
Vitis aurea 2016
Zahraničné vína si opäť zmerali sily so slovenskými 
Modra vinárska. To je jeden z príznačných prívlastkov, ktoré na-
še mesto dostáva. Vinič pestujeme, víno dorábame, ponúkame, 
prezentujeme. Jednou z možností ako ukázať, že sme patrične hr-
dí na ochrannú známku Modra - hlavné mesto vína®, je aj dlho-
ročná výstava vín spojená s degustáciou Vitis aurea Modra. V ro-
ku 2016 bolo do súťaže prihlásených viac ako 400 vzoriek vín od 
80 výrobcov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska. 

Každý vinár sa rád pochváli svo-
jou úrodou, ktorej však predchá-
dza neľahká, celoročná práca vo 
vinici a v pivnici. Preto mož-
nosťou ako ukázať svoju snahu 
je práve účasť na tejto medzi-
národnej výstave vín, ktorú or-
ganizuje modranský Spolok vi-
nohradníkov a vinárov Vincúr. 
Vitis aurea 2016 sa uskutočnila 
v rozľahlých priestoroch vinár-
stva Elesko wine park v Modre. 

Výstava má status medzinárod-
ná, o čom svedčí každoročne 
zvyšujúci sa počet prihlásených 
vín, ale aj odborníkov v hodno-
tiacich komisiách. Tie degustujú 
vína, porovnávajú ich a hodno-
tia 100 bodovým systémom po-
čas odbornej ochutnávky. Tá je 
predohrou verejnej časti, ktorá 
sa v tomto roku uskutoční už 1. 
- 2. apríla, rovnako vo vinárstve 
Elesko. Pôjde v poradí o 16. 

ročník unikátneho a obľúbené-
ho vinárskeho podujatia. 
Odborným okom na celý prie-
beh súťaže dohliadal jej pre-
zident, profesor Fedor Malík, 
modranský vinár a enológ. Vitis 
aurea je jednou z troch nominač-
ných výstav typu A v Sloven-
skej republike, kde všetky ví-
na, ktoré získali 85 bodov a viac 
podľa 100 bodového hodnotia-
ceho systému postupujú pria-
mo do Národného salónu vín 
Slovenskej republiky. Degusto-
vané vzorky hodnotili odborné 
komisie. Svoju pozornosť za-
meriavali na súťažnú kategóriu, 
ročník a na všeobecné zásady 
senzorického hodnotenia. Ví-
na boli nalievané degustátorom 

anonymnou formou do pohára, 
bez určenia odrody a prívlastku. 
Z každej hodnotiacej komisie 
postúpilo najvyššie ocenené ví-
no do finálového rozstrelu.
Modranský spolok Vincúr zdru-
žuje 54 vinárov a vinohradní-
kov. Vznik spolku sa datuje do 
roku 2000. (red), vincur.sk

(Viac na strane 9.)

Na fotografii: Odborné komisie 
hodnotili vína, ktoré servírovali 
študenti Strednej odbornej školy 
vinársko-ovocinárskej.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Aprílová uzávierka MZ bude 
v stredu 13. apríla 2016 o 9.00 h.
 (red)
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Marcové parlamentné voľby
Slováci si 5. marca 2016 zvo-
lili novú vládu. O priazeň voli-
čov sa uchádzalo 23 politických 
strán a do parlamentu sa dostalo 
8 z nich. Prvenstvo patrí strane 
Smer-SD, ktorá získala 49 mandá-
tov, Sloboda a solidarita - 21, OĽa-
NO - 19, Slovenská národná strana 
- 15, Ľudová strana - Naše Sloven-
sko - 14, Sme rodina - Boris Kollár 
- 11, Most - Híd - 11 a #Sieť obsadí 
10 kresiel v parlamente.
V Modre sme odvolili v siedmich 
volebných okrskoch a to so 64,1 
% účasťou. Najviac hlasov sme 
odovzdali strane Smer-SD a naj-
menej strane Odvaha. Podrobný 
prehľad a percentuálne vyjadrenie 
si pozrite v tabuľke. 

(red), tabuľky: MsÚ

Na fotografii: Voliči volebného 
okrsku č. 1 v Kultúrnom dome. 

Modra - Výsledky volieb do NR SR
Politická strana/hnutie okrs.1 okrs.2 okrs.3 okrs.4 okrs.5 okrs.6 okrs.7 spolu

1. TIP 4 3 4 2 4 3 1 21
2. SMS 0 1 1 1 2 2 0 7
3. OĽANO - NOVA 100 91 157 161 124 125 76 834
4. Demokrati Slovenska 0 2 6 0 2 0 0 10
5. Šanca 4 3 3 6 1 2 1 20
6. Sme rodina - Boris Kollár 59 77 86 58 55 80 22 437
7. STRANA ZELENÝCH 10 9 5 3 3 8 0 38
8. Koalícia spoločne za SK 1 1 0 0 0 1 0 3
9. MKDA 1 0 1 0 0 0 0 2
10. VZDOR 0 0 1 0 0 2 0 3
11. MOST - HÍD 32 28 33 43 20 34 25 215
12. SNS 47 50 78 52 57 50 34 368
13. ODVAHA 0 1 0 0 0 0 0 1
14. KSS 3 4 5 9 7 1 1 30
15. SDKÚ - DS 6 7 4 8 5 3 2 35
16. SMER - SD 155 184 184 217 190 170 60 1160
17. KDH 13 8 22 23 17 23 6 112
18. SOK 5 10 13 4 16 16 3 67
19. Kotleba 36 37 61 29 57 58 17 295
20. Sieť 33 31 43 55 50 48 24 284
21. SMK 1 1 0 0 0 2 2 6
22. Priama demokracia 1 3 0 0 1 0 2 7
23. SAS 136 106 207 196 142 189 97 1073
Počet platných hlasov 647 657 914 867 753 817 373 5028
Voliči, ktorí hlasovali 668 663 924 878 762 822 375 5092
Počet zapísaných voličov 1264 1045 1553 1202 1083 1298 495 7940
Účasť v % 52,848 63,445 59,498 73,045 70,360 63,328 75,758 64,131
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Deň 
otvorených dverí 

v ZŠ
Máte doma predškoláka a roz-
hodujete sa, ktorú základnú 
školu si zvoliť? Mesto Modra 
ako zriaďovateľ oboch ZŠ po-
zýva rodičov a ich deti na deň 
otvorených dverí. Spoznáte 
nielen priestory škôl, ale aj for-
mu výučby, pedagógov, žiakov 
a všetko ostatné. Školy si pri-
pravujú zaujímavé sprievodné 
aktivity, ako kultúrny program, 
tvorivé dielne a iné.
• Základnú školu Vajanského 
93 môžete navštíviť 5. apríla 
2016 od 9.00 do 18.00 hod.
• Základná škola Ľ. Štúra na 
Komenského 1/A otvorí brány 
pre verejnosť 11. apríla 2016 
od 9.00 do 18.00 hod.

(red), MsÚ
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Predstavujeme poslancov MsZ
Viera Jančovičová
Modra je mojím rodným mestom. Korene tu majú moji rodičia 
i starí rodičia, žijú tu moji súrodenci, moje dospelé deti, preto 
mi toto mesto nikdy nebude ľahostajné. Od roku 1980 pracujem 
v Múzeu Ľudovíta Štúra. Do mestského zastupiteľstva som sa 
rozhodla kandidovať prvý raz v roku 2010. V tom čase hlavným 
impulzom bolo pre mňa dlhodobo sa vlečúce (ne)riešenie situá-
cie ohľadne budovy Múzea Ľ. Štúra. Zároveň ma zaujímali aj 
mnohé iné témy, ktoré súviseli s naším mestom - možnosti býva-
nia, obnova radnice a iných mestských objektov, obchvat mesta, 
s ktorým úzko súvisí odbremenenie námestia od predimenzova-
nej dopravy a veľa iných problémov. 

Počas prvého volebného obdobia 
som zistila, že predstavy o rých-
lom a úspešnom riešení vecí ve-
rejných sú odlišné od reálnych 
možností. Problém budovy mú-
zea sa napriek mojim snahám 
podaril doriešiť až koncom roka 
2013, možnosti bývania pre mla-
dé rodiny sa končili v Dubovej, 
obnova radnice a obchvat zostali 
v nedohľadne, nedoriešila sa ka-
pacita materských škôl a obnova 
cintorína. Niektoré veci sa poda-
rili, mnohé však nie. Preto som sa 
rozhodla kandidovať nie s pred-
stavou dosiahnuť realizáciu veľ-

kých vízií, ale postupnými krok-
mi sa približovať k ich naplneniu. 
Som rada, že sa v minulom ro-
ku podarilo realizovať konkrétne 
projekty - vybudovanie nových 
priestorov MŠ, rekonštrukcia ZŠ, 
obnova Štúrovského areálu na 
cintoríne a pripravujú sa ďalšie.
Ako poslankyňa sa snažím pri-
stupovať k problémom uvážli-
vo, hľadaním kompromisov tak, 
aby sa dospelo k čo najlepším 
možným riešeniam. Preferujem 
aktivity vedúce k zabezpečeniu 
dobrej spolupráce v rámci regió-
nu (občianske združenia, inšti-

túcie...), v rámci Modry a v ne-
poslednom rade medzi vedením 
mesta a poslancami vhodnou ko-
munikáciou - rozvážne, ústretovo 
a bez arogancie. Verím, že takýto 
prístup môže priniesť dobré a rea-
lizovateľné aktivity, a tiež riešenia 
prípadných problémov. 
Z dlhodobých cieľov spoločné-
ho programového vyhlásenia je 
pre mňa prvoradá realizácia no-
vého územného plánu Modry so 
zreteľom na požiadavky občanov 
a príprava lokality Malé hliny na 
bývanie. Napriek tomu, že Mod-

ra má územie pre obchvat pripra-
vené, jeho realizácia nie je v moci 
nášho mesta. 
Celý život pracujem v oblasti kul-
túry, histórie, s mládežou, aktív-
ne sa zapájam do spoločenských 
podujatí propagujúcich Modru 
ako mesto Ľudovíta Štúra, mesto 
s bohatými tradíciami keramickej 
výroby, vinohradníctva a vinár-
stva. Mestské zastupiteľstvo ma 
poverilo vedením Cintorínskej 
komisie, v ktorej pracujem od jej 
vzniku v roku 2009. Snahou tej-
to komisie je dohliadať na dodr-
žiavanie prevádzkového poriad-
ku pohrebísk v Modre, ktorý sa 
vzťahuje na tri cintoríny - Modra, 
Kráľová a Piesok. Snahou všet-
kých členov komisie je dosiahnuť 
rozšírenie cintorína v Modre o ko-
lumbárium (v časti bývalého zá-
hradníctva) a urnový háj (v zadnej 
časti cintorína), dohliadať na sta-
rostlivosť o historické pomníky 
na cintorínoch v Modre a v Krá-
ľovej a zabezpečiť zachova-
nie huncokárskeho cintorína na 
Piesku. Napriek mnohým prob-
lémom, ktoré trápia naše mesto, 
rada v tomto meste v ňom žijem 
a pracujem. (vj, red)

Predstavujeme mestský úrad a jeho referentov
V marcovom vydaní Modranských zvestí vám predstavuje-
me Referát životného prostredia a odpadov. Na otázky od-
povedá Ing. Kristína Čechová.

Čo je hlavnou náplňou práce 
Referátu životného prostredia 
a odpadov?
Prostredníctvom tohto referátu 
vykonáva mestský úrad prenese-
ný výkon štátnej správy na úse-
koch ochrany prírody a krajiny, 
ovzdušia a odpadového hospo-
dárstva. S týmto okru-
hom úloh sa môžu 
občania najčastejšie 
stretnúť, keď chcú vy-
rúbať strom alebo sta-
vajú dom alebo chcú 
na území mesta zria-
diť špecifický typ pre-
vádzky pre svoje pod-
nikanie. Spadajú sem 
v súčinnosti s mestskou 
políciou aj priestup-
kové konania na úse-
ku odpadov a ochra-
ny ovzdušia. Druhým 

okruhom úloh tohto referátu je 
výkon originálnych kompeten-
cií mesta, ktoré mu vyplývajú zo 
zákona o obecnom zriadení. Pod 
tieto úlohy patrí manažment od-
padového hospodárstva obce. 
jeho súčasťou je organizovanie 
a zabezpečovanie činností mesta 

ako zvoz komunálneho odpadu, 
prevádzka zberného dvora, zber 
elektroodpadu, jarného uprato-
vania, príprava žiadostí na získa-
vanie externých finančný zdro-
jov, napr. na výsadbu stromov, 
likvidáciu čiernych skládok, ná-
kup smetných nádob. Referát 
čiastočne zabezpečuje aj starost-
livosť a údržbu verejnej zelene - 
stromov a kríkových výsadieb. 
Ako súčasť investičných činností 

riešime aj obnovu zelene 
a spätné úpravy po týchto 
činnostiach.

Čo môžu žiadať obča-
nia prostredníctvom 
tohto referátu?
Najčastejšie sa žiadosti, 
otázky a podnety týkajú 
zvozu komunálnych od-
padov, kontajnerových 
stojísk, orezov a výrubov 
stromov a celkovo zele-
ne v meste. je to veľmi 
široká škála problémov 

a podnetov, ktoré sa dotýkajú ži-
votného prostredia.

S kým najčastejšie referát spo-
lupracuje?
Mimo mestského úradu sú to 
v prvom rade občania mesta, 
podnikateľské subjekty vyko-
návajúce na území mesta rôzne 
činnosti či už stavebného alebo 
iného charakteru. Často spolu-
pracujem s občianskymi združe-
niami a s mestskou políciou.
Kde môžu získať občania in-
formácie ak potrebujú pomoc 
v spomínaných oblastiach? Všet-
ky potrebné informácie získa-
te na web stránke mesta www.
modra.sk, na telefónnom čísle 
033/6908 304. Rada vám pora-
dím aj osobne, alebo prostred-
níctvom mailovej adresy: kristi-
na.cechova@msumodra.sk.

Renáta KULIFAJOVÁ, MsÚ

Na fotografii: Kristína Čechová 
z mestského úradu. FO

TO
: M

ES
TO

 M
O

D
R

A
FO

TO
: j

K



4
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  T é m a

Talianske odpadové hospodárstvo po modransky
Ako sa rok s rokom stretél ešte ani ten bílý sneh nescihél zmiznút 
z modranských úbočí a už som sa v modranských zvescách dočí-
tal, že nás tohto prestupného roku veru čekajú prevratné zmeny, 
okrem vynoveného námescá, keré sa dúfam nebude znovu roz-
kopávat začátkem apríla, ma zaujala stručná noticka o tem, že 
aj na území slobodného a zvrhovaného královského to mestečka 
Modry, začína placit nový zákon o odpadoch. Čo sem jako človek 
znalý legislatívy a s tým súvisácich predpisu vedel už dávno, ale 
zaujali ma najmä dve dost podstatné veci:

1. poplatek za zvoz a likvidáciu 
odpadu sa zvýšil na hlavu, rozu-
mej zasáhel teda rovných 8.795 
občanú nášho mesta z póvodnej 
sumy: 21,90 €/osoba-rok na část-
ku 25,92 €/osoba-rok čo predsta-
vuje zvýšení u každého od ma-
lého mesačného dzecka až po 
devádesát a vác ročného dóchod-
cu částku 4,02 € ročne, čo si mys-
lím je nemalý penáz najmä v čase, 
ked sa hordý muslimú valá do Eu-
rópy a zatál končá na predmescí 
Vídne, ale doví jak sa móže velice 
rýchlo karta obrácit. /Títo Syrča-
né sú inačá fajtá, s odpadém si oni 
nerobá staroscí, to čo dostanú od 
humanitárnych organizácií končí 
v škarpé pri hlavnej cesté alebo 
vyhodzené ven oknem z ubytov-
ne, však áno.../.
Ked si to rozmeníme na drobné, 
tak šeci občané mestá zaplacá za 
odpad o 35.343,84 € vác oproci 
predešlému roku. (lebo sadza sa 
počíta na den, práda asi z dóvo-
du aby si ju každý nevedzel vyrá-
tat - t. j. v roku 2015 bola v částke 
0,060 €/deň/osoba na a teho roku 
sa koeficient mírne zvýšil iba na 
0,071 €/deň/osoba na rok 2016, 
čo predstavuje výslednú ročnú 
částku v sume 25,92 €/občan. 
Čo by ešte nebolo ništ zvláštne 
pomyslíte si, ale pri takto razant-
ném zvýšení poplatku,/šak volby 
sú až o tri roky a nikto si to pa-
matat nebude, iba ten, do si doma 
šeky odkláda/ (ale kolko je takých 
poctivcú) by očekával každý po-
platník-rozumej občán nejaké 
ústupky a jak sa všúl moderno 
vypráva benefity ze strany ma-
nažmentu MNV, ale jak tak čítam, 
tak sa veru nestačím dzivit, pre-
tože sa mená frekvencié zvozóf 
a to tak radikálne, že ani tri tabul-
ky doma na ledničke zavesené mi 
nedovolujú sa v tem orientovát, 
čo bol asi hlavný zámysel tvorcóf 
tejto megareformy. 

Takže jak sa zmenila frekvenciá 
zvozóf? 2. Dovčúl boli v rodizi-
ných domoch 120 litrové nádoby 
na komunálny odpad a odpad sa 
zbíral každý týden - t. j. do roka 
to bolo 52 vývozof, čo jakž-takž 
stačilo. Od januára, ale totok roz-
hodne nečakajte, a smetárske auto 
každý týden z okna nevyhlídaj-
te, pretože dochádza k obmedze-
nú vývozov z rodinných domov, 
a to na 26 vývozof, čo predstavu-
je 50% znížení vývozof. Ešteže je 
zimné období, mrzne a príjemná 
vúne sa zatál nešíri celým chotá-
rem a sneh zakryje šecky nelegál-
ne skládky, keré začnú vznikat po 
celém katastrí jak huby po déždi. 
120 litrové nádoby na komunál-
ny odpad sú šade ve svece stava-
né na týdené zvozy, ale v našem 
mestéčku to bolo dycky šecko po-
stavené na hlavu a tak sa frekven-
ciá znížila, ale nádoby zostáli. Též 
sme v novele príslušného narídze-
ná MNV mysleli aj na dúchodcú, 
pretože sa zrušila úľava vo výške 
50% z ceny poplatku, ktorá sa po-
skytovala osobe nad 70 rokov, čo 
iste títo občané dožívajúci jeseň 
svojho života budú radnicí kvi-
továt s porozumením. Ale podme 
na to ešte trošku matematicky a ze 
zdravým sedláckym rozumém, 
ked už to inak nejde: 
V lanském roku mesto zaplacilo 
za odpad k 30. 9. 2015 částku ve 
výške: 215.130 €. Predpoklada-
ný náklad na pokrytie výdavkof 
do konca roka 2015 predstavoval 
částku ve výške 300.000 €. Zákon 
o odpadoch mestám stanovuje, že 
v rozpočte mesta mosá byt vý-
davky za odpad pokryté príjmami 
z výberu poplatkóf. 

