
Januárová spomienka na bratov Štúrovcov
V uplynulých januárových dňoch sme si v Modre opäť pripo-
menuli životy a pôsobenie dvoch významných osobností slo-
venského spoločenského a kultúrneho života bratov Karola 
a Ľudovíta Štúrovcov. Mesto Modra, SNM-Múzeum Ľudoví-
ta Štúra, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Modre a Mod-
ranská muzeálna spoločnosť pripravili spomienkové Služby 
Božie, pietnu spomienku na modranskom cintoríne či vlasti-
vedný zájazd po Stopách Ľudovíta Štúra. 

Karol Štúr - slovenský bás-
nik, kňaz a učiteľ, opustil več-
nosť 13. januára 1851 (nar. 25. 
3. 1811,) a jeho mladší brat Ľu-
dovít - politik, filozof, historik, 
jazykovedec, spisovateľ, bás-
nik, publicista, redaktor i pe-
dagóg zomrel 12. januára 1856 
(nar. 28. 10. 1815). Mesto Mod-
ra a Múzeum Ľudovíta Štúra si 
každoročne začiatkom roka pri-
pomínajú význam týchto osob-
ností. 
V nedeľu 15. januára 2017 sa 
pri príležitosti výročia úmrtia 
oboch bratov uskutočnili spo-

mienkové Služby Božie v slo-
venskom evanjelickom kosto-
le v Modre za účasti primátora 
mesta Modry Juraja Petrakovi-
ča, predsedu Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavla Freša, 
riaditeľky Múzea Ľ. Štúra Viery 
Jančovičovej, poslancov mest-
ského zastupiteľstva, hosťujú-
ceho kazateľa doc. Ondreja Pro-
stredníka a širokej verejnosti. 
Primátor Modry vo svojom prí-
hovore uviedol: „Človeka robí 
človekom aj jeho ľudskosť a em-
patia voči ostatným, Ľudovít 
a Karol Štúrovci ju rozdávali aj 

svojim priateľom, obetovali pre 
národ nielen rodiny, ale i živo-
ty. Je iná doba, no Pán Boh nás 
skúša i dnes, stavia nám do cesty 
ľudí odkázaných na našu pomoc 
i mnohé naoko neriešiteľné situ-
ácie, ktoré nám oči otvoria, ale-
bo nechajú privreté, ba až za-
tvorené. Je na každom z nás, akú 
cestu vyberie, či to bude cestá 
tŕnistá, alebo priama... Dovoľte 
mi, aby som svoj krátky prího-
vor zakončil odkazom Ľudoví-
ta Štúra: Pracujte s rozmyslom, 
udatne, aby ste splnili poslanie, 
ktoré vám je vyznačené v koľaji 
Slovenska, aby ste raz zanecha-
li stopu života v tomto vesmíre.“ 
Spomienkové dopoludnie po-
kračovalo položením vencov na 
modranskom cintoríne. V nad-
väznosti na obnovu náhrobné-
ho areálu Ľ. Štúra v roku 2015 
pokračovalo mesto Modra s ob-
novou aj v roku 2016, keď opäť 

získalo 20 000 eur z Minister-
stva kultúry SR. Obnovou sa 
skvalitnila a zvýšila úroveň re-
prezentácie pamätného miesta 
a modranského cintorína. 
V predvečer spomienky, 14. ja-
nuára, pripravila Modranská 
muzeálna spoločnosť a Mod-
ranský turistický spolok vlasti-
vedný zájazd s názvom Po sto-
pách Ľudovíta Štúra v Modre 
na miesto Štúrovho zranenia. 
Popoludnie patrilo prehliadke 
miestneho múzea a premietaniu 
záberov z vlaňajších osláv. (jk)

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Februárová uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 15. 2. 
2017 o 12.00 h. (red)
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Komunitný plán ako strategický dokument mesta
Na decembrovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo prijalo 
strategický dokument Komunitný plán. Dokument je stredno-
dobý plán (cca na 5 rokov). Určuje smerovanie rozvoja sociál-
nych služieb na území mesta. Tento plán sa nedotýka iba roz-
hodnutí samosprávy, je to plán pre celé spoločenstvo v Modre 
v oblasti sociálnych služieb. Preto má v názve slovo „komunit-
ný“. Dvanásť odporúčaní v závere dokumentu nie sú príkazmi 
pre mesto, ale sú to priority adresované všetkým, ktorí spolu-
pracujú v sociálnych službách pre naše mesto. 

Čitateľ tohto plánu spozná, že 
tieto priority vznikli na základe 
analýz a prognóz. Okrem nich 
boli pre závery komunitného 
plánu určujúce aj Zákon o soci-
álnych službách a národné pri-
ority SR pre túto oblasť. Spra-
covateľ dokumentu Rada pre 
poradenstvo v sociálnej práci 
Bratislava (Doc. PhDr. Slavo-
mír krupa, PhD., PhDr. Miro-
slav cangár, PhD., Mgr. Lucia 
cangárová), bol vybratý verej-
ným obstarávaním. Dôležitým 
predpokladom pre kvalitu spra-
covania plánu bolo zostavenie 
pracovnej skupiny v zložení 
Mgr. Eva Ondrová, riaditeľ-
ka claudianum n.o., Mgr. Jana 
Machalová, riaditeľka MscSS 
Modra a Mgr. Erika Strašiftá-

ková, referentka MsÚ. tempo 
prác na pláne aktívnou účasťou 
určoval Ing. Marián Gavor-
ník, zástupca primátora. ten-
to tím organizoval aj prínosné 
stretnutia vytipovaných komu-
nitných skupín, ktoré v disku-
siách priniesli priame podne-
ty o ich reálnej situácií a k ich 
potrebám. tím zabezpečil aj 
verejné pripomienkovanie pra-
covných verzií dokumentu. 
Fundovaný výkon spracovateľa 
a aktívna spolupráca zo strany 
mesta sú dôvodom, že komu-
nitný plán nie je dokument „od 
stola“. Obsah ústi k skutočným 
potrebám a cieľom v sociál-
nych službách. 
Dovoľujem si poďakovať všet-
kým, ktorí prispeli k tvorbe 

tohto plánu. Realizácia 12 od-
porúčaní plánu je náročná fi-
nančne aj organizačne. na-
príklad odporúčanie v oblasti 
informačnej politiky pre ob-
lasť sociálnych služieb v mes-
te je finančne menej náročná. 
náročná je skôr na dosiahnu-
tie skutočného vzájomného in-
formovania sa ľudí a subjek-
tov v oblasti sociálnych služieb 
v meste. Mesto musí zabezpe-
čiť obojsmerný tok informácií 
medzi prijímateľom a posky-
tovateľom služieb. k finančne 
náročným odporúčaniam určite 
patria tie, ktoré majú priestoro-
vé nároky ako napríklad roz-
šírenie opatrovateľskej služby 
pre seniorov alebo zariadenie 
pre seniorov ako špecializova-
né zariadenie komunitného ty-
pu. tu však treba pripomenúť, 
že previazanosť komunitného 
plánu s národnými prioritami 
dáva priestor na získanie ex-
terných zdrojov. Dotačná poli-
tika štátu v sociálnej oblasti je 
usmerňovaná týmito priorita-
mi. 
každopádne financovanie soci-

álnych služieb bude čoraz ťaž-
šou témou. Potreba služieb má 
rastúci trend. to však je úlohou 
celospoločenskou, nie iba náš-
ho mesta. komunitné plánova-
nie má za cieľ usmerňovať po-
skytovanie sociálnych služieb 
v území tak, aby sa navzájom 
dopĺňali, aby boli nastavené 
pre reálne potreby a reálne so-
ciálne skupiny. Plán dáva pre-
hľad o kapacitách a ich tren-
doch v jednotlivých službách 
aj pre potenciálnych nových 
poskytovateľov. koordinácia 
rozvoja sociálnych služieb na 
základe komunitného plánu 
napomôže účinnejšiemu použi-
tiu financií v tejto oblasti z rôz-
nych zdrojov. Samozrejme to 
nie je dosiahnuté prijatím ko-
munitného plánu, ale až reali-
záciou jeho odporúčaní.
kompletné znenie dokumen-
tu komunitný plán nájdete na 
web stránke mesta: https://
www.modra.sk/komunitny-
-plan/ds-1128/p1=5192 .

