním s vybranými 
zložkami komunálnych odpadov prechádzajú na výrobcov od-
padu prostredníctvom vybranej organizácie. Mestá a obce ma-
li šesť predchádzajúcich mesiacov na to, aby sa na všetky no-
vé zmeny a najmä povinnosti postupne pripravovali. Zámerom 
mesta je pracovať ruka v ruke s vybranou spoločnosťou Natur-
-Pack na zlepšení a skvalitnení služieb pre obyvateľov. Platí tu 
zásada, že pokiaľ výrobcovia budú ochotní do týchto služieb in-
vestovať, musia sa im finančné prostriedky vrátiť a to vo forme 
určitého množstva vytriedeného odpadu požadovanej kvality. 

Zámerom tvorcov zákona bo-
lo preniesť finančnú záťaž 
spojenú so zberom triedených 
zložiek komunálnych odpa-
dov a to najmä papiera, plas-

tov, tetrapakov a kovových 
obalov na plecia výrobcov. 
Obyvatelia v rodinných do-
moch zmeny súvisiace s no-
vým zákonom pocítia menej, 

lebo už sú zvyk-
nutí separovať 
odpad podľa kva-
litatívnych požia-
daviek nového 
zákona. Samo-
zrejme nájdu sa 
aj výnimky. Vý-
hodou tohto zbe-
ru je jeho adres-
nosť a v prípade, 
že sa v smetnej 
nádobe nachá-
dza odpad, kto-
rý do nej nepatrí, 
zberová spoloč-
nosť smetnú ná-
dobu nevyvezie 
a mesto na tento problém upo-
zorní.
Pozor na zmeny v separácii 
papiera na sídliskách!

(Pokračovanie na strane 8.)

Na fotografiách: Takto v Mod-
re separujeme odpad.
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Ocenili osobnosti Malokarpatskej vínnej cesty
V dňoch 20. a 21. mája zaplnili milovníci vína 152 pivníc v mes-
tách a obciach pod Malými Karpatmi. Otvorenie 10. ročníka 
Dňa otvorených pivníc na sv. Urbana sa konalo v historickom 
kaštieli spoločne s oslavami 20. výročia založenia Združenia 
Malokarpatská vínna cesta. Malokarpatské osvetové stredisko, 
Bratislavský samosprávny a Trnavský samosprávny kraj pri-
pravili slávnostné stretnutie, kde ocenili vinárov.

Predseda ZMVC Milan Pavelka 
a podpredseda BSK Martin Ber-
ta odovzdali Romanovi Janouš-
kovi (na foto druhý zľava) titul 

Vinár roka 2015. Roman Jano-
ušek preslávil Modru už v ro-
ku 2000, keď získal svetového 
šampióna pre Vinohradnícku 

spoločnosť Modra za Rizling 
rýnsky v Ľubľane. Organizátori 
odovzdali pamätný list, prvému 
predsedovi ZMVC Františkovi 
Machovi. Agroturistický projekt 
Malokarpatská vínna cesta patrí 
k najúspešnejším na Slovensku, 

ale i v cezhraničnom meradle. 
Združenie má celkom viac ako 
štyristo členov, okrem vinárov, 
hotelierov členmi sú i mestá 
a obce, remeselníci a ďalšie sub-
jekty v cestovnom ruchu. 
 (rh, red.)

(Dokončenie zo strany 7.)
Iná situácia je na sídliskách. 
Jednou zo zmien, ktorá zmení 
spôsob ukladania odpadov na 
sídliskách je zákaz zmiešavať 
papier s inými druhmi odpa-
dov. Už nebude možné ukladať 
všetky separované zložky odpa-
dov do jednej zbernej nádoby. 
Do smetných nádob s modrým 
vrchnákom, alebo s nápisom 
Papier sa bude môcť ukladať 
len papier. Do smetných nádob 
s žltým vrchnákom alebo s ná-
pisom Plast môžeme ukladať 
plasty, tetrapaky a kovové oba-
ly (plechovky a konzervy). 
Ďalšou zmenou, ktorá sa dotý-
ka priamo občana a poplatku za 

komunálny odpad je prenesenie 
priamej zodpovednosti za kva-
litu vytriedených zložiek ko-
munálnych odpadov na poplat-
níka. Keďže výrobcovia budú 
znášať všetky náklady spojené 
so separáciou majú právo ro-
biť kontroly kvality separova-
nia prostredníctvom vybranej 
spoločnosti. Tieto kontroly bu-
dú prebiehať priamo v meste 
kontrolou jednotlivých sepa-
račných nádob a pokiaľ sa zis-
tí, že v smetnej nádobe je viac 
ako 50% odpadu, ktorý do ná-
doby nepatrí, za takto vyzbiera-
ný odpad prestane zodpovedať. 
To znamená, že všetky nákla-
dy spojené s takýmto odpadom 

pôjdu na náklady mesta a tým aj 
poplatníkov. 
Kristína Čechová z mestského 
úradu, zodpovedná za referát 
životného prostredia upozor-
ňuje: „S prihliadnutím na sú-
časný stav kvality separácie na 
sídliskách a v rekreačných ob-
lastiach, keď nás zberová spo-
ločnosť pravidelne upozorňuje 
na zhoršujúcu sa situáciu v se-
parácii jednotlivých zložiek od-
padu, napriek tomu, že mesto 
zvýšilo množstvo separačných 
nádob na sídliskách, sa nám 
môže stať, že nielenže nedo-
siahneme sľubované zníženie 
nákladov na odpadové hospo-
dárstvo, ale budeme radi, ak 

sa nám podarí udržať súčasnú 
výšku poplatku za komunálne 
odpady. Bohužiaľ je medzi nami 
veľa takých, ktorí sú presvedče-
ní o tom, že ich zodpovednosť 
za nimi vyprodukované smeti 
končí zaplatením poplatku za 
komunálny odpad. 
Áno, mávame odozvu od obča-
nov, že by triedili lepšie, ak by 
bolo viacej nádob. Keď sa však 
na konkrétnom stojisku vykoná 
kontrola zistíme, že kontajner 
je plný preto, lebo sa v ňom na-
chádzajú nerozložené kartóno-
vé krabice, prípadne orezané 
konáre, v horšom prípade vre-
cia s komunálnym odpadom.“

(kč), red.
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Modranské vína na súťaži Benátecký hrozen
Družobné mesto Modry, mesto Benátky nad Jizerou, usporiada-
lo 11. mája 2016 odbornú degustáciu vín pod vedením Ing. Mi-
roslava Duda z Modry. Naši vinári si priniesli 2 ocenenia šam-
pión, 6 zlatých medailí, 14 strieborných a 1 bronzové ocenenie.

Ing. Miroslav Dudo – VMD
Šampión: Veltlínske zelené, ľado-
vé, 2015
Zlato: Zweigeltrebe, neskorý zber, 
2015; Cabernet Sauvignon, výber 
z hrozna, 2015;
Striebro: Veltlínske zelené, ne-
skorý zber, 2015; Cuvée, znám-
kové akostné, 2014; Devín, vý-
ber z hrozna 2014; Devín, výber 

z hrozna, 2015; Cuvée, známkové 
akostné, 2014, Rulandské modré, 
výber z hrozna, 2015
Bronz: Cabernet Sauvignon, ne-
skorý zber, 2015
Elesko, a.s.
Striebro: Pálava, výber z hrozna, 
2015; Rulandské modré, výber 
z hrozna, 2012; Frankovka modrá, 
výber z hrozna, 2015

Víno Kmeťo
Šampión: Dunaj, neskorý zber, 
2015
Striebro: Muškát moravský, odro-
dové akostné, 2015; Torysa, odro-
dové akostné, 2015
Ing. Rastislav Čistý – Villa Mo-
dur
Zlato: Veltlínske zelené, odrodové 
akostné, 2015
Štiglic – VZM
Zlato: Rizling vlašský, odrodové 
akostné, 2015
Fekete a syn
Zlato: Ryzling vlašský, odrodové 

akostné, 2015
Peter Juran
Zlato: Rulandské biele, odrodové 
akostné, 2015
J&R Ružek
Striebro: Chardonay, neskorý 
zber, 2015
Fedor Malík a syn
Striebro: Cuvée, známkové akost-
né, 2014
Stredná odborná škola vinár-
sko-ovocinárska v Modre
Striebro: Cabernet Sauvignon, vý-
ber z hrozna, 2015.
 (red, web)

Festival najlepších Veltlínov
Združenie Malokarpatská vínna 
cesta v spolupráci s partnerom 
v Rakúsku Spolkom vinárov Je-
denspeigen-Sierndorf a Malokar-
patským osvetovým strediskom 

v Modre vás pozývajú na verejnú 
degustáciu a slávnostné vyhod-
notenie Festivalu Veltlínov, kto-
ré sa uskutoční 25. júna od 14.00 
v Záhrade MOS. (rz)
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MŠ Sládkovičova je čistejšia a upravenejšia
V sobotu 7. mája od rána svie-
tilo slniečko, pripravili sme ná-
radie a po ôsmej hodine nastal 
ruch. Rodičov sme ani nestihli 
porátať. Zadelili sa úlohy a brigá-
da sa začala. Počasie nám prialo 
a vzduchom sa šírila dobrá ná-
lada s vôňou gulášu. Pracovníci 
MŠ Sládkovičova, naše Vŕšky, 
ďakujú rodičom za spoluprácu. 
Najväčšiu radosť z vynovenej zá-

hrady mali deti. Rodičia ďakujú 
personálu MŠ aj za výbornú sta-
rostlivosť o detičky. Radi príde-
me a pomôžeme aj nabudúce.

Adriana HORVÁTHOVÁ, 
Andrea MAJDOVÁ,  

red. krátené 

Na fotografii: Rodičia urobili 
radosť deťom aj zrenovovanými 
preliezačkami.

Maturita na pedagogickej
V apríli sa uskutočnila na Pedagogickej a kultúrnej akadémii 
Modre praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Kým 
budúci animátori, opatrovatelia a vychovávatelia maturovali „po 
starom“ a obhajovali vlastné projekty, maturantky v študijnom 
odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo čakala 
premiéra inovovanej maturitnej skúšky. 

Počas štyroch dní preukazovali 
profesionálne zručnosti v päť-
desiatich metodických výstu-
poch, v ktorých sa prestriedalo 
vyše 200 detí z modranských 
materských škôl a školských 
klubov. Deti sa pod vedením 
budúcich učiteliek a vychová-
vateliek učili maľovať, spie-
vať, cvičiť aj recitovať. Prak-
tická maturita je v odborných 
školách najdôležitejšou čas-
ťou celej „skúšky dospelosti“ 
a veríme, že sa nám podarilo 
jej inováciou čo najvernejšie 
priblížiť profesionálnym čin-
nostiam budúceho pracovného 
uplatnenia sa absolventiek Pa-
KA Modra.

Deťom sa vo „veľkej“ škole 
páčilo a pravidelne navštevu-
jú naše rozprávkové predsta-
venia. Do budúcna pripravuje-
me ďalšie spoločné kultúrne aj 
športovo-pohybové akcie, kde 
sa budú spájať nielen generá-
cie, ale najmä škola s reálnym 
životom.
Poďakovanie patrí vedeniu 
školy, ktoré celú maturitnú 
skúšku organizačne zastreši-
lo a hlavne učiteľkám mater-
ských škôl a vychovávateľkám 
v školských kluboch, ktoré po-
chopili dôležitosť prepojenia 
teórie s praxou a ochotne po-
máhali.