V rozpočte na rok 2015 bolo sta-
novené, že sa vybere za odpad 
suma od občanov a podnikatelóf 
ve výške 272.750 € a predpokla-
daný výber bol ve výške 255.000 

€. Rozdíl, jak to rátame, tak to 
rátame medzi prímani od ludzí 
a nákladmi mestá na zvoz odpa-
dú a jeho likvidáciu je ve výške 
40.000 €.
To je síce pekné ale ešte krajšé 
sú dalšé čísla: k 30. 9. 2015 pred-
stavovali nedoplatky na odpade 
celkovú sumu ve výške: 51.325 
€, z tohto objemu staré pohľa-
dávky tvorili čiastku až vo výš-
ke: 30.200 €. je teda na míste sa 
zamyslet, prečo mesto nevymáha 
títo poplatky jako správca dane 
v daňovém exekučném konaní? 
Výhodnejší je zvýšit poplatek pre 
občanof, aby na neplatičov doplá-
cali tí, kerí roky rokúce poctivo za 
odpad placá? 

Pri temto ma napadajú ešte dalšé 
nevyréšené otázky:
- jak to, že sa naplánovalo na 
rok 2015 vybrat za odpad částku 
ve výške 272.750 € ked víme že 
to bude celé stát baj očko okolo 
300.000 €? 
- V čem je ten nárast v celkovém 
objemé komunálneho odpadu, že-
by sa realizuvala výstavba nových 
štvrcí v našem mestečkú, že sem 
si ich nevšímél jak chodzím po 
chotári, ale možno vzniká nejaké 
sídlisko pod zemú, odtál sa ale od-
pád bude len taško vyvážat.
- jak nafúknút 120l nádobu a uro-
bit z nej 240l nádobu pri frekven-
cií znížených zvozóf z 52 na 26? 
(existuje vácero možností: napr. 
ten, do má doma záhradný krb 
a kotel móže odpad spálit, prípad-
ne si kúpit domáci lis a šecko li-
sovat, ak ani to nepomóže, móže 
požádat o dalšú nádobu, ak je vás 
vác jak štyré v rozdiné, jak né, tak 
máte smólu). 
- Z akého dóvodu sa dvíha na rok 
2016 poplatek za odpad, ked po-
platky za skládku na Dubovej sa 
nemenili, t. j. nezvyšovali a ceny 
nafty idú celosvetovo dole? 

je ešte jedna možnost jak znížit 
objem komunálneho odpadu: je 
to rada na zlato a pomóže Vám 
držat štíhlu líniu - menej cohnite 
modrané, nekupujte si žádne ma-
so, zemáky, ryžú, podla možnosti 
iba veci na trhu bez obalof, vodu 
si chodzte brat do studničky na 
Čermákovú lúku a pivo pite iba 

čapované v šenku a domáce ví-
no predávajte len do demižónof 
ne plastových flaší, resp. ho rad-
šik strovte sami a tým ušetríte na 
PET flašách, náštevy Vás potom 
nebudú doma v pivnicí pri stáča-
ní otravúvat a spojíte tak príjemné 
s užitečným. 

V Neapóle, kde místny biznís 
s odpadém nerídzí pobočka MNV 
ale Cosa Nostra, horá už pekných 
pár rokú nelegálne háldy za mes-
tém, čo iscé prispíva k rozvoju 
cestovného ruchu v temto chu-
dobném regióne Itálie. Odpad sa 
teda mosí vozit na sever Nemec-
ká, čo isté jeho výslednú cenú, 
aj skrz istú ne malú vzdálenost, 
trošku predražujé. A ked náhodu 
není dost kamiónu a šoférov, tak 
skončí aj na dne Tyrrhenského 
morá, čo aj ryby, keré tu nékedy 
boli, kvitujú s radoscú a to takú, 
že ich tam už rybári pekných pár 
roku nevidzelí.
Takže záverem: Tento rok nám 
MNV zvýšilo poplaték za odpád 
o 4,02 € na osobu a človeka za 
rok, zároven znížilo frekvencijé 
zbérof z každotýdenného na dvoj-
týdnový cyklus a obmedzilo úla-
vy pre dóchodcov nad 70 rokú. 
Modra na rozdíl od Neapolá nemá 
moré /aj ked Bukasový masív si 
to onehdý prál/ a tak reálne hrozí, 
že celý chotár vrátane krásnych 
modranských lesú bude čochvíl-
ka zaplavený komunálnym od-
padem, pretože 120l nádobu ne-
zmeníte na 240l, ani keby ste 
boli s Davidom Copperfieldom 
bratranci alebo iná bližšá rodziná. 
Ostáva iba dúfat, že sa do jarné-
ho upratovaná zapojá skoro šeci 
občané vrátane dzecí a dúchodcú 
a bude dost velkopacitných kon-
tajneróf pripravených na túto ak-
cijú a tak bude Modra aspon na 
týden pekne vypadat. To je ten op-
timistický variant, pochopiteľne.

JUDR. ARTÚR SOLDÁN, 
poslanec MsZ, 

ktorý poctivo roky 
separuje odpad a dbá 

o životné prostredie

(Poznámka: Text neprešiel jazy-
kovou korektúrou.)
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Reakcia na článok Talianske odpadové 
hospodárstvo po modransky
Pravda o odpadovom hospodárstve Modry 
Vážený pán poslanec Soldán, ďakujeme, že sa aktívne zaujíma-
te o problematiku odpadového hospodárstva. Vážime si Vaše 
skúsenosti z vedenia samosprávy, aj Vašu angažovanosť. Bude 
pre nás cťou a prínosom, ak by sme o odborných otázkach, ako 
sú odpady a ich ekonomické premietnutie v mestskom rozpočte, 
mohli spolu diskutovať pred prerokovaním a schválením roz-
počtu v komisiách, v mestskom zastupiteľstve, konštruktívne, 
so zohľadnením legislatívnych možností. Problematiku utečen-
cov vo vzťahu k odpadom zatiaľ necháme odborným rokova-
niam v budúcom roku. Ak budete mať k dispozícii relevantný 
podklad, že objem odpadu v Modre utečenci výrazne ovplyv-
nia, zapracujeme do jednotlivých výpočtov aj túto skutočnosť. 
V súčasnosti je ich vplyv na odpadové hospodárstvo v Modre 
nulový, odpadové hospodárstvo ovplyvňujú výlučne Modrania.

Milí Modrania, ako je to teda 
s odpadmi v našom meste? Tú-
to tému berieme naozaj vážne. 
Novozavedené zmeny, ktoré 
sme predstavili aj v predchá-
dzajúcom čísle Modranských 
zvestí, nesúvisia iba s novým 
zákonom o odpadoch, súvi-
sia najmä s tým, že sa v Mod-
re postupne snažíme dobehnúť 
to, čo už malo dávno fungovať, 
malo byť pre každého obyvate-
ľa samozrejmosťou a osobnou 
zodpovednosťou. S riadnym 
separovaním odpadu. Naše 
triedenie odpadu nie je dosta-
točné, roky sme sa spoliehali 
na veľkosť nádob na zmiešaný 
netriedený komunálny odpad 
a frekvenciu zvozu. Teraz nás 
naša pohodlnosť a legislatíva 
dobehli. Pre lepšie zvládnutie 
situácie máme ako jediní v ši-
rokom okolí novovybudovaný 
veľkokapacitný zberný dvor 
otvorený pre obyvateľov šesť 
dní v týždni. Nesmieme však 
zabudnúť, že naša pohodlnosť 
stojí peniaze, je drahšia ako iné 
riešenia. Máme možnosti, ale 
ak ich nechceme využívať, jed-
noducho si musíme priplatiť za 
vyššie náklady, ktoré naše ne-
triedenie vyvoláva.
V roku 2014 Modrania vyse-
parovali z celkového množ-
stva bežného komunálneho 
odpadu z domácností IBA me-
nej ako 17 % odpadu (1,05 % 
nebezpečných odpadov, 0,19 
% tetrapakov, 0,06 % obalov 
z kovu, 5,81 % papiera priamo 

z domácností a 3,55 % papie-
ra pochádzajúceho zo školské-
ho zberu, 3,24 % skla, 3,44 % 
plastov, 0,6 % textílií) a vše-
tok ostatný odpad v celkovom 
objeme 82,06% je zmiešaný 
komunálny odpad uložený na 
skládku. 
Štatistiky uvádzajú, že prie-
merne pri bytovej zástavbe sa 
hodnoty pohybujú pri papieri 
v rozpätí 12 - 17 %, skle 6 - 7 
%, plastoch okolo 13 %, ko-
voch okolo 2 %, tetrapakoch 
do 2 %. Tieto čísla v porovnaní 
s našimi hovoria, že máme veľ-
ké rezervy a nádoby sú dosta-
točné. Aby sme v nich dokázali 
nájsť viac miesta, pribudli ná-
doby na biologický odpad. Bio-
logicky rozložiteľný komunál-
ny odpad a ostatný komunálny 
odpad sa pohybujú v podstatne 
širšom rozpätí 20 - 45 %. 
Máme k dispozícii štúdie, ktoré 
uvádzajú, že je možné sa v se-
parácii dostať na úroveň 12 % 
zmesového komunálneho od-
padu. Znamená to, že by sme 
mohli separovať až 88 % odpa-
du, teda päťkrát viac, ako dnes 
v Modre separujeme. Iste sa to 
nedá za týždeň, či mesiac.

Koľko odpadu v Modre 
reálne separujeme?

V porovnaní s obyvateľom Pe-
zinka uloží každý Modran na 
skládku komunálneho (netrie-
deného) odpadu ročne o 106 kg 
viac. Nie je to tým, že by mali 
obyvatelia Modry vyššiu spot-

rebu, a tým aj vyššiu produkciu 
komunálnych odpadov. Sme 
možno iba pohodlní nájsť tú 
správnu nádobu.
V jednotlivých rokoch sme 
v Modre vyprodukovali nasle-
dovné množstvo netriedeného 
odpadu: 
200301 = komunálny odpad 
z modrých smetiakov
r. 2015 - 4 618,91
z toho 200301 - 2 521 ton
r. 2014 - 4 068,97
z toho 200301 - 2 535 ton
r. 2013 - 4 648,54
z toho 200301 - 2 598 ton
r. 2012 - 4 512,36
z toho 200301 - 2 656 ton

Objem tohto odpadu zásad-
ne neklesá aj napriek tomu, že 
sme navýšili počet separačných 
nádob na sídliskách, zakúpili 
separačné nádoby pre fyzické 
osoby a pravidelne informuje-
me občanov aj prostredníctvom 
Modranských zvestí. 

Čo nám zmeny 
priniesli?

• Pôvodnú úľavu 50 % nad 
70 rokov nahradila nová úľa-
va 30 % z poplatku pre Mod-
ranov nad 62 rokov, ktorá po-
skytuje nižšiu cenu početnejšej 
skupine občanov. Chceli sme 
odbremeniť najmä zraniteľnú 
skupinu takmer všetkých dô-
chodcov.
• Zvýšil sa záujem o separá-
ciu odpadu a dopyt obyvateľov 
po informáciách. Zaujímajú sa 
viac o to čo do ktorej nádoby 
dávať, a ako odpad správne 
roztriediť.
• Zvýšil sa záujem obyvateľov 
o pridelenie smetnej nádoby na 
separovaný odpad. Niektoré 
domácnosti, ktoré doteraz ne-
boli ochotné separovať, koneč-
ne o smetné separačné nádoby 
požiadali.
• Menej početné domácnos-
ti nemali v minulosti potrebu 
smetnú nádobu nechať vyvážať 
každý týždeň, lebo ju nezaplni-
li. Keďže v predchádzajúcom 

období sa platil paušál na oby-
vateľa, na ich cene za odpad sa 
zmena neprejavila. Teraz platí-
me za vyvezenú jednotku, t.j. 
za každý vyvezený kontajner. 
• V mnohých domácnostiach 
nevedeli o tom, že triedime aj 
kovové obaly a plechovky. Po-
vedomie ohľadne separácie tet-
rapakov je v súčasnosti už lep-
šie, ale stále sú domácnosti, 
kde tento odpad končí v zmie-
šanom komunálnom odpade.
• Zistili sme, že sú prevádzky, 
ktoré za smeti zo svojej pod-
nikateľskej činnosti neplatia 
vôbec a ukladajú ho do smet-
ných nádob ako fyzické osoby. 
Týmto spôsobom ich podnika-
nie donedávna spolufinancova-
li občania, po zmenách v plat-
bách je vyššia spravodlivosť.
• Súhlasíme, že pre trojčlennú 
a štvorčlennú rodinu s malými 
deťmi (ktoré majú napríklad 
veľký odpad v podobe jedno-
razových plienok) je takto na-
stavený systém nedostatočný. 
Keď sa nám tieto domácnos-
ti prihlásia, že takýto problém 
majú, mesto im pridelí väčšiu 
smetnú nádobu.

Vo viacerých prípadoch pla-
tí, že Modrania žijú na inom 
mieste, ako sú prihlásení. Zisti-
li sme, že v niektorých domác-
nostiach, ktorým nestačí smet-
ná nádoba platí, že do systému 
je prihlásená jedna alebo dve 
osoby, ale v skutočnosti tam 
žije väčší počet osôb, ktoré za 
poskytované služby neplatia. 
je možné, že platia za odpad na 
inom mieste, nemôžu však oča-
kávať, že mesto bude riešiť ich 
potrebu na mieste, kde neplatia 
a nie sú prihlásení.
Každý prípad sa dá riešiť indi-
viduálne, nie je nás tak veľa, 
aby sme nevedeli poradiť. Ak 
máte akýkoľvek problém s od-
padmi, volajte odpadovú linku 
0904 889 542, je to efektívnej-
šie, ako písať do zvestí. Tešíme 
sa na vaše konštruktívne pod-
nety a hor sa viac separovať. 
je to lacnejšie a spoločne to 
zvládneme.

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor

Marian GAVORNÍK, 
viceprimátor
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BSK: značenie cyklotrás v Modre
Mesto Modra je centrom turizmu a cestovného ruchu, dôkazom 
toho je aj turistická rozhľadňa na Veľkej Homoli aj založenie 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu so sídlom v Modre. Do 
oblasti cestovného ruchu patria okrem vinohradníctva, gastro-
nómie, rozvíjania tradičných remesiel (keramiky - majoliky), 
ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva aj turistika a čoraz viac 
cykloturistika. Ide o produkty nielen lokálneho, ale aj regionál-
neho charakteru v Malokarpatskom regióne.

Na území Modry je mnoho prí-
rodného bohatstva v Lesoparku 
určeného na rekreáciu a relax, 
prírodného parku a modran-
ských lesov. Rekreačné oblas-
ti Harmónia, Piesok - Zochova 
chata s históriou života Hunco-
károv sú známe aj za hranicami 
nášho regiónu. Aj preto dostalo 
mesto Modra privilégium ako 

prvé v rámci malokarpatského 
regiónu obnoviť a označiť exis-
tujúce a novonavrhované prírod-
né cyklotrasy v katastri mesta. 
Najdôležitejšie smery, ktoré sú 
súčasťou siete cyklotrás je exis-
tujúca cyklotrasa v lokalite Mod-
ra - Piesok - Zochova chata smer 
Kuchyňa. Ďalej je to smer Mod-
ra - Kučišdorfská dolina - Vino-

sady po starej modranskej ceste, 
Harmónia - Modra - Kráľova - 
Dubová smer Červený Kameň. 
Modra - ranč pod Gaštankou 
smer Harmónia. 
Mesto Modra bolo projekčne 
pripravené na realizáciu cyk-
lotrás už v roku 2013 pri podá-
vaní žiadosti o dotáciu z Operač-
ného programu Bratislavského 
samosprávneho kraja. V tom 
čase uspel projekt jurava, kto-
rý spája Bratislavu - Svätý jur 
a Vajnory. Bratislavský samo-
správny kraj má vypracovanú 
koncepciu riešenia cyklotrás aj 
ich postupnosť. V roku 2015 na-
vrhlo v partnerstve s mestom fi-
nancovanie značenia prírodných 

cyklotrás v Modre sumou oko-
lo 25 000 eur. Príprava projektu 
s výberom realizátora projektu 
formou elektronickej aukcie Úra-
du BSK trvala do dnešných dní. 
V priebehu mesiaca marec 2016 
budú podľa harmonogramu prác 
cyklotrasy vyznačené v zmysle 
noriem a pravidiel pre bezpečný 
a koordinovaný pohyb cyklistov 
v lese a vo vinohradoch. 
Cieľom projektov zameraných 
na cykloturistiku je prepojenie 
turistických destinácii, atraktivít 
a prírodných lákadiel pre silnej-
šiu motiváciu všetkých obyva-
teľov i návštevníkov sadnúť na 
iný dopravný prostriedok ako sú 
ovzdušie znečisťujúce autá. Te-
šíme sa na všetkých kultúrnych 
cyklistov v našom chotári.
 Gabika REPOVÁ, MsÚ

Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Modra získala finančné prostriedky 
Už po piatykrát sa Modra stane druhý septembrový víkend 
miestom oslavy historických pamiatok. Ministerstvo kultúry 
SR nám na zaujímavé podujatie Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva poskytlo dotáciu vo výške 3700 eur. Historické pa-
miatky v Modre, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti, po-
otvoria svoje brány a odhalia skryté tajomstvá. DEKD sa 
v tomto roku uskutočnia v dňoch 9. - 10. septembra.

Mesto Modra v spolupráci 
s miestnymi komunitami a ob-
čianskymi združeniami pripra-
vuje aj vďaka získaným do-
tačným prostriedkom pestrý 

program, v ktorom si pripome-
nieme význam ochrany a obno-
vy pamiatok a ich nezastupiteľ-
nú úlohu pri vytváraní vzťahu 
obyvateľov k miestu, kde žijú. 

Program bude zameraný na his-
tóriu mesta, jeho architektúru, 
kultúrne pamiatky, interpretáciu 
pamiatkovej zóny i na kultúrne 
tradície. Modra na niekoľko dní 
ožije sprievodnými aktivitami, 
ktoré priblížia jej obyvateľom 
i návštevníkom naše spoločné 
kultúrne dedičstvo. 
Súčasťou DEKD budú aj pre-
zentácie výsledkov obnovy 
historických pamiatok, odbor-
né i zážitkové programy pria-

mo v ich priestoroch. Cieľom 
projektu je okrem posilnenia 
vzťahu obyvateľov k pamiat-
kam a kultúrnym hodnotám, 
ktoré ich obklopujú, aj podpo-
ra kultúrneho turizmu a alter-
natívna, zážitková prezentácia 
pamiatok. Vďaka DEKD sa 
Modra stala členom Združenia 
historických miest a obcí na 
Slovensku, ktoré je hlavným 
organizátorom a iniciátorom 
celoeurópskej akcie DEKD 
spolu s Ministerstvom kultúry 
SR a krajským Pamiatkovým 
úradom.
 Elena PALČÁKOVÁ, MsÚ

Do práce na bicykli 2016
Opäť sa zapojíme do celonárodnej súťaže 
Mesto Modra pokračuje aj tento rok v aktivite mobilizovania všet-
kých cyklistov k podpore celonárodnej aktivity v podobe súťaže 
Do práce na bicykli. Slovensko a aj náš región už dlhodobo pra-
cuje na tom, aby znížil emisie a znečisťovanie ovzdušia podporou 
inej dopravy ako automobilovej. Preto aj formou celonárodnej sú-
ťaže sa snaží osloviť všetkých nádejných cyklistov, ale aj tých, čo 
si to ešte nevyskúšali. 