Ján ZIGO, 
predseda Sociálnej 

komisie pri MsZ

Modrania spoločne súťažia o detské ihrisko Žihadielko
Hlasujeme od 16. januára do 28. februára
Mesto Modra a jeho obyvatelia sa opäť v roku 2017 môžu uchá-
dzajú svojim aktívnym každodenným hlasovaním v projekte 
Lidl ihrisko Žihadielko o možnosť získať nové ihrisko pre naše 
mesto a pre naše deti. Modra má k dispozícii areál dvoch zák-
ladných škôl a materskej školy, ktorý ponúka ideálne podmien-
ky na realizáciu aj tohto typu ihriska. Hlasovanie verejnosti sa 
začalo v pondelok 16. januára 2017 na stránke www.zihadielko.
sk a potrvá do 28. februára 2017. 

a ako na to? Jedinou podmien-
kou pre hlasovanie je regis-
trácia na spomenutom webe. 
užívateľ registráciu potvrdí 
overovacím kódom, ktorý mu 
bude zaslaný vo forme bezplat-
nej SMS na zadané mobilné 
telefónne číslo patriace operá-
torovi v rámci Slovenska. kaž-
dý registrovaný účastník bude 
môcť raz za 24 hodín označiť 
svojho favorita. Jeden hlas na-
vyše je možné každý deň zís-
kať za zvládnutie jednoduchej 

online hry. Priebežné poradie 
bude zverejnené a pravidelne 
aktualizované na stránke www.
zihadielko.sk. Víťazi budú 
známi najneskôr 14. marca.
Ihrisko Žihadielko je určené 
pre deti od 2 do 12 rokov. Je-
ho rozmer je 16 x 20 m a bude 
sa na ňom nachádzať osem her-
ných prvkov. Ihrisko je rozde-
lené do dvoch zón podľa veku 
detí: 2 až 6 rokov a 6 až 12 ro-
kov. tomu sú prispôsobené aj 
dopadové plochy: pre menšie 

deti to je Epdm liata guma, pre 
väčšie štrk. Deti sa budú môcť 
zahrať na dvoch hradoch, pies-
kovisku, kolotoči, hojdačkách 
či prevažovadlách. Všetky her-
né prvky sa nesú vo veselých 
a hravých motívoch s podobiz-
ňami Včielky Maje a jej kama-
rátov. na ihrisku sa budú na-

chádzať aj lavičky a stojan na 
bicykle. hodnota ihrísk je spo-
lu 870 000 €.
nezabudnime, spoločným ak-
tívnym každodenným hlasova-
ním sa nám to tento rok určite 
podarí a naše deti získajú nové 
ihrisko Žihadielko!
 (red, lidl)
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Plánované investície v roku 2017
Projekty komunikácií

nevyhovujúci stav komunikácií 
v meste vyžaduje ďalšie investí-
cie do ich obnovy. V tomto ro-
ku plánujme pripraviť projekto-
vú dokumentáciu na kompletnú 
rekonštrukciu komunikácie na 
Moyzesovej a kukučínovej ulici 
po etapách. Projektovú prípravu 
vyžaduje aj rekonštrukcia komu-
nikácie na hviezdoslavovej ulici 
medzi Štefánikovou a Zochovou 
ulicou a obnova chodníka na Šte-
fánikovej ulici po jednotlivých 
etapách. na kráľovej plánuje-
me pripraviť na národnej uli-
ci projekt revitalizácie verejné-
ho priestranstva medzi kostolom 
a kaplnkou a chodník.

Obnova spevnených 
plôch na cintoríne - 

II. etapa
V nadväznosti na obnovu spev-
nených plôch pred náhrobným 
areálom Ľ. Štúra v r. 2016 má 
mesto pripravenú projektovú 

dokumentáciu na obnovu chod-
níka na cintoríne od vstupu, cez 
priestor pre domom smútku po 
náhrobný areál Ľ. Štúra. V rám-
ci prác budú odstránené asfalto-
vé plochy, nové spevnené plochy 
sú navrhované s mlatovým povr-
chom v kombinácii s prírodným 
kameňom, predmetom úprav bu-
de aj zeleň. Predpokladaný ná-
klady na realizáciu sú 120 000 
€. Situácia navrhovaných úprav 
je uverejnená na webovej strán-
ke mesta. V rámci cintorína sú 
v rozpočte vyčlenené peniaze aj 
na projektovú prípravu urnového 
hája v sume 10 000 €.

Chodník na 
Bodického ulici

Vybudovaný bude jednostran-
ný dláždený chodník v úseku 
od kalinčiakovej ulice po Vi-
nársku ulicu. Samotnej výstav-
be chodníka na Bodického ulici 
bude začiatkom roku predchá-
dzať rekonštrukcia nn rozvo-

dov v investorstve ZSDIS a re-
konštrukcia verejného osvetlenia 
v investorstve mesta. Predpokla-
dané náklady na chodník sú 130 
000 €.

Rozhľadňa na 
Veľkej Homoli

Statické posúdenie jestvujúcej 
konštrukcie rozhľadne si vyžia-
dalo jej uzavretie pre verejnosť. 
táto situácia upriamila pozor-
nosť poslaneckého zboru a vede-
nia mesta na zámer vybudovania 
novej rozhľadne. na tento zámer 
vyčlenilo mesto v rozpočte sumu 
60 000 €. 

Verejný priestor 
pred Biolkou

Zámer úpravy verejného 
priestranstva pred reštauráciou 
v kráľovej, ktoré je súčasťou re-
gionálnej dopravnej siete, je po-
trebné zrealizovať na základe 
projektovej dokumentácie, kto-
rá vyrieši úpravy statickej a dy-

namickej dopravy tak, aby tento 
priestor získal ďalší rozmer pre 
jeho kultúrne využitie v prospech 
obyvateľov tejto časti mesta. 
na tento zámer vyčlenilo mesto 
v rozpočte sumu 50 000 €.

Úpravy vnútrobloku 
Komenského

V nadväznosti na úpravy priesto-
ru vnútrobloku v predchádzajú-
cich rokoch (2013, 2014) mest-
ské zastupiteľstvo vyčlenilo 
zdroje na dobudovanie parkovísk 
a dokončenie opravy komuniká-
cie v roku 2017.

Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia 

V súvislosti s rekonštrukciou nn 
rozvodov v investorstve ZSDIS 
bude pokračovať rekonštrukcia 
osvetlenia na uliciach Dr. Bodic-
kého a hviezdoslavovej. Zhoto-
viteľom prác je Gaad Real, s.r.o. 
Prešov, ktorý realizoval práce 
aj na uliciach Moyzesova, ku-
kučínova, Súkenícka v r. 2016. 
Zmluvná cena prác pre rok 2017 
je 70 000 €. (red, msú)

Rozpočet mesta pre rok 2017
Základom finančného hospodárenia mesta je programo-
vý rozpočet, ktorý sa zostavuje na tri roky. Rozpočet mes-
ta Modry obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadre-
né finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám, ako aj 
k občanom, vyplývajúce pre mesto zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia mesta 
alebo z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho rozpočet 
zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
15. 12. 2016 návrh rozpočtu na 
roky 2017 - 2019. ten obsahoval 
aj návrhy rozpočtov rozpočto-
vých a príspevkových organizá-
cií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Rozpočet na rok 2017 bol 
schválený ako vyrovnaný, vý-
davky sú pokryté plánovanými 
príjmami. 