PaedDr. Tatiana HORKÁ

Úspech nášho gymnazistu
Už viac ako desať rokov sa mod-
ranskí študenti úspešne zapájajú 
do stredoškolskej Geografickej 
olympiády (GO). Pre účasť v sú-
ťaži treba vytvoriť odbornú prácu, 
ktorá často zahŕňa i vlastný vý-
skum. Tvorba takejto práce pred-
stavuje mesiace práce žiaka a uči-
teľa. V tomto školskom roku sa do 
celoslovenského kola prebojovali 
traja žiaci z Gymnázia K. Štúra. 
Na prelome mesiacov apríl a máj 
sme sa zúčastnili najvyššieho ko-
la, ktoré sa konalo v Prírodove-
deckej fakulte Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. V nároč-
nej konkurencii si vybojoval náš 
maturant Filip Gürtler (oktáva) 
1. miesto v kategórii A s prácou 
o Irackom Kurdistane, získal aj 
Cenu dekana fakulty, Milana Triz-
nu a Cenu bývalého predsedu 
Slovenskej komisie Geografickej 
olympiády, prof. Michala Zaťka,  
za najlepšieho súťažiaceho tohto 
celoštátneho kola.
Jeho odborná práca spĺňala naj-

náročnejšie kritériá a získal za 
ňu najvyšší možný počet bodov. 
Rovnako vynikajúco sa mu darilo 
pri obhajobe práce, vedomostnom 
teste a v teste z geografie v an-
glickom jazyku. Vybojoval si tak 
postup na sústredenie pred me-
dzinárodnou geografickou olym-
piádou Igeo, ktoré sa konalo 9. 5. 
- 12. 5. 2016 na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave, formou 
štvordňového zápolenia šestice 
najlepších olympionikov Sloven-
ska o štyri postupové miesta na 
medzinárodnú súťaž, kde museli 
adepti preukázať aj výborné zna-
losti z anglického jazyka, či prak-
tického mapovania v teréne. Fili-
povi sa podarilo zdolať všetkých 
súťažiacich a opäť z prvého mies-
ta postupuje na medzinárodnú ge-
ografickú olympiádu Igeo.
V celoslovenskom kole súťažili aj 
Petra Podskočová (1.A) a Richard 
Nemčovič (sexta), ktorí sú obaja 
jej úspešnými riešiteľmi.

red. (gkš)

Vyrastá nám nová generácia nádejných športovcov
Počas Dňa detí zorganizova-
la Základná škola Vajanského 
a Amavet klub 944 Impulz ne-
všedný športový zážitok. Získa-
ný počet medailí svedčí o tom, 
že aj táto ZŠ má niekoľko nádej-
ných športových talentov.
Pre 1. stupeň bol priprave-
ný program v podobe náučno-
-športových disciplín v areáli ZŠ 
a pre žiakov druhého stupňa bol 
k dispozícii mestský štadión. Tu 
sa konal turnaj vo vybíjanej me-
dzi dievčatami a floorball me-

dzi chlapcami. Priamo na šta-
dióne sa mohli deti zapojiť aj 
do orientačného behu. Deti 1. 
stupňa súťažili vo dvojiciach 
v disciplínach: hod loptičkou na 
cieľ, vedomostná súťaž, prená-
šanie loptičky na lyžičke, skáka-
nie vo vreci, abeceda, prenáša-
nie papierových ježkov. Vďaka 
finančnej dotácii z mesta Mod-
ry boli deti ocenené hodnotný-
mi cenami, sladkými odmenami 
a diplomami. Ďakujeme vycho-
vávateľkám, učiteľkám, pánovi 

H. Marečkovi, členkám Ama-
vet klubu, OZ Muflon Kros o.z., 

KOB Pezinok, pani Kukumber-
govej a pani Trajdovej. (red, zš)
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Oprášené spomienky na starú Modru 
- mesto študentov a mladých
V polovici júna sa uskutočnilo v penzióne Harmónia stretnu-
tie prvých absolventov Jedenásťročnej strednej školy (JSŠ) 
v Modre, školský rok 1958/59, dnes Gymnázia Karola Štú-
ra v Modre. Triednou profesorkou bola Vierka Smatušiková, 
s ktorou máme doteraz priateľský vzťah. Absolventi sa úspeš-
ne uplatnili v profesiách ako lekári, pedagógovia, ekonómo-
via, výskumníci, v zahraničnom obchode, výtvarníci a podob-
ne. Stretnutie je príležitosť na niektoré spomienky z mladosti, 
ktoré sa dotýkajú nášho mesta a života v ňom. O Modre sa 
hovorí ako o meste mladých, perle Malých Karpát, hlavnom 
meste vína a keramiky, kráľovskom meste a podobne. 

V čase našej mladosti tu boli 
viaceré stredné školy (vinár-
ska, pedagogická, gymnázium 
a neskôr i zdravotná), dve uč-
ňovské (pekárske a lesnícke 
učilište) a jedna Bohoslovec-
ká fakulta. Táto skutočnosť 
ovplyvnila život v meste i vý-
ber partnerov do manželstva. 
Na námestí v Modre bolo v ne-
deľu popoludní „korzo“, kde 
sa mladí ľudia stretávali a vzá-
jomne spoznávali. Viaceré štu-
dentky stredných škôl zostali 
takto „pod čepcom“ v Modre.
S nápisom „Chráňme dedičstvo 
našich otcov“ na budove starej 
majoliky v Modre na Súkeníc-
kej ulici som sa stretol ešte ako 
žiak začiatkom päťdesiatych 
rokov minulého storočia. Do 
školy sme chodili okolo vý-
robne majoliky, kde sme mali 
možnosť obdivovať prácu maj-
strov keramikárov. S ich súhla-
som sme si brali domov kúsky 
mazľavej hliny a pokúšali sa 
zhotoviť malé figúrky. Mojím 
koníčkom však bolo fotogra-
fovanie. Raz počas návštevy 
so spolužiakom Antonom Ma-
cháčkom som si všimol na re-

liéfe budovy majoliky, že na 
figúrke muža chýba hlava, kto-
rú pravdepodobne kameňom 
poškodil niektorý modranský 
šarvanec. Urobil som fotogra-
fiu a následne poslal do sati-
rického časopisu Roháč, kto-
rý publikoval podobné kritické 
príspevky a pranieroval nedo-
statky v spoločnosti. V prie-
behu mesiaca po uverejne-
ní príspevku boli figúrky nad 
vstupnou bránou opravené, čo 
ma potešilo. Dnes je umiest-
nený odkaz keramických maj-
strov nad vchodom do hotela 
a keramického múzea.
Rád spomínam na spoluprácu 
s redakciou „Pionierske novi-
ny“, kde som publikoval krát-
ke príspevky o činnosti pio-
nierskej organizácie v Modre. 
Písal som o brigádach, o kul-
túrnych podujatiach, ktoré 
po roku 1968 v meste organi-
zoval Ladislav Štefko, riadi-
teľ KD. Pri príležitosti stého 
výročia smrti Ľ. Štúra, v ro-
ku 1956 som pozval redakciu 
Pionierskych novín do Modry, 
aby napísali reportáž. Tá bola 
publikovaná spoločne s pre-

zentáciou činnosti pionierskej 
organizácie, ktorú redaktorka 
vysoko ocenila. Na uvedenú 
príhodu som si spomenul pri 
príležitosti spomienok 160. 
výročia úmrtia Ľudovíta Štúra 
v tomto roku.
Počas stredoškolského štúdia 
sme sa podieľali na výstav-
be športového štadióna, kto-
rú organizoval telovýchov-
ný funkcionár Ján Petrakovič. 
Publikoval som príspevky 
v denníkoch Smena, Hlas ľudu, 
Roľnícke noviny, Šport a iné. 
Najčastejšie to boli príspevky 
zo života študentov ako ná-
cvik spartakiády, o úspechoch 
modranských hádzanárov, kto-
rí bojovali v druhej lige. Pí-
sal som aj o spoločenských 
podujatiach ako boli sláv-
nosti vinobrania, zber hrozna 
v JRD Modra alebo o turisti-
ke v Modre, letovisku Harmó-
nia. Súčasťou príspevkov boli 
fotografie z podujatí. Študenti 
majú najkrajšie spomienky na 
nácvik spartakiády a vystúpe-
nie v Prahe na Strahove. Naj-
viac som publikoval príspevky 
zo športu, kde som zazname-
nal úspechy najmä ligových 
hádzanárov ako Stanka Škar-
čáka, Jozefa Zápražného, Já-
na Laudu, Jána Šimonoviča, 
Dušana a Martina Tótha, Jan-
ka Peška, Jána Dudáša, Pet-
ra Kadlečika, Laja Sládka 
a ďalších. Okrem hádzanárov 
úspešní boli i futbalisti ako 
Karol Ochaba, Jano Havran, 
Dušan Zima, Oskar Vojtech, 
Pavol Žigo, Vaško Jedlička, 
Samko Krošlák a ďalší. Aktív-
ni boli i volejbalisti, účastníci 
II. ligy ako Jaro Kintler, Fero 
Rasocha, Václav Kučera, Sve-
ťo Košický, Paľo Soldan, Paľo 
Voda, Tibor Žilinčan a ďalší. 
Ako dopisovateľ som dostal 
zopár korún, ktoré som „inves-
toval“ do nákupu fotopotrieb. 
Tak som mohol robiť čierno-
biele fotografie doma vo foto-
komore. Mal som radosť z vy-
darených záberov, ktoré mi 
v časopisoch aj publikovali. Za 

príspevky som dostal i ocene-
nie od riaditeľa JSŠ v Modre 
Viliama Capka a jeho zástup-
cu Jozefa Závodského, ktorý 
bol prísny na študentov, ve-
del ich získať pre matematiku 
i astronómiu. V archíve som 
našiel fotografiu učiteľa Me-
toda Vanča z prvomájového 
sprievodu v Pezinku, kde sme 
niesli transparenty vtedajších 
politikov. Zaujímavé sú foto-
grafie z nácviku spartakiády na 
starom futbalovom ihrisku pri 
cintoríne. Počas vysokoškol-
ského štúdia na VŠP v Nitre, 
spoločne s Jankom Dudášom, 
som robil už redaktora Roľníc-
kych novín a Západosloven-
ského vysielania Slovenského 
rozhlasu pre poľnohospodár-
stvo. Venoval som sa ľahkej 
atletike, šprintérskym disciplí-
nam v Slávii Nitra.
Záverom mojich spomienok 
chcem povedať že modranská 
hádzaná je stále na výslní, za 
čo patrí poďakovanie kolektívu 
športovcov, trénerov a funkci-
onárov. Mrzí ma však, že sláv-
na modranská majolika je na 
ústupe a odkaz „Chráňme de-
dičstvo našich otcov“ sme ne-
dokázali v súčasnosti ochrániť. 
Ponovembroví otcovia mesta 
akosi zabudli chrániť kultúrne 
dedičstvo nášho mesta. Platí to 
aj o starej historickej radnici, 
ktorá je „srdcom“ mesta. Po-
dobne vináreň „Zlaté hrozno“, 
ktorá preslávila naše poľno-
hospodárske a vinohradnícke 
družstvo, je symbolom úpad-
ku slovenského poľnohospo-
dárstva. Súčasný vinohradníc-
ky chotár, najmä na Hlinách 
je strašiakom civilizovanej 
krajiny. Odkaz starej keramic-
kej a vinohradníckej generácie 
by si mali všimnúť mladí po-
slanci z Lepšej Modry pri rea-
lizácii svojich zámerov, k čo-
mu im držím palce. Verím, že 
i súčasní študenti si budú vší-
mať nedostatky v meste, najmä 
v životnom prostredí, čo sa im 
v budúcnosti určite vyplatí. 

František MACH, 
Matik Modra

Na fotografii: Priateľské 
stretnutie niekdajších matu-
rantov.FO
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Pošlite aj vy darcovskú SMS
Pred 20. rokmi sme zapustili korene v regióne. Ľudia si nás spá-
jajú predovšetkým s podporovaním rôznych aktivít. Ako jedi-
ná grantujúca organizácia v regióne neúnavne povzbudzujeme 
a pomáhame realizovať skvelé nápady. Spájame subjekty, po-
dávame pomocnú ruku, vzdelávame, mobilizujeme. Podporuje-
me v malom ale pravidelne, zodpovedne, transparentne, za 20 
rokov sme získali pre región viac ako 1 500 000 eur. 

Aj pri oslave 20-tky myslíme 
na druhých. Jedným z účinných 
nástrojov je DMS - darcovská 
SMS správa v sume 2 €. Nadá-
cia dostane 96% ceny z každej 

SMS správy. Darca, ktorý chce 
podporiť dobrú vec, pošle SMS 
v tvare DMS REVIA (DMS 
medzera REVIA) na číslo 877 
spoplatnenú bežnou cenníko-

vou cenou mobilných operáto-
rov. Viac informácií o mecha-
nizme DMS nájdete na www.
donorsforum.sk.
Máme aj ponuku zasielania 
pravidelných SMS, ktoré sa 
automaticky pošlú z mobilu 
každý mesiac počas roka. To-
to posielanie aktivujete zasla-
ním SMS v tvare DMS START 
REVIA (DMS medzera START 
medzera REVIA). Po zaslaní 
maximálne 12 DMS bude pred-

platné pre dané telefónne číslo 
automaticky deaktivované. 
Vyzbierané prostriedky z tejto 
oficiálne zaregistrovanej verej-
nej zbierky pod č. 000-2016-
013509 podporia projekty v re-
gióne. V prípade, ak pošlete 
DMS v deň konania akcie, kto-
rú nadácia podporila, čiastka 
vyzbieraná v ten deň pôjde na 
podporu danej akcie. Viac in-
formácií nájdete na www.revia.
sk.