Skúste vybrať svojho priateľa 
na dvoch kolesách a naplánujte 
si cestu do práce s ním, kľud-
ne aj v kombinácii s autobusom 
alebo vlakom. Cieľom projektu 
je zminimalizovať vypúšťanie 
škodlivých plynov do ovzdušia, 

chrániť prírodu, uvoľniť cestné 
komunikácie a vyhnúť sa ran-
ným a večerným dopravným 
zápcham. V neposlednom rade 
chceme podporiť zdravý život-
ný štýl. Holandsko má v tomto 
prvenstvo. Buďme aj my, nie-
len v jednom mesiaci, vždy po-
čas priaznivého počasia takými 
modranskými Holanďanmi. 

Zaregistrovať svoje 2 - 4 členné 
tímy môžete na stránke www.
dopracenabicykli.eu, tu nájde-
te aj ďalšie informácie. Mesto 
Modra má pripravené pre tých 
najlepších sprievodné podujatia 
a vecné dary. 
 Gabika REPOVÁ,

lokálny koordinátor
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Zápis do materskej školy 
Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017 sa 
uskutoční 27. apríla 2016 v čase od 8.00 do 16.00 hod. Podmien-
ky prijímania detí do materských škôl sú zverejnené na webo-
vých stránkach materských škôl, kde nájdete aj písomnú žia-
dosť na predprimárne vzdelávanie.

Pri zápise je povinný zákonný 
zástupca predložiť:
• písomnú žiadosť na prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzde-
lávanie, ktorá musí obsahovať 
potvrdenie o zdravotnom stave 
dieťaťa,
• na nahliadnutie rodný list die-
ťaťa,
• zákonní zástupcovia dieťaťa 
predložia doklad o svojom trva-
lom pobyte - platný OP na na-
hliadnutie v zmysle § 2 ods. 4 
Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2012 
Mesta Modra.

Prevzatá môže byť iba kom-
pletne vyplnená žiadosť vráta-
ne potvrdenia od pediatra. Radi 
vám poradíme osobne, telefo-
nicky na čísle 033/6908 314 ale-
bo prostredníctvom e-mailovej 
adresy michaela.galovicova@
msumodra.sk. Informácie o zá-
pise detí získate aj u riadite-
liek konkrétnych materských 
škôl: www.materskaskolamod-
ra.sk, www.mskalinciakova.sk 
a www.mssladkovicova13.sk.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
MsÚ

Zápis budúcich prvákov
Od 1. septembra 2015 sa novelou školského zákona posúva zápis 
detí do prvého ročníka základnej školy na apríl. Mesto Modra 
Všeobecne záväzným nariadením č. 07/2015 ustanovilo zápis na 
20. a 21. apríla v čase od 14.00 hod do 18.00 hod.

Zákonný zástupca je povinný 
pri zápise uviesť tieto údaje:
• meno a priezvisko dieťaťa, 
dátum narodenia, rodné čís-
lo, miesto narodenia, národ-
nosť, štátne občianstvo, trva-
lé bydlisko dieťaťa,
• meno a priezvisko zákon-
ných zástupcov, adresa za-
mestnávateľa, trvalé bydlis-
ko zákonných zástupcov.

Pri zápise je povinný zákon-
ný zástupca predložiť ob-
čiansky preukaz; rodný list 
dieťaťa; pokiaľ neprídu na 
zápis obaja rodičia, potrebuje 
jeden zo zákonných zástup-
cov dieťaťa informovaný sú-
hlas druhého.
Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 
2016 dosiahne vek šesť ro-
kov, je zákonný zástupca po-
vinný prihlásiť na plnenie 
povinnej školskej dochádz-
ky v základnej škole. Zákon-
nú povinnosť zapísať dieťa 
do základnej školy má rodič, 
ktorý je občanom SR, dieťa 

má slovenské občianstvo bez 
ohľadu na to, kde žije. Ak má 
zákonný zástupca na území 
SR prechodný pobyt, taktiež 
musí oznámiť spádovej ško-
le, že jeho dieťa bude plniť 
povinnú školskú dochádzku 
mimo územia SR. 
Nedodržanie zákonnej prihla-
sovacej povinnosti dieťaťa 
na povinnú školskú dochádz-
ku je postihnuteľné podľa § 
37 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve.
Ak dieťa po dovŕšení šieste-
ho roku nie je telesne alebo 
duševne primerane vyspelé, 
môže rodič požiadať o od-
klad povinnej školskej do-
chádzky.

Bližšie informácie nájdete na 
web stránkach škôl http://zsl-
smo.edupage.org/ a ZŠ Va-
janského http://www.zsva-
janskehomodra.sk/.
MICHAELA GALOVIČO-

VÁ, (red), krátené

ZŠ Ľ. Štúra informuje
• Centrum voľného času v Pez-
inku zorganizovalo okresné kolo 
súťaže v prednese slovenskej po-
vesti Šaliansky Maťko. V silnej 
konkurencii najlepších recitátorov 
sme získali dve umiestnenia: I. 
kategória 2. - 3. ročník: 1. miesto 
Michal jakabovič, II.A (postup do 
krajského kola), II. kategória 4. - 
5. ročník: 3. miesto Peter jakabo-
vič, IV.B.
• Dňa 1. decembra 2015 sa ko-
nala celoslovenská vedomost-
ná súťaž Všetkovedko, do ktorej 
sa zapojilo viac ako 14 000 detí. 
Trinásť žiakov našej školy získa-
lo titul Všetkovedko: Nina Ro-
se Kratochvíl z II.A, jakub Fronc 
z II.B, Adrián Zapletal z II.C, Sa-
muel Poliačik z III.A, jakub Tas-
man Kratochvíl zo IV.A, Lea Bor-
bášová zo IV.A, Nina Repová 
zo IV.B, Samuel uhliar zo IV.B, 
jakub Nemček zo IV.B, Terézia 
Klimková zo IV.B, David Peško 
z V.A, Martin Kováč z V.A a jer-
guš Gecík z V.B.
• V Pezinku na ZŠ Na bielenis-
ku uskutočnilo okresné kolo 50. 
ročníka Biologickej olympiády. 
Kristián Filip jakube z IX.A a Ti-
bor Kurina z VIII.A zastupovali 
našu školu v prakticko-teoretic-
kej časti, kde sa Tibor umiestnil 
na krásnom 2. mieste a vybojoval 
si priamy postup do krajského ko-
la. Kristián Filip sa stal úspešným 

riešiteľom. Do projektovej časti 
sa zapojila jedna žiačka Tamara 
Párkany-Mikulová z VIII.A, kto-
rá sa v projektovej časti umiestni-
la na 2. mieste a postúpila do kraj-
ského kola. 
• V okresnom kole Matematickej 
olympiády sme boli opäť úspešní: 
2. miesto obsadili v kategórii Z5 
Dominik Lengyel a Martin Kováč 
z V.A, úspešnou riešiteľkou v ka-
tegórii Z9 sa stala Mária Terézia 
Macinská z IX.B.
• V spoločnosti Microsoft Slova-
kia, ktorá sídli v Bratislave, sa ko-
nalo finále v programovaní Kodu 
Cup 2016. Do celoslovenského 
finále postúpili dvaja naši žiaci: 
Martin Kováč z V.A a Filip Tro-
janovský z IX.A. Obaja nádejní 
programátori sa stali úspešnými 
riešiteľmi celoslovenského kola. 
Martin Kováč z V.A bol úspešný 
aj v okresnom kole Geografickej 
olympiády, kde sa umiestnil na 3. 
mieste.
• V krajskom kole 23. ročníka 
celoslovenskej súťaže v predne-
se slovenskej povesti Šaliansky 
Maťko reprezentoval nielen našu 
školu, ale aj celý pezinský okres 
náš žiak Michal jakabovič z II.A. 
Miško si svojím fantastickým 
výkonom vyrecitoval 1. miesto 
v krajskom kole a 18. marca 2016 
bude zastupovať Bratislavský kraj 
v celonárodnom kole súťaže. (eš)
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Korčuliarsky kurz 2016
V mesiacoch január a február 
mali žiaci Školského klubu detí 
pri Základnej škole Vajanského 
možnosť zúčastniť sa korčuliar-
skeho kurzu na ľadovej ploche 
Trnavského zimného štadióna. 
Deti sa učili techniky korčuľo-
vania - prvé kroky na korču-
liach, státie, brzdenie, „citróny“ 
a mnoho iného. Pokročilejší žia-
ci sa zdokonaľovali v techni-
ke korčuľovania. Deti súťažili 
a šantili na ľade a na záver kur-
zu dostali diplom a neobišla ich 
ani sladká odmena. Domov si 
odnášali najmä milé spomienky 
na hodiny korčuľovania.
Spoluprácu a finančnú podporu 
poskytol klub Amavet Impulz 
944, ďakujeme!

Iveta GACÍKOVÁ, 
vychovávateľka ŠKD 

pri ZŠ Vajanského

Na fotografii: Školákov zo ZŠ 
Vajanského športovanie na ľade 
veľmi bavilo.
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Nadácia Revia
PerCENTo: malé 

čiastky - veľké zmeny
Ak sa rozhod-
nete poukázať 
% z Vašej da-
ne z príjmov 
za rok 2015 

práve nám, ďakujeme. Per-
CENTo zo zaplatenej dane je 
časť daní, o ktorých smerova-
ní rozhodujete. už 14 rokov 
profesionálne manažujeme 
takto získané finančné pros-
triedky a 20 rokov pracujeme 
pre komunitu. Aj na „cente“ 
záleží. Každé vaše perCENTo 
z dane je finančným zázemím 
pre dobré nápady, na radosť, 
splnené sny či potreby. Spo-
jením viacerých % vieme fi-
nančné prostriedky vrátiť do 
regiónu tak, aby sa čo najlep-
šie zhodnotili. Údaje potrebné 
na vyplnenie tlačiva: Názov: 

Revia - Malokarpatská ko-
munitná nadácia, Sídlo: Moy-
zesova 26, 901 01 Pezinok, 
Právna forma: Nadácia, IČO: 
36070181. Viac informácií na 
tel.: 0905 960 797, revia@re-
via.sk, www. revia. sk, fb: Na-
dacia Revia. Ďakujeme.

Spomienky babky/
dedka.filmuj! 

Chceš byť yo-
u t u b e - r o m ? 
Chceš to-
čiť krátke fil-
my? Naučíme 

Ťa to. Múdrosti a spomien-
ky našich starých rodičov sú 
na nezaplatenie. Pamätáte 
si niektoré z nich? Aby sme 
uchovali a zdieľali čo najviac 
múdrostí a zručností našich 
starých a prastarých rodičov, 
ponúkame vám, žiakom ZŠ 

a SŠ (12 - 19 rokov) projekt 
„Spomienky babky/dedka.fil-
muj!“. 
Cieľom projektu je vytvoriť 
krátke video, v ktorom bu-
de vystupovať váš starý, prí-
padne prastarý rodič, ktorý 
odovzdáva svoje spomienky, 
zručnosti a múdrosti zo svoj-
ho života. 
Ako sa zapojiť? Vyplňte krát-
ky dotazník na www.revia.
sk/spomienky-seniorov a pri-
hláste sa na workshop filmo-
vej tvorby. Pod vedením od-
borných lektorov sa naučíte 
ako sa pripravuje a tvorí film. 
Podmienkou bezplatnej účas-
ti na workshope je príprava, 
realizácia a odovzdanie videa 
nadácii na stanovenú tému. 
Námety natočené spolu s pro-
fesionálnym tímom budú zve-
rejnené na www.revia.sk, fb: 
Nadacia Revia.
uzávierka prihlášok je 3. 
apríla 2016. Plánovaný ter-

mín workshopu je 6. - 7. máj 
2016. Viac informácií získate 
na revia@revia.sk, tel.: 0905 
960 797.

Už 20 rokov 
podporujeme zážitky, 

prinášame radosť 
P r v ý k r á t 
v tomto ro-
ku sme opäť 
podporili ak-
tívnych ľudí 

a združenia z regiónu. Mô-
žete sa tešiť na vynikajúce 
aktivity pre seniorov, rodiny 
s deťmi, mládež. Príďte a za-
žite v Modre - Otvorené zá-
hrady, jazykovú zónu, Hudbu 
pre Kráľovú, Organový kon-
cert a mnohé ďalšie projek-
ty, ktoré sme podporili v rám-
ci regiónu. Podporili sme 12 
výborných myšlienok v sume 
2 450 eur.

D. FINKOVÁ
a M. PETRUŠOVÁ,

Nadácia Revia

Transformačný proces zariadenia Merema
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bý-
vania Merema sa stal súčasťou procesu transformácie soci-
álnych služieb na Slovensku, cieľom ktorého je začlenenie 
zdravotne znevýhodnených ľudí do komunity, vytvorenie do-
máceho prostredia, rozvíjanie a rešpektovanie ich citového 
života a umožnenie nadväzovania priateľských medziľud-
ských vzťahov v novovzniknutom prostredí.

V minulosti bola inštitucionál-
na starostlivosť považovaná za 
najlepší a adekvátny spôsob sta-
rostlivosti o ľudí s rôznymi po-
trebami podpory. Rôzne medzi-
národné štúdie jasne dokázali, 
že inštitucionálna starostlivosť 
vykazuje horšie výsledky z hľa-
diska kvality života v porovna-
ní so službami poskytovanými 
v komunite (v domácnostiach 
a v bytoch v bežnom prostredí). 
Inštitucionálna starostlivosť sa 
často stáva celoživotným soci-
álnym vylúčením a segregáciou. 
Podľa Dohovoru OSN o prá-
vach osôb so zdravotným postih-
nutím a iným ľudskoprávnym 
nástrojom sa inštitucionalizácia 
v oblasti poskytovania sociál-
nych služieb považuje za zlú 
stratégiu. Naša republika zapo-
čala v rámci Stratégie deinštitu-
cionalizácie systému sociálnych 

služieb a náhradnej starostlivos-
ti v Slovenskej republike proces 
transformácie spôsobu poskyto-
vania sociálnych služieb tým, že 
postupne nahrádza časť svojich 
inštitucionálnych zariadení za-
riadeniami poskytujúcimi služ-
by v komunite. jedným z tých-
to zariadení sa stal DSS a ZPB 
Merema.
Deinštitucionalizáciu vnímame 
v súčasnej spoločenskej situácii 
ako nevyhnutnú podmienku na-
plnenia úloh a cieľov, ktoré stoja 
pred celou oblasťou sociálnych 
služieb. Sociálne služby sú zalo-
žené na rešpektovaní dôstojnos-
ti a hodnoty všetkých ľudí, inšti-
tucionálna starostlivosť ale do 
istej miery dôstojnosť odopie-
ra, pretože vytvára pevné, hie-
rarchizované štruktúry a vedie 
klientov k tomu, aby dodržiavali 
stanovenú rutinu bez ohľadu na 

ich záujmy a potreby. Princípom 
sociálnej práce zodpovedajú 
skôr služby poskytované priamo 
v komunite. Domnievame sa, že 
takéto služby podporujú samo-
statnosť klientov a ich integrá-
ciu tým, že s každým klientom 
zaobchádzajú ako s plnohodnot-
ným jedincom, ktorý má vlastné 
potreby, preferencie, silné a sla-
bé stránky. Zmena, ktorú hodlá-
me realizovať má obmedziť 
príchod ďalších klientov do za-
riadenia ústavného typu. Trans-
formáciou poskytneme súkro-
mie a možnosť voľby každému 

klientovi. Chceme, aby klienti 
mohli prežiť svoj život inak, aby 
mohli v domácnostiach žiť ako 
ktorýkoľvek iný občan a člen 
spoločnosti, aby sa mohli o svo-
ju domácnosť starať a tráviť 
voľný čas podľa svojich pred-
stáv. Chceme dať našim klien-
tom novú perspektívu, účasť na 
bežnom živote spoločnosti, po-
cit slobody a sebestačnosti. (rr)

Na fotografii: Merema dá-
va svojim klientom perspektívu 
a možnosť voľby.
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Deň modranských pivníc
XIII. ročník tradičnej vinárskej akcie
Príďte v sobotu 9. apríla ochutnať to najlepšie, čo vedia mod-
ranskí vinári ponúknuť. Pochutnáte si nielen na výbornom ví-
ne, ale aj na špecialitách, ktoré domáci pripravujú. V jedineč-
nej atmosfére prežite s priateľmi či rodinou príjemné sobotné 
popoludnie. Tento rok na vás bude čakať 39 vinárov, starobylé 
pivnice a s nimi neopakovateľné vína ročníka 2015. 

K lístku, tak ako po minulé roky, 
každý návštevník dostane profe-
sionálny degustačný pohár, kata-
lóg s orientačnou mapou vrátane 
kompletného zoznamu vinárov 
a nimi ponúkaných vín a taštičku 
na pohár. Návštevník bude mať 
k dispozícií v rámci vstupenky 

v cene 26 EuR 60 degustačných 
lístkov v hodnote 20 centov/kus 
(spolu 12 €), ktoré bude použí-
vať u vinárov ako platidlo za kaž-
dú naliatu vzorku (1 degustačná 
vzorka 0,03 l = jeden lístok, jedi-
nou výnimkou sú prírodne slad-
ké vína). V praxi to znamená, že 

každý návštevník môže ochutnať 
až 60 vzoriek vína. Lístky, ktoré 
návštevník neminie pri degusto-

vaní môže u ľubovoľného viná-
ra vymeniť za fľašu(e) vína pod-
ľa hodnoty zostávajúcich lístkov. 
Tento systém pomáha pozdvih-
núť kultúrnosť tohto podujatia 
a samotným vinárom aspoň v ma-
lej miere odpláca neľahkú prácu 
pri pestovaní hrozna a výrobe ví-
na. Po minulom roku sa osvedčil 
aj jednorazový bonus na nákup 
vína v hodnote 4 €, ktorý môže 
návštevník uplatniť u ľubovoľ-
ného vinára. Ani tentoraz nebude 
pre bezpečnosť a pohodlie chýbať 
pivničný autobus, ktorý bude po 
10-kilometrovom okruhu jazdiť 
v polhodinových intervaloch po-
čas celého podujatia.