Bilancia rozpočtu 2017:
Bežné príjmy mesto 5 938 060 €
Bežné príjmy školy 241 660 €
kapitálové príjmy 300 000 €
Fin. operácie príjmové 527 800 €

Bežné výdavky mesto 3 179 100 €
Bežné výdavky školy 2 867 420 €

kapit. výdavky mesto 864 000 €
kapit. výdavky školy 0 €
Fin. operácie výdavky 97 000 €

Bežný rozpočet 133 200 €
kapit. rozpočet 564 000 €
Finančné operácie 430 800 €

Rozdiel
(Prebytok/schodok): 0 €

Z celkových bežných výdavkov 
6 046 520 € bude v roku 2017 
mesto financovať rozpočtové or-
ganizácie (základné a materské 
školy a školské zariadenia) sumou 
2 867 420 €, čo je 47,42 % z bež-
ných výdavkov. Z tejto čiastky 
bude obe základné školy finan-

covať prostredníctvom štátneho 
rozpočtu v podobe prenesených 
kompetencií v sume 1 257 930 €, 
zvyšných 1 609 490 € mesto vy-
naloží na originálne kompetencie 
(ZuŠ, MŠ, ŠkD a ŠJ). Čiastka 
určená na originálne kompeten-
cie je 52,26 % z podielových da-
ní na rok 2017, ktoré má Modra 
určené v predpokladanom odhade 
Ministerstva financií SR. Zvyš-
ných 47,74 % z podielových da-
ní je rozpočtovaných do trinástich 
programov na údržbu miestnych 
komunikácií, na údržbu verejnej 
zelene, na zber a separáciu od-
padov, na zabezpečovanie bežnej 
administratívy, na poskytovanie 
dotácií, pre mestskú políciu, verej-
noprospešné služby a na kultúrnu 
a sociálnu oblasť, ktorú zabezpe-
čujú dve príspevkové organizácie 
kultúrne centrum a Mestské cen-
trum sociálnych služieb. 
Plánované sú kapitálové výdavky 
v sume 864 000 € (z toho najdôle-
žitejšie: obnova spevnených plôch 
na cintoríne v Modre, rekonštruk-

cia chodníka na ulici Dr. Bodic-
kého, rekonštrukcia rozhľadne, 
priestoru pred reštauráciou Biol-
ka, pokračovanie rekonštrukcie 
vnútrobloku na komenského uli-
ci, vybudovanie ihriska v krá-
ľovej), ktoré budú pokryté sčasti 
kapitálovými príjmami 300 000 
€ z predaja pozemkov a kapitá-
lových aktív mesta, zvyšok kapi-
tálových výdavkov bude krytých 
z rezervného fondu a dofinanco-
vané prebytkom bežného okruhu 
rozpočtu.
Rozpočet mesta vyjadruje ekono-
mickú samostatnosť hospodáre-
nia mesta a pre jeho fungovanie 
je veľmi dôležité mať schválený 
rozpočet na ďalší kalendárny rok 
do konca aktuálneho roka, aby 
mohlo mesto už začiatkom roka 
začať pracovať na stanovených 
cieľoch a plniť programové vy-
hlásenie. 
takto schválený rozpočet nie je 
počas roka nemenný, čiže je mož-
né ho prispôsobovať aktuálnym 
potrebám mesta a jeho obyvate-
ľov.

Ing. Tatiana MACHÁČOVÁ, 
hlavná ekonómka mesta
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Malé hliny, veľké otázniky
Zákon o obecnom zriadení: „Majetok obce sa má zveľaďo-
vať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne ne-
zmenšený zachovať.” 

„Malé hliny” je pozemok vo vý-
lučnom vlastníctve mesta Mod-
ra, ležiaci vpravo od cesty na 
Budmerice, oproti areálu býva-
lého družstva na kráľovej. Jeho 
celková výmera 109.125 m2 je 
porovnateľná s plochou sídlis-
ka Vŕšky. názov „Malé hliny” 
sa zaužíval po fiasku s projek-
tom golfového areálu v lokalite 
„hliny”. S týmto niekoľkoná-
sobne väčším pozemkom „Malé 

hliny” nie sú priamo prepojené, 
ale mali sa stať modelom ako 
s nezastavanými pozemkami 
vo vlastníctve mesta nakladať 
a hospodáriť. 
Dňa 16. 12. 2016 MsZ Modra 
schválilo uznesenie o vyhodno-
tení obchodno-verejnej súťaže 
„Malé hliny” vyhlásením spo-
ločnosti atops s.r.o., jediného 
účastníka, ktorý sa do súťaže 
prihlásil, za jej víťaza a schváli-

lo uzatvorenie Zmluvy o prípra-
ve a vybudovaní sietí technic-
kej infraštruktúry pre výstavbu 
rodinných a bytových domov 
v lokalite „Malé hliny“ medzi 
mestom Modra a obchodnou 
spoločnosťou atops. na prvý 
pohľad všetko zúradované ako 
má byť a ako zákon káže. ale: 
nebola zverejnená víťazná po-
nuka ani podrobnosti schválenej 
zmluvy, uznesenie sa nezmieňu-
je, akú časť pozemkov dostane 
víťazná firma ako svoju odme-
nu, neexistuje urbanistický ani 
finančný rozbor o prínose a do-

pade využitia pozemku „Malé 
hliny” pre mesto.
V histórii mesta si nepamätám 
takéto zatajovanie plánov na po-
užite majetku mesta a ignoráciu 
verejného názoru. Vzhľadom na 
to, že občania mesta neboli do-
teraz o tomto projekte prakticky 
vôbec informovaní, žiadam pá-
na primátora o zverejnenie pod-
robností zámeru zástavby loka-
lity „Malé hliny” a o zvolanie 
verejného zhromaždenia obča-
nov na otvorenie verejnej disku-
sie o tomto projekte. Očakávam, 
tak ako je to v tomto volebnom 
období zvykom, odpoveď a re-
akciu už v januárovom vydaní 
MZ. Ing. Dušan HANULA

Malé hliny, veľká šanca pre Modru
Myšlienka využiť územie, ktoré väčšina z nás pozná pod ná-
zvom Malé hliny pre funkciu bývania zaznela po prvý raz 
niekedy v deväťdesiatych rokoch minulého storočia pri úva-
hách o budúcom územnom rozvoji Modry. Bolo to počas prác 
na koncepte riešenia prvého porevolučného územného plánu 
nášho mesta. Definitívne bolo toto územie schválené pre funk-
ciu bývania pri aktualizácii územného plánu uznesením mest-
ského zastupiteľstva z februára 2005.

Schvaľovanie územného plánu je 
proces, do ktorého sa môže zapo-
jiť pripomienkami každý - obyva-
telia mesta, vlastníci pozemkov, 
samospráva, štátna správa, do-
tknuté organizácie môžu vzniesť 
pripomienky k návrhom územné-
ho plánu a mesto, ktoré plán ob-
staráva, je pripomienky povinné 
vyhodnotiť. Proces schvaľovania 
územného plánu je transparent-
ný proces, široká verejná disku-
sia a na záver dohoda potvrdená 
uznesením poslancov. Modrania 
sa pred dvanástimi rokmi dohodli, 
že Malé hliny patriace mestu ma-
jú byť využité pre rozvoj bývania.
Roky od rozhodnutia mesto poze-
mok nevyužívalo, nenašlo investo-
ra na realizáciu zámeru a Malé 
hliny zarástli náletom. Mesto síce 
nestratilo majetok a svoje pozem-
ky, ale tento majetok ani nezve-
ľaďuje a nezhodnocuje tak, ako 
to ukladá zákon o obecnom zria-
dení. Čo rozhodne Modra stráca, 
sú mladí ľudia. Modranov, kráľo-
vanov, obyvateľov ostatných častí 
mesta, ktorí musia riešiť svoje bý-
vanie v okolitých obciach či ešte 

ďalej. Modra tak stráca svoj ľud-
ský potenciál, mladých ľudí vo 
veku, keď si zakladajú rodiny, sú 
ekonomicky aktívni a predstavu-
jú veľký prínos pre komunitu, pre 
mesto.
Pripraviť Malé hliny 
pre výstavbu rodin-
ných domov bol bod 
volebného progra-
mu iniciatívy Lepšia 
Modra v časti Územ-
ný rozvoj a infraš-
truktúra. Stal sa aj 
súčasťou programo-
vého vyhlásenia po-
slancov a primátora 
pre toto volebné ob-
dobie. hlasovali zaň 
desiati poslanci, je-
den sa zdržal a dvaja 
nehlasovali.
Od nástupu na po-
st primátora som 
o rozvoji v časti Ma-
lé hliny písal viac-
krát v Modranských 
zvestiach hovoril 
s poslancami na pra-
covných aj riadnych 

zasadnutiach zastupiteľstva, roz-
prával sa s mnohými obyvateľmi 
Modry. V súlade s uzneseniami 
mestského zastupiteľstva prija-
tými v rokoch 2015 až 2016 sme 
zabezpečili geodetické zameranie 
lokality, dali vypracovať znalec-
ký posudok na stanovenie hodno-
ty pozemkov, pripravili podklady 
pre vyhlásenie verejnej obchodnej 
súťaže a následne vyhlásili verej-
nú obchodnú súťaž. Podrobnosti 
o tomto procese, o príprave, vy-
hlásení a vyhodnotení verejnej 