Miroslava PETRUŠOVÁ, 
Nadácia Revia

Kráľová opäť kráľovsky hodovala 
Kráľová je od nepamäti sú-
časťou Modry, no zachováva 
si svoj vidiecky ráz a tradície. 
Históriu a ľudové zvyky naj-
viditeľnejšie reprezentuje Ob-
čianske združenie Kráľovan, 
ktoré aj v tomto roku pripravilo 
spoločne s mestom Modra ob-
ľúbené Kráľovské hodovanie 
v sobotu 14. mája. Na podu-
jatí nechýbala hojnosť dobré-
ho jedla a vína, veselá zábava, 
alegorický sprievod 
predstavujúci život 
obyvateľov, uvede-
nie očakávanej no-
vej knihy o Kráľovej 
a súťaž v pečení naj-
lepšej rolády.
Kráľovská lajdi-
nontka 2016/súťaž 
o najlahodnejšia ro-
ládu:
1. miesto a titul 
Kráľovská lajdi-

nontka 2016: Ľubomíra Kal-
nassyová (Modra)/ „Pohádko-
vá roláda” (na foto)
2. miesto: Denisa Kovacsová 
(Dubová)/ „Malinové panop-
tikum”, Michaela Hudecová 
(Kráľová)/ „Pribináčiková ro-
láda”
3. miesto: Vlasta Bartošová 
(Kráľová)/ „Orechová roláda“
Šikovným cukrárkam srdečne 
blahoželáme! (red)
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Martin Bibza - mladý lekár Tropického tímu Slovenska
Rozprávanie o troch mesiacoch života v Južnom Sudáne
MUDr. Martin Bibza. Dvadsaťsedemročný Modran, amatérsky fotograf. Pracuje ako 
lekár I. ortopedicko-traumatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava - 
Ružinov, predtým zamestnaný a teraz aktívne spolupracujúci ako lekár Tropického 
tímu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Absolvo-
val niekoľko zdravotníckych misií v Indii, Južnom Sudáne, Libanone, na maďarsko-
-rakúskych a chorvátsko-slovinských hraniciach.

Byť lekárom je najmä povolanie. Martin Bi-
bza je však doktorom, ktorému je povolanie 
aj poslaním. Ste mladý človek, so záujmami, 
s potrebou prežiť toho čo najviac. Ak sa však 
rozhodnete zbaliť batožinu a odísť ďaleko od 
rodiny a priateľov, od svojich pacientov, pre-
tože pomoc potrebujú iní v krajine bez jedla, 
vody a liekov, to chce istú dávku odvahy.
V spojitosti s potrebou ukázať verejnosti, aký 
je bežný život v krajine zmietanej občianskou 
vojnou, pozval Martin Modranov na svoju 
prezentáciu do kultúrneho domu v podvečer 
5. júna. Viac o svojich zážitkoch z Južného 
Sudánu, o živote s ľuďmi, ktorým často chý-
bajú základné životné potreby a lieky, o práci 
v nemocnici v dedine Marial Lou, kde praco-
val na detskom oddelení počas humanitárnej 
zdravotníckej misie v roku 2014, nám prezra-
dil Martin Bibza v rozhovore.

Martin, cesta do Južného Sudánu nebola 
Vašou prvou. Ako vzniklo rozhodnutie za-
pojiť sa do projektu Tropického tímu leká-
rov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave? Človek si 
predsa len povie: lekárov potrebujeme aj 
my, tu doma, na Slovensku... Tak ako to bo-
lo vo Vašom prípade?
Už ako študent som túžil ísť pracovať v rám-
ci projektu do niektorej z rozvojových krajín. 
Páčila sa mi táto práca. Pravidelne som na-
vštevoval kurzy lekárov Tropického tímu pod 
vedením pánov profesorov Krčméryho a Ben-
cu. Po skončení štúdií na univerzite som vyu-
žil ponuku Vysokej školy zdravotníctva a so-
ciálnej práce sv. Alžbety odísť pracovať do 
Indie, kde som pôsobil tri mesiace ako lekár 
v programe pre podvyživené deti. Mesiac po 
návrate som dostal ďalšiu ponuku vycesto-
vať do Južného Sudánu do nemocnice Marial 
Lou. Tu sme poskytovali zdravotnú pomoc 
komplexne, pretože nebolo možné posielať 
pacientov do ďalších zariadení. Dostal som sa 
tam priamo aj k operačným výkonom a nado-
budol som ďalšiu prax a osobné skúsenosti. 

A čo podmienky na prácu v tejto krajine? 
Mali ste elektrinu a pitnú vodu? Dá sa vô-
bec pracovať, žiť a liečiť vo svete, ktorý je 
celkom odlišný od sveta, v ktorom bežne ži-
jeme, v ktorom nám vlastne nič podstatné 
nechýba?

Podmienky na prácu a ži-
vot sú v tejto krajine dia-
metrálne odlišné od tých, 
ktoré poznáme bežne 
u nás v nemocniciach. 
Avšak vzhľadom na pro-
striedky, ktoré sme mali 
k dispozícii sme sa sna-
žili poskytnúť maximum 
pre pacientov. Vo veľkej 
časti dokázali aj v obme-
dzenom režime našich pa-
cientov úspešne liečiť. Napríklad z laboratór-
nych testov sme mohli robiť len tie základné, 
mali sme len časť najpotrebnejších liekov, bo-
li problémy so skladovaním a chladením nie-
ktorých liečiv. Oblasť Južného Sudánu, azda 
s výnimkou hlavného mesta, nie je pokrytá 
sieťami ako elektrina a voda. V rámci nemoc-
nice sme mali vlastné solárne panely a vyko-
panú vlastnú studňu s čerpadlami a zásobník-
mi vody a tiež samostatný systém spracovanie 
odpadu. Celkovo sme boli z tohto ohľadu ako 
nemocnica autonómni, celý systém bol veľmi 
dobre vypracovaný a to bola zásluha viace-
rých krajín. 

Do nemocnice v Marial Lou k vám prichá-
dzali aj pacienti z oblastí vzdialených nie-
koľko desiatok kilometrov. Čo ste najčas-
tejšie spoločne s kolegami liečili? Boli to 
choroby, zranenia alebo zlomená duša? 
Z tých najčastejších diagnóz, ktoré dostali pa-
cienta až na hospitalizáciu, boli na mojom det-
skom oddelení najmä malária, infekčné ocho-
renia dýchacích ciest, hnačky s dehydratáciou 
zväčša infekčného pôvodu alebo rôzne zrane-
nia. Úrazy u detí boli najmä pády alebo po-
páleniny, u dospelých zasa strelné zranenia. 
U dospelých sa častejšie vyskytovala aj bru-
celóza, čo je bakteriálne ochorenie, ktorá sa 
najčastejšie prenášala konzumáciou tepelne 
nespracovaného kravského mlieka. Celkovo 
tamojší pacienti reagovali veľmi dobre na na-
šu liečbu. Myslím si, že z veľkej miery to je 
spôsobené tým, že majú zväčša jednu diagnó-
zu a inak sú celkovo zdraví. Už to, že sa doži-
li dospelého veku, je známkou dobrej funkcie 
ich imunitného systému. Južný Sudán je kraji-
nou s jednou z najvyšších detských úmrtností. 
Okrem toho sa s väčšinou liekov podávaných 
v nemocnici stretli po prvýkrát v živote. Nie-

kedy stačilo spraviť z lekárskeho hľadiska len 
málo a efekt bol veľmi uspokojivý.

Južný Sudán je označovaný ako najnesta-
bilnejšia krajina sveta. Denný rytmus tu 
často udáva občianska vojna. Aký je teda 
bežný deň v Južnom Sudáne? Ako tam ži-

jú obyvatelia a ako tam žil slo-
venský doktor medicíny? 
V čase, keď som v Južnom Su-
dáne ja pôsobil, nebol v danej 
dedinke alebo blízkom okolí ne-
jaký vážny konflikt. Ibaže vzhľa-
dom na to, že každý tam vlastní 
samopal, tak pomerne často sa 
objavovali miestne prestrelky 
najmä kvôli kravám, pretože tie 
majú v tejto krajine najväčšiu 
hodnotu. Ďalej sa objavili občas 

následky konfliktu dvoch najväčších kmeňov, 
Dinkov a Nuerov. Pamätám si prípad, kedy 
Dinkovia išli lúpiť kravy k Nuerom, čoho vý-
sledkom bolo niekoľko mŕtvych a zranených. 
K nám prišlo naraz viac ako 10 pacientov so 
strelnými poraneniami, pričom tie najťažšie sa 
k nám ani nedostali, pretože konflikt sa odo-
hral viac ako 100 kilometrov od nás. 

Občianska vojna je vážna vec. Popri svojej 
práci ste mali čas a myšlienky obávať sa aj 
o svoj vlastný život? Alebo bola nemocni-
ca neutrálnym územím, v ktorom nehrozilo 
nebezpečenstvo?
Osobne som mal rešpekt pred určitým kona-
ním a dával som si pozor na rizikové situácie, 
ktoré tam mohli vzniknúť. Teda snažil som 
sa nebyť v nesprávnom čase na nesprávnom 
mieste. Vo všeobecnosti som nemal pocit stra-
chu, i keď sa z času na čas strieľalo aj povedľa 
nemocnice. Ibaže tamojší ľudia takýmto spô-
sobom z času na čas vyjadrovali aj radosť - len 
tak si vystrelili. 

Ak by nastala situácia, že by sa musela 
nemocnica zatvoriť, boli by ľudia bez po-
moci misijných lekárov z tropického tímu 
bezradní? Vedeli by si inak pomôcť? Pred-
pokladám, že využívajú bylinnú liečbu 
a služby miestnych liečiteľov...
Aj počas nášho pracovného tri a pol mesačné-
ho pobytu veľká väčšina pacientov z dedinky 
a okolia do nemocnice vôbec neprišla. Stále 
boli naviazaní na ich pôvodnú kultúru vrátane 
tradičnej medicíny. Do styku s ňou sme pri-
chádzali často vtedy, keď sa miestnym šama-
nom nepodarilo pacienta vyliečiť a ten prišiel 
nakoniec k nám do nemocnice. Šamani však 
nechceli prísť o svojich zákazníkov a tak pr-
votne urobili rituál, ktorým chceli človeka vy-
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liečiť, no keď to nepomohlo, tak ho poslali k nám 
na doliečenie. Myslím, že častokrát bola ich liečba 
kontraproduktívna, no neviem to zhodnotiť celkom, 
pretože, ak bola účinná, tak sa k nám už vyliečený 
pacient nedostavil. 

Čomu sa venoval slovenský lekár vo svojom 
osobnom voľne v Južnom Sudáne? Boli vôbec 
takéto chvíle?
Boli dni, kedy sme sa nezastavili a pacientov bolo 
veľa, no naopak boli aj dni, keď sme mali menej 
pacientov a viac voľna. Napríklad vtedy ak pršalo 
a pacienti, ktorí mali prísť na vyšetrenie sa nedosta-
vili, pretože by sa museli hodiny a kilometre, nieke-
dy desiatky kilometrov brodiť v bahne. Vtedy som 
rád čítal knihy alebo inokedy fotografoval. Pozeral 
som rôzne filmy alebo som chodieval pravidelne be-
hávať do okolia. Na beh som sa vždy tešil a nepoci-
ťoval som ani pocit ohrozenia, pretože tunajší nás už 
poznali, vedeli kto je lekár a správali sa k nám ko-
rektne a priateľsky a spolu s kolegami nás rešpekto-
vali a vedeli, že sme tam kvôli nim a pomáhame im.

Kolegov z akých krajín ste mali v nemocnici? 
Časom sa počty kolegov, ktorí neboli miestni - ta-
kzvaných expatov, menili. Prišiel som s jednou ko-
legyňou - gynekologičkou pracujúcou v Česku, 
ktorá sa po mesiaci musela vrátiť do práce. Potom 
prišiel taliansky chirurg a jeden český chirurg, zo 
Slovenska prišiel kolega infektológ. Ďalej sme mali 
štyroch expatov z Ugandy s odbornosťou tzv. cli-
nical officer, ktorí dokázali robiť skoro všetko ako 
lekári, aj keď nemali potrebný titul, V podmien-
kach Južného Sudánu sú však schopní liečiť väčšinu 
diagnóz veľmi uspokojivo. Nemô-
žem zabudnúť na riaditeľa nemoc-
nice, lekára, ktorý bol priamo Sudá-
nec z kmeňa Dinkov. To bolo veľmi 
dobré, pretože na vedúcej pozícii si 
ani neviem predstaviť niekoho, kto 
by nebol domáci. Miestni by iného 
neakceptovali. Ostatní zamestnanci 
boli miestni obyvatelia - Dinkovia. 
Bolo obdobie, kedy som bol ako le-
kár v nemocnici sám, pomáhali mi 
kolegovia z Ugandy, spomínaní cli-
nical officeri a vo veľa prípadoch 
vedeli toho oveľa viac než ja. I keď 
nemali toľké detailné vzdelanie, no 
mali potrebnú prax. Boli mi oporou 
a vedel som sa vždy s nimi poradiť. 

Pomáhal vám, lekárom, tamojší riaditeľ nemoc-
nice v komunikácii s pacientami, ak im bolo nut-
né vysvetľovať veci ohľadne liečby a liekov?
To bolo individuálne. Nie vždy bol čas na vysvetľo-
vanie. On bol tiež doktor a mal ambulanciu, v ktorej 
ordinoval a naviac mal ešte rozhodovaciu funkciu 
ako riaditeľ. Komunikácia s pacientom prebiehala 
tak, že väčšina našich ošetrovateľov bolo z kmeňa 
Dinkov a tak pacientom aj tlmočili. Niektorí pa-
cienti naše odporúčania rešpektovali, iní nie. Vždy 
to bolo individuálne. Zrozumiteľne sme sa snaži-

li vysvetliť dôvody prečo lieky brať, prečo ich ani 
pri výskyte niektorých nežiaducich účinkov nevy-
nechať a podobne. 