Michal PETRÍK, (red)

Víno Šimonovič má zlato aj striebro z Paríža
Vinalies Internationales vo Francúzsku patrí medzi 10 najpre-
stížnejších svetových vinárskych súťaží a výstav. Slovenským 
vínam sa na tohtoročnej výstave v Paríži mimoriadne darilo, 
priniesli si 55 medailí, z toho 18 je zlatých. Slovenskí výrobco-
via sa príkladne popasovali so svetovou konkurenciou. Výbor-
ne si počínali aj modranské vína.

jednu zlatú za Tramín červený, 
výber z hrozna, ročník 2015 
a jednu striebornú medailu za 
Pinot blanc (Rulandské biele), 

výber z hrozna, ročník 2015 si 
priniesol aj Modran Daniel Ši-
monovič. Úspech Vína Šimo-
novič opisuje nasledovne: „Vý-

stava Vinalies Internationales 
je najlepšie hodnotenou výsta-
vou vín na svete. Na základe jej 
výsledkov je zostavený aj rebrí-
ček 1000 najlepších vín sveta. 
A kto by sa do takej spoločnos-
ti nechcel dostať? Ja hej, a asi 
v tom nie som výnimkou. Keď 
som s vinárstvom pred piati-
mi rokmi začínal, o takýchto 
úspechoch sa mi ani nesníva-

lo. Práca vinára - vinohrad-
níka nie je jednoduchá. A keď 
nakoniec príde takýto úspech, 
môžem si aspoň povedať, že sa 
celý rok nederiem zbytočne.”
Podrobný rozpis umiestnení 
všetkých slovenských vinárov 
nájdete na: www.vinalies-inter-
nationales.com.

(red), zdroj: vino.sk, vinlies-
-internationales.com
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Vitis aurea 2016 - hlavné ocenenia udelené v súťaži vín
Šampión vína biele tiché (zv. 
cukor do 4 g/l), Roman janou-
šek, SK, Sauvignon blanc, biele 
suché, 2015, vzorka č. 97

Šampión vína biele tiché (zv. 
cukor 4 - 45 g/l), Golguz, SK, 
Chardonnay, biele polosladké, 
2015, vzorka č. 290

Šampión vína ružové (zv. cu-
kor do 45 g/l), Víno Matyšák, 
s.r.o, SK, Frankovka modrá ro-
sé, ružové suché, neskorý zber, 
2015, vzorka č. 336

Šampión vína červené tiché 
(zv. cukor do 4 g/l), Roman 
janušek, SK, Bolero, červené 
akostné víno značkové, 2012, 
vzorka č. 425

Šampión vína prírodné slad-

ké bez rozdielu farebnosti (zv. 
cukor nad 45 g/l), Oldřich Drá-
pal st., CZ, Bobulky od kapličky, 
biele sladké slamové víno, 2013, 
vzorka č. 455

Šampión vína šumivé, Kamil 
Prokeš, CZ, Dominique - blanc 
de blancs, biele extra brut, pesto-
vateľský sekt, 2013, vzorka č. 2

Cena ministra pôdohospodár-
stva a rozvoja SR, Najúspeš-
nejšia kolekcia vín modranského 
vystavovateľa, Purus - Villa Mo-
dur, SK

Cena predsedu BSK Pavla Fre-
ša, Najlepšia kolekcia červených 
vín, Martin Pomfy - Mavín, SK

Cena primátora mesta Modry 
J. Petrakoviča, Najvyššie ohod-

notené víno typickej modranskej 
odrody Veltlínske zelené, vyro-
bené z hrozna modranského vi-
nohradníckeho rajónu., Vínko 
Klimko Modra, SK, Veltlínske 
zelené, biele suché, neskorý zber, 
2015, vzorka č. 93

Modrý škrabák 2016 - cena 
prof. Fedora Malíka, Za prínos 
k oživeniu Malokarpatskej vino-
hradníckej oblasti, jozef Ružek, 
Modra, SK

Cena E.V.I.R.S., Najvyššie ohod-
notené biele víno súťaže ročníka 
2015, Vinářstsví u Kapličky, CZ, 
Pálava, biele sladké, výber z hroz-
na, 2015, vzorka č. 453

Cena firmy IDD Bratislava, 
Najvyššie ohodnotené víno vyro-
bené zo slovenských novošľach-

tencov, Vinárstvo Vinkor, SK, 
Devín, biele suché, výber z hroz-
na, 2015, vzorka č. 198

Cena riaditeľa SOŠVO, Naj-
vyššie ohodnotené ružové víno, 
Štiglic vinárske združenie Mod-
ra, SK, Merlot Rosé, ružové po-
losladké, akostné víno značkové, 
2015, vzorka č. 351

Cena Malokarpatskej vínnej 
cesty®, Najlepšia kolekcia vín 
z Malokarpatskej oblasti, Roman 
janoušek, SK

Cena Malokarpatskej turistic-
kej kancelárie, Najúspešnejší 
zahraničný vystavovateľ súťaže, 
Nyakas pince, Hu, Riesling, bie-
le suché, 2012, vzorka č. 136

(red), zdroj: FB Vincur
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Deň pre bezpečný internet
Pri príležitosti Dňa pre bezpečný internet, ktorým bol 8. február 
2016, realizovali príslušníci Policajného zboru SR v týždni od 9. - 
12. februára preventívne aktivity pre žiakov základných a stred-
ných škôl v okrese k problematike bezpečného používania inter-
netu. Cieľom stretnutí bolo poukázanie na riziká hroziace deťom 
vo virtuálnom svete a rady ako sa pred nimi chrániť.

Internet možno považovať za 
jeden z najväčších fenoménov 
súčasnej doby a to predovšet-
kým v oblasti komunikácie 
a informácií. Veľa ľudí využí-
va internet denne a čoraz viac 
sa znižuje veková hranica je-
ho užívateľov. Internet je už aj 
pre deti bežnou súčasťou živo-

ta. Treba mať však na pamäti, 
že deti sú veľmi citlivé a zrani-
teľné, veľmi veľa negatívnych 
javov vnímajú intenzívnejšie 
a preto je ich potrebné chrániť 
nielen v bežnom živote ale aj 
vo virtuálnom svete, ktorý pri-
náša množstvo rizík a nástrah. 

(red), zdroj: TS PZ SR

Na fotografii: Preventistka 
z PZ SR Zuzana Mišovičová 
v diskusii so študentami Stred-
nej odbornej školy vinársko-
-ovocinárskej v Modre.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m

O písaní článkov do Modranských zvestí
Teší nás váš záujem a ponúkame vám zopár rád
Vážení čitatelia Modranských zvestí, mnohí z vás aktívne 
a s pravidelnosťou prispievate svojimi témami a článkami do 
našich modranských novín. Príspevky externých prispieva-
teľov tvoria podstatnú časť obsahu každého čísla MZ, preto 
si každý z nich vieme oceniť. Píšete o témach, ktoré Modra-
nov trápia, chválite alebo naopak vyslovujete nespokojnosť, 
či pozývate ostatných na podujatia. 

Rovnako ako v minulosti sme 
radi, že sa o dianie v meste 
Modra zaujímate, že vám život 
v ňom nie je ľahostajný. Kaž-
dý, kto má záujem o veci ve-
rejné a nebojí sa povedať ve-
rejne svoj názor a ponúknuť ho 
aj ostatným, má u nás uznanie. 
Keďže prioritou spoločnej prá-
ce redakcie a redakčnej rady je 
v prvom rade vyhnúť sa nedo-
rozumeniam či dokonca obvi-
neniam z cenzúry, ponúkame 
zopár užitočných informácií.
• Každý príspevok má svojho 
autora, ktorý je za článok zod-
povedný a musí byť podpísaný 
plným menom. Každý článok 
prechádza jazykovou korektú-
rou. Ak je príliš dlhý, má štylis-
tické rezervy, ak forma nespĺňa 
atribúty lokálneho/mestského 
mesačníka, prípadne ak je ma-
teriálov s rovnakou témou viac, 
redakcia navrhne autorovi po-
trebnú úpravu textu.
• Každé číslo Modranských 
zvestí má uzávierku, ktorá je 
časovým limitom pre zasielanie 
príspevkov. V prípade, že zašle-
te príspevok po uzávierke a je 

v priestorových možnostiach 
vydania zverejniť ho, redakčná 
rada rozhodne o jeho zarade-
ní. Taktiež rozhodne o zaradení 
do niektorého z čísel v prípade, 
ak počet príspevkov presiahne 
priestorové možnosti vydania.
• Ak text obsahuje vyjadrenia, 
ktoré sú jednostranné a pre kom-
plexnú informáciu čitateľov vy-
žadujú reakciu druhej strany, re-
dakcia ju zabezpečí. V prípade, 
že sa čitateľ rozhodne reagovať 
na uverejnený príspevok, môže 
tak urobiť maximálne v rovna-
kom rozsahu. Modranské zvesti 
nie sú miestom pre vybavova-
nie osobných sporov, preto pri 
zaraďovaní reakcií sa snažíme 
dodržať pravidlo - jedna téma 
má odznieť jedenkrát s tým, že 
dá aj priestor na reakcie dotknu-
tých strán, ak o ne prejavia zá-
ujem.
• Ak príspevok porušuje zá-
kon, redakčná rada takýto text 
nezverejní. Svoje rozhodnutie 
konzultujú členovia na zasad-
nutí so svojim kolegom, čle-
nom redakčnej rady, ktorý je 
odborníkom v oblasti práva. 

Ostatní členovia redakčnej ra-
dy sú skúsenými pracovníkmi 
v mediálnej oblasti a v súčin-
nosti s právnikom prijímajú 
svoje rozhodnutia. 
• Redakcia MZ tak, ako aj kaž-
dá iná redakcia, má právo na 
krátenie a úpravu dodaných 
príspevkov. V odôvodnených 
prípadoch máme právo článok 
posunúť do iného vydania ale-
bo v ojedinelom prípade aj ne-
zverejniť.
• Články, ktoré sú osobnými 
názormi a týkajú sa konkrét-
neho javu v živote mesta Mod-
ry, označujeme nadpisom Ná-
zor. Na rubriku Názory máme 
v Modranských zvestiach vy-
členené maximálne dve stra-
ny. Pri dodržaní stanoveného 
rozsahu sa na jednu novinovú 
stranu zmestia dva až tri texty 
v závislosti od toho, či niektorý 
z nich ilustruje fotografia. 

Pri písaní článkov do MZ, ale 
aj do iných periodík odporú-
čame:
• uvedomiť si dôležitosť témy 
a tej prispôsobiť rozsah: obšír-
nejšie materiály do 3000 znakov 
vrátane medzier, krátke správy 
do 700 znakov vrátane medzier.
• Informácie v texte majú byť 
podstatné, vecné a nemajú sa 
opakovať.
• Samotný text má korešpondo-
vať s navrhnutým titulkom.

• Do novinárskych textov ne-
patria emotikony (napríklad  
a ).
• Dlhé súvislé texty odporúča-
me rozdeliť titulkom, podtitul-
kom a medzititulkami, pod ti-
tulkom odporúčame v perexe 
uviesť zhutnenú podstatu textu 
v 3-5 vetách.
• Neodkladajte písanie článkov 
na poslednú chvíľu, skladba čís-
la sa tvorí počas celého mesia-
ca, a teda je možné, že hoci stih-
nete uzávierku, nebude možné 
z priestorových dôvodov ma-
teriál do práve pripravovaného 
čísla zaradiť. Najlepšie je o svo-
jom zámere informovať vopred 
redakciu.
• Ak máte ku článku fotografie, 
musia mať dostatočné rozlíšenie 
(min. 900 KB, ideálne viac ako 
2 MB) a nesmú byť rozmazané, 
pretože novinovou tlačou sa ob-
raz znehodnotí. 
• Ak máte záujem prísť na 
stretnutie Redakčnej rady MZ 
a osobne prediskutovať váš prí-
spevok, napíšte na zvesti@mod-
ra.sk. 
• V prípade akýchkoľvek otá-
zok neváhajte a ozvite sa nám 
na e-mailovú adresu: zvesti@
modra.sk, vždy radi pomôžeme.

J. KUCHTOVÁ, 
redaktorka 

a M. FUŇOVÁ, 
predsedníčka 

Redakčnej rady MZ

Pripravujeme 
Vinobranie

Mesto Modra a Mestské kultúr-
ne stredisko Modra v spolupráci 
s partnermi pripravujú v tomto ro-
ku tradičné oberačkové slávnos-
ti s názvom Modranské Vinobra-
nie, ktoré sa uskutočnia v dňoch 
23. - 25. 9. 2016. Aj keď je ešte 
september ďaleko, vyzývame záu-
jemcov o predajné miesta, otvore-
né podbránia a pivnice, aby svoje 
žiadosti posielali do 30. 4. 2016 na 
msks@modra.sk alebo priniesli 
osobne do kancelárie MsKS, So-
kolská 8, počas pracovných dní 
v čase od 8.00 do 16.00 h. (red)
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Mesto Modra pokračuje v obnove lipovej aleje 
Otázka: Čo plánuje mesto 
urobiť s poškodenými lipa-
mi v aleji na Dolnej, keďže 
pri silnejšom vetre môžu byť 
stromy nebezpečné a pad-
núť?

Odpoveď: Aj v tomto roku 
mesto Modra pokračuje v po-
stupných revitalizačných prá-
cach v lipovej aleji na Dolnej 
ulici. V minulom roku pribud-
li do aleje nové mladé stromy, 
ktoré postupne nahradia choré 
a dožívajúce. Pre potrebu zhod-
notenia statickej a prevádzko-
vej bezpečnosti aleje si mesto 
nechalo vypracovať súdnozna-

lecký posudok, z kto-
rého bude pri ďalšej 
obnove vychádzať.
Nie sme radi, ak sa 
musí z tohto stromo-
radia odstrániť čo i len 
jediný strom. Zdra-
votný stav niektorých 
jedincov je však už 
natoľko zlý, že nie je 
možné ich zachrániť 
a predstavujú bezpeč-
nostné riziko pre oby-
vateľov. Zdravotný 
stav jednotlivých stro-
mov pravidelne kon-
zultujeme aj s pracov-
níkmi Štátnej ochrany 

prírody Slovenskej 
republiky. Po vyhod-
notení vzniknutej si-
tuácie je mesto núte-
né kvôli prevádzkovej 
bezpečnosti vyrúbať 
v aleji na Dolnej ulici 
tri lipy a jeden topoľ. 
Výrub bude vykona-
ný v mimovegetačnom 
období do konca mar-
ca. Vyrúbané stromy 
následne nahradíme 
v priebehu roka novou 
výsadbou.

Kristína ČECHOVÁ, 
MSÚ a (red)

Kŕmiť či nekŕmiť voľne žijúce mačky
Mestská polícia upozorňuje
Tému voľne žijúcich a túlavých zvierat sme v Modranských 
zvestiach rozoberali už mnohokrát. Problémy sa často opaku-
jú, preto si pripomeňme niektoré dôležité fakty. Starostlivosť 
o voľne žijúce mačky si vzala za svoje nejedna obyvateľka obyt-
ných domov na sídliskách nášho mesta. Starostlivosť o zviera-
tá by však mala byť aj o zodpovednosti za tieto zvieratá. Opak 
býva pravdou. Kŕmenie voľne žijúcich a túlavých mačiek nie je 
vhodné, pokiaľ nežijú v extrémnych podmienkach. 

„Ferálne, nesocializované 
mačky sú vo svojej podstate 
lovci, ktorí sa dokážu uživiť sa-
mi. Odkázané na prikrmovanie 
sú len v mimoriadne extrém-
nych podmienkach. Ich prikr-
movaním sa zvyšuje možnosť 
ich neželaného premnožovania, 
znečisťovania zelených plôch, 
nehovoriac o tom, že dochádza 
aj k znečisťovaniu detských ih-
rísk. Kolónia takýchto mačiek, 
ktoré sa zdržujú v lokalite, kde 
sú prikrmované, predstavuje aj 
možné riziko šírenia chorôb, 
čím môže byť ohrozené hlavne 
zdravie detí“, upozorňuje Sta-
nislav Straka, zástupca náčel-
níka Mestskej polície v Modre. 
Nezodpovední kŕmiči ma-
čiek zanechávajú na verejných 
priestranstvách zvyšky jedla, 
ktoré sú zdrojom potravy nielen 
pre samotné mačky, ale napo-
máhajú aj výskytu a premnože-
niu hlodavcov. Ponechávaním 
zvyškov jedla pre túlavé mačky 

sa tzv. kŕmiči dopúšťajú aj zne-
čisťovania verejného priestran-
stva. Aj takéto prípady sleduje 
mestská polícia, ktorá prijíma 
k tejto téme viaceré podnety od 
občanov. 
Kŕmenie mačiek neodporúča 
ani združenie Sloboda Zvierat 
(SZ) a upozorňuje, že až po-
lovica mačiatok, ktoré sa takto 
narodia, zahynie: „Kŕmenie tú-
lavých mačiek bez kastrácie si-
tuáciu zhoršuje. Prikrmovaním 
sa zvyšuje schopnosť mačiek 
rozmnožovať sa. Je dokázané, 
že mačky sa rozmnožujú pod-
ľa životných podmienok. Môžu 
otehotnieť už vo veku 5 mesia-
cov a mať mladé 2 - 3x v jed-
nom roku. Populácia mačiek 
sa tak môže v rekordnom ča-
se premnožiť do nepríjemných 
rozmerov. Kotnosť a starostli-
vosť o mladé sú pre ne veľmi 
náročné a viac než polovica 
mačiatok i tak uhynie. Ich pri-
krmovaním zasahujeme do ich 

prirodzenej rovnováhy a zhor-
šujeme ich utrpenie. Najlep-
šie, čo môžete pre túlavé mačky 
spraviť, je odchytiť ich, nechať 
vykastrovať, zaočkovať a vrá-
tiť na pôvodné miesto - do ich 
rajónu, pretože to je ich do-
mov,“ píše sa v článku na we-
bovej stránke SZ.

Zamyslime sa teda všetci spo-
ločne nad tým, ako a do akej 
miery chceme a vieme zviera-
tám pomáhať. Prispieť pomoc-
nou rukou alebo finančne k od-
chytom a následnej kastrácii 
voľne žijúcich a túlavých zvie-
rat je najlepšou pomocou, ktorú 
takémuto zvieraťu vie človek 
poskytnúť. (red), MSP

Na fotografii: Mačka domáca.
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Užitočné stretnutie s profesorom Hričovským
Stodvadsaťsedem modranských záhradkárov a študentov 
strednej „Vinárskej“ školy sa stretlo 10. marca 2016 v spoločen-
skej miestnosti školy s jednou z najväčších osobností v oblastí 
ovocinárstva na Slovensku. Univerzitný profesor Ivan Hričov-
ský k nám do Modry prichádza pravidelne, poradiť nám, na-
učiť nás a ukázať aj praktické ukážky rezu ovocných drevín.