obchodnej súťaže ako aj urba-
nistickom riešení a podmienkach 
a podrobnostiach zámeru víťaz-
ného uchádzača, nájdete v článku 
Genéza obchodnej verejnej súťa-
že Malé hliny v tomto čísle Mod-
ranských Zvestí. 
Všetky podklady, návrhy, materi-
ály do zastupiteľstva, uznesenia, 
návrh zmluvy s víťazným uchá-
dzačom, podmienky realizácie 
zámeru boli a sú zverejnené na 
webovej stránke mesta a boli sú-
časťou materiálov pre rokovanie 
poslancov mestského zastupiteľ-
stva. každý si ich môže prečítať, 
sú verejné, nič nie je tajné. Súčas-
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Genéza obchodnej verejnej súťaže „Malé hliny“
Mestské zastupiteľstvo mesta Modry uznesením č. 
162/10/2015 zo dňa 27. 8. 2015 vzalo na vedomie informáciu 
primátora o zámere vytvoriť obytnú zónu „Malé hliny“ v ka-
tastrálnom území Modra, parcela č. 8347, orná pôda o vý-
mere 109 125 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 8241 a to 
v súlade s bodom č. 17 časti Územný rozvoj a infraštruktúra 
Programového vyhlásenia primátora mesta a poslancov na 
roky 2014 - 2018. Zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu 
zabezpečiť geodetické zameranie lokality, zadať znalcovi vy-
pracovanie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty po-
zemkov v zóne a pripraviť podklady pre vyhlásenie verejnej 
obchodnej súťaže na výber najvhodnejšieho záujemcu.

Mestské zastupiteľstvo uzne-
sením č. 101/16/2016 zo dňa 
30. 6. 2016 schválilo vyhláse-
nie obchodnej verejnej súťaže 
o najlepší návrh na uzavretie 
Zmluvy o príprave a vybudo-
vaní sietí technickej infraštruk-
túry pre výstavbu rodinných 
a bytových domov v lokalite 
„Malé hliny“ a zároveň uznese-
ním č. 103/16/2016 zo dňa 30. 
6. 2016 zriadilo sedemčlennú 
komisiu a jedného náhradní-
ka na vyhodnotenie a vybratie 
víťazného uchádzača súťaže 
v zložení: Ing. Ján Jašek, po-
slanec MsZ, Ing. Peter Majtán, 
poslanec MsZ, JuDr. Igor Zel-
ník, poslanec MsZ, Mgr. Peter 
Juran, poslanec MsZ, Ing. Peter 
kadlec, Bc. Bibiana Piršelová, 
Ing. Marian Gavorník, posla-
nec MsZ a náhradník: Mgr. art. 
Jakub Liška, MReS, poslanec 
MsZ.

Predmetom obchodnej verejnej 
súťaže bolo vybratie najvhod-
nejšieho návrhu na uzatvorenie 
Zmluvy o príprave a vybudova-
ní sietí technickej infraštruktú-
ry pre výstavbu rodinných a by-
tových domov v lokalite „Malé 
hliny“, ktorej predmetom mala 
byť príprava a vybudovanie sie-
tí technickej infraštruktúry pre 
výstavbu rodinných a bytových 
domov v lokalite a to za nepe-
ňažné protiplnenie, spočívajúce 
v prevedení vlastníckeho práva 
k niektorým pozemkom tvoria-
cim súčasť danej lokality, ktoré 
mesto Modra za riadne zhoto-
vené a odovzdané dielo poskyt-
ne víťaznému uchádzačovi (zá-
ujemcovi).
Súťaž bola vyhlásená 19. 10. 
2016 a to zverejnením na 
úradnej tabuli Mestského úra-
du Modra, na webovom sídle 
www.modra.sk, v Modran-

ských zvestiach č. 10/2016, 
Pezinsku č. 42/2016 a ce-
loštátnom denníku hospodár-
ske noviny 21. - 23. 10. 2016, 
číslo 203. Záujemcovia mali 
možnosť doručiť súťažné ná-
vrhy v lehote do 28. 11. 2016 
do 11:00 hod. V lehote do 25. 
11. 2016 bola do podateľne 
úradu doručená jedna uzatvo-
rená obálka (balík) s označe-
ním odosielateľa: „atops s.r.o., 
Lombardiniho 17, 831 03 Bra-
tislava“. Po lehote na podá-
vanie súťažných návrhov, t.j. 
oneskorene, nebola mestskému 
úradu doručená žiadna ponuka.
Dňa 29. 11. 2016 sa uskutočnilo 
zasadnutie komisie pre vyhod-
notenie a vybratie víťazného 
uchádzača. komisia pristúpi-
la k otvoreniu jedinej obálky, 
pričom bolo zistené, že ponu-
ku do obchodnej verejnej súťa-
že predložila obchodná spoloč-
nosť: atops s.r.o., Lombardiho 
17, 831 03 Bratislava, IČO: 46 
429 701. V rámci svojej ponuky 
uchádzač predložil návrh, aby 
z celkovej výmery pozemku 
boli do jeho vlastníctva titulom 
nepeňažnej odplaty, po realizá-
cii diela, prevedené pozemky 
o celkovej výmere 55 182 m2. 
Zároveň uchádzač navrhol vý-
meru pozemkov predstavujúcu 
53 943 m2 pre vyhlasovateľa 
súťaže, t.j. mesto Modra, pri-

čom z tejto výmery je určených 
23 175 m2 na výstavbu rodin-
ných domov, 1 .002 m2 pre ko-
munikácie, chodníky, verejné 
parkovacie státia a ČOV a 14 
766 m2 pre verejnú zeleň.
V súlade s uznesením č. 
101/16/2016 zo dňa 30. 6. 2016 
ako aj podmienkami súťaže, 
komisia pre vyhodnotenie a vy-
bratie víťazného uchádzača jed-
nohlasne konštatovala, že jedi-
ný záujemca splnil podmienky, 
obchodná verejná súťaž bo-
la úspešná a navrhla Mestské-
mu zastupiteľstvu mesta Mod-
ry schváliť spoločnosť atops 
s.r.o. za víťazného uchádzača. 
Mestské zastupiteľstvo na za-
sadnutí 15. 12. 2016 uznesením 
č. 172/20/2016 schválilo ob-
chodnú spoločnosť atops s.r.o., 
Lombardiniho 17, 831 03 Bra-
tislava, IČO: 46 429 701, za ví-
ťaza obchodnej verejnej súťaže 
o najlepší návrh na uzavretie 
Zmluvy o príprave a vybudova-
ní sietí technickej infraštruktúry 
pre výstavbu rodinných a byto-
vých domov v lokalite „Malé 
hliny“ a schválilo uzatvorenie 
Zmluvy o príprave a vybudova-
ní sietí technickej infraštruktúry 
pre výstavbu rodinných a byto-
vých domov v lokalite „Malé 
hliny“ s víťazným uchádzačom.
JUDr. Peter ONDRUS, PhD., 

právnik mesta Modry

ťou zverejnenej dôvodovej správy 
sú aj konkrétne informácie, cha-
rakteristiky, výmery pozemkov, 
ktoré ostanú mestu a ktoré pripad-
nú víťaznému uchádzačovi po re-
alizácii investície.
Podmienky pre realizáciu záme-
ru sme stanovili tak, aby bol sú-
časťou riešenia aj dostatočný po-
diel verejnej zelene, parkovacích 
miest, kvalitný uličný priestor, 
chodníky s takým indexom zasta-
vania, ktorý neumožní zastavať 
väčšinu pozemku. nechceli sme 
a nechceme, aby pri Modre vzni-
kol neosobný a prehustený obyt-
ný satelit, aké poznáme z okolia 
Bratislavy, Senca, či chorvátske-
ho Grobu. navrhnutá podlažnosť 
bytových domov je až o dve pod-