Z hľadiska diagnóz, ochorení alebo zranení stre-
tli ste sa s niečím, čo ste nepoznali alebo čo vás 
prekvapilo? 
Bolo tam viacero diagnóz, s ktorými sa u nás ne-
stretneme. Z tohto hľadiska to bola pre mňa nová 
a dobrá skúsenosť spoznávať. Z tých málo známych 
v našich končinách to bol kožný antrax alebo spo-
mínaná brucelóza, bakteriálne ochorenie, ktoré sa 
šírilo z nespracovaného kravského mlieka. Tá mala 
viacero rôznorodých príznakov. 

Keď hovoríme o mlieku, strave. Čo najbežnejšie 
jedia tunajší ľudia v Južnom Sudáne a čo jedával 
lekár zo Slovenska?
Strava je u nich veľmi jednoduchá a jednotvárna. 
Mlieko, pestovali arašidy, cirok, kukuricu, rôzne 
plodiny na stromoch, ktorých lokálne názvy si žiaľ 
nespomeniem. My sme mali tiež jednotvárnu stra-
vu. Nakupovať potraviny pre nás sme chodievali na 
20 kilometrov vzdialený trh. Na raňajky sme jedá-
vali čapaty - čo sú mastné placky alebo mandazi, 
čo je niečo na spôsob fašiangových šišiek. Na obed 
sme mali fazuľu s ryžou a kozie mäso a na večeru 
bolo to isté. Tri mesiace sme mali zhruba rovnakú 
stravu, raz za čas obohatenú nejakou rybou alebo 
zelenými listami. Najviac mi v strave chýbala prá-
ve zelenina a ovocie. Podmienky na pestovanie plo-
dín tam podľa mňa sú, len miestni zeleninu a ovocie 
pestovať nezvyknú. 

Dnes ste lekárom v špecializo-
vanej príprave na I. ortopedic-
ko-traumatologickej klinike 
Univerzitnej nemocnice Bra-
tislava - Ružinov. Zostávate 
nateraz v pohodlí domoviny? 
Skôr vzbudzujete dojem, že 
vás vaša dobrodružná povaha 
vysunie znova do sveta, pomá-
hať iným...
Rád by som zostal aj na Sloven-
sku, aj by som rád išiel na ne-
jaký ďalší projekt. Ideálne by 
bolo, kebyže to môžem kombi-
novať - povedzeme 3 mesiace 
v zahraničí a 9 doma. Musím sa 
však vždy dohodnúť vopred so 

zamestnávateľom tu na Slovensku, takže to nie je 
celkom jednoduché. Chcel by som si urobiť aj ates-
táciu, no humanitárne zdravotnícke projekty sa ne-
započítavajú do praxe, takže sa mi predlžuje čas, za 
ktorý by som si inak špecializáciu mohol spraviť. 
A áno, veľmi rád cestujem a spoznávam. Aj preto sa 
vždy teším novej príležitosti, kedy popri práci mô-
žem spoznávať svet. 

Za rozhovor ďakuje Jana KUCHTOVÁ

Na fotografiách: Martin Bibza - lekár z Modry;
Malý pacient v nemocnici Marial Lou.

TITUS
OPTIKA 

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy
na všetok tovar

Využite kvalitné služby za nízke ceny.

PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 a 14.00 - 18.00

SOBOTA:
9.00 - 12.00

 HODINKY
Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 50 88

Kynologické 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
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Z histórie Huncokárov na Piesku
Steinerovci

Na prelome tridsiatych a šty-
ridsiatych rokov minulého sto-
ročia stálo v centre Piesku len 
zopár budov. Boli tam aj 3 ka-
menné huncokárske domčeky, 
ktoré sú zachytené tiež na mape 
z roku 1851. V jednom z tých-
to domčekov, ktorý dodnes sto-
jí (nachádza sa medzi kaplnkou 
a nemeckou školou) žila rodina 
Steinerovcov. Hlava rodiny Ru-
dolf Steiner nechýba ani na fo-
tografii 19 drevorubačov (zve-
rejnenej v predošlom čísle) - je 
jedenásty zľava.

Drevorubač i vinár
Prvý záznam o narodení dieťa-
ťa s menom Steiner na Piesku 
je z 23. 1. 1824, kedy sa rodi-
čom (drevorubačom) Sebastia-
novi Steinerovi a Anne rodenej 
Aschenschwandtnerovej naro-
dil syn František. O tri gene-
rácie neskôr sa narodil Rudolf 
Steiner. Začiatkom 20. storo-
čia si Huncokári stále udržiava-
li svoj spôsob života na lesnej 
samote, odlišný od života ľudí 
„zdola“. No predsa len, vzhľa-
dom na pokrok v doprave a aj 
zmenu spoločenského zriadenia 
(vznik 1. republiky), dochádza-
lo k postupnému zbližovaniu 
drevorubačov s ostatnými oby-
vateľmi. Dôsledkom toho bo-
li zmiešané manželstvá a tiež 
v niektorých prípadoch i zme-

na spôsobu obživy. Rudolf Ste-
iner si založil rodinu. So svo-
jou manželkou Klotildou (bola 
to vychýrená krásavica) mali 3 
dcéry - Lotu, Irenu a Hildu. To 
že nemali chlapca nebola v hun-
cokárskom prostredí žiadna vý-
nimka. Nevedno prečo, ale väč-
šinou sa tam rodili dievčatá. 
Steinerovci vedeli dobre hos-
podáriť a z našetrených peňazí 
si dole v Modre kúpili vinohrad 
a otvorili si i viechu. Takto si na 
tie časy spomína 90 ročná pani 
Pátková (narodená na Piesku 
ako Schwandtnerová): „Steine-
rovci mali dole v Modre veľký 
vinohrad a my sme im tam cho-
dili aj pomáhať oberať hroz-
no, vždy sme dostali za odmenu 
vedro plné hrozna. U seba, ho-
re na Piesku si otvorili viechu. 
A do tej viechy chodievali všeli-
jakí muži, čomu bola Steinerova 
žena veľmi rada, lebo ona mala 
rada mužskú spoločnosť“.

Schöne Loti
Nepochybne najvýraznejším 
členom Steinerovej rodiny bo-
la jeho krásna manželka Klo-
tilda, ľudia o nej hovorili ako 
o „schöne Loti“. Ona si bo-
la svojej príťažlivosti vedomá 
a rada prijímala komplimenty 
od návštevníkov, ktorí k nim 
zavítali. Jej manžel ju mal rád, 
ale samozrejme aj žiarlil. Keď 
išla do Modry nakupovať, tak 

jej pre istotu ako sprievod nie-
kedy pridelil malého Vincka 
Grausa. Vinco si na to takto 
spomína: „Ja som bol vtedy eš-
te malý, nemal som ani 10 ro-
kov, no pamätám si na to. Stei-
nerova žena chodievala dole do 
Modry na nákupy a mne Steiner 
povedal, aby som išiel s ňou. 
Tak som išiel. Keď sme prišli do 
Harmónie, tam ju niekedy čakal 
horár. Oni mi potom kúpili cuk-
ríky a ja som sa o nich nestaral, 
bol som rád, že mám cukríky. 
Ani som nikomu nepovedal, že 
sa tam stretli“. 

Odsun do Nemecka
Po skončení vojny ani Steine-
rovci neunikli deportácii do Ne-
mecka. Celá rodina aj s tromi 
dorastajúcimi dcérami musela 
ísť do zhromažďovacieho tábo-

ra v Bratislave a odtiaľ ich vy-
viezli do Nemecka. V šesťde-
siatych rokoch, keď sa politická 
situácia zmiernila, prišli pozrieť 
miesta odkiaľ museli odísť. Po-
tom ešte niekoľkokrát. V Ne-
mecku udržiavali kontakt aj 
s ostatnými rodinami, ktoré boli 
z Piesku nútene vyvezené. Tak 
sa stalo, že jedna z troch dcér - 
Irenka sa v Nemecku vydala za 
Rudolfa Kerna z Piesku. Lotka 
a Hilda si za manželov zobrali 
Nemcov.

Na fotografii: Spoločná foto-
grafia rodiny zo svadby dcéry 
Ireny (už v Nemecku po vyve-
zení zo Slovenska). Horný rad: 
dcéry Lota a Hilda, dolný rad: 
ženích Rudolf Kern, Klotilda 
Steinerová (schöne Loti), jej 
manžel Rudolf Steiner, nevesta 
Irena Steinerová.

Ján GRAUS

Letné i zimné ovocie 
Prefrčali sme štvorkilometrovým tunelom 
Sozina a za sebou nechávame farebné ob-
rázky vnútrozemia. Vychádzame z betóno-
vej diery tunela a zrazu je tu akosi viac žia-
ry, svetla, viac modrej i oslnivo bielej. Sme 
na čiernohorskom jadranskom pobreží. 
Putujeme na juh a v Ulcinje odbočujeme 
na sever. Ocitáme sa v divokom kraji al-
bánskeho pohraničia, Sivé skaliská, zelené 
kroviny, roztrúsené sady, vinice, záhrady. 
Skromné obydlia, pasúce sa kravky, stáda 
kôz prebiehajúcich cez cestu a nápisy v re-
či, ktorej nerozumiem. Úzkou a hrboľatou 
cestou vychádzame na návršie a z kopca sa 
spúšťame nadol. Ešte dve-tri zatáčky a už 

sme v osade Briska Gora. 
„Tu bývajú už iní hospo-
dári“, prehovorí Mladen. 
Vzorne obrobené hony vi-
níc, sady mandarínok, tri 
rady olivovníkov, zele-
ninové záhony a stromy 
granátových jabĺk roz-
trúsené všade po okolí. 
Pred pekným stavaním 
nás víta on i ona. Manželia 
Milovičovci. On starousadlík, 
ona z Vojvodiny. Fešní mladí ľudia, 
Hneď na terase sa do veľkých čiaš nalieva 
Vranac Status 2008. Sopsvena berba, zber 

z vlastných viníc. Nehnevajte sa, hneď 
to inak chutí... A už je tu pohostenie. 

Letné i „zimné“ ovocie. Grilova-
né baklažány, cuketa, paprika, 

paradajky, mladý cesnak, 
červená cibuľa. Plus 

misa ovocia. Sliv-
ky, broskyne, mar-
hule, figy, hrozno. 
To všetko repre-

zentuje leto. Nuž 
a zimné ovocie? Domá-

ci nechápu a ja musím vy-
svetľovať. U nás tak nazývame 

naše mäsové trvanlivé výrobky. 
I váš pršut, kulen, bravčovo-divinové 

klobásy, sušená pančeta. To je vaše čierno-
horské zimné ovocie! Fedor MALÍK st.
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Spomíname
V rodnej hrudi zeme modranskej odpočíva 15 rokov 
v pokojnom spánku, ale v pamäti našej bude pamiat-
ka na neho stále živá. Dňa 6. 6. 2016 sme si pripo-
menuli 15. výročie, čo nás navždy opustil náš milo-
vaný otec, dedko a pradedko Augustín Peško. Kto žil 

v srdciach tých, ktorých opustil, ten vlastne ani keby nikdy nezomrel. 

Tichá spomienka
Nič už nie je také, aké bolo predtým, stále je smutno 
a ťažko nám všetkým. Všade okolo chýbaš Ty a Tvoj 
hlas, mal si rád život, my Teba a Ty nás. Čas plynie 
ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád nemôže za-
budnúť. To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie. Dňa 29. 6. 2016 uplynie 
rok, čo tíško odišiel náš milovaný syn Robko Petráš. Kto ste ho po-
znali a mali ho radi, venujte mu prosím s nami tichú spomienku. 
S láskou, úctou a hlbokým žiaľom spomínajú rodičia, súrodenci In-
ka a Jožko s rodinami a ostatná rodina.

Spomíname
Dňa 12. mája 2016 uplynuli 4 roky od smrti stredo-
školského profesora Mgr. Žigmunda Macha, ktorý 
celú svoju pedagogickú dráhu pôsobil na Strednej 
odbornej škole vinársko - ovocinárskej v Modre 
pri výchove mladých vinohradníckych odborníkov. 
Bol náročný pedagóg. Na prelome tisícročia každoročne iniciatív-
ne pripravil pre desiatky študentov spoločnú letnú poľnohospodár-
sku brigádu v Dolnom Rakúsku, spojenú s poznávaním kultúrneho 
dedičstve našich susedov. Na tieto prázdninové brigády účastníci 
s vďakou spomínajú.

Spomíname
V júni 2016 uplynulo už 10 rokov 
odkedy nás opustila naša drahá ma-
mička, babka a prababka Božena 
Steinhübelová rodená Hančíková 
a 11 rokov od odchodu jej manžela 

Jána Steinhübela. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 
Syn Jozef s rodinou.