Počas tohtoročnej návštevy zdô-
razňoval zanietený ovocinár 
najmä negatívny dopad nízkej 
spotreby konzumácie ovocia na 
zdravotný stav obyvateľstva. 
Poukázal na veľký pokles plôch 
ovocných sadov a plantáží drob-
ného ovocia. Nezaprel v sebe dl-
horočného pedagóga a s humo-
rom jemu vlastným preveroval 
vedomosti z ovocinárstva u štu-
dentov, ale i záhradkárov.
Odporučil nám odrody ja-
bĺk, hrušiek, čerešní, marhúľ, 

broskýň, orechov, gaštanov, aj rí-
bezlí, egrešov, rakytníka rešetlia-
kového a ďalších ovocných dru-
hov vhodných do modranských 
záhrad. Pestovateľom ochotne 
odpovedal na konkrétne otázky.
Druhú časť edukačného stretnu-
tia náš hosť zameral na praktic-
ké otázky rezu hrušiek, ktorý 
realizoval priamo v ampelogra-
fickom sade školy. Riaditeľstvo 
školy je vďačné pánovi profeso-
rovi za dlhoročnú, dnes už vzác-
nu, nezištnú spoluprácu so ško-

lou. Verím, že jeho užitočné rady 
pomôžu zušľachtiť modranský 
chotár.

Slavomír ZOCH, 
riaditeľ Strednej odbornej 

školy vinársko-ovocinárskej

Veľkonočné sviatky
Jar nám klope na dvere a prináša so sebou veľkonočné sviat-
ky. Tie ukončia štyridsaťdňový pôst. Začína obdobie hojnosti, 
dobrého jedla, sviežej jarnej výzdoby a dobrej nálady. Veľko-
nočné sviatky začínajú Veľkým piatkom 25. marca a končia 
Veľkonočným pondelkom 28. marca 2016. Veľká noc je aj naj-
významnejším kresťanským sviatkom. 

Každoročne sa aj pri príležitosti 
týchto jarných sviatkov v Mod-
re koná niekoľko jarných pod-
ujatí. Tvorivé dielne v Kultúr-
nom dome Ľ. Štúra s názvom 
Vítanie jari (na fotografii) uka-
zujú deťom a ich rodičom ako 

vyrobiť krásnu kraslicu, veľko-
nočný pozdrav alebo dekorácie 
do črepníkov. Chlapci z DSS 
Merema pletú vŕbové korbá-
če a ponúkajú dekorácie vyro-
bené z drôtu. Všetci spoločne 
maľujeme, lepíme, háčkuje-

me, voskujeme. Remeselníci 
z Modry a nášho okolia každo-
ročne navodzujú typickú jarnú 
atmosféru svojimi ľudovoume-
leckými výrobkami. O to, aby 
mali chlapci dievčatá čím šibať, 
a aby dievčatá mali šibačom čo 
ponúknuť, sa starajú aj členky 
OZ Kráľovan. V Kultúrnom 
dome Kráľova možno načer-
pať inšpirácie čo na veľkonoč-
ný stôl a čo do výslužby šiba-
čovi. Krásne zdobené vajíčka, 
kvetinové dekorácie, pletené 
korbáčov a nezabudnuteľné 
minivianočky a sladké osúchy, 
to všetko majú Kraľovania na 
Predveľkonočnom stretnutí. 

Veľkonočné obdobie bo-
lo v minulosti dôležité aj pre 
roľníkov. Riadili sa počasím 
a podľa neho predpokladali, 
aká bude ich úroda. K Veľkej 
noci sa teda viažu mnohé, zná-
me i menej známe pranostiky, 
ako napríklad: 
• Ak je Zelený piatok biely, 
bude teplé leto.
• Ak prší na Veľký piatok, 
možno dúfať v dobrú úrodu. 
• Keď prší do Božieho hrobu, 
bude suchý rok. 
• Ak prší na veľkonočnú nede-
ľu, bude v lete núdza o vodu. 

(red), meteopress.sk
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K jarnému upratovaniu neodmysliteľne v Modre patrí aj zber 
elektroodpadu. V tomto roku sa bude konať v sobotu 9. apríla 
2016 v Modre, Kráľovej a v Harmónii. Zber je bezplatný a tý-
ka sa nebezpečných odpadov a použitých jedlých olejov z do-
mácností. Odvážať sa budú nasledovné druhy odpadov: 

• elektroodpad - všetky druhy,
• batérie a akumulátory,
• žiarivky,
• použité jedlé oleje z domác-
ností.
V meste Modra a v historickej 
časti Kráľová bude prebiehať 
adresný odvoz elektroodpadu 

a použitých jedlých olejov z do-
mácností. Každý kto má záu-
jem, nahlási svoju požiadavku 
na odvoz kancelárii prvého kon-
taktu na tel. čísle 033/6908 333; 
dana.janosova@msumodra.sk. 
Odber nahláseného odpadu bu-
de vykonaný v čase od 8.00 - 

Jarný odvoz elektroodpadu 

Na fotografii: Profesor Ivan Hričovský Modranom ukázal názorne 
rez hrušky priamo v sade vinárskej školy.
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Jarné upratovanie bude 16. apríla
Skrášlime spoločne mesto a chotár 
Mesto Modra sa v týchto dňoch pripravuje na celomestskú 
akciu s názvom Jarné upratovanie. Do skrášlenia spoločného 
prostredia, ulíc, parkov, verejných priestranstiev, lesoparku 
a okolia škôl sa spoločnými silami zapoja všetky modranské 
školy a dobrovoľníci z občianskych združení.

upratovať okolie škôl budú naši 
najmenší za pomoci rodičov, žia-
ci základných škôl aj svedomití 
stredoškoláci. Všetku prácu bude 
koordinovať mesto Modra v spo-
lupráci s pedagógmi jednotlivých 
škôl. Mesto uvíta, tak ako každo-
ročne, pomoc ochotných dobro-
voľníkov a občianskych združe-
ní, ktorí sa zapoja do upratovania 
modranského chotára v sobotu 

16. apríla 2016. Veríme, že sa 
pripojíte aj vy a strávime spo-
ločne pekný jarný deň venovaný 
dobrej veci pre všetkých. 
Zamestnanci mesta sa postara-
jú o to, aby bol vyzbieraný od-
pad priebežne odvážaný a ne-
znečisťoval už vyčistené plochy. 
V rámci jarného upratovania 
a uskutoční zber elektroodpadu 
a to v sobotu 9. apríla od 9.00 ho-

diny. V prípade záujmu sa infor-
mujte u koordinátorky jarného 
upratovania Kristíny Čechovej 

z Mestského úradu v Modre na 
tel. čísle 0904 889 542 alebo e-
-mailom na kristina.cechova@
msumodra.sk, ktorá vám záro-
veň poskytne vrecia na odpad 
a ochranné rukavice.
 (red), MSÚ

Chráňme lesy pred požiarmi
Opäť prešiel rok a jar klope na naše dvere. Príroda sa prebú-
dza a nás to láka do lesa, našich záhradiek či vinohradov. Jar 
je však aj obdobie, keď vzniká najviac požiarov spôsobených 
činnosťou ľudí v prírode a to používaním otvoreného ohňa. 
Pri manipulácii s ohňom vo voľnej prírode je potrebné dodr-
žiavať zásady požiarnej bezpečnosti.

Buďte obzvlášť opatrní pri za-
kladaní malých ohníkov v les-
nom prostredí, vypaľovaní su-
chej trávy, spaľovaní odpadu 
z vínnej révy a iných prírodných 
porastov. Práve spaľovanie od-
padu z vínnej révy a iných prí-
rodných porastov je najnevhod-
nejším spôsobom ich likvidácie. 
Súčasne spaľovaním odpadu 
dochádza k porušovaniu zákona 

o odpadoch, v zmysle ktorého 
je zakázané zneškodňovať (spa-
ľovať, skládkovať) odpad inde 
ako v zariadeniach na to urče-
ných, teda v spaľovniach alebo 
na skládkach odpadov. V roku 
2015 neevidovalo Okresné ria-
diteľstvo HaZZ v Pezinku na 
území okresov Pezinok a Senec 
žiaden požiar v lesnom prostre-
dí. V okrese Pezinok zasahova-

li príslušníci pri likvidácii 47 
požiarov v prírodnom prostredí 
a 17 požiarov v dôsledku vypa-
ľovania trávy a suchých poras-
tov. 
Vyzývame občanov, aby nepo-
užívali otvorený oheň a nefaj-
čili na miestach so zvýšeným 
požiarnym nebezpečenstvom, 
nevypaľovali porasty a neza-
kladali oheň na miestach, kde 
by mohlo dôjsť k jeho rozšíre-
niu. Pri manipulácii s ohňom 
vo voľnej prírode je potrebné 
dodržiavať zásady požiarnej 
bezpečnosti. To platí i pri spa-
ľovaní odpadu vo vinohradoch 
a v záhradách, ktoré sa často 
nachádzajú v blízkosti lesných 
porastov. Občania často spaľu-
jú odpad a vypaľujú suché trá-
vy počas veterného počasia, čo 
je najväčší predpoklad rýchleho 

rozšírenia požiaru, nezabezpe-
čia okolie ohniska pred preno-
som ohňa, stály dozor pri spa-
ľovaní a prostriedky určené na 
likvidáciu prípadného požiaru. 
Najbezpečnejší spôsob z hľa-
diska požiaru je odviezť odpad 
do kontajnerov alebo priamo na 
skládku.
upozorňujeme, že spôsobenie 
požiaru je porušením platných 
právnych predpisov, čo môže 
byť kvalifikované ako priestu-
pok alebo trestný čin. V prípade 
porušenia povinností fyzických 
osôb vyplývajúcich zo zákona 
o ochrane pred požiarmi môže 
okresné riaditeľstvo Hasičské-
ho a záchranného zboru uložiť 
v blokovom konaní pokutu do 
výšky 100 EuR a v priestup-
kovom konaní až do výšky 331 
EuR.

P. ŠKVARKOVÁ, 
OR HaZZ v Pezinku14.00 hodine. Pripomíname, že 

pracovníci prevezmú elektro-
spotrebiče priamo pri vozidle 
a naložia ich na korbu vozidla. 
Manipuláciu s elektrospotre-
bičmi a ich znesenie k vozid-
lu si musia obyvatelia zabez-
pečiť sami. Použité jedlé oleje 
je potrebné odovzdať v riad-
ne uzatvorenej plastovej fľaši. 
V rekreačnej oblasti Harmónia 
môžete odpad zhromaždiť do 
9. hodiny na mestom Modra vy-
hradenom a označenom mieste 
na námestí v Harmónii pod au-
tobusovou zastávkou.

Odvoz elektroodpadu bude vy-
konávať spoločnosť A.S.A. 
Trnava, spol. s r.o. Bližšie in-
formácie poskytnú pracov-
níci kancelárie prvého kon-
taktu a odborná referentka 
MsÚ Kristína Čechová, tel.: 
033/6908304, e-mail: kristi-
na.cechova@msumodra.sk/. 
Kontaktovať môžete aj známu 
Odpadovú linku mesta Modry 
0904 889 542. Zároveň upozor-
ňujeme, že je prísne zakázané 
vyložené elektrospotrebiče ro-
zoberať a vykrádať.
 MsÚ, (red)
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Veľkonočná saláma
Obe mandle v našej záhrade toho roku 
opäť zakvitli. Tá veľkoplodá ešte kon-
com februára a tá maloplodá o čosi neskôr. 
Kvitli dlho. Akoby čakali na prebúdzajúce 
sa včely. Potom prišiel vietor a zo stromov 
popadali posledné minuloročné plody. Po-
zbierali sme ich, porozbíjali, povylupovali 
a ošúpali. Bola to piplačka. Rodinná rada 
rozhodla, že sa neskonzumujú „len tak“, 
opražené a osolené, ale sa použijú na prí-
pravu veľkonočnej salámy. A tak sa i stalo. 
Na rajnici sa ocitlo po 15 deka mletého 
cukru i mletých mandlí, štipka škorice, za 

pol hrste postrúhanej čoko-
lády, päť rozdrvených klin-
čekov, nadrobno nakrája-
ná kôra z jedného citróna. 
Apropo, citrón chemicky 
neošetrený a tiež „domá-
ci“... Na ohni sa to všet-
ko zmiešalo zahorúca. 
Potom sa do tejto masy 
zapravilo jedno čerstvé 
vajíčko a všetko sa opäť 
dobre premiešalo. Chladnú-
ca zmes sa premiestnila na veľkú 

dosku, ktorá bola bohato posypaná 
práškovým cukrom. Vanilka v ňom 

nechýbala... Nuž a potom si pri-
šli na svoje naše šikovné ručič-

ky. Z hmoty vyformovali 
hrubú salámu, ktorú 

vaľkali v cukrovom 
„piesku“. Hotové 
veľkonočné čudo, 
zakrútené v alo-

bale, sa potom na 
pár dní odložilo do chlad-

ničky. Na sviatky sa z neho 
budú krájať tenké plátky a tie 

sa uložia na misy s vanilkovými 
rožtekmi. Fedor MALÍK, st.

Ako vznikali rekreačné oblasti v Modre 
Mesto Modra má v regióne Malé Karpaty významné postavenie. 
Turistami vyhľadávané a často navštevované sú najmä rekreač-
né oblasti mesta Harmónia a Piesok. Svojimi ubytovacími kapa-
citami Modra prevyšuje aj Pezinok. Najväčší rozvoj výstavby 
rekreačných domov v Modre nastal koncom 19. storočia. 

V januárovom vydaní Mod-
ranských zvestí som v článku 
o Mestskej vile na Piesku (budo-
va nemeckej školy) publikoval 
časť návrhu z roku 1881, ktorá 
výstavbe víl predchádzala. Toto 
je úplné znenie tohto návrhu (v 
pôvodnej gramatike). je zaují-
mavé, aký jednoduchý a krátky 
návrh stačil na to, aby sa násled-
ne podľa zásad tohto návrhu vý-
stavba aj realizovala. 

„Slavné Zastupitelstvo!
Tá skutočnost, že hospody 
v mestských horách z roka narok 
s zdejšími i cizími hosťmi obid-
lené bívajú, a poptávka o také už 
včul vatšia je, jak hospody k do-
staniu sú, naklonilo níže pod-
písaných o tom rozmíšlať: či-
by nebolo dobre s rozmnožením 
hospod všetkým poptávkám ku 
bívaniu cez leto v zdejších ho-
rách zadosti učinit a s tým snád 
aj tej možnosti k povstániu kli-
matického léčebného ústavu prí-
ležitosť dať?
Po viac krát držanej porade 
a dukladnom rozmíšlaní o tejto 
veci veci sa niže podpísaný vtom 
zjednotéli, že: poneváč dovčul-
ka skutočne jak každému zná-
mo všetký hospody v horách ač 
hostú zaujaté boly a mnohý pre 
nedostatok takových, leto kde-

inde len nie u nás strávit mose-
li, potrebnó je v tejto záležitosti 
volačo robit a preto sa uzavrelo 
k Slavnému Zastupitelstvu na-
sledujúci návrh predostret:
Aby tým, ktorý v našej jedlovej 
hore zdravie hladajú aj príleži-
tost ktomu krez vystavenia od-
povedných hospod daná bola 

a preto aby této samo slavné 
mesto na útraty mestské stava-
lo, alebo jestli by mestská kasa 
v tom položeniu nebola nech by 
slavné Zastupitelstvo dovolilo 
a uzavrelo jednotlivim osobám 
alebo spoločnostiam príbitky 
v mestských horách stavat, pod 
nasleedujúcíma podmínkáma.
• Slobodné Královské mesto 
Modra dovoluje jednotlivým 
osobám aneb spoločnostiám 
v mestských horách a síce: na 
Písku aneb v Harmonii letné 
príbitky stavat.

• Toto dovolenie (Consepion) 
sa dává na 10 roku a síce od 1. 
Januara 1882 do 31. Decembra 
1891.
• Podujímatelia stavánia do-
stanu k tomuto cielu zo stránku 
mesta material za cenu dorába-
júcú.
• Dovoluje mesto v tom páde, 
jestliby sa v horách hlína na 
tehlu súca našla, ku usporeniu 
vídavku dovoza, v horách tehlu 
pálit.
• Podujímatelia stavánia su od 
času úplného vystavenia príbit-
ku počnúc cez 30 rokov sami po-
užívatelia tiechto príbitkov, po 
30 rokov ale prevezme slavné 
mesto vystavené domi so všet-
kým náradím do svojho majetku.
• Novo vystavené domi budú 
všetkých mestských tiarch slo-
bodné.
V nádeji, že slavné Zastupi-
telstvo návrh tento prijať rá-
či, zostáváme s najhlbšou úc-
tou V Modre dna 28. Septembra 
1881
August Emresz - mestský kapi-
tán a ponížení služobníci: Ján 
Maier - mešťanosta, Machvich - 
hlavný notár, Alexander Filípek 
- nadlesný, Daniel Pausz - mest-
ský účtovník, Paul Dubovsky, 
August Baltzár, János Wagner, 
János Schwartz, Paul Dubov-
sky, Paul Rapoš, János Potucek, 
Andráš Štettka, Jaánoš Schwar-
tz, Samuel Slaný, Kornel Tau-
binger, Pál Levius“.

Použité materiály: Štátny ar-
chív Modra, Inventár 1870-
1920, skupina č.13, spis č. 1145.
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Blahoželáme
Naša drahá mamička, babička a prababička 
Hedviga Fialová. Všetko najlepšie k 95-tym na-
rodeninám, veľa zdravia a božieho požehnania 
Ti zo srdca prajú synovia Anton a Marián s ro-
dinami.

Tichá spomienka
Helenka Krapková - odišla si ticho, ako keď od-
chádza deň a v našich srdciach už 10 rokov zostala 
spomienka len. Maminky by mali byť nesmrteľné... 
Spomína dcéra jana, vnučky Dominika a janka 
s rodinami.

Spomíname
Dňa 4. 2. 2016 uplynulo päť rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a brat ján Pavlík. 
S láskou spomínajú manželka Oľga, syn Martin, 
sestra Anna a ostatná rodina.

Spomienka
So srdcom v žiali sme si pripomenuli 5. výročie, čo 
nás navždy opustila naša drahá krstná mama a ses-
tra Eva Svrčková. Nikdy na ňu nezabudneme. S lás-
kou spomína sestra Mariena, brat Michal, krstní 
synovia Marek s rodinou, Marián a Miroslav s rodi-
nou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Nezabudneme
Dňa 5. 4. 2016 uplynie 18 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný brat, otec a starý otec Ľubomír 
Bartoš. S láskou a úctou vrelo na neho spomína ses-
tra Vierka a Vlado. 

Spomienka
Dňa 17. 3. 2016 sme si pripomenuli 26. výročie 
úmrtia nášho otca, strýka, dedka a pradedka Samu-
ela Bartoša. S láskou a úctou vrelo na neho spomína 
dcéra Vierka a Vlado.