lažia nižšia, ako je to pri realizo-
vaných, či plánovaných bytových 
domoch v susednej lokalite Paži-
te.
Výberová komisia bola navrh-
nutá tak, aby v nej boli zastúpe-
ní odborníci pre oblasť životného 
prostredia, stavebnú a ekonomic-
kú. Pre transparentnosť výberu 
boli riadni členovia výberovej 
komisie kandidujúci za iniciatívu 
Lepšia Modra v menšine.
Víťaz obchodnej verejnej súťa-
že bol vybraný odbornou komi-
siou a schválený zastupiteľstvom 
v súlade so zákonom. 
Malé hliny sú určené pre bývanie 
už dlhých dvanásť rokov. Za ten 
čas sa v radnici vystriedali štyria 
primátori. Počas tohto obdobia 

sme verejne diskutovali, rokova-
li, zriadili špeciálnu komisiu pre 
riešenie lokality „hliny“, dokon-
ca vyhlasovali ankety v Modran-
ských zvestiach. 
Okolité obce majú v územných 
plánoch schválený veľký nárast 
urbanizovaného územia a plá-
nujú developerské projekty. ne-
myslím si, že je to úplne správne, 
ale nie je rozhodne dobré nepo-
núknuť mladým ľuďom, ktorí 
majú vzťah s nášmu mestu, žiad-
nu možnosť zostať v Modre. Po-
stupne sa z nich stávajú obyvate-
lia Šenkvíc, Dubovej, Vištuka, či 
Budmeríc. keď budú autom pre-
chádzať Modrou, možno nám za-
mávajú.
Pre niekoho je dvanásť rokov má-

lo. Pre mňa sú tie posledné dva 
dosť na to, aby sme plnili sľuby 
dané pred voľbami, realizovali 
dôležitý bod programového vy-
hlásenia, naplnili dvanásťročnú 
víziu územného plánu, zveľadili 
a zhodnotili mestský majetok.
Za financie získané predajom sta-
vebných pozemkov s technickou 
infraštruktúrou, osvetlením, ko-
munikáciami, chodníkmi a zele-
ňou chceme začať konečne re-
vitalizovať modranské námestie, 
či Moyzesovu a Súkenícku ulicu, 
centrálny priestor na kráľovej, 
začať s rekonštrukciou historic-
kej radnice a rýchlejšie opraviť 
miestne komunikácie a chodníky. 

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor Modry
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Ako sa poslanci MsZ zúčastňovali svojich zasadnutí
Od prvého poslaneckého 
stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 
po komunálnych voľbách a to 
15. decembra 2014 až po po-
sledné minuloročné zasadnu-
tie, konané 15. decembra 2016, 
sa poslanci Mestského zastupi-
teľstva Modry stretli dovedna 
dvadsaťkrát. 
keďže poslanci rozhodujú 
o veciach verejných, ktoré sa 
týkajú nás všetkých, pozrite si 
stručný prehľad ich dochádzky 
na zasadnutiach. každé zasad-
nutie MsZ vedie primátor mes-
ta a v jeho neprítomnosti zá-
stupca primátora.
 (red, msú)
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Meno poslanca (abecedne) Počet rokovaní z doterajších 20 Účasť v percentách
JuDr. Dominik Bučurič 19  95%
Ing. Marian Gavorník 19  95%
PhDr. Viera Jančovičová 20 100%
Ing. Ján Jašek 20 100%
Mgr. Peter Juran 18  90%
Bc. andrea kukumbergová 19  95%
Mgr.art. Jakub Liška, MRes 19  95%
katarína Machatová 16  80%
Ing. Peter Majtán 15  75%
Michal Petrík 19  95%
JuDr. artur Soldán  9  45%
JuDr. Igor Zelník 17  85%
Ing. Ján Zigo 19  95%

štátny sviatok
školské prázdniny
verejné zhromaždenie

pracovné stretnutie poslancov MsZ
zasadnutie komisií pri MsZ
zasadnutie MsZ
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Mesto aktívne pristúpilo 
k vymáhaniu pohľadávok
V auguste 2016 vykonala hlavná kontrolórka mesta Mod-
ry kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efek-
tívnosti pri hospodárení s majetkom mesta - daňovými po-
hľadávkami za rok 2015 na ekonomickom oddelení daní 
a poplatkov. V záverečnej správe sa okrem iného konšta-
tuje, že narastá objem záväzkov občanov a podnikateľ-
ských subjektov voči mestu, najmä za dane z nehnuteľ-
nosti, dane za psa a poplatky za komunálny odpad.

Pohľadávka je považovaná za 
právo, ktoré umožňuje jedné-
mu účastníkovi právneho vzťa-
hu požadovať plnenie od druhé-
ho účastníka na základe určitého 
právneho dôvodu. Pohľadáv-
ka predstavuje špecifický druh 
majetku, o ktorý je potrebné sa 
starať ako o každý iný druh ma-
jetku, predovšetkým zabrániť jej 
právnemu premlčaniu, uplatniť 
a vymôcť jej splnenie po uply-
nutí lehoty splatnosti všetkými 
dostupnými prostriedkami pod-
ľa platného právneho poriadku.
aj napriek intenzívnej snahe 
a komunikácii formou zasielania 
písomnej výzvy 2x ročne, e-ma-
ilovej, osobnej ako aj telefonic-
kej komunikácie, neprišlo k vý-
raznejšej náprave a k zníženiu 
daných nedoplatkov. Občania 
mali možnosť uhradiť vzniknu-
té nedoplatky počas celého roka 
2016, keďže druhá splatnosť vy-
daných rozhodnutí bola stano-
vená do 30. 9. 2016 a následne 
boli zaslané výzvy pre tých, kto-
rí tak neučinili a svoj záväzok 
v termíne splatnosti neuhradili. 

Mesto Modra preto koncom ro-
ka 2016 pristúpilo k vymáhaniu 
pohľadávok formou spolupráce 
so súdnym exekútorom. Prvých 
130 dlžníkov si už exekučné prí-
kazy prevzali. Ide o prvú časť 
dlžníkov, ktorých dlh voči mes-
tu bol starší ako 1 rok.
V roku 2017 bude mesto pokra-
čovať vo vymáhaní pohľadávok 
formou exekučného konania 
a bude vymáhať pohľadávky, 
ktoré vznikli za rok 2016 tak ob-
čanom, ako aj podnikateľským 
subjektom. Preto upozorňuje-
me daňovníkov, ktorí si nesplni-
li v minulom roku svoje záväz-
ky voči mestu, aby tak urobili 
v čo najkratšej dobe a predišli 
tak zbytočným komplikáciám 
a zvýšeným finančnými nákla-
dom spojenými s exekučnými 
poplatkami. 
Všetky podrobné informácie 
o svojich neuhradených zá-
väzkoch môžu občania získať 
v kancelárii prvého kontaktu, 
Štúrova 59, telefonický kontakt 
033/6908 309.

Renáta KOŠÍKOVÁ, MsÚ

Súdne spory Mesta Modry v roku 2016
Mesto Modra vystupovalo v priebehu roku 2016 ako účastník 
v celkovo štrnástich súdnych konaniach. Štyri z uvedených súd-
nych konaní boli v priebehu roka 2016 právoplatne ukončené. 
Mesto Modra bude v roku 2017 naďalej účastníkom desiatich 
súdnych konaní, z toho v ôsmych prípadoch bude vystupovať 
v pozícii žalovaného a v dvoch prípadoch v pozícii žalobcu.