Tichá spomienka
Dňa 15. mája 2016 sme si pripomenuli ne-
dožité 92. narodeniny našej drahej mamič-
ky a babičky Matildy Rarigovej. V týchto 
dňoch tiež uplynie smutných 15 rokov, čo 
nás navždy opustil aj náš otec a starý otec 
Štefan Rariga. Spomíname na nich s láskou a prosíme všetkých, kto-
rí ste ich poznali, venujte im milú spomienku. Rodina Rarigová.

Spomíname
V máji 2016 sme si pripomenuli prvé výročie od 
úmrtia predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Modre Jaroslava Kintlera, ktorý viac ako 13 ro-
kov úspešne viedol mestskú spoločenskú organizá-
ciu seniorov. Počas svojho funkčného obdobia ve-
noval pozornosť organizovaniu spoločenských podujatí zameraných 
na šport, kultúru, vzdelávanie, zdravotnú a rekreačnú starostlivosť 
a iné činnosti. Úspešne rozvíjal družobnú spoluprácu medzi mesta-
mi Modra, Hustopeče a Benátky nad Jizerou. Členovia JDS v Modre 
s úctou spomínajú na svojho predsedu. (fm)

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 / S p e k t r u m

Narodili sa
Bittnerová Kornélia 27. 5.
Juran Sebastián 5. 5.
Kubánová Dominika 27. 5.
Malcovský Tomáš 12. 5.
Mišenčík Alex 26. 5.
Pelikán Adam 2. 5.
Repová Jana 16. 5.
Váleková Emily Elizabeth 16. 5.

Opustili nás
Mahdal Bronislav, 44 r. 1. 5.
Fančovič Pavel, 74 r. 22. 5.
Reichová Anna, 65 r. 31. 5.

Jubilanti
95 ročný

Petrakovič František 20. 6.
85 roční

Havranová Jozefína 1. 6.
Troják Ján 7. 6.

80 roční
Kováčová Terézia 10. 6.
Peško Augustín 1. 6.

75 roční
Drinová Ľudmila 5. 6.
Galáš Fedor 10. 6.

SpoločenSká kronika

Ing. Kallová Edita 14. 6.
70 -roční

Čížová Emília 26. 6.
Juran Peter 1. 6.
Mikláš Milan 3. 6.
JUDr. Németh Zoltán 7. 6.
PhDr. Petrakovič František 6. 6.
Skukálková Anna 30. 6.
Zemancová Inocencia 11. 6.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyv. 

Zosobášili sa
Stanislav Kamiš
a Eva Szabová 21. 5.
Tomáš Dudo
a Jana Ružek 28. 5.
Michal Urbanovič
a Michaela Kratochvílová 11. 6.
Tomáš Tschur
a Martina Čistá 11. 6.
Lukáš Kotes
a Monika Hlubovičová 11. 6.

Eva HORNÁČKOVÁ,
matrikárka

Alkohol a neplnoleté osoby
V piatok 20. 5. 2016, vo večer-
ných hodinách, vykonala Mest-
ská polícia v Modre v súčinnosti 
s hliadkami štátnej polície pre-
ventívnu akciu zameranú na kon-
trolu modranských reštaurácií 
a pohostinstiev. Policajti kontro-
lovali, či nedochádza k porušo-
vaniu zákazu podávania, predá-
vania alebo umožnenia požívania 
alkoholických nápojov osobám 
mladším ako 18 rokov. Skontro-
lovaných bolo 5 prevádzok. U 15 
osôb bola vykonaná dychová 
skúška, pričom u dvoch mladis-
tvých bolo zistené požívanie al-
koholických nápojov. V týchto 
prípadoch sa začalo objasňova-
nie priestupku na úseku ochrany 
pred alkoholizmom a mladistvé 
osoby si na mieste prevzali ro-
dičia. 
Mestská polícia Modra upozor-
ňuje, že preventívna akcia nebo-

la posledná, a že je nutné myslieť 
na dodržiavanie zákona o ochra-
ne pred zneužívaním alkoholic-
kých nápojov. Podľa neho sa ma-
loletá osoba do 15 rokov nesmie 
zdržiavať bez dozoru svojich 
zákonných zástupcov po 21.00 
hod. večer na verejne prístupných 
miestach, v ktorých sa podávajú 
alkoholické nápoje. Zároveň platí, 
že neplnoleté osoby nesmú poží-
vať alkoholické nápoje alebo iné 
návykové látky. Ak polícia zistí 
porušenie zákona, vyvodí dôsled-
ky voči dotyčnej osobe .V opač-
nom prípade môže obec uložiť 
zákonnému zástupcovi maloleté-
ho finančnú sankciu až do výšky 
33 eur a mladistvému obec uloží 
pokarhanie. V odôvodnených prí-
padoch je možné zakázať navšte-
vovať verejne prístupné miesta 
a miestnosti, v ktorých sa podá-
vajú alkoholické nápoje. V zmys-

le tohto zákona môžu 
byť postihnuté aj oso-
by, ktoré umožnia ne-
plnoletým požiť alko-
holické nápoje a iné 
psychotropné látky.
Stanislav STRAKA, 
zástupca náčelníka 

MsP Modra
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Malokarpatské emócie v Piešťanoch
Za účasti autorov, prizvaných hostí i širokej verejnosti sa usku-
točnilo slávnostné otvorenie výstavy diel z tvorby umelcov ži-
júcich v Malokarpatskom regióne, ktorú pod názvom Malo-
karpatské emócie spoločne pripravili v priestoroch Mestského 
kultúrneho strediska v Piešťanoch Klub sprievodcov mesta Pez-
inok, KSC Fontána, Rozina Lehotská- Bollová, Martin Dzurek, 
Andrej Frič, Ján Granec, Mária a Oskar Hanuskovi, Darina 
Lichnerová, Júlia a Igor Piačkovci a Anton Vizner.

Pre občanov a návštevníkov sve-
toznámeho kúpeľného mesta pri-

pravili svoje maľby i grafiky, 
sochy, drevorezbu, tkáčske vý-

robky i paličkovanú čipku, kto-
rú dopĺňali obrazy maľované na 
skle i exkluzívne diela z rúk na-
šich keramikárov k tým sa pripo-
jili i grafické listy a známkotvorba 
manželov Piačkovcov a tiež bo-
li predstavené vzácne knihy ako 
Zlatá kniha Rozprávky z Tisíc 
a jednej noci, ktorú ilustroval žiak 
Albína Brunovského Igor Piačka.
V slávnostnom príhovore vyslo-
vila riaditeľka Kultúrneho domu 
Piešťany vďaku autorom za ich 
diela, ktoré predstavujú malokar-

patské mestá i krásnu prírodu. 
Kurátor P. Ronec predstavil auto-
rov a ich diela, osobitne figurálnu 
keramiku M. Hanuskovej a pri-
pomenul, že po prvý raz sa pred-
stavila i ako maliarka obrazov, na 
ktorých podobne ako v kerami-
ke dominujú naše krásne ľudové 
kroje. Veľký úspech mali šperky 
od drevorezbára A. Viznera a dá-
my zaujala paličkovaná čipka D. 
Lichnerovej, ktorá spolu s M. 
Dzurekom reprezentovala mesto 
Modru. (red, pr)

Na fotografii: Umelci z Modry 
v Piešťanoch.

Vandrovník - hrnčiar 
Dokument z trezoru
Magistrát slobodných kráľovských miest bol oprávnený vydávať 
tzv. Vandrovnícke knižky pre svojich obyvateľov. Občan, ktorý 
vlastnil vandrovnícku knižku sa mohol bez obáv pohybovať po 
celom Uhorsku a hľadať si prácu, uplatnenie podľa odporúča-
nia, praxe a skúseností, ktoré nadobudol u svojho majstra i počas 
vandrovania. Každý vandrovník musel rešpektovať nariadenie 
„pravidiel“, ktoré boli 16. júla 1816 vytlačené v Banskej Bystrici 
v tlačiarni Filipa Macholda na nové nariadenie Kráľovskej rady 
z roku 1805 za Leopolda II. Staršie nariadenie bolo z roku 1636.

Pozerám na šiestu a siedmu stra-
nu vandrovníckej knižky Jána 
Majnholda hrnčiara, môjho pra-
-deda z ôsmeho pokolenia rodu 
od roku 1562. Nízkej postavy, 
štíhleho vzrastu, s gaštanovými 
vlasmi, belasými očami, slobod-
ného (čiže nezadaného).... Text 
v maďarskom jazyku je na šies-
tej, v slovenskom na siedmej 
strane. V bode číslo 3 sú zaují-
mavé odchýlky. V maďarčine je 
napísané, že ak vandrovník nedo-
stane v priebehu 48 hodín prácu, 
nemôže sa ísť zabávať. V bode 
číslo 3 v slovenskom jazyku je 
napísané, že ak majiteľ tejto van-

drovníckej knižky 
nedostane robo-
tu za 2 x 24 hodín 
nesmie sa zabávať. 
Neviem teda, či 
bolo v tomto prí-
pade výhodnejšie: 
48 hodín alebo 2 x 
24 hodín? Hrnčiar 
(János) Ján Majn-
hold v roku 1840 
precestoval so 
svojou vandrov-
níckou knižkou 
nielen Maďarsko, 
Rakúsko ale i Ru-
munsko. Pracoval 

ako uznávaný hrnčiar, ktorého 
majstri odporúčali aj do ďalšej 
praxe v iných mestách Rakúsko-
-Uhorska. Hovorí sa, že šíril dob-
ré meno hrnčiarskemu a džban-
kárskemu cechu.
Slovenskí vandrovníci neboli len 
hrnčiari, džbankári, ale i drotári 
(najmä), šafraníci, pláteníci, čip-
kári, olejkári, sklári a ďalší. Stali 
sa známymi v celej Habsburskej 
monarchii, Poľsku, Rusku, ba 
prenikli aj do krajín západnej Eu-
rópy, ázie a Severnej Afriky. Ro-

bili dobré meno nielen sebe, svoj-
im cechom a majstrom u ktorých 
sa vyučili. Spoznali svet, mali 
širší rádius vedomostí ako tí, kto-
rí „sedeli za pecou“ doma, hoci 
im patril povedzme, zemiansky 
rang.
Továrenská výroba časom vytla-
čila vandrovníckych remeselní-
kov z európskych a uhorských 
ciest. Napokon sa usadili doma 
a zapojili sa do manufaktúrnej 
výroby. 
O hrnčiarovi Jánovi Majnholdo-

vi viem, že pracoval 
v Ľubietovskej ma-
nufaktúre, ale aj na 
vlastnú päsť. Ostala 
nám po ňom iba van-
drovnícka knižka, 
ktorá je dokladom 
hrnčiarskeho cechu 
a slovenských van-
drujúcich hrnčiarov 
a džbankárov. Emil 

MAJNHOLD,
keramikár

Na fotografii: Titul-
ná strana vandrov-
níckej knižky.

FARMÁRSKY KOŠÍK

VAJANSKÉHO 
54, MODRA

 (VEDĽA HOTELA MAJOLIKA)
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Podeľte sa so svojim príbehom 
z niekdajšieho Hotela Zochova chata
Známe historky o Karpatskom vlkovi (bývalom riaditeľovi ho-
tela Zochova chata), príbehy z mladosti z turistických výletov 
alebo spomienky na prvý bozk v tieni bukového lesa, povestné 
grilovačky, oslavy Silvestra či nezabudnuteľné svadby v srdci 
prírody - to všetko tvorí mozaiku malokarpatskej legendy, kto-
rú plánuje hotel Zochova chata zvečniť v Knihe príbehov.