Tichá spomienka
Dňa 6. 1. 2016 sme si pripomenuli 14. výročie úmr-
tia našej drahej mamičky, tety, babky a prababky 
Kataríny Bartošovej, rod. Vozárovej. S láskou a úc-
tou vrelo na ňu spomína dcéra Vierka a Vlado.

Spomienka
Smutných 6 rokov uplynie od smrti mojej drahej 
matky, pani Rozálie Baďuríkovej-Ochabovej. ja 
viem aká to bola statočná, pracovitá a obetavá ma-
ma. je mi za ňou veľmi smutno. Ľúbila som ju na-
dovšetko, hoci mala ťažký život. ja viem, že sa jej 

aj uľavilo. Nikdy nezabudne jej dcérenka Anna Hliniková.

Tichá spomienka
Dňa 26. 1. 2016 uplynulo 13 rokov od smrti našej 
milovanej mamičky, babičky a prababičky Heleny 
Peškovej. S láskou v srdci spomína celá rodina.

S láskou spomíname 
Dňa 26. 1. 2016 uplynulo 10 rokov čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a starý otec jozef 
Slovák. S láskou spomína smútiaca rodina. 

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

Narodili sa:
Bottanová Hana Anna 25. 2.
Čistá Dominika 17. 2.
Doležaj Peter 25. 2.
Gábrišová Emily 27. 2.
Grobarčíková Nikola 8. 2.
Heizerová Alžbetka 8. 2.
janegová Mia 22. 2.
Nemcová Nina 6. 2.

Opustili nás:
Kern Vincent, 83 r. 8. 2.
Šimonovičová Emília, 81 r. 9. 2.
Hrudková Ružena, 82 r. 10. 2.
Zaťko Michal, 70 r. 13. 2.
Klúčiková Viera, 72 r. 20. 2.

Jubilanti:
95 ročná

Fialová Hedviga 12. 3.
90 ročná

Petrakovičová Mária 15. 3.

SpoločenSká kronika

85 roční
Kalnássyová Libuša 11. 3.
Paulíková juliana 9. 3.

80 roční
Hulvová Oľga 9. 3.
Kľúčiková Mária 24. 3.

75 roční
Gállová Oľga 22. 3.
Gavorníková Oľga 12. 3.
Mazúrová Mária 2. 3.
Ondrejkovičová Marta 17. 3.
Somorovská Edita 8. 3.
Turenič jozef 16. 3.

70 -roční
Held Alexander 1. 3.
javor Martin 16. 3.
Kanková Mária 27. 3.
Litavská Hana 3. 3.
Ing. Žofčák ján 21. 3.
Žofčáková Ľubica 27. 3.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyv. 

Riadková inzercia
 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 Kaderníctvo Hanka na Baš-

tovej 7 vás s radosťou privíta vo 
svojich priestoroch.

Objednať sa môžete na tele-
fónnom čísle 0908 513 306.

 z Kúpim vinohrad v Modre. 
Môže byť aj pusták.

Tel.: 0905 696 787
 z Kúpim starú vínnu pivnicu 

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

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

Tel.: 0905 696 787
 z Kúpim nestavebný pozemok 

(vinica, pusták, lúka a pod.) 
Harmónia, Kráľová, Modra na 
poľnohospodárske účely.

Tel.: 0905 101 500
 z Predám chatu s pozemkom 

v katastri Modra, miestna časť 
Ohnavy. Tel.: 0903249544

 z V Modre dlhodobo prenaj-
mem väčší podkrovný 1-izbový 
byt, kompletne zariadený vráta-
ne elektrospotrebičov, klimati-
zácie, satelitnej TV a internetu. 
Cena 350 eur mesačne vrátane 
všetkých nákladov.

Tel.: 0903 226 415

TITUS
OPTIKA 

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy
na všetok tovar

Využite kvalitné služby za nízke ceny.

PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 a 14.00 - 18.00

SOBOTA:
9.00 - 12.00

 HODINKY
Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 50 88
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Ďakujeme dobrovoľným darcom krvi
Začiatkom marca sa uskutočnilo v sále Kultúrneho domu Ľ. 
Štúra darovanie krvi bezpríspevkových darcov. Miestny spolok 
Slovenského červeného kríža v Modre ďakuje všetkým, ktorí 
prišli a aj tentoraz pomohli dobrej veci. Za odmenu si pochut-
nali na dobrom obede a pohári vína.

Krv darovali: Tomáš Cáder, 
Štefan Cipka, jana Černáko-
vá, Andrej Dobrovodský, Ivo-
na Džupová, Zuzana Durdo-
vanská, Ernest Figura, Marek 
Gažo, Karin Grausová, Petra 
Hamzová, Martina Hečková, 
Ľubomír Horváth, jana Hrdlič-
ková, Veronika Hubeková, An-
drea juranová, Peter Kintler, 
Iveta Krčmárová, Marián Liška, 
Ladislav Murárik, Peter Ružek, 
Dáša Rybárová, Ľuboš Šimono-
vič, Miroslav Turčina, Veroni-
ka uherčíková, Andrej urland, 
Michal uváček, Dana Vojteko-
vá, Michaela Witteková, Martin 
Zaťko, Lenka Fubánová, Alena 
Maceková, Miroslav Rozložník, 

Martin Valla, Miloš Krchnák, 
Ivana Poustecká, jana Mareko-
vá, Miroslava Danišová, juraj 

Rábara, Simona Koníková, Du-
šan Rigan a prvodarcovia: Ha-
na Suchánová, Mária Pileková, 
Linda Vojteková.

(red)

Na fotografii: Darcovia marco-
vého odberu krvi.

OZ Kráľovan 
ďakuje

Občianske združenie Kráľovan 
má za sebou ďalší úspešný rok 
svojej činnosti. Pri tejto príleži-
tosti chceme poďakovať všet-
kým, ktorí akoukoľvek formou 
podporili našu činnosť. Sú to pre-
dovšetkým: Mesto Modra, Dob-
rovoľný hasičský zbor Modra-
-Kráľová, Miroslav Dudo, Tomáš 
Dudo, Raribot Mazúr - G. P. R., 
ján Šimonovič, ján Lenner, Bo-
žena uherčíková, Danica Ková-
čová - Biolka, Šimonovič - Šimko 
- Drogéria, Potraviny - p. Nová-
ková, Zuzana Lančaričová, Mi-
lan Galáš, Natália Königová, jo-
zef Šimeček, Vlasta Bartošová, 
Zuzana áčová, Mária Darulová, 
Ivan Farkaš, Zuzana Kinská, Mi-
loš Kopčík, Roman Oravec, jana 
Ružeková - Gloriosa, Mária Hata-
lová, Tatiana Ružeková, Miroslav 
Gajdoš, Hana Riganová, Rená-
ta Koblišková - Ro-Si-Ko, Teré-
zia ježovičová, Vladimír Varga 
- Veve Design, Irena Herchlová, 
Rozína Lehotská Bollová, Má-
ria Trusinová, Slavomír Poruban, 
Cech roduverných Dubovaniek. 
Naše poďakovanie patrí aj všet-
kým členom občianskeho združe-
nia, ktorí sa podieľajú na príprave 
a realizácii našich podujatí.

Mária RUŽEKOVÁ, 
predsedníčka OZ Kráľovan

Staň sa 
hasičom

Dobrovoľný hasičský zbor 
v Modre hľadá nových členov 
vhodných na pozíciu vodič - stroj-
ník. Viac informácií na tel. čísle 
0910 400 480 alebo na www.face-
book.sk/dhzmodra. (dhz)

Materské centrum znova pripravuje burzu
Ponúknite alebo si nakúpte oblečenie a športové potreby
Po zime, ktorá k nám nebola veľmi štedrá so svojou snehovou 
nádielkou, je tu opäť jar. Tá snáď nebude šetriť slnečnými 
lúčmi a čakajú nás príjemné jarné dni. A to je ten správny čas 
na to, aby sme obmenili naše šatníky. Burza, ktorú organizuje 
naše Materské centrum Modráčik ponúka práve možnosť po-
sunúť veci, z ktorých naše deťúrence vyrástli ďalej a zároveň 
doplniť šatníky o to, čo v nich chýba. Brány nášho Materské-
ho centra sa pre všetkých predávajúcich i kupujúcich otvoria 
sobotu 16. apríla 2016 o 9.00. Burza bude prebiehať do 12.00 
v priestoroch telocvične, za priaznivého počasia i na nádvorí 
Súkromného centra voľného času na Štúrovej ulici 34.

Ako predávajúci sezónneho 
detského tovaru na obdobie 
jar, leto sa môžete do burzy za-
pojiť dvoma spôsobmi. Prvou 
možnosťou je priniesť riadne 
označený tovar (meno alebo 
skratka predávajúceho, názov 
tovaru, poradové číslo, cena) 
so zoznamom a podpísanými 
podmienkami predaja do herne 
Materského centra v piatok od 
18.00 do 20.00. V druhom prí-
pade ponúkame možnosť indi-
viduálneho predaja. V takomto 
prípade je potrebné prihlásiť sa 
vopred, do štvrtka 14. 4. 2016 
mailom na mcmodracik@gma-

il.com alebo osobne v herni 
Materského centra alebo v kan-
celárii SCVČ ako individuálny 
predajca, odovzdať podpísané 
podmienky predaja a svoj tovar 
priniesť v deň konania burzy 
o 8.30 na určené miesto. Taký-
to záujemca si svoj tovar bude 
predávať sám vo vyhradených 
priestoroch. 
Presný časový harmonogram 
celej burzy, ktorá pozostáva 
z príprav priestorov, rozlože-
nia tovaru, samotného predaja 
a úpravy priestorov do pôvod-
ného stavu, ako i podmienky 
predaja nájdete na stránke Ma-

terského centra www.modra-
cik.wbl.sk, na facebooku alebo 
na plagátikoch. Na stránke náj-
dete aj všetky potrebné tlačivá, 
ktoré sú k dispozícii na stiah-
nutie.
V prípade záujmu podieľať sa 
na príprave burzy nás prosím 
kontaktujte mailom. Všetkých, 
ktorí budú spolupracovať pri 
realizácii burzy čakajú menšie 
benefity. (mc)
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Riadková 
inzercia

 z Pedikúra YANA ponúka svo-
je služby, ul. Štefánikova 22, 
Modra. Tel.: 0905 428 424

 z Predám pekne zrekonštru-
ovanú garzónku v Modre, Ko-
menského ul., 5. p.

Tel.: 0907 782 878
 z Opatrím malé dieťa v Modre.

Tel.: 0905 954 437
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Bohatá história pešej turistiky v Malých Karpatoch
Modranskí turisti bilancovali
V polovici februára 2016 sa uskutočnila v priestoroch Ma-
lokarpatskej turistickej informačnej kancelárie v Modre vý-
ročná členská schôdza MTS. Predsedníčka Eva Solgová vy-
hodnotila minuloročné aktivity. 

Modranský turistický spolok 
(MTS), patrí medzi najstaršie 
spoločenské organizácie v Mod-
re. Spolok v minulosti nadviazal 
na činnosť Modranského kasí-
na založeného v roku 1892. jeho 
činnosť sa orientovala nielen na 
Modru a okolie, ale i na ostat-
né slovenské mestá. Zaoberal sa 
značkovaním turistických chod-
níkov, zhotovoval mapy, posky-
toval informácie a propagoval 
Modru a okolie. Po vzniku Čes-
koslovenskej republiky v roku 
1918 prevzal štafetu Klub česko-
slovenských turistov, ktorý okrem 
uvedených aktivít vybudoval 
i známu Zochovu chatu. Na jeho 
aktivity nadviazali v ďalšom ob-
dobí turistické spolky organizova-
né v Tj Slovan Modra a od roku 
1991 Klub slovenských turistov 
a lyžiarov. Od roku 2003 je ná-
stupcom MTS, ktorý v nadväz-
nosti na históriu venuje pozornosť 
rozvoju turistiky, obnove turistic-
kých chodníkov, budovaniu vy-
hliadok a propagácii mesta a oko-
lia Malých Karpát.

Modranskí turisti bilancovali 
svoje aktivity uplynulého roka 
na stretnutí v polovici februára. 
Počas výročnej schôdze pred-
sedníčka Eva Solgová vyhodno-
tila minuloročné aktivity. Spolu 
s výborom venujú hlavnú pozor-
nosť najmä organizovanej pešej 
turistike, údržbe a značkovaniu 
turistických chodní-
kov. Každoročne zor-
ganizujú okolo 60 tu-
ristických pochodov 
o celkovej dĺžke až 
900 km. Turistické 
vychádzky pripravuje 
Ľubomír Hubek, naj-
viac pochodov absol-
vovali členovia Bea-
ta Valková, Ľubomír 
Hubek, Oto Hrdlovič, 
jozef Klúčik, Ivan 
Babjak, Mirka Farka-
šovská a ďalší. MTS 
má viac ako sto čle-
nov. V minulom roku 
absolvovali turistický 
pobyt v Hornej Ma-
rikovej a v Tercho-

vej. Vyčistili viaceré studničky 
a oddychové priestory v Malých 
Karpatoch pre turistov. Na rok 
2016 pripravili bohatý program, 
ktorý majú možnosť záujemco-
via získať na internetovej stránke 
www.modranskyturistickyspo-
lok.sk. Ešte v roku 2002 postavi-
li modranskí turisti v spolupráci 
s mestom Modra rozhľadňu na 
Veľkej homoli. Zásluhu na jej 
výstavbe a údržbe majú Milan 
Ružek, Anton Macháček a ďalší, 
ktorí vykonávajú náročne tech-

nické práce na údržbe rozhľadne. 
Primátor mesta juraj Petrakovič 
úzko spolupracuje s výborom 
MTS pri finančnom zabezpeče-
ní technickej údržby rozhľadne. 
MTS pozýva aj ďalších záujem-
cov na pripravované vychádzky.

František MACH, 
Matik Modra

Na fotografii: Členovia Mod-
ranského kasína z roku 1896, 
predchodcovia turistického 
spolku.

Priateľská návšteva Pezinčanov u seniorov v Modre
V zmysle plánu svojej činnosti organizuje Klub sprievodcov mes-
ta Pezinok počas celého roku viaceré podujatie určené pre vzde-
lávanie členov klubu a pravidelné exkurzie v Malokarpatskom 
regióne, na ktoré prizýva i verejnosť. V rámci dlhodobej spolu-
práce sa jej zúčastňujú aj členovia Jednoty dôchodcov Slovenska. 

V mesiaci február zorganizoval 
klub turistov návštevu mesta 
Modry spojenú s prehliadkou 
expozície SNM-Múzea Ľ. Štú-
ra a Klubu jDS na Súkeníckej 
ulici, kde si Pezinčania so záuj-
mom prezreli výstavu fotografií 
z mesta Modra od Ing. Vladi-
míra Medlena a stretli sa i člen-
mi jDS v Modre. V útulných 
priestoroch klubu privítala hos-
tí z Pezinka riaditeľka Mest-
ského centra sociálnych služieb 
janka Machalová a predstavila 

im činnosť mestského sociál-
neho zariadenia. Podrobne po-
informovala o službách, ktoré 
poskytujú klientom a tiež zod-
povedala otázky prítomných. 
Následne predstavil garant ex-
kurzie Peter Ronec autora fo-
tografií vystavených v priesto-
roch klubu Vladimíra Medlena, 
predsedu miestneho klubu jDS. 
Autor popísal jednotlivé expo-
náty a hostí informoval o čin-
nosti modranských seniorov 
aj o histórii mesta Modry. Po-

rozprával o vzniku fotografií 
a zaujímavo pripomenul star-
šiu i novú históriu mesta, v kto-
rom pred časom zastával funk-
ciu primátora. V rámci srdečnej 
besedy pozdravil hostí tiež prí-
tomný člen klubu v Modre Šte-
fan Hronec.
Za pekného slnečného poča-
sia sa prešli účastníci exkurzie 
historickým centrom mesta, 
kde obdivovali zrekonštruova-
né námestie. V Informačnom 
centre im boli poskytnuté pro-
pagačné materiály o meste 
a kultúrnych podujatiach na 
rok 2016. Hlavným bodom 
návštevy bola prehliadka no-
vej expozície v SNM-Múzeu 
Ľudovíta Štúra, ktorú predsta-

vila skúsená pracovníčka mú-
zea Sylvia Hrdlovičová, ktorá 
tiež odpovedala na zvedavé 
otázky účastníkov. 
V mene hostí sa hostiteľom 
poďakoval garant exkurzie. 
Pozval členov jDS v Mod-
re na návštevu do mesta Pe-
zinok spojenú s prehliadkou 
mesta, jeho múzeí a tiež pria-
teľom odovzdal mestské pe-
riodikum Pezinčan a drobné 
darčeky. V závere vydarenej 
exkurzie sa poďakovala hosti-
teľom i prítomná predsedníčka 
jDS v Pezinku Eva Zouzalíko-
vá a účastníci sa dohodli, že sa 
v tomto roku do Modry vrátia 
opäť v letnom období.

Peter RONEC, (red)
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Darina Lichnerová: Vertikálne horizontálne
Minigaléria v Dome kultú-
ry Pezinok predstavila počas 
uplynulého mesiaca výtvarné 
práce modranskej výtvarníč-
ky Dariny Lichnerovej. Hlav-
nou technikou autorky je čipka 
a tkanie, venuje sa aj pleteniu, 
vyšívaniu a batikovaniu texti-
lu. Svoju tvorbu prezentovala 
už na viacerých samostatných 
výstavách: v Modre, Trnave, 
Pezinku, Bratislave ako aj spo-
ločných v Nemecku, Belgicku, 
Dánsku, Česku i na Sloven-

sku. V r. 2006, 2007, 2008, sa 
zúčastnila predvádzania výro-
by na Dňoch majstrov ÚĽuV. 
Svoje skúsenosti v jednotli-
vých technikách odovzdáva 
ako lektorka v ÚĽuV-Dvor re-
mesiel, v Letnej škole textilné-
ho remesla v Modre a v Prahe 
na Vzdelávacom spolku ume-
leckých remesiel. (red, web)

Na fotografii: Výtvarníčka Da-
rina Lichnerová.

Výstava Pavla Šimu-Juríčka v pedagogickej akadémii
Príjemná atmosféra, vhodné slová a priateľské rozhovory. 
V tomto duchu sa nieslo otvorenie novej výstavy modran-
ského výtvarníka Pavla Šimu-Juríčka v sále Pedagogickej 
a kultúrnej akadémie, kde pôsobí dlhé roky ako pedagóg. 
Výstava následne poputuje do Prahy, kde bude od 7. apríla 
vystavená v Slovenskom inštitúte.