Mestu Modra sa v januári roku 
2016 podarilo úspešne ukončiť 
šesť rokov trvajúci súdny spor 
ohľadne užívania časti pozem-
ku vo vlastníctve manželov Ma-
cháčkových, na ktorom je vy-
budovaná miestna komunikácia 
užívaná verejnosťou. V júli 2016 

došlo k právoplatnému skončeniu 
aj ďalšieho dlhoročného súdneho 
sporu s PhDr. Jánom kuchtom. 
Rozsudkom z marca 2016 zamie-
tol krajský súd v Bratislave aj ža-
lobu obchodnej spoločnosti Best 
of Slovakia s.r.o., ktorou sa voči 
Mestu Modra domáhala zaplate-

nia sumy 1.477,52 eur s príslušen-
stvom. Mesto Modra ukončilo aj 
spor proti Stavebnému bytovému 
družstvu občanov so sídlom v Pe-
zinku, ktoré uhradilo Mestu Mod-
ra náklady vzniknuté v súvislosti 
s výkonom údržby prečerpávacej 
stanice a ktorých sa bolo Mesto 
Modra nútené domáhať prostred-
níctvom podanej žaloby. 
V rámci naďalej prebiehajúcich 
súdnych konaní zarezonovalo 
v uplynulých dvoch rokoch vo 
verejnosti najmä súdne konanie 
medzi Mestom Modra a Ing. an-

drejom Vachom, prostredníctvom 
ktorého sa Ing. andrej Vacho do-
máha zaplatenia sumy vo výške 
293.575,78 eur s príslušenstvom. 
V súvislosti s týmto konaním 
sa ešte v roku 2015 uskutočni-
lo miestne referendum, pričom aj 
na základe jeho výsledku Mesto 
Modra v súdnom konaní naďalej 
pokračuje. V priebehu roku 2016 
sa v tejto veci uskutočnili celkovo 
dve súdne pojednávania. Vzhľa-
dom na komplikovanosť súdneho 
sporu a náročnosť vykonávaného 
dokazovania budú prebiehať aj 
v roku 2017 ďalšie pojednávania.
 Mgr. Tomáš VALL,

právnik

Štatistika obyvateľstva mesta 
Modra za rok 2016

Počet obyvateľov k 31. 12. 2016
Muži 4438

Ženy 4754

Spolu 9192

Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. 2016
Deti do 3 rokov 284

Deti 3 - 6 rokov 284

Deti 6 - 15 rokov 785

Mládež 15 - 18 rokov 209

Dospelí 18 - 60 rokov 5468

Dospelí nad 60 rokov 2162

Pôrodnosť, úmrtnosť a migrácia za rok 2016
Počet narodených detí 101

Počet prisťahovaných obyvateľov 199

Počet zomrelých 74

Počet odsťahovaných obyvateľov 236
Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, evidencia obyvateľov, MsÚ Modra
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Poplatky a dane v roku 2017
Zhrnutie hlavných zmien
Začiatkom roka 2017 nadobudlo účinnosť Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň z nehnuteľnosti
na vyrúbenie dane z nehnu-
teľností je rozhodujúci stav 
k 1. januáru zdaňovacieho ob-
dobia. V prípade nadobudnu-
tia nehnuteľnosti vydražením 
v priebehu roka vzniká daňo-
vá povinnosť prvým dňom me-
siaca nasledujúceho po dni, 
v ktorom sa vydražiteľ stal 
vlastníkom nehnuteľnosti ale-
bo prvým dňom mesiaca na-
sledujúceho po dni schválenia 
príklepu súdom. Pri zániku 
vlastníckych práv vydražením 
zaniká daňová povinnosť po-
sledným dňom mesiaca, v kto-
rom zanikli vlastnícke práva 
k vydraženej nehnuteľnosti.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti 
dedením v priebehu roka vzni-
ká daňová povinnosť dedičovi 
prvým dňom mesiaca nasledu-
júceho po dni, v ktorom sa de-
dič stal vlastníkom nehnuteľ-
nosti na základe právoplatného 
osvedčenia o dedičstve alebo 
rozhodnutia o dedičstva.

Poplatok za 
komunálny odpad

V roku 2017 zaplatia občania 
za vývoz komunálneho odpa-
du poplatok v nezmenenej výš-
ke a to:
• 0,071 €/osoba/deň pri trva-

lom alebo prechodnom pobyte 
(25,91€/rok)
• 0,1 €/nehnuteľnosť/deň kedy 
poplatník užíva v rekreačnej 
oblasti nehnuteľnosť alebo ju 
užíva na iný účel ako na podni-
kanie, ak nemá v meste trvalý 
alebo prechodný pobyt (36,50 
€/rok).
Zľavy zostali tiež nezmenené: 
- poplatníkovi, ktorý má trva-
lý pobyt v Modre a je držite-
ľom preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým postihnutím so sprie-
vodcom či prevažne alebo úpl-
ne bezvládnou osobou bude na 
základe písomnej žiadosti zní-
žený poplatok o 50%,
- poplatníkovi, ktorým je fy-
zická osoba staršia ako 62 ro-
kov patrí zníženie poplatku za 
odpad o 30%,
- zníženie alebo odpustenie 
poplatku je možné aj pre ob-
čanov, ktorí sa zdržiavajú dl-
hodobo mimo územia mesta 
a predložia doklad preukazu-
júci túto skutočnosť alebo do-
klad o zaplatení poplatku za 
komunálne odpady v mieste, 
kde tvoria odpad, poprípade 
iné doklady v zmysle §53 bod 
6 tohto VZn. tieto potvrdenia 
je potrebné doložiť do 28. 2. 
2017.
Odpustenie alebo zníženie po-

platku nie je možné u poplatní-
ka, ktorý je dlžníkom mesta.

Nový poplatok 
za stavebný odpad

Zmena pre občanov: za jeden 
kilogram drobného stavebného 
odpadu odovzdanom v Zber-
nom dvore mesta zaplatí fyzic-
ká osoba - občan poplatok vo 
výške 0,0365 €. Odovzdaný 
stavebný odpad sa ihneď odvá-
ži na váhe a občan dostane po-
tvrdenie o množstve, na zákla-
de ktorého mu bude vyrubený 
nový poplatok.
Právnické subjekty, ktoré ne-
majú možnosť umiestniť smet-
né nádoby na vlastnom pozem-
ku, ich po novom môžu mať 
umiestnené na vopred mestom 
určenom verejnom priestran-

stve. Sadzba dane pri využití 
verejného priestranstva smet-
nými nádobami a kontajner-
mi zo strany právnických osôb 
a fyzických osôb podnikateľov 
je stanovená takto:
- 110 litrová smetná nádoba/
rok/10,00 €,
- 240 litrová smetná nádoba/
rok/20,00 €, 
- 1100 litrový kontajner/
rok/35,00 €.
Mesto Modra žiada podnika-
teľov, ktorí podnikajú na úze-
mí mesta a doteraz neohlásili 
svoju poplatkovú povinnosť za 
komunálny odpad, aby tak uro-
bili do 28. 2. 2017. Vyhnú sa 
tak penalizácii za nesplnenie si 
zákonnej povinnosti. Potrebné 
informácie získate na tel. čísle 
033/6908 307, 3608 309.

Renáta KOŠÍKOVÁ, 
Elena FEDERLOVÁ, 

MsÚ Modra

Čo všetko patrí do Zberného dvora
Zberný dvor mesta Modry sa nachádza na Dolnej 144 v Mod-
re. Odpad sa tu zbiera priebežne počas celého roka, počas 
otváracích hodín pondelok - piatok od 11:00 do 17:00 a v so-
botu od 8:00 do 17.00 hodiny.

Odoberané druhy odpadov: 
zmesi betónu, tehál, škridiel, 
obkladového materiálu a kera-
miky, papier a lepenka, sklo, 
šatstvo, textílie, rozpúšťadlá, 
kyseliny, zásady, fotochemic-
ké látky, pesticídy, žiarivky 
a iný odpad obsahujúci ortuť, 

jedlé oleje a tuky, oleje a tuky 
iné ako uvedené v 200125, far-
by, tlačiarenské farby, lepidlá 
a živice obsahujúce nebez-
pečné látky, farby, tlačiaren-
ské farby, lepidlá a živice iné 
ako uvedené v 200127, deter-
genty obsahujúce nebezpeč-

né látky, detergenty iné ako 
uvedené v 200129, cytotoxic-
ké a cytostatické liečivá, lieči-
vá iné ako uvedené v 210131, 
batérie a akumulátory uvede-
né v 160601, 160602 alebo 
160603 a netriedené batérie 
a akumulátory obsahujúce tieto 
batérie, batérie a akumulátory 
iné ako uvedené v 200133 (65), 
vyradené elektrické a elektro-
nické zariadenia iné ako uve-
dené v 200121 a 200123, ob-

sahujúce nebezpečné časti 
vyradené elektrické a elektro-
nické zariadenia iné ako uvede-
né v 200121, 200123 a 200135, 
drevo obsahujúce nebezpečné 
látky, drevo iné ako uvedené 
v 200137, plasty, kovy: hliník, 
železo a oceľ, zmiešané kovy, 
biologicky rozložiteľný odpad, 
objemný odpad a drobný sta-
vebný odpad.
Podrobné informácie získate 
na web stránke mesta Modry 
www.modra.sk alebo na adrese 
kristina.cechova@msumodra.
sk. (red)