Hotel v malokarpatskej príro-
de na Piesku, známy v minulosti 
a aj v súčasnosti pod osvedčeným 
názvom Zochova chata oslávil 
v uplynulých dňoch piate výročie 
od svojho znovuotvorenia. Príbeh 
hotela, nami - Modranmi nazýva-
ného aj Zoška, sa začal písať ešte 
v roku 1933. Známa a obľúbená 
rekreačná oblasť Modra - Piesok 
ukrývala nejeden zaujímavý, ve-
selý, pikantný alebo aj smutný 
príbeh. Zochovu chatu navštevo-
vali známi aj neznámi, udialo sa 
tu nespočetne veľa rôznych ro-
dinných udalostí a ľudských prí-
behov. Preto aj my Modrania, 
máme čo povedať a ponúknuť os-
tatným. Nenechajte si svoje príbe-

hy iba pre seba a podeľte sa s os-
tatnými. Nejeden z nás na Zoške 
oslavoval životné jubileá, krstiny, 
svadby alebo zásnuby, či bujaré 
silvestrovské oslavy alebo osla-
vy promócií. Napíšte svoj príbeh 
a pripojte aj dobovú fotografiu 
z hotela alebo jeho okolia.
Podeľte sa vy so svojim príbe-
hom a prispejte do pripravovanej 
Knihy príbehov. Napíšte príbeh 
na naspribeh@naspribeh.sk alebo 
ho vložte priamo na web strán-
ku www.naspribeh.sk a prispejte 
tak do pomyselnej kroniky zážit-
kov. Už 28. júla 2016 budú všet-
ky fotografie s príbehmi zverejne-
né v Knihe príbehov na Facebook 
stránke hotela a 9. augusta 2016 

sa uskutoční vyhodnotenie. Ma-
jiteľ príbehu, ktorý získa najviac 
označení „Páči sa mi to“, získa 
wellness poukaz pre dve osoby od 
hotela. 
Zochova chata bola prvá turis-
tická chata v Malých Karpatoch, 
ktorú vybudoval Klub českoslo-
venských turistov. Meno dostala 
po evanjelickom biskupovi a pr-
vom bratislavskom županovi Sa-

muelovi Zochovi. Tento mod-
ranský rodák, výnimočný človek 
a politik, spoluautor textu Dekla-
rácie slovenského národa v Mar-
tine v roku 1918, sa však otvore-
nia chaty s jeho menom nedožil. 
Samuel Zoch však na miesta, kde 
stojí dnešný hotel, často chodieval 
na prechádzky so svojimi priateľ-
mi, medzi ktorých patrili aj správ-
ca Matice slovenskej Štefan Krč-
méry či básnik, farár a politik 
Martin Rázus. (red)

Na fotografii: Slávnostné otvore-
nie Zochovej chaty, 30. 4. 1933.
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Deň detí s hlinou v radnici
V deň oslavy všetkých detí sa aj 
na nádvorí radnice uskutočnilo 
popoludnie venované najmen-
ším. Nové podujatie z dielne 
Cechu slovenských keramikov 
a Školy úžitkového výtvarníc-
tva Jozefa Vydru v spolupráci 
so Základnou umeleckou školou 
a Mestským kultúrnym stredis-
kom v Modre si našlo nadšen-

cov medzi deťmi aj rodičmi. Ke-
ramikári učili prítomných točiť 
keramiku na keramickom kru-
hu, porozprávali o pálení hli-
ny a navečer sa ručne vyrobené 
dielka pálili v raku piecke. Svoje 
miesto si našlo aj modelovanie 
rôznych tvarov, zvieratiek a ná-
dob. 

(red)

Deti oslavovali svoj sviatok aj na futbalovom ihrisku
V soboru 28. mája sa za krásne-
ho letného počasia uskutočnila 
na štadióne v Modre tradičná 
oslava Dňa detí. Usporiadali ho 
Mesto Modra, OZ FC Slovan 
Modra a ľudovo-umelecký sú-
bor Ľusk. K úspešnému prie-
behu prispeli aj členovia OZ 
Modranskej besedy a divadla 
Mokraď. V programe vystúpili 
deti z MŠ na ulici SNP v Mod-
re spolu s rodičmi a pani uči-
teľkami. Deti si mohli pozrieť 

ukážky záchranárov, výcvik 
psíkov z Kynologického klubu 
Jana Stolárika alebo si mohli 
zasúťažiť v jednotlivých špor-
tových disciplínach na ihrisku. 
Veľký záujem bol o maľovanie 
na tvár. Na záver si deti zašanti-
li spolu s členmi dobrovoľného 
hasičského zboru. Vďaka patrí 
všetkým, ktorí prispeli k úspeš-
nému priebehu tohto milého 
podujatia.
 (pele)

Milí rodičia a deti, priatelia, kamaráti,
s príchodom leta otvárame nový areál v Hoteli pod Lipou**** 
v Harmónii pri Modre s krásnymi športoviskami a atrakciami 

pre malých i veľkých. 
Pri tejto príležitosti Vás pozývame na rodinné popoludnie 

plné zábavy, hier a dobrej nálady 
v nedeľu, dňa 3. 7. 2016 so začiatkom od 14,00 hod. 

Vstup je voľný.
Deti sa môžu tešiť na hudobnú šou 

Sestričky Notičky Pesničko-La-Landie. 
Dospelákom zahrá hlavná hudobná hviezda večera 

– Pavol Hammel.
Tešíme sa na Vás v letnom chapitô v Harmónii pri Modre.

www.hotelpodlipou.sk 

veselé rodinné popoludnie
v Modre - Harmónii

Cirkus leto

Zábava so Šašom aj hasičmi
V nedeľu 5. mája 2016 pripravi-
lo Občianske združenie Kráľo-
van podujatie pre deti pri príle-
žitosti Dňa detí. Na deti čakalo 
množstvo netradičných súťaží, 
do niektorých sa mohli zapojiť 
aj rodičia. Najväčší úspech mala 
už tradične mydlová pena, kto-
rú prišli pre deti urobiť hasiči 
z Mestského hasičského dobro-
voľného zboru. Novinkou tohto-
ročného programu bol Šašo Jo-
šo, ktorý zabával deti kúzlami, 
vtipnými hrami i súťažami. 
Členky OZ Kráľovan pripravili 
občerstvenie. Chlieb s masťou 
a cibuľou či opekané špekáčiky 
išli „na dračku“. Pre súťažiacich 

bola pripravená aj sladká od-
mena. A na záver dostalo každé 
dieťa malý darček. Veríme, že 
všetcimali príjemné a veselé po-
poludnie a dobrú náladu im ne-
pokazil ani nečakaný dážď.
OZ Kráľovan ďakuje touto 
cesto Mestu Modre za podpo-
ru a technickú pomoc. Veľká 
vďaka patrí členom Mestského 
hasičského dobrovoľného zbo-
ru. Veľmi si ceníme ich ochotu 
a spoluprácu. Už roky sú neod-
deliteľnou súčasťou tohto podu-
jatia, ktoré si bez nich už ani ne-
vieme predstaviť. 

Mária RUŽEKOVÁ, 
OZ Kráľovan
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Renomovaní interpreti aj nové talenty v jedinečných 
priestoroch Nemeckého evanjelického kostola.

Vstupné je dobrovoľné. 

w
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medzinárodný
gitarový festival
Modra 2016

Vinobranie91x126.indd   1 15.6.2016   16:44

Medzinárodný gitarový 
festival ponúkne opäť 
zvučné mená 
Začiatkom leta, 15. júla 2016 sa v Modre uskutoční 8. roč-
ník Medzinárodného gitarového festivalu, ktorý privíta 
hudobníkov z Talianska, Poľska, Srbska aj Slovenska. At-
mosféru celého festivalu podčiarkne jedinečný priestor Ne-
meckého evanjelického kostola. 

Medzinárodný gitarový fes-
tival Modra je jedinečný hu-
dobný festival, ktorý pred-
stavuje profesionálnych 
hudobníkov a komornejšie 
projekty zamerané na hru na 
gitare. Cieľom podujatia je 
zachovanie a rozvoj kvality 
festivalu a podpora interpre-
tácie gitarového hudobného 
umenia. Festival vznikol prá-
ve v Modre aj vďaka Katarí-
ne Wieczorek, profesionálnej 
hudobníčke žijúcej v Poľ-
sku, ktorá pochádza z Modry. 
Festival z verejných zdrojov 
podporil aj Fond na podporu 
umenia.

Program festivalu
Piatok 15. 7. o 19.00 h.
Sliezske gitarové okteto 
(Poľsko)

Sobota 16. 7. o 19.00 h.
Andrea Dieci (Taliansko, gi-
tara)
Duo classico (Poľsko) / Mal-
gorzata Otremba (flauta) 
a Andrzej Otremba (gitara) 

Nedeľa 17. 7. o 19.00 h.
Uroš Dojcinovič (Srbsko, gi-
tara)
Duo Classico (Slovensko).

 (red)

Modranské vinobranie 
23. - 25. september 2016
Modranské vinobranie je špecifické podujatie, ktoré počas 
troch septembrových dní sviežim spôsobom prepája typické 
vinohradnícke tradície regiónu, oslavy vinobrania s kultúr-
no-osvetovými a vzdelávacími aktivitami, spoznávaním sú-
časných foriem umenia a kultúry. V tomto roku pripravu-
je mesto Modra a Mestské kultúrne stredisko v spolupráci 
s partnermi vinobranie na 23. - 25. september.

Už teraz sa môžete tešiť na vi-
nohradnícky dvor na nádvorí 
historickej radnice, na štylizo-
vaný sprievod nazvaný Posled-
ná lajtra, na množstvo dobrej 
muziky, na súťaž vín Šikulov 
muškát. Nebude chýbať púta-
vá detská zóna, výstavy, reme-
selný trh, stánky s typickým 
a tradičným gastro a koloto-
če. Vinobranie v sebe zlučuje, 
dokumentuje, propaguje a ná-
sledne šíri modranskú ľudovú 
kultúru, amatérsku umeleckú 
tvorbu, plní kultúrno-osvetovú 
činnosť v oblasti miestnej tra-
dičnej a súčasnej regionálnej 
kultúry a svojim jedinečným 
charakterom dostáva inšpi-

ratívny, vzdelávací a kultúr-
nospoločenský rozmer. 
Predbežne je plánovaný nasle-
dovný program. Piatok nazve-
me ako „modranský“, oriento-
vaný na miestne kapely. Sobota 
bude multižánrová, jej úlohou 
bude zaujať návštevníkov zo 
širokého okolia i z ďaleka. 
V nedeľu si už oddýchnete 
pri pokojnejších žánroch, ako 
folk, ľudová a dychová hudba. 
Okrem produkcie na hlavnom 
pódiu pripravujú organizátori 
aj komornejšie koncerty v nie-
koľkých vínnych pivniciach 
a väčší koncert v kostole.

 (red)
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Letná čitáreň pri Mestskej knižnici
Od polovice 
júna 2016 do 
polovice sep-
tembra bude 
pre návštev-
níkov knižni-

ce a širokú verejnosť k dispozícii 
letná čitáreň pri Mestskej knižni-
ci v Modre. Úpravou malého po-
zemku pri kultúrnom dome sme 
vytvorili príjemné prostredie na 
čítanie a trávenie voľného času. 
Môžete si u nás v letných horúča-
vách posedieť v príjemnom tieni 
borovíc, prečítať noviny, časopisy 
a knižky. K tomu vám pripravíme 
dobrú kávu, ľadový čaj či limo-
nádu. Pre deti sú k dispozícii det-
ské knihy, časopisy, omaľovánky 
a detský kútik. Letná čitáreň je 
otvorená pre všetkých (aj nečle-
nov knižnice) a to vždy od stredy 
do piatka v čase od 9.00 do 20.00 
hod.

Literárne stredy 
v letnej čitárni/
zmena programu 
vyhradená:
29. jún o 18.00 / 
Štefan Kuzma, 
Pavol Tomašovič
autorské čítanie, 
postrehy k sú-
časnému svetu 
13. júl o 18.00 / tvorivé čítanie 
pre rodiny s deťmi
zapojením všetkých zmyslov, 
vďaka tvorivej hre a interakciou 
s hercami sa deti stanú hrdinami 
príbehov a zažijú dobrodružstvá.
20. júl o 18.00 / Mirka Ábelová
beseda a autorské čítanie, poetka 
a textárka predstaví čerstvo pokrs-
tenú zbierku Básničky pre domá-
ce paničky. 
10. august o 18.00 / Peter Krištú-
fek
spisovateľ a režisér prečíta úryv-

ky zo svojich úspešných románov 
„Dom hluchého“, „Telá“ a „Atlas 
zabúdania“, beseda a autorské čí-
tanie. 
17. august o 18.00 / Ľubomíra 
Miháliková, Ľubica Suballyová
hra so slovami a autorské čítanie 
pre rodiny s deťmi. 

Renáta KULIFAJOVÁ, 
mestská knižnica

Na fotografii: Prvou návštevou 
v Letnej čitárni bola spisovateľka 
Veronika Šikulová.