Mgr. Pavol Šima-juríček 
sa narodil 14. októbra 1958 
v Prešove. Detstvo a mla-
dosť prežil v malej dedin-
ke Nemcovce pri Bardejove. 
Výtvarné štúdium začal na 
Strednej priemyselnej škole 
drevárskej v Spišskej Novej 
Vi, kde študoval bytovú ar-
chitektúru. Rok študoval his-
tóriu na FFuK v Bratislave. 
V roku 1984 absolvoval vyso-
koškolské štúdium na PdFuK 
v Trnave, odbor slovenský ja-
zyk-výtvarná výchova. je vše-
stranným výtvarníkom, venu-
je sa kresbe, maľbe, grafike, 

sochárstvu, šperku, dizajnu, 
kreslenému humoru i kurátor-
skej činnosti. Pravidelne sa 
zúčastňuje výtvarných sympó-
zií doma i v zahraničí, pôsobí 
vo výtvarných porotách. Vy-
stavoval v Bratislave, Trnave, 
Pezinku, Modre, Piešťanoch, 
Michalovciach, Prešove, Bar-
dejove, Prahe, Benátkach 
nad jizerou, Českom Teší-
ne, Hustopečiach, Rige, Kra-
kowe, Waršave, Budapešti, 
Taliansku, San Franciscu, Sin-
gapure. Ilustroval 7 kníh. je 
ženatý, má dvoch synov. Žije 
a tvorí v Modre. (red)

Prihláste sa na workshop pre rodiny s deťmi
Objavte tajomstvá modrotlače
Pripravili sme pre vás origi-
nálny workshop, cieľom ktoré-
ho je priblížiť krásu a poetiku 
modrotlače. Do jej tajov vás 
vtiahne majster Matej Rabada 
z Oravy, ktorý túto prekrás-
nu tradičnú farbiarsku techni-
ku obnovuje a rozvíja. Ponuka 
tvorivého workshopu nadvä-
zuje na interaktívnu výstavu 

V Modrobielom lese, ktorú si 
mesto Modra požičalo z diel-
ne Domu umenia Bibiana a je 
sprístupnená do konca apríla 
v historickej radnici na Štúro-
vej ulici. 
V rámci workshopu sa obozná-
mite s históriou a technológiou 
modrotlače, vyrobíte si vlast-
ný textilný výrobok technikou 

modrotlače a Matej Rabada 
vám predvedie proces farbenia 
indigom. Workshop pre rodiny 
s deťmi sa uskutoční v sobotu 
2. apríla 2016 vo Výtvarnom 
ateliéri Základnej umeleckej 
školy v Modre v čase od 10.00 
do 13.00 h.
Kapacita ateliéru je maximál-
ne 12 osôb, preto sa prihláste 

vopred (e-mailom alebo tele-
fonicky). Účastnícky poplatok 
na 1 rodinu /1 dospelú osobu 
je 10 eur. Prihlášky posielajte 
najneskôr do 30. marca 2016 
na denisa.kovacsova@modra.
sk (Mestské kultúrne stredisko 
Modra /033 647 21 12). 

(red, dk)
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Na fotografii: Pavol Šima-Juríček (v strede) prijíma gratulácie na 
vernisáži svojej výstavy.
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Navštívte podujatia v roku 2016
Aj v tomto roku sa v našom meste uskutoční niekoľko zaujímavých 
kultúrno-spoločenských podujatí. Prinášame ich stručný prehľad. 
Podrobnejšie sa o každom podujatí dozviete na web stránkach, FB 
profiloch, v Modranských zvestiach a na plagátoch.

1. - 2. 4.
Vitis aurea 2016
Medzinárodná výstava vín spo-
jená s ochutnávkou. Podujatie sa 
uskutočňuje už 16 rokov. Naj-
vyššie ohodnotené vína putujú 
do Národného salónu vín. 

9. 4.
Deň Modranských pivníc
Príďte spoznať modranské piv-
nice a ich vinárov. V tomto roku 
ich bude 39. Ochutnáte vína aj 
gastro špeciality, postretáte pria-
teľov a dobre sa zabavíte. 

11. 5.
Noc literatúry
Modranské čítanie je súčasťou 
celoeurópskej Noci literatúry. 
Osobnosti literárneho a kultúr-
neho života budú čítať európsku 
literatúru na piatich zaujíma-
vých miestach. 

14. 5.
Kráľovské hodovanie
Hojnosť dobrého jedla a vína, 
veselú hudbu i tanečnú zába-
vu zažijete opäť na hodovaní 
v Kráľovej. Súčasťou programu 
bude súťaž v pečení koláča. Za-
bavíte sa od obeda do polnoci! 

21. 5.
Deň sirotinca
Evanjelický sirotinec opäť otvo-
rí svoje brány. Nebude chýbať 
charitatívny stánok koláčov, 
koncertné a divadelné vystúpe-
nia, prednášky a besedy. 

21. 5.
Noc múzeí a galérií
Po príjemnom dni v sirotinci bu-
dete môcť zažiť aj celoeurópsku 
Noc múzeí a galérií. Zažite mú-
zeá z inej strany, než ich pozná-
me v bežných dňoch. 

4. 6.
Modranský piknik
Turistickú sezónu otvorí Mod-
ranský piknik, ktorý sa opäť 
uskutoční na lúke Otčenáška 
v Harmónii. Priblížime si histó-

riu a niekdajšiu slávu letoviska 
zo začiatku 20. storočia. 

10. 6.
Marián a Tomáš Polonskí - vý-
stava
Otec a syn. Obaja sochári a vý-
tvarníci. Začiatkom júna sa 
predstavia v historickej mest-
skej radnici. Výstava priblíži ich 
maľbu, sochy, keramiku a bron-
zové exponáty a potrvá do 21. 8. 

11. 6.
Deň otvorených záhrad
Tohtoročná téma Otvorených 
modranských záhrad je sila kve-
tov (flower power). Majitelia 
sprístupnia svoje záhrady pre ši-
rokú verejnosť. 

19. 6.
Štúrova štreka
Štúrova štreka je športové pod-
ujatie pre deti, mládež a dospe-
lých, po prvýkrát zorganizované 
pri príležitosti Roku Ľudovíta 
Štúra. Hlavnou myšlienkou sú-
ťaže je podpora športovania detí 
a mládeže.

24. - 25. 6.
Rozprávková Modra
Festival bábkových divadiel sa 
tradične koná v parku pri jazier-
ku vedľa kultúrneho domu. jeho 
VI. ročník opäť ponúkne deťom 

a dospelým zážitok z rozprávky 
a bábkoherectva. 

15. - 17. 7.
Medzinárodný gitarový festi-
val
Gitarový festival je festivalom 

vážnej hudby. Každoročne sa 
na ňom zúčastňuje niekoľko vý-
znamných umelcov. 

19. - 21. 8.
Hudba Modre
Letná Modra privíta už dvanásty 
ročník festivalu jazzového ume-
nia a komornej hudby. Hudba 
Modre prinesie počas troch dní 
viacero zaujímavých koncert-
ných zážitkov. 

8. - 10. 9.
Slávnosť hliny - Keramická 
Modra
umenie modranských majstrov 
hrnčiarov a osobitú tradíciu ľu-
dovej keramiky si môžete po-
zrieť na hrnčiarskom jarmoku, 
vlastnú šikovnosť si môžete vy-
skúšať v keramickej dielni a ve-
čer sa zabavíte na hrnčiarskej la-
bovke. 

9. - 10. 9.
Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva (na ilustračnej foto-
grafii)
Cieľom podujatia je sprístup-
nenie pamiatok a spoznanie ne-
hmotného kultúrneho dedičstva. 
Modra na niekoľko dní ožije 
sprievodnými aktivitami, ktoré 

priblížia naše spoločné dedič-
stvo. 

23. - 25. 9.
Modranské vinobranie
jedlá, burčiak, vína, kultúrne 
vystúpenia a pripomienka tra-
dičných oberačkových sláv-
ností. Vinobranie bolo v Modre 
vždy veľkou slávnosťou spoje-
nou s alegorickým sprievodom 
aj s kultúrou v malebných piv-
ničkách. Inak tomu nebude ani 
v tomto roku. 

6. 10.
Modranské veršobranie
Tematický literárny podvečer 
prinesie hlasné čítanie, prednes 
i tradičné oberanie veršov z vi-
ničových listov. Tie vyzdobia 
študenti modranských stredných 
škôl. 

21. 10.
Vincent Šikula 80
Kultúrno-spoločenské literárne 
podujatie pri príležitosti nedoži-
tých narodenín známeho spiso-
vateľa Vincenta Šikulu. Spome-
nie si rodina, modranské školy, 
priatelia so spisovateľskej obce 
a široká verejnosť. 

25. - 26. 11.
Deň otvorených pivníc
Pokiaľ máte chuť, strávte je-
den z novembrových víken-
dov v spoločnosti malokarpats- 
kých vinárov. Prijmite pozvanie 
a ochutnajte produkty ich celo-
ročnej práce.

27. 11. - 31. 12.
Adventná Modra
Prežite predvianočné obdobie 
v kruhu priateľov a blízkych, 
v atmosfére koncertov, výstav, 
filmových predstavení, tvorivé-
ho čítania a vianočných trhov 
počas cyklu celomestských pod-
ujatí. 

16. - 17. 12.
Vianočné zastavenie
Tradičné vianočné trhy v his-
torickej radnici v Modre priná-
ša všestranný program pre deti 
aj dospelých, benefičné stánky 
a charitatívnu zbierku koláčov, 
koledy a všakovaké vianočné 
dobroty. 

(red)
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Hamlet a Carmen v kine
Začali sme s projektom divadelných prenosov
Mestské kultúrne stredisko - Kino Mier v Modre pripravi-
li pre svojich návštevníkov niekoľko noviniek. Jednou z nich je 
sprostredkované premietanie prenosov zo svetoznámych divadiel.

Prvou lastovičkou bolo uvedenie 
majstrovskej Tragédie o Hamle-
tovi z pera Williama Shakespe-

ara. Druhou bude známa opera 
Carmen, ktorú si môžete pozrieť 
9. apríla 2016 o 18.00 h.

Aj vďaka mimoriadnej popula-
rite herca Benedicta Cumber-
batcha (Sherlock, Kód Enigmy) 
sa z nového Hamleta stala naj-
väčšia divadelná udalosť sezó-
ny, priťahujúca do londýnskeho 
národného divadla nezvyčajný 
záujem. Cumberbatch vkladá 
do roly Hamleta pochmúrnu in-
tenzitu. Táto klasika fascinuje 
a strháva aj vďaka jej súčasnej 
réžií. 
Na základe pozitívnych ohla-
sov, ktoré vyslovovali náv-
števníci po prvom premietaní, 
sa dramaturgia Kina Mier roz-

hodla pokračovať v začatom 
projekte. už 9. apríla budete 
môcť zažiť originálne preve-
denie opery Georgesa Bize-
ta - Carmen z dielne americ-
kej Metropolitnej opery New 
York. Predstavenie v hlavných 
úlohách s Elinou Garanča (Car-
men) a Robertom Alagna (Don 
josé) si môžete pozrieť so slo-
venskými titulkami. Viac infor-
mácií: www.kinomodra.sk.

(red)

Na fotografii: Pohľad na stvár-
nenie opery Carmen.

Mestská knižnica - 
výpožičné hodiny

Mestské kultúrne stredisko, Sokolská 8, Modra / 033 647 21 12 
Pondelok 9.00 - 17.00 h / obedňajšia prestávka 12.00 - 12.30 h
utorok  9.00 - 17.00 h / obedňajšia prestávka 12.00 - 12.30 h 
Streda 10.00 - 18.00 h / obedňajšia prestávka 12.00 - 12.30 h
Štvrtok  9.00 - 17.00 h / obedňajšia prestávka 12.00 - 12.30 h 
Piatok 9.00 - 17.00 h / obedňajšia prestávka 12.00 - 12.30 h 

MsKS

Knižný marec pre najmenších
Mestská knižnica v Modre, ktorá pôsobí pri Mestskom kul-
túrnom stredisku, pripravila v marci - mesiaci knihy viace-
ro literárnych stretnutí pre deti z materských a základných 
škôl. Najmenší poslucháči sú vždy tými najvďačnejšími a zá-
roveň najzvedavejšími čitateľmi. 

Knihovníčka Ľubomíra Mi-
háliková deťom z MŠ na ulici 
SNP, MŠ Kalinčiakova, Mont-
tesori škôlky Lillia-
num, žiakom základ-
ných škôl a špeciálnej 
školy predstavila chod 
knižnice pútavým roz-
právaním. V interak-
tívnom prepojení de-
ti spoznávali príbehy 
a knihy ako Hrnček 
var!, Slncové dievčat-
ko, O poníkovi, med-
vedíkovi a stratených 
jablkách, Žabiatko 
Ľudmily Podjavorin-
skej a veľa iných. Deti 
čítanie zabavilo a pri-
dali aj svoje zvedavé 
otázky. jedinečným 
by sa dal nazval zá-
žitok detí z miestnej 

školy v neďalekej obci Štefa-
nová. Tie spoločne so svojimi 
učiteľkami navštívili modran-

skú mestskú knižnicu v rám-
ci výletu, ktorý absolvovali 
autobusom. V hlasnom čítaní 
„tety Ľubky“, ako familiárne 
deti volajú pani knihovníčku, 
spoznali rozprávku Vincenta 
Šikulu: O múdrom kohútiko-
vi. V závere mesiaca a pomy-
selnom bodkou za plodným 

knižným mesiacom bude pa-
sovanie nových čitateľov. 
Knižnica očakáva 40 nových 
čitateľov, ktorí spoznajú roz-
právku O Tytíkovi a básničku 
od Eleny Čepčekovej: Meduš-
ka. Zároveň sa deti dozvedia 
všetko zaujímavé o písmen-
kách, slovách a knižkách. 
Mestská knižnica pripravu-
je pre najmenších čitateľov 
a ich rodičov novinku. Po-

stupne vzniká rozší-
rený priestor detské-
ho oddelenia, kde sa 
budú konať nové lite-
rárne a tvorivé aktivi-
ty, ktorých cieľom je 
rozšírenie povedomia 
o literatúre a knihách.
Na fotografii: Deti 
z MŠ SNP si spoločne 
s knihovníčkou prečí-
tali niekoľko zaujíma-
vých príbehov z det-
ských kníh. (red)

Na fotografii: Lite-
rárny klub zaujal aj 
deti zo škôlky na uli-
ci SNP.
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Nové bistro Kinečko Modra
Modranské kino prechádza postupne viacerými zmenami, kto-
rých cieľom je skultúrnenie verejného priestoru pre obyvate-
ľov a návštevníkov. Mestské kultúrne stredisko Modra vyhlá-
silo v uplynulom mesiaci obchodnú verejnú súťaž na prenájom 
priestoru v Kine Mier, ktoré bolo využívané ako bistro. Súťaž bo-
la úspešná a jej výsledok nesie očakávania tak zo strany prevádz-
kovateľa budovy, ktorým je MsKS, ako aj zo strany návštevníkov 
modranského kina. Víťazný návrh spomedzi troch prihlásených 
vybrala komisia zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, 
podnikateľov a vyhlasovateľa obchodnej súťaže MsKS.

jednomyseľne a spoločne sa 
zhodli na najvhodnejšom sú-
ťažnom návrhu, ktorý pripravil 
pán Ivo Kratochvíľa zo Šenkvíc. 
Modranom nie je meno nezná-
me, nakoľko je pôvodom z Har-
mónie a má profesne za sebou 
niekoľko zaujímavých podnika-
teľských počinov v oblasti gas-
tronómie a občerstvenia. Nový 
nájomca plánuje investovať do 
rekonštrukcie priestorov bistra 
a do nového vybavenia. Priori-
tou bude celkové skultivovanie 
priestoru bistra a ponúknutie 
viacúčelového priestoru, ktorý 

poslúži napríklad aj na komorné 
kultúrno-spoločenské podujatia. 
Ako by teda malo teda vyze-
rať vynovené bistro v kine sme 
sa spýtali nového nájomcu I. 
Kratochvíľu: „Kino Mier patrí 
k histórii mesta Modry. Je na-
vštevované dospelými aj deťmi. 
Nachádza sa v blízkosti športo-
vísk, sídliska, kúpaliska a škôl. 
Práve s využitím týchto pred-
ností chcem ponúknuť príjemné 
prostredie nielen pre návštevní-
kov kina, ale aj pre ľudí, ktorí si 
radi posedia pri dobrom nápo-
ji alebo chutnom jedle. Rád po-

núknem návštevníkom aj čerstvé 
šťavy a minútkové jedlá, pričom 
pri surovinách využijem regio-
nálne zdroje. Použitím zdravších 
a čerstvých surovín a s prihliad-
nutím na ľudí s potravinovými 
intoleranciami chcem ponúknuť 
síce rýchly, ale výživovo hodnot-

ný pokrm pre každého. Nebude 
chýbať príjemná profesionálna 
obsluha a malý, no účelný det-
ský kútik pre najmenších. Letná 
terasa bude slúžiť na príjemné 
posedenia počas horúcich let-
ných dní a večerov“. (red)

Na fotografii: Vizualizácia no-
vého bistra Kinečko v Modre.

Spojená škola otvára od 1. 9. 2016 triedy prípravného ročníka v Pez-
inku a v Modre pre deti so zdravotným znevýhodnením (napr. rôzne 
poruchy reči) a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

• Edukácia grafomotorických 
      zručností
• zrakovej a sluchovej diskrimi-
 inácie hlások

• matematických predstáv
• sebaobslužných  a  pracov-

ných zručností
• samostatnosti v školskej práci
• reči a komunikačných
  schopností

• zdravého telesného vývinu
• logopedická intervencia

Directreal Offi ce - Žitná 1, 831 06 Bratislava 
www.directreal.sk/offi ce

P poradím pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľnosti
P Vašu nehnuteľnosť si osobne pozriem
P poradím pri stanovení ceny za nehnuteľnosť
P nehnuteľnosť označím banerom
P zabezpečím kompletný právnický servis
P priebežne Vás budem informovať o stave predaja
P bezplatné poradenstvo je samozrejmosťou

Predávate byt, rodinný dom
alebo pozemok? Zavolajte mi!

Peter Peško
realitný maklér

(0911 444 675 
p.pesko@directreal.sk

Pres�ahovali
 sme sa

otvárame 1.3.2016
Panorama centrum
Moyzesova 4/A
Pezinok
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V prípade záujmu kontaktujte:
0902 173 524
riaditeľka Mgr. Gabriela Kováčová,
komenskeho@szspk.sk

0905 495 001
psychológ CŠPP,
csppporadnapk@gmail.com

SPOJENÁ ŠKOLA, Komenského 25, Pezinok, www.szspk.sk
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HC Orly v omladenej zostave
Tím pozemných hokejistov 
HC Orly Modra sa v porovnaní 
s predošlými rokmi predstaví 
v omladenej zostave. Pribudli 
noví mladší hráči (v rozmedzí 
veku od 16 do 19 r.), ktorí do-
stávajú priestor a postupne sa 
začleňujú do mužstva. „Naším 
prvoradým cieľom je zapraco-
vanie týchto juniorov. Ideme 
na to postupne, krok za krokom 
a snažíme sa postúpiť do bojov 

o Play Off. Situácia je tento rok 
vyrovnaná a rozdiel medzi 5. 
- 9. miestom je 5 - 6 bodov.“, 
vysvetľuje hráč a zástupca tí-
mu Peter Vlasák. Medzi novin-

ky možno zaradiť aj nový web 
klubu www.orlymodra.sk, kto-
rý bol spustený len pred časom 
a na jeho obsahu sa pracuje. 