Zmeny pre podnikateľov nastali v poplatkoch aj v možnos-
tiach výberu typu nádoby a frekvencie vývozov: 
n e t r i e d e n ý 
odpad

Sadzba eur/
liter

Objem zber-
nej nádoby 
v litroch

Počet vývo-
zov

110 L 0,027 110 26
110 L 0,022 110 52
240 L 0,0201 240 52
240 L 0,0199 240 104
1100 L 0,0201 1100 52
1100 L 0,0199 1100 104

Mesto ponúka možnosť využívať separovanie BRO: 
BRO (biologicky 
rozložiteľný odpad)

Sadzba eur/
liter

Objem zber-
nej nádoby

Počet vývo-
zov

240 L 0,01 240 36
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Eva Horváthová
Evidencia obyvateľstva MsÚ v Modre
Čím sa zaoberá váš referát, čo 
všetko človek u vás vybaví?
Evidencia obyvateľstva vyko-
náva a vedie evidenciu trvalých 
a prechodných pobytov obča-
nov so štátnym občianstvom SR, 
čo znamená prihlasovanie, od-
hlasovanie a zmeny v trvalých 
resp. prechodných pobytoch ob-
čanov na území mesta Modry. 
Ohlasovňa pobytu je prenesený 
výkon štátnej správy a riadi sa 
podľa zákona č. 253/1998 z. z. 
o hlásení pobytov občanov SR 
a registri obyvateľov SR v znení 
neskorších predpisov. V zmysle 
tohto zákona je mesto povinné 
viesť agendu aj v centrálnom re-
gistri obyvateľstva. na oddelení 
evidencie obyvateľstva vybavíte 
všetky úkony spojené s Vašim 
pobytom v Modre - prihláse-
nie sa na trvalý alebo prechod-
ný pobyt, odhlásenie pobytu do 
zahraničia, zmeny v rámci mes-
ta, zrušenie pobytu v zmysle § 7 
predmetného zákona na mesto 
Modra, potvrdenie o pobyte na 
žiadosť občanov pre rôzne úče-

ly, prihlásenie novonarodených 
detí, aktualizáciu zmien osob-
ných údajov (meno, priezvisko, 
sobáš, rozvod). Od roku 2015 
je v platnosti zákon č. 125/2015 
Z. z. o registri adries a v súlade 
s ním vedie mesto nový register 
adries, v ktorom eviduje všetky 
obývateľné aj neobývateľné ad-
resy, zaznamenáva nové a ruší 
neplatné adresy.

Aké ďalšie náležitosti občan 
u vás na Evidencii obyvateľ-
stva vybaví?
Ďalšou agendou referátu je vy-
pracovávanie štatistík pre účely 
mesta, mestských organizácií, 
rôznych inštitúcií a na základe 
žiadostí o informáciu zo strany 
občanov. Zároveň spracováva 
štatistické hlásenia o sťahovaní 
obyvateľstva. Oddelenie eviden-
cie obyvateľstva má tiež v kom-
petencii organizačno-technické 
zabezpečenie všetkých druhov 
volieb (do orgánov miestnej sa-
mosprávy, VÚc, voľby do EP, 
voľby do nR SR, voľby prezi-

denta SR), zabezpečuje verejné 
hlasovanie o dôležitých otáz-
kach života a rozvoja mesta, or-
ganizuje sčítanie obyvateľstva, 
domov a bytov na území mesta. 
Vedie, aktualizuje a spracováva 
stály zoznam voličov, vydáva 
voličské a hlasovacie preukazy. 
Referát okrem iného poskytuje 
súčinnosť orgánom štátnej a ve-
rejnej správy, justície a exekú-
torským úradom pri zisťovaní 
pobytu občanov. Rovnako za-
bezpečuje doručovanie zásielok 
verejnou vyhláškou pre obča-
nov s trvalým pobytom mesto 
Modra (hlásený pobyt bezdo-
movca). Spolupracuje so všet-
kými útvarmi MsÚ, Mestskou 

políciou Modra, mestskými or-
ganizáciami, Okresným úradom 
Pezinok, Štatistickým úradom 
SR. na evidencii obyvateľstva 
môžete vybaviť aj osvedčovanie 
podpisov a fotokópií listín pre 
použitie na území Slovenskej 
republiky. Počas neprítomnos-
ti matrikárky zabezpečuje plno-
hodnotné zastupovanie matriky. 
Pripravuje spoločenskú kroniku 
do Modranských zvestí, kde sa 
občania môžu dozvedieť o na-
šich jubilantoch, ktorí oslavu-
jú okrúhle narodeniny, akí noví 
malí občania pribudli do našich 
radov a kto nás naopak opustil. 

Kde vás občania nájdu, 
v akom čase a aký je na vás 
kontakt?
Občania nás nájdu v kancelárii 
prvého kontaktu na Štúrovej uli-
ci č. 59 v Modre a môžu sa na 
nás obrátiť v úradných hodinách, 
uvedených na internetovej strán-
ke mesta www.modra.sk v čas-
ti kancelária prvého kontaktu. 
telefonicky nás môžu kontak-
tovať na čísle 033/6908 327, 
0911/852144 alebo emailom na 
eva.horvathova@msumodra.sk.

(red)

Malokarpatský región, top turistická destinácia
Malokarpatský región patrí k najatraktívnejším vinárskym 
turistickým destináciám na Slovensku. V uplynulých rokoch 
sme svedkami obnovy vinárskej výroby u miestnych produ-
centov. Okrem kvalitného vína región ponúka gastronomické 
špeciality a množstvo alternatív ako tráviť voľný čas. Nová 
generácia vinárov produkuje vína svetovej kvality, ktoré bo-
dujú na prestížnych súťažiach doma aj v zahraničí a stávajú 
sa vyhľadávanými. Práve táto skutočnosť vytvára jedinečnú 
príležitosť pre autentický produkt s potenciálom vybudovania 
veľmi silnej značky vinárskej destinácie. 

Propagácia regiónu 
pod jednou značkou

O podporu a propagáciu cestov-
ného ruchu v malokarpatskom 
regióne sa stará Oblastná orga-
nizácia cestovného ruchu Malé 
karpaty, ktorá sídli v Modre. 
„Vlani sme začali s budovaním 
značky organizácie, vytvorili 
sme logo a dizajn manuál, do-
končujeme web stránku. ak-
tívne komunikujeme na soci-
álnych sieťach a propagujeme 
jednotlivé top podujatia a ak-

tivity regiónu aj v tradičných 
médiách,” bilancuje výkonná 
riaditeľka organizácie Elena 
Palčáková. konkurencia v tu-
rizme je vysoká a tak už nesta-
čí mať len kvalitné víno. Okrem 
prísľubu vína svetovej kvality, 
je dôležitá ponuka kombinova-
ného produktu. Spojenie vína 
s kultúrno-historickými téma-
mi, s pešou a cyklistickou turis-
tikou či gastronómiou zohráva 
významnú rolu vo vinárskom 
turizme. 

Otvorené viechy 
sú prioritou

OOcR Malé karpaty kladie 
veľký dôraz na obnovenie kon-
ceptu otvorených viech, ktorý 
fungoval ešte pred druhou sve-
tovou vojnou. Podobne ako vte-
dy, aj dnes majú milovníci vína 
možnosť každý týždeň navští-
viť malokarpatských vinárov 
a ochutnať vína z ich domácej 
produkcie. V najbližšom obdo-
bí sa bude OOcR sústreďovať 
na prezentáciu regiónu na vý-
stavách cestovného ruchu do-
ma aj v zahraničí, v mestských 
infocentrách, cestovných kan-
celáriách, ale aj na masových 
podujatiach. aktívna komuni-
kácia na sociálnych sieťach, 
príprava promo materiálov 
v spolupráci s občanmi a ďalšie 
aktivity, ktoré prispejú k zvidi-
teľneniu regiónu sú na pláne do 
konca roka.