Z jedného ateliéru
V mene autorov vás srdeč-
ne pozývame na prehliadku 
autorskej výstavy v historic-
kej radnici v Modre. Výstava 
predstaví maľby Tomáša Po-
lonského, sochy Mariána Po-
lonského a keramické objek-
ty Ivana Polonského. Vernisáž 
výstavy sa uskutočnila v pia-
tok 10. júna za účasti Mariána 
a Tomáša Polonských. Marián 
sa dnes venuje popri soche pre-
važne medailérstvu, jeho brat 
Ivan tvoril jedinečné keramic-
ké predmety a syn Tomáš sa 

priklonil k maľbe, kedy svojim 
okom zachytáva život v tunaj-
šom chotári. Na modranskej 
výstave v radnici máte mož-
nosť spoznať diela všetkých 
troch a to na jednom spoloč-
nom mieste. Výstava je inšta-
lovaná nielen v interiéri, ale aj 
na nádvorí radnice, kde čakajú 
na obdiv viaceré monumentálne 
sochy Mariána Polonského. 
Výstavu môžete navštíviť den-
ne, okrem pondelka, v čase od 
10.00 do 18.00 a potrvá do 21. 
augusta 2016. (red)

Umelecká záhrada
V priestoroch chráneného pra-
coviska Musique club galerie na 
Štúrovej 61 v Modre vás počas 
letných mesiacov očaria umelec-
ké diela nadaných klientov Mere-
my. Výstava obrazov Umelecká 
záhrada umožňuje širokej verej-
nosti nahliadnuť nielen do oáz 
zelene, ale aj do života zdravotne 
znevýhodnených ľudí. Výstava 
je prezentáciou prác Š. Gálika, J. 
Kováča, B. Šebestu, M. Baláža, 
L. Garaja a D. Múčku. Zakúpe-

ním týchto vystavených obrazov 
podporíte ich talent a umožníte 
naplniť ich sny. V hale La Boule 
si môžete zahrať pétanque a vy-
brané piatkové večery si u nás 
môžete spríjemniť posedením pri 
legendárnych scískaniciach a pri 
jazz & blues naživo. 
V priestoroch Musique club ga-
lerie si výstavu Umelecká záhra-
da môžete pozrieť do septembra 
2016.
 Milada GAŠPARECOVÁ

Príďte v lete do 
čitárne Kniha-

ha-ha
Znova po roku sa tešíme na vás, 
našich čitateľov, opäť cez let-
né prázdniny. Anglická a ruská 
(trošku aj slovenská a česká) či-
táreň s názvom Kniha-ha-ha na-
chádzajúca sa na Kalinčiakovej 
ulici č. 22 bude už čoskoro otvo-
rená pre verejnosť. Začíname 
od 7. júla a to každý štvrtok od 
17.00 do 20.00 h. v záhradných 
a učebných priestoroch. Budeme 
si čítať, počúvať, pozerať, hrať 
sa, kresliť a zmysluplne spolu 
strávime čas.
Ďakujeme: EkoGarten s.r.o., 
Agrocomp s.r.o., Tlačiareň Dóša 
s.r.o., súkromným osobám, všet-
kým „utajeným“ za 2% z daní 
a najmä Mestu Modra, Nadácii 
Revia a Jazykovým kurzom.

(red)

Riadková inzercia I.
 z Ponúkam na predaj trojizbo-

vý byt s rozlohou 94 m2 plus 2 
balkóny, komora na medzipo-
schodí a spoločná pivnica pre 
tri byty na prízemí. Byt je kom-
pletne prerobený. Nachádza sa 
v bytovom dome n Vajanského 
56, ktorý prechádza kompletnou 
obnovou. Byt je vo výbornej lo-
kalite a ponúka pekný výhľad na 
Modru. Cena bytu je 129 000 €.

Bližšie informácie 
na tel. čísle 0905 896 627

 z Fyzioterapeutka poskytne 
cvičenie v domácom prostredí 
(imobilní pacienti, bolesti chrb-
tice, pacienti po zlomeninách, 
cvičenie podľa Vojtu, reflexná 
masáž chrbta a pod.). 

Tel.: 0918 250 910
 z Kúpim vinohrad v Modre. 

Môže byť aj pusták.
Tel.: 0905 696 787

 z Kúpim starú vínnu pivnicu 
v Modre.

Tel.: 0905 696 787

FO
TO

: J
á

K
fo

to
: j

k



21
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a

Fb: mob.:Salón pre psov Dock for Dogs Modra I 0918 516 346

Strihanie psov Predaj kozmetiky pre psov, mačky a koneI Odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom bez narkózy I

Riadková inzercia II.
 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

 z Kúpim 2 alebo 3 izbový byt v Modre na 
Dukelskej, Družstevnej ulici na prvom ale-
bo druhom poschodí. Platba v hotovosti.

Tel.: 0917 379 531
 z FABUŠ - tradičné mäsiarstvo príjme do 

pracovného pomeru predavačku do predaj-
ne v Obchodnom centre Kocka Modra.

Bližšie informácie v predajni 
alebo na telefónom čísle 0911 059 588

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
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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

Directreal Offi ce
Žitná 1, 831 06 Bratislava 

www.directreal.sk/offi ce

Predávate nehnuteľnosť?
Zavolajte mi!

Peter Peško
realitný maklér

(0911 444 675 
p.pesko@directreal.sk

Váš realitný maklér pre 
Modru a okolie.

Predávate nehnuteľnosť?

0911 444 675 
p.pesko@directreal.sk

Váš realitný maklér pre 

Prídem • Poradím • Predám
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Do práce na bicykli 2016 - vyhodnotenie
Mesto Modra sa aj v tomto roku zapojilo do celoslovenskej 
kampane Do práce na bicykli. Prihlásili sa 8 tímov a najazdili 
spoločne stovky kilometrov. Ďakujeme, že ste sa zapojili!

Vyhodnotenie:
1. Modranské rakety (Ha-
meln rds., a.s.) - 705,70 km
(M. Šátek - 308,70 km, T. Po-
lanský - 271,00 km, J. Zigová 
- 80, 00 km, M. Šnauko - 46 
km)
2. JEJ tím (Mestské kultúrne 
stredisko Modra) - 322,20 km

(E. Lennerová - 250,00 km, J. 
Mudroch - 38,00 km, J. Kuch-
tová - 34,20 km)
3. Knottáci (Knott, s.r.o) - 
297,50 km
(A. Pavlík - 105,00 km, M. Ri-
gan - 87,50 km, M. Pavlíková 
- 55,00 km, O. Döme - 50,00 
km)

4. Školáci (ZŠ Ľ. Štúra) - 
232,00 km
(G. Gajarová - 128,00 km, E. 
Šimonovič - 44,00 km, Z. Liš-
ková - 30,00 km, A. Bedna-
rovská - 30,00 km)
5. Modranky (Mesto Modra) 
- 144,40 km
(G. Repová - 56,00 km, E. 
Hornáčková - 43,20 km, D. 
Jánošová - 27,20 km, K. Ru-
žeková Poltárska - 18,00 km)
6. Projekt_or (Projekt: or) - 

139,20 km (D. Bartoš - 73,20 
km, B. Solga - 66,00 km)
7. Agrocyklisti (Agrocomp, 
s.r.o) - 40,9 km (I. Grancová 
- 25,00 km, A. Rychel - 12,00 
km, V. Voda - 3,90 km, M. Ja-
notik - 0,00 km)
8. My ženy (Mesto Modra) - 
0,00 km (A. Figurová, Z. La-
zarová, M. Galovičová, R. 
Kulifajová).
  (red)

Nové Majsterky SR Mažoretky Laskonky
Odmenou za zlato bude súťaž v Poreči
„Čo by ste povedali na to, keby sme túto súťažnú sezónu vyskú-
šali disciplínu Mini junior baton flag (palička s vlajkou)?“ Takto 
sa začala myšlienka tvorby choreografií pre Laskonky na sezónu 
2015/2016. Od októbra sa tvorili zostavy pre súťaže, kde dievča-
tá chceli dosahovať ten najlepší úspech. A podarilo sa. 

Začiatkom apríla sme prvýkrát 
predviedli nové zostavy v Sobo-
tišti na súťaži O cenu mažore-
tiek Taktik Sobotište 2016. Me-
dailou boli ocenené dievčatá vo 
formáciách: Mini baton junior - 
2. miesto, Mini baton junior flag 
- 1. miesto a Duo junior baton - 
3. miesto (Valčeková, Kubinco-
vá, Kováčová, Muráriková, Hel-
dová). Koncom apríla ich čakali 
Majstrovstvá Slovenska v mažo-

retkovom športe v Malackách 
a doviezli si zlato za formáciu 
Mini baton junior flag. Radosť 
z dosiahnutého úspechu bola ob-
rovská, nakoľko umiestnením 
získali postup na ME v Púchove 
a nomináciu na MS v chorvát-
skom Poreči, ktoré sa budú konať 
v septembri. Májový Prešpor-
ský pohár 2016 priniesol radosť 
z umiestnenia s choreografiou 
Baton Flag. Striebro v zmiešanej 

skupine stačilo na rozžiarené tvá-
ričky. Súťaž Zlatá palička 2016 
Galanta bola mimoriadne úspeš-

ná pre skupinu junior a kadet 
a našu sólistku v kategórií senior 
Gabiku Schwarzovú. Výsledky: 
Mini baton junior - 1. miesto, 
Duo baton junior - 2. miesto, Mi-
ni baton kadet - 3. miesto a sólo 
senior baton - 3. miesto. 
Veľké poďakovanie patrí všet-
kým rodičom a trénerke kadetiek 
Bibiane Hodoňovej za jej trpezli-
vosť a pomoc.
Podrobnejšie informácie nájdete 
na: www.laskonky.estranky.sk.

Veronika KULIFAJOVÁ 
JELOVÁ, trénerka 

Na fotografii: Radosť Laskoniek 
z nového titulu.

Historický úspech našich hádzanárov
Mladší dorastenci sú majstrami Slovenska!
Hráčom modranského hádzanárskeho oddielu sa podaril histo-
rický úspech. Družstvo mladších dorastencov sa v sobotu 21. má-
ja zaslúžene stalo majstrom Slovenska! Na domácej palubovke 
bravúrne porazili rivalov z Topoľčian s výsledkom vyhrali 21:19.

Mimoriadny úspech mladších 
dorastencov je právom zara-
dený medzi najväčšie mládež-
nícke klubové úspechy. Byť 
najlepší na Slovensku sa za-
tiaľ podarilo iba v roku 1995 
družstvu mladších žiakov roč-
níkanarodenia 1982/1983 pod 
vtedajším vedením trénera Sve-
tozára Gábriša. A ako vznikalo 
mužstvo čerstvých majstrov? 
Odpovedá samotný tréner maj-

strov Miroslav Ochaba: „Naše 
družstvo je pohromade niekoľ-
ko rokov, ja som sa k nemu do-
stal v roku 2012, keď ma po-
žiadala o spoluprácu vtedajšia 
trénerka Julka Lišková: Rád by 
som jej touto cestou aj poďako-
val, pretože ona bola „mamou“ 
tohto družstva. V žiackych ka-
tegóriách sme skončili vždy za 
stupňom víťazov, ale toto muž-
stvo stále napredovalo, či už 

ako jednotlivci, no hlavne ako 
jeden veľký a jednotný kolek-
tív.“
Získaním majstrovského titulu 

opäť modranská hádzaná doká-
zala, že mládežnícka hádzaná 
v Modre sa robí na dobrej úrovni 
a nesie v sebe veľký potenciál. 
 (red, mk)

Na fotografii: Naši majstrovskí 
hádzanári.
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Modranský futbal slávi 90 rokov!
V tomto roku oslavuje modranský futbalový klub 90. výročie. Na-
koľko sa nezachovala žiadna kronika o športovom dianí v meste, 
v tomto článku vám prinášame informácie o historickom vývoji fut-
balu v Modre na základe ústnych podaní niekoľkých pamätníkov. 

Začiatky futbalu v Modre
Najstarším športovým oddie-
lom v Modre je futbalový oddiel 
Slovan Modra, ktorý nadviazal 
na predvojnovú tradíciu oddielu 
Slavoj Modra, ten vznikol v ro-
ku 1926. Zakladateľmi klubu boli 
staviteľ Jozef Horák a učiteľ Jozef 
Kopa. Futbal sa v tom čase hrával 
na ihrisku v priestoroch dnešného 
bitúnku. Členmi kádra tohto tímu 
boli študenti učiteľského ústavu 
a vinárskej školy. Najčastejšími 
súpermi našich boli mužstvá z Pe-
zinka, Rače a Svätého Jura. Mo-
dernejšie ihrisko sa vybudovalo 
v priestore uhoľných skladov. Vo 
fialových dresoch Slavoja v tom 
čase najčastejšie nastupovali Me-
sík, Ružek, K. a J. Fialovci, Peško, 
Bartoš, Koňakovský, Krajčovič, 
Maceják a ďalší. Funkcionárske 
zázemie tvorili Malík, Orlický, 
Trusina, Hlavena a Heroldová-
-Machotková. 

Najlepšie futbalové roky
Najslávnejším rokom modran-
ského futbalu bol rok 1948, ke-
dy Modrania postúpili do divízie. 
Súpermi modranského klubu bo-
li mužstvá Merina Trenčín, Ode-
va Trenčín, Malacky, Piešťany, 
Galanta, Dynamitka Bratislava, 
Kablo Bratislava. Tieto zápole-
nia priťahovali záujem množstva 
divákov. Modra v tom čase patri-
la medzi najkvalitnejšie mužstvá 
v Západoslovenskom kraji. O naj-
väčšie úspechy futbalu v Modre sa 
zaslúžili hráči Soldán, Zimo, Jed-
lička, Vojtek, Debo, Kišoň, Hav-
ran, Mojžiš, Schenko, Záleský, 
Ochaba, Pavlík, E. Petrakovič, 
Š. Zigo, Švrlinga a Starší. V tom 
čase už niesol klub dnešný názov 
Slovan. Traduje sa, že bratislav-
ský menovec mal v Modre naj-
viac fanúšikov a preto zrejme do-
šlo k zmene názvu klubu. Pozície 
z tohto obdobia sa žiaľ nepodarilo 
udržať a v šesťdesiatych rokoch 
nastal viditeľný výkonnostný po-
kles, dôsledkom ktorého sa mod-
ranský klub ocitol až v tretej trie-
de. 