Autor: RED, HC

2. ročník Memoriálu Stanislava Škarčáka je za nami
Dňa 13. 2. 2016 sa uskutočnil v športovej hale v Modre 2. roč-
ník hádzanárskeho memoriálu Stanislava Škarčáka. Fanúšiko-
via hádzanej, zvlášť tej modranskej, mali možnosť zaspomínať 
si na zakladateľa modranskej hádzanej a sledovať počas celého 
dňa ako si počínajú naše mladé nádeje v konfrontácii so súper-
mi zvučných mien. 

V konkurencii 2 slovenských 
(ŠKP Bratislava a Sporta Hloho-
vec) a 1 českého družstva (Ce-
ment Hranice), ktorých mužské 
zložky sú dlhoročnými účastník-
mi najvyšších súťaží vo svojich 
krajinách, obstáli Modrania viac 
než dobre. Mladší žiaci nespo-
znali chuť prehry ani v jednom 
zápase a zaslúžene sa tešili z tri-
umfu. Výraznou mierou sa o to 
pričinil jakub Demovič, ktorý 
bol s 31 gólmi najlepším strel-
com turnaja, ale pochvalu si sa-
mozrejme zaslúžia všetci hráči 
za zodpovedný prístup a plnenie 
si svojich povinností na ihrisku. 
Veríme, že tento úspech nás eš-
te viac nakopne a bude akýmsi 
odrazovým mostíkom pre usku-
točnenie nášho cieľa, a to medai-
lového umiestnenia na majstrov-
stvách Slovenska. Starší žiaci, aj 
napriek úzkemu kádru si taktiež 
hanbu nespravili a s jedinou pre-
hrou v úvodnom zápase (s ne-
skorším víťazom turnaja) obsa-
dili konečnú druhú priečku. Tu 

sa vo veľmi dobrom svetle uká-
zala naša nová posila (veríme, 
že aj pre ligové zápasy) Samuel 
Kišš, ktorý bol v hlasovaní tréne-
rov zvolený za najlepšieho hráča.

Výsledky a tabuľka:
U 12:
Slovan Modra - ŠKP Bratislava 
20:13 (10:8)
Sporta Hlohovec - Cement Hra-
nice 12:9 (5:6)
ŠKP Bratislava - Sporta Hloho-
vec 19:14 (12:7)
Cement Hranice - Slovan Modra 
14:15 (6:7)
ŠKP Bratislava - Cement Hrani-
ce 22:11 (10:5)
Slovan Modra - Sporta Hloho-
vec 20:18 (11:10)

U 14:
Slovan Modra - ŠKP Bratislava 
12:22 (7:10)
Sporta Hlohovec - Cement Hra-
nice 19:12 (10:7)
ŠKP Bratislava - Sporta Hloho-
vec 19:15 (11:5)
Cement Hranice - Slovan Modra 
15:18 (7:9)
ŠKP Bratislava - Cement Hrani-
ce 23:8 (15:4)
Slovan Modra - Sporta Hloho-
vec 15:13 (7:6)

Konečné poradie :
U 12:
1. miesto: Slovan Modra
2. miesto: ŠKP Bratislava
3. miesto: Sporta Hlohovec
4. miesto: Cement Hranice

U14:
1. miesto: ŠKP Bratislava
2. miesto: Slovan Modra 
3. miesto: Sporta Hlohovec
4. miesto: Cement Hranice

Individuálne ocenenia:
u 12:
Najlepší hráč : Dominik janoška 
(ŠKP Bratislava)
Najlepší Brankár : Filip Vyorá-
lek (Cement Hranice)
Najlepší strelec : jakub Demo-
vič (Slovan Modra) - 31 gólov
u 14:
Najlepší hráč : Samuel Kišš 
(Slovan Modra)
Najlepší Brankár : Michal Kol-
ler (ŠKP Bratislava)
Najlepší strelec : jakub Věčeřa 
(Cement Hranice) - 15 gólov

Všetkým zúčastneným tímom 
ďakujeme za účasť a fanúšikom 
ďakujeme za férové povzbudzo-
vanie, rozhodcom a organizáto-
rom turnaja za hladký priebeh 
a Stanislavovi Škarčákovi za to, 
že položil v našom meste zákla-
dy tohto krásneho športu.

MILAN HÝLL, 
HáO Slovan Modra

Rozpis najbližších zápasov HC Orly Modra:
Kolo Dátum Deň  Čas Súper Ihr.
20. 20. 3.  ne 9:00 Bernolákovo d
21.  2. 4.  so 9:00 Leaders SC SC
22.  3. 4.  ne 9:00 Hrnčiarovce d

Prvá Bull show
Občianske združenie Teribulls 
Modra pozýva všetkých fanúši-
kov bull športov na pripravova-
né medzinárodné podujatie. Prvá 
Bull show TeriBulls - Slovakia 
Cup Od Weight 2016 a Cham-
pion of Bull sports Slovakia 
2016 sa uskutoční v dňoch 20. - 
22. mája na výcvikovom centre 
Teribulls Modra na Dolnej uli-
ci. Do súťaže s medzinárodnou 
účasťou sa zapojí 6 krajín a 270 
účastníkov. (red)
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Cez Hubalovú - 143 bežcov z Modry a celého Slovenska
V sobotu 12. marca sme v Harmónii odštartovali 3. ročník ná-
ročného krosového polmaratónu Cez Hubalovú. Autorom tra-
te je modranský ultrabežec Slavo Ružek. Hubalovú zdolalo 25 
žien a 118 mužov.

Na trati dlhej takmer 22 km 
s prevýšením 650 m sa stre-
tli v rekordnom počte trailo-
ví bežci z rôznych kútov Slo-
venska a takmer všetci zdolali 
polmaratón Malými Karpatmi 
v stanovenom limite 3 hodiny. 
Veľmi si vážime účasť mod-
ranských bežcov, bežkýň, ich 
rodín a priateľov, ktorí tvoria 
neskutočnú fanúšikovskú kuli-
su na všetkých našich behoch 
a takýmto spôsobom nám nes-
mierne pomáhajú s dotváraním 
skvelej hostiteľskej atmosféry. 
Ďakujeme aj za pozitívnu spät-
nú väzbu, vracia nám vloženú 
energiu a je to super! Na pol-

maratóne Cez Hubalovú spolu 
pretekalo 25 žien a 118 mužov. 
Kompletné výsledky si môže-
te kliknúť na http://polmaraton.
webnode.cz alebo na https://
www.facebook.com/muflon-
kros.

Tu sú víťazi:
1. Matúš Trnovec 01:27:46
2. Michal Rajniak 01:28:24
3. Martin Kovaľ 01:29:31

1. Denisa Kušnierová 01:41:42
2. Martina Čibová 01:48:32
3. Marta Hancková 01:55:40

Srdečná vďaka patrí všetkým 

z tímu organizátorov: najmä za 
dokonalé zázemie a ceny pre ví-
ťazov, manželom Hrabovským 
z Reštaurácie BOWLING, 
buckle up digitálnej agentúre, 
Michalovi Kvetkovi, jánovi 
Žofčákovi, Pavlovi Hubekovi, 
Michalovi Hubekovi, jozefovi 
Bartalošovi, Roman Križanovi 
a Kristínke. Veľmi pekne ďaku-

jeme za podporu mestu Modra, 
Lesom Modra, vinárstvu Štiglic 
a mediálnej podpore Modran-
ských zvestí. 

Katarína RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA 

a Denisa KOVÁCSOVÁ, 
za tím Muflon Kros o.z.

Na fotografii: Bežci na štarte.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š p o r t

Štúrova štreka - beh pre všetkých 
odhodlaných
Priatelia „v teniskách“, aj vy, ktorí máte radi veselú spoločnosť! Pozývame vás na jedinečné 
modranské bežecké podujatie - Štúrova štreka, ktoré sa uskutoční predposlednú júnovú ne-
deľu. Okrem rozmanitých tratí vás čaká vysoká koncentrácia dobrej nálady, súťaživé napä-
tie pri štarte a víťazné uvoľnenie v cieli. Pobežíme 19. júna 2016. 

Účasť na pretekoch je možná od veku 6 rokov. 
Najmladší bežci si zabehajú bezpečne, v zá-
zemí „štreky“ na Štadióne FC Slovan Modra, 
juniori vybehnú aj poza areál na 2 km dlhú trať. 
Hlavný beh - veľká päťkilometrová výzva pre 
rekreačných bežcov povedie mestom a vinica-
mi. Na svoje si prídu aj krosoví bežci a horskí 
chodci, ktorých čaká takmer 9 kilometrov krásy 
Malých Karpát. Oproti minulému ročníku sme 
mierne upravili trať mestského behu, posilníme 
značenie tratí prostredníctvom regulovčíkov 
a zdokonalíme občerstvenie v zázemí pretekov. 

Príde Štúr aj dámy so 
slnečníkmi, budú do-
máce posúchy a kaž-
dý účastník si vybojuje 
medailu z dielne maj-
stra Lišku. O zábavné 
dišputy a fandenie bež-
com tiež nebude núdza. 
Všetky behy, ktoré or-
ganizujeme sú povest-
né najmä srdečnou 
atmosférou, pretože 
každý, kto k nám zaví-
ta, či už ako bežec ale-

bo fanúšik, je nám nesmierne vzácny. Na tré-
novanie „štreky“ máte ešte dostatok času, no 
prihlásiť sa môžete už teraz cez online regis-
tráciu na www.sturovastreka.sk. Nájdete tam 
podrobné informácie o všetkých tratiach, mapy, 
opisy trás a priebežne budeme vkladať aj aktu-
ality k podujatiu, napríklad o bonusoch pre pre-
tekárov a podobne. Tešíme sa na vás, na ďalšiu 
Štúrovu štreku a urobíme všetko preto, aby ste 
sa cítili víťazne. D. KOVÁCSOVÁ

a K. RUŽEKOVÁ POLTÁRSKA 
za Muflon Kros o.z. a mesto Modra

ZMLUVNÝ PREDAJCA

A MONTÁŽNE PRACOVISKO

ŤAŽNÉ ZARIADENIA
značky GALIA a AUTOHAK

     PROFESIONÁLNA MONTÁŽ
     ZÁRUČNÝ SERVIS
     POZÁRUČNÝ SERVIS  

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

0907 858 444
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Kultúrne a spoločenské podujatia 
v mesiaci apríl 2016

2. 4. 2016: Tajomstvá modrotlače, 
workshop s majstrom modrotlače Matejom 
Rabadom z Oravy, 10.00 - 13.00: Mod-
rotlač pre rodiny s deťmi, miesto: ateliér 
ZuŠ v Modre, organizátor: MsKS Modra, 
+421 902 849 389.

3. 4., 19.00 h.: Miguel de Cervantes - Dô-
myselný rytier Don Quijote de la Mancha 
II, Hlasné čítanie, večer s literatúrou, Kul-
túrny dom Ľ. Štúra v Modre, www.modra.sk

9. 4., 13.00 - 22.00 h.: Deň Modranských 
pivníc, ochutnávka vín miestnych vinárov, 
organizátor: OZ Víno z Modry. Viac na stra-
ne 9.

12. 4. 2016: Štúrova Modra, krajská súťaž-
ná prehliadka v umeleckom prednese poézie 
a prózy, IV. - V. kategórie a divadiel poézie, 
miesto: KDĽŠ v Modre, organizátor: Malo-
karpatské osvetové stredisko Modra, +421 
33 643 34 89.

15. 4., 18.30 h.: Koncert pre Kráľovú, vy-

stúpia žiaci ZuŠ v Modre, študenti konzer-
vatória, rodáci z Kráľovej - gitaristi Peter 
„Peci“ uherčík so skupinou Čenkovej deti 
(na fotografii) a ján Ponka Duban so Sta-
nom Menkynom, miesto: Kultúrny dom 
v Kráľovej, organizátori: Občianska iniciatí-
va Kraľovanov „Melanchton“, ZuŠ v Mod-
re, Občianske združenie Kráľovan.

17. 4., 16.00 h.: Smejko a Tanculienka, 
hudobno-divadelné vystúpenie pre deti, 
predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal, 

miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, or-
ganizátor: Divadlo Maska.

20. 4. 2016: Malokarpatský festival vedy 
a techniky v Modre, Projektová súťaž pre 
žiakov základných a stredných škôl., regis-
trácia do 13. 4. na www.festivalvedy.sk.

Program: 
8.30 - 9.00: registrácia a inštalácia projektov
10.00 - 15.15: slávnostné otvorenie MFVaT
10.15 - 12.15: prezentácia a hodnotenie
11.00 - 15.00: program festivalu
- prezentácia rádioamatérov
- prezentácia Modry
- prezentácia Červeného kríža
15.00 h. - 16.00: vyhodnotenie projektov, 
miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, or-
ganizátor: Amavet Klub 944 IMPuLZ, ama-
vet944@gmail.com.

30. 4. 2016: Stavanie mája, miesto: Modra 
- Kráľová, priestor pred Biolkou, organizá-
tor: OZ Kráľovan.

do 30. 4. 2016: V modrobielom lese, in-
teraktívna výstava pre deti o modrotlači 
z dielne Domu umenie BIBIANA, miesto: 
historická radnica, organizátor: MsKS.

(red)

1. 4. / PIA / 19.30 
OCKO JE DOMA
4€ / Daddy´s Home / Réžia: Sean Anders
USA 2015 / komédia / 96 min / ČT / MP 12

2. 4. / SO / 19.30
A JE TU ZAS
4€ / Er ist wieder da / Réžia: David Wnendt
NEM 2015 / komédia / 110 min / ČT / MP 12

3. 4. / NE / 16.30
ZOOTROPOLIS – 3D
6€ / Zootopia / Réžia: Byron Howard,
Rich Moore / USA 2016 / animovaná komédia
110 min / SD / MP

3. 4. / NE / 19.30
AGÁVA
4€ / Agáva / Réžia: Ondrej Šulaj / SR 2016
dráma / 91 min / OV / MP 15

6. 4. / STR / 19.30
BARANI – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Hrútar / Réžia: Grímur Hákonarson
Island 2015 / dráma / 93 min / ČT / MP 12

7. 4. / ŠTV / 19.30
ULICA CLOVERFIELD 10
4€ / 10 Cloverfield Lane  / Réžia: Dan Trachten-
berg / USA 2016 / sci-fi, triler / 105 min
ČT / MP 12

8. 4. / PIA / 19.30
LONDÝN V PLAMEŇOCH
4€ / London has Fallen / Réžia: Babak Najafi
USA/VB 2016 / akčný / 99 min / ČT / MP 15

9. 4. / SO / 18.00
GEORGES BIZET: CARMEN
8€ / Metropolitná opera New York – záznam 
priameho prenosu / Carmen: Elina Garanča, 
Don José: Roberto Alagna

10. 4. / NE / 16.30
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
4€ / Barbie: Spy Squad / Réžia: Conrad Helten
USA 2016 / animovaný / 75 min / ČD / MP 12

10. 4. / NE / 19.30
SOMNIA: ZLO NIKDY NESPÍ
4€ / Before I Wake / Réžia: Mike Flanagan
USA 2016 / horor, triler / min / ČT / MP 15

13. 4. / STR / 19.30
MARGUERITE – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Marguerite / Réžia: Xavier Giannoli
FRA/ČR/BEL 2014 / dráma / 127 min
ČT / MP 12

14. 4. / ŠTV / 19.30
MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2
4€ / My Big Fat Greek Wedding 2 / Réžia: Kirk 
Jones / USA 2016 / komédia / 93 min / MP 12

15. 4. / PIA / 19.30
SPOTLIGHT
4€ / Spotlight / Réžia: Tom McCarthy
USA 2015 / dráma / 128 min / ČT / MP 12

16. 4. / SO / 19.30
KNIHA DŽUNGLE – 3D
6€ / The Jungle Book / Réžia: Jon Favreau
USA 2016 / dobrodružný / min / SD / MP

17. 4. / NE / 16.30
PAT & MAT VO FILME
4€ / Pat & Mat ve filmu / Réžia: Marek Beneš
ČR 2016 / animovaný / 80 min / OV / MP

17. 4. / NE / 19.30
TEÓRIA TIGRA
4€ / Teória tigra /  Réžia: Radek Bajgar / ČR/SR 
2016 / tragikomédia / 101 min / OV / MP 12

20. 4. / STR / 19.30
MALLORY – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Mallory / Réžia: Helena Třeštíková
ČR 2015 / dokument / 101 min / OV / MP 12

21. 4. / ŠTV / 19.30
OROL EDDIE
4€ / Eddie the Eagle / Réžia: Dexter Fletcher
USA/VB/NEM 2016 / komédia, dráma / 106 
min / ČT / MP 

22. 4. / PIA / 19.30
KNIHA DŽUNGLE 
6€ / The Jungle Book / Réžia: Jon Favreau
USA 2016 / dobrodružný / min / SD / MP

23. 4. / SO / 19.30
LOVEC: ZIMNÁ VOJNA – 3D
6€ - The Huntsman: Winter´s War / Réžia: Ce-
dric-Nicolas Troyan / USA 2016 / dobrodružný, 
fantasy / 114 min / ČD / MP 12

24. 4. / NE / 16.30
ZOOTROPOLIS 
4€ / Zootopia / Réžia: Byron Howard, Rich Moo-
re / USA 2016 / an. kom. / 110 min / SD / MP

24. 4. / NE / 19.30
NERVE
4€ / Nerve / Réžia: Henry Joost, Ariel Schul-
man / USA 2016 / triler / min / ČT / MP 15

27. 4. / STR / 19.30
JA, OLGA HEPNAROVÁ – Filmový klub 
K4
2€ / 4€ / Já, Olga Hepnarová / Réžia: Tomáš 
Weinreb, Petr Kazda / ČR/SR/POL/FRA 2016
dráma / 105 min / OV / MP 12

28. 4. / ŠTV / 19.30
LOVEC: ZIMNÁ VOJNA 
4€ - The Huntsman: Winter´s War / Réžia: Ce-
dric-Nicolas Troyan / USA 2016 / dobrodružný, 
fantasy / 114 min / ČD / MP 12

29. 4. / PIA / 19.30
NOC V NEW YORKU
4€ / Before We Go / Réžia: Chris Evans / USA 
2014 / romantická komédia / 89 min / ČT
MP 12

30. 4. / SO / 19.30
KOLÓNIA
4€ / Colonia / Réžia: Florian Gallenberger
FRA/NEM/LUX 2015 / dráma / 110 min / ČT
MP 12

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

PROGRAM APRÍL WWW.KINOMODRA.SK