Nový futbalový štadión 
a nové úspechy

V roku 1965 bol v príjemnom 
prostredí pod lesom otvorený no-
vý štadión, no nakoľko futbal ne-
dosahoval úroveň z predchádzajú-
cich rokov, veľkú návštevnosť na 
zápasoch v tomto období futba-
listi nemali. Postupný úpadok vy-
gradoval v roku 1979, kedy klubu 
hrozil úplný zánik. Veľká vďaka 
za obrodu futbalu v Modre patrí 
Eduardovi Ružičkovi, ktorý ako 
hráč, tréner a funkcionár v jednej 
osobe spolu s asistentom a spolu-
hráčom Róbertom Kočím zvýšili 
na mužstvo nároky v tréningovom 
procese, výsledkom čoho bol za-
slúžený postup do prvej triedy, 
ktorý Modrania vybojovali v ro-
ku 1985. Už pod vedením nového 
trénera Róberta Kočího sa Modra 
ako nováčik predstavila vo výbor-
nom svetle a skončila na 2. mieste 
za postupujúcim Bernolákovom. 
Futbal v tomto čase naozaj tešil 
modranskú verejnosť a na naj-
zaujímavejších stretnutiach náv-
števnosť dosahovala aj 500 divá-
kov. Vtedy za Modru hral Šulavý, 
Soldan, Schuster, Solga, Veselský, 
Plach, Jelínek, Horáček, Havran, 
Bojkovský, Somorovský, Hrd-
lovič, Pastucha, Kintler, Farkaš, 
Graus a ďalší. Najdôležitejšími 
funkcionármi v tomto období boli 
Milan Hýll a Ivan Bartoš. 

Zmeny po rozpade 
Československa

V tomto období možno za úspech 
modranského klubu považovať 

postup do štvrtej ligy, kam muž-
stvo postúpilo v roku 1999 vďa-
ka reorganizácii. Mužstvo v tomto 
období viedol ako tréner Jaroslav 
Baričič a o postup sa zaslúžili hrá-
či ako Miloš a Martin Tóth, Ľu-
boš a Martin Peško, Kubáň, Mi-
šových, Urbanovský, Horáček, 
Gabriš, Malík, Gavorník, Krajčo-
vič a ďalší. V roku 2001 bol na 
členskej schôdzi zvolený nový 
výbor na čele s Mariánom Urba-
novským, podpredsedom Petrom 
Gilanom a ekonómom Mariánom 
Gavorníkom. V roku 2002 však 
prišla ďalšia zmena a po odstúpe-
ní niektorých členov bol zvolený 
nový výbor v zložení predseda P. 
Gilan, zástupca Miroslav Graus, 
členovia Juraj Somorovský, Mi-
lan Ružek a Pavol Kubáň. V tom-
to období sa nedarilo vybudovať 
silné A-mužstvo a po niekoľko-
ročnom pôsobení Modra 4. ligu 
opustila. V tomto období nebola 
kvalitná práca s mládežou zhod-
notená v seniorskom veku hráčov 
- už v dorasteneckom veku dochá-
dzalo k ich odchodu do kvalitnej-
ších mužstiev z vyšších súťaží. 

Modranský 
futbal dnes

Posledná zmena vo vedení mod-
ranského futbalu nastala začiat-
kom roka 2014, kedy začal pra-
covať novozvolený výbor pod 
vedením Reného Federa. Za krát-
ky čas sa podarilo dosiahnuť nie-
koľko úspechov. Výrazne sa po-
darilo zveľadiť areál štadiónu 
a v sezóne 2014/15 sa dosiahli 
úspechy aj na športovom poli. A-
-mužstvo suverénnym spôsobom 
vyhralo 5. ligu a len „vďaka“ re-
organizácii nepostúpilo o súťaž 
vyššie. Modranskí dorastenci po 

úspešnom finiši postúpili do 3. do-
rasteneckej ligy. V práve končia-
cej sezóne obsadili vo svojich sú-
ťažiach seniori 7. miesto v 5. lige, 
dorast 14. miesto v 3. lige, mlad-
ší žiaci 8. miesto a prípravka 4. 
miesto. Do novej sezóny modran-
ský futbalový oddiel plánuje pri-
hlásiť do súťaže aj mužstvo star-
ších žiakov. Práve kvalitná práca 
s mládežou je prioritou pre ďalšie 
pôsobenie klubu, no každopádne 
aj v seniorskej kategórii sa futba-
listi budú snažiť dobre reprezento-
vať mesto.
Modranskému futbalu blahoželá-
me k jubilejnému výročiu a praje-
me veľa športových úspechov.
 (ik, red)

Na fotografii: Začiatky futbalu 
v Modre.

Šliapnite 
do pedálov 

Deviaty ročník obľúbenej let-
nej akcie cyklistickej Časovky 
Ivana Červenku na Zošku až ku 
hviezdam sa uskutoční už v nede-
ľu 24. 7. 2016. Podujatie je pripra-
vované pod organizačným zabez-
pečením klubu AŠK-Sportreport 
Pezinok a za podpory Mesta Mod-
ry. 
Okrem zdolania vlastného ja, zme-
rania si síl s ostatnými alebo len 
rekreačného bicyklovania sa bu-
de opäť súťažiť o Putovný pohár 
primátora Modry, ktorý získa ab-
solútny víťaz pretekov. Súťažíme 
v siedmych kategóriách. Všetky 
podrobné a dôležité informácie 
k registrácii nájdete na stránke 
www.sportreport.sk.
Dôležité parametre: dĺžka trasy 
je 7,3 km s prevýšením 290 met-
rov, priemerne stúpanie 4,3 %, 
maximálne stúpanie 9,1 %. Ako 
už býva dobrým zvykom, regis-
trácia a občerstvenie bude pripra-
vené v reštaurácii Bowling v Har-
mónii. Cena štartovného zahŕňa 
nielen občerstvenie a darček, ale 
aj v tombole zlosovateľné štartov-
né číslo o hodnotné ceny. Príďte 
prekonať rekord trate Petra Vrtiša 
15:34 z roku 2014.
Upozornenie: nezabudnite si cyk-
listickú prilbu, ktorá je podmien-
kou k registrácii. (red, zdroj:
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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

9. 7., 15.00 h.: Deň Modranských vodní-
kov, podujatie pre rodiny s deťmi, miesto: 
pri modranskom rybníku, organizátor: OZ 
ĽUSK

15. - 17. 7., 19.00 h.: Medzinárodný gita-
rový festival, Letný festival vážnej hudby, 
miesto: Nemecký evanjelický kostol, orga-
nizátor: MsKS Modra

19. 7. 7.30 h.: Darovanie krvi, miesto: Kul-
túrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: 
Miestny spolok Červeného kríža

22. - 24. 7. 2016: Letné slávnosti - Hunco-
kárske hody, 12. ročník Letných slávností, 
miesto: areál penziónu Huncokár v Modre 

- Piesku, organizátori: Mesto Modra, Pen-
zión Huncokár, O.Z. Huncokári na Piesku 
a Modranský turistický spolok

24. 7. 2016: Časovka na Zošku až ku 
hviezdam, 9. ročník cyklistickej časovky, 
miesto: Modra - Harmónia, organizátori: 
AŠK-Sportreport Pezinok, Mesto 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: Bacho-
va spoločnosť na Slovensku, MsKS Modra, 
Mesto Modra

19. - 21. 8.: Hudba Modre, Festival komor-
nej hudby, miesto: Nemecký evanjelický 
kostol, organizátor: MsKS, Bergerovo trio, 
+421 33 647 21 12, msks@modra.sk, www.
modra.sk

20. 8. 2016: Organový festival v Modre, 
III. ročník medzinárodného festivalu, Kar-
stein Askeland/Nórsko, miesto: Kostol sv. 
Štefana Kráľa, organizátori: Bachova spo-
ločnosť na Slovensku, MsKS Modra, Mesto 
Modra

27. 8. 2016: Organový festival v Modre, 
III. ročník medzinárodného festivalu, Vladi-
mír Kopec - organ/Slovensko, Tibor Ďuriak 
- trúbka/Slovensko, miesto: Evanjelický 
kostol a.v., organizátori: Bachova spoloč-
nosť na Slovensku, MsKS Modra, Mesto 
Modra.
 (msks)

1. 7. / PIA / 20.30 
OSLNENÍ SLNKOM 
4€ / The Bigger Splash / Réžia: David 
Kajganich, Alain Page / TAL/FRA 2016 
dráma, krimi / 124 min / ČT / MP 12

2. 7. / SO / 20.30
DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
4€ / Independence Day: Resurgance 
Réžia: Roland Emmerich / USA 2016 
akčný, sci-fi / 120 min / ČD / MP 12

3. 7. / NE / 18.00
RATCHET A CLANK: STRÁŽCOVIA 
GALAXIE
4€ / Ratchet and Clank / Réžia: Kevin 
Munroe, Jericca Cleland / USA 2016 
animovaný / 94 min / SD / MP

3. 7. / NE / 20.30
V ZAJATÍ DÉMONOV 2: ENFIELDSKÝ 
PRÍPAD
4€ / The Conjuring 2: The Enfield 
Poltergeist / Réžia: James Wan / USA 
2016 / horor / 134 min / ST / MP 15

8. 7. / PIA / 20.30
OČISTA 3: VOLEBNÝ ROK
4€ / The Purge: Election Year 
Réžia: James DeMonaco / USA 2016 
horor / 106 min / ST / MP 15

9. 7. / SO / 20.30
LEGENDA O TARZANOVI – 3D
6€ / The Legend of Tarzan / Réžia: David 
Yates / USA 2016 / akčný, dobrodružný 
110 min / ST / MP 12

10. 7. / NE / 18.00
HĽADÁ SA DORY
4€ / Finding Dory / Réžia: Andrew 
Stanton / USA 2016 / animovaný
98 min / SD / MP

10. 7. / NE / 20.30
MIKE A DAVE ZHÁŇAJÚ BABY
4€ / Mike & Dave Need Wedding Dates 
/ Réžia: Jake Szymanski / USA 2016 
komédia / 98 min / ČT / MP 12

15. 7. / PIA / 20.30
LEGENDA O TARZANOVI 
4€ / The Legend of Tarzan / Réžia: David 
Yates / USA 2016 / akčný, dobrodružný 
110 min / ST / MP 12

16. 7. / SO / 20.30
PAŘBA V PATTAYI
4€ / Pattaya / Režie: Franck Gastambide 
/ FRA 2016 / komédia / 97 min / ČT 
MP 12

17. 7. / NE / 18.00
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK
4€ / Ice Age: Collision Course / 
Réžia: Mike Thurmeier, Galen T. Chu  
animovaný / 91 min / SD / MP

17. 7. / NE / 20.30
ZEM, KTORÁ HĽADÁ SVOJE NEBO
FK K4
2€ / 4€ / Zem, ktorá hľadá svoje 
nebo / Réžia: Erik Praus / SR 2016 
dokumentárny / 70 min / OV / MP

22. 7. / PIA / 20.30
JULIETA
4€ / Julieta / Réžia: Pedro Almódovar  
ŠPA 2016 / dráma / 99 min / ČT / MP 15

23. 7. / SO / 20.30
LIGHTS OUT
4€ / Lights Out / Réžia: David F. 
Sandberg / USA 2016 / horor / 90 min 
ČT / MP 15

24. 7. / NE / 18.00
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK – 3D
6€ / Ice Age: Collision Course / 
Réžia: Mike Thurmeier, Galen T. Chu
USA 2016 / animovaný / 91 min
SD / MP

24. 7. / NE / 20.30
UČITEĽKA
4€ / Učiteľka / Réžia: Jan Hřebejk / SR 
CZ 2016 / dráma / 102 min / OV / MP 12

29. 7. / PIA / 20.30
KROTITELIA DUCHOV – 3D
6€ / Ghostbusters / Réžia: Paul Feig
USA 2016 / sci-fi komédia / ČD / MP 12

30. 7. / SO / 20.30
PÁN DOKONALÝ
4€ / Mr. Right / Réžia: Paco Cabezas
USA 2015 / romantická komédia
95 min / ČT / MP 12

31. 7. / NE / 18.00
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK
4€ / Ice Age: Collision Course / 
Réžia: Mike Thurmeier, Galen T. Chu 
animovaný / 91 min / SD / MP

31. 7. / NE / 20.30
KROTITELIA DUCHOV 
2€ / Ghostbusters / Réžia: Paul Feig
USA 2016 / sci-fi komédia / ČD / MP 12

DOVIDENIA 26. AUGUSTA.

PROGRAM JÚL WWW.KINOMODRA.SK

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

Od 1.8. do 25.8. máme v kine filmové prázdniny.