k zakladajúcim členom OOcR 
Malé karpaty patrí Modra, 
Svätý Jur, Častá, Doľany, Du-
bová, Limbach, Píla, Vinosa-
dy, Slovenský Grob, ale aj Ma-
lokarpatské múzeum Pezinok, 
Spolok svätojurských vinárov 
a vinohradníkov a Michal Pet-
rík Victory’s wine. V súčasnosti 
sa ich počet rozrastá a tento rok 
sa pridali ďalší členovia: Bud-
merice, chorvátsky Grob, Pez-
inok, Rača, OZ Barbora, Renka 
s.r.o. (Majolika R) a hotel pod 
lipou. ak máte záujem stať sa 
členom OOcR Malé karpaty 
alebo chcete spropagovať za-
ujímavé podujatie či turistickú 
atrakciu, pošlite tip na info@
malekarpaty.travel. 
kontakty: www.malekarpaty.
travel, facebook.com/malekar-
paty.travel, facebook.com/otvo-
reneviechy, instagram.com/ma-
lekarpaty.travel. (ep)
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Obvyklá januárová spomienka na Ľudovíta Štúra
Isteže, pre nás Modranov obvyklá spomienka na Ľudovíta i na 
jeho staršieho brata Karola! Zomreli v januári: Karol 13. 1. 
1851, Ľudovít 12.1.1856...Nielen v cirkvi, ale aj v slovenskom 
národe máme veľmi mnoho dôvodov spomínať oboch! 

celkom kratučko naznačím sku-
točnosti, ktoré sa až tak často 
nespomínajú v súvislosti s obo-
ma Štúrovcami: V 1840. roku sa 
odohrali dve na sebe nezávislé 
udalosti: Ľudovít končil dvoj-
ročné štúdium filozofie, litera-
túry a teológie v halle. Pred od-
chodom mu priatelia napísali, 
že bol zvolený za teologického 
profesora na lýceu v kežmar-
ku... Štúr to „neodvolateľne“ od-
mietol poukazom na túžbu byť 
profesorom na lýceu v Bratisla-
ve po starom profesorovi Palko-
vičovi. a tou druhou skutočnos-
ťou bolo zvolenie grófa karola 
Zaya a uvedenie do hodnosti ge-
nerálneho dozorcu (inšpektora) 
v evanjelickej cirkvi v uhorsku.

Zay chcel mať z Ľudovíta Štúra 
pobočníka, tlmočníka, tvorcu 
maďarskej idey. Pred Ľudoví-
tovým príchodom z halle Zay 
napísal karolovi Štúrovi list, 
aby jeho radu, žiadosť tlmočil 
bratovi Ľudovítovi: nech sa 
vzdá úsilia o slovenčinu a slo-
venský národ zakladaním neja-
kého ústavu, katedry na lýceu! 
Dnes sa má dbať ohľad na že-
lanie vlády, ako aj vyšších sta-
vov, podľa ktorých nielenže 
by sa nenapomáhalo zriadenie 
katedry (rozumieť treba kated-
ry, na ktorej usiloval Ľudovít 
Štúr pôsobiť po návrate štú-
dia v halle...), ale keby aj bola 
zriadená, čoskoro by sa musela 
zrušiť a vrchnosť, ktorá by ju 

povolila, vystavila by sa ťažkej 
zodpovednosti a proti zakla-
dateľovi by sa prísne zakroči-
lo... karol odovzdal list brato-
vi a Ľudovít hneď odpovedal 
pánu grófovi, že nemienil za-
kladať nejakú hotovú katedru, 
ale na dávno už založenej a od 
dištriktu potvrdenej stolici re-
či a literatúry slovenskej ako 
suplent k rozkvetu drahej vlasti 
uhorskej účinkovať chce podľa 
síl svojich... a priateľovi Ľ.Š: 
1.5.1841 napísal: „Bohvie aký-
mi prostriedkami chcel ma gróf 
Zay získať pre maďarizmus, na 
čom som sa ja pohoršil.“
ale to nemohlo a nechcelo 
zavážiť v hlave maďarizáto-
ra, akým gróf a generálny in-
špektor evanjelickej cirkvi bol! 
a ja to tu pripomínam len pre-
to, aby som aj v týchto súvis-
lostiach naznačil to zázemie 
ducha času, v ktorom pôsobili 

obaja bratia Štúrovci, pravdaže 
s mnohými Slovákmi a aj člen-
mi cirkvi. každý trochu viacej 
znalý histórie vtedajších čias 
vie, o akého ducha času išlo!
a tak vysoký funkcionár evan-
jelickej cirkvi, ktorý mal mať 
na pamäti povinné plnenie 
Božieho evanjelia a zákona, 
stroskotával v tom práve ako 
cirkevný funkcionár! nielen 
on: V odstránení Ľ.Š. z lýcea 
zohral podstatnú úlohu aj cir-
kevne zborový dozorca bra-
tislavského zboru Bajcsi a to 
napriek prihováraniu sa supe-
rintendenta Jozeffyho, aby Ľ.Š. 
ponechali na lýceu! V histórii 
sa viackrát dokázalo, že keď 
cirkevní funkcionári zabúdajú 
na podstatnú úlohu, prikázanú 
Bohom kristom, potom zachá-
dzajú na polia, na ktorých sa 
rodí planá úroda!
Ivan TÓTH, bývalý ev. farár

Výberové konanie
Mesto Modra vyhlasuje výberové konanie podľa § 5 zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov na obsadenie voľného pracovného mies-
ta: náčelník Mestskej polície Modra u zamestnávateľa Mesto 
Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, miesto výkonu práce: 
Modra, hlavný pracovný pomer s termínom nástupu dohodou.

Požadované kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kva-
lifikačné predpoklady na vý-
kon funkcie: ukončené úpl-
né stredoškolské vzdelanie 
s maturitou, odborná spôso-
bilosť v zmysle § 25 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 
564/1991 Zb. o obecnej po-
lícii v znení neskorších pred-
pisov, zbrojný preukaz, osoba 
staršia ako 21 rokov, spôso-
bilosť na právne úkony v pl-
nom rozsahu, telesná a du-
ševná spôsobilosť na plnenie 
úloh obecnej polície, odbor-
ná prax minimálne 10 rokov 
v zložkách obecnej alebo štát-
nej polície, bezúhonnosť, spo-
ľahlivosť, precíznosť, organi-
začné a riadiace schopnosti, 
znalosť legislatívy verejnej 
správy a odborné skúsenos-

ti v oblasti vzťahujúcej sa na 
činnosť obecnej polície a sa-
mosprávy, aktívna práca s Pc 
a inými bežne používanými 
komunikačnými technológia-
mi, vodičský preukaz skupi-
ny B, znalosť štátneho jazyka, 
znalosť cudzieho jazyka vý-
hodou, komunikatívnosť, sa-
mostatnosť, flexibilita, odol-
nosť voči stresu, koncepčné 
myslenie.

Zoznam požadovaných do-
kladov a materiálov: žiadosť 
o zaradenie do výberového 
konania, overená kópia do-
kladu o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní požadovaného 
podľa zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení ne-
skorších predpisov, výpis z re-

gistra trestov nie starší ako tri 
mesiace, lekárske potvrdenie 
o telesnej a duševnej spôso-
bilosti vo vzťahu k výkonu 
funkcie, profesijný životopis, 
predloženie návrhu koncep-
cie činnosti Mestskej polície 
v Modre, súhlas so spracúva-
ním osobných údajov podľa § 
11 ods. 4 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.
Žiadosti spolu s požadovaný-
mi dokladmi je potrebné do-
ručiť osobne do podateľne 
Mestského úradu Mesta Mod-
ry, adresa: Štúrova 59, 900 01 
Modra, alebo poštou na adre-
su: Mesto Modra, Dukelská 
38, 90001 Modra. Žiadosť 
musí byť doručená v zalepe-
nej obálke označenej heslom 
„Výberové konanie - náčelník 
Mestskej polície - neotvárať” 
do 10. 2. 2017 do 12:00 hod. 
na oneskorene doručené žia-
dosti o účasť na výberovom 
konaní sa nebude prihliadať.
termín a miesto výberové-
ho konania budú oznáme-
né uchádzačom, ktorí splnili 

podmienky uvedené v bode 1. 
a 2. tohto oznámenia najmenej 
3 dni pred uskutočnením vý-
berového konania. Vyhlasova-
teľ si vyhradzuje právo nevy-
brať žiadneho z uchádzačov, 
ak žiadny uchádzač nesplní 
podmienky stanovené v tom-
to oznámení o vyhlásení výbe-
rového konania, alebo žiadny 
uchádzač nebude vyhovovať 
požadovaným kritériám a má 
právo podľa § 5 ods. 8 záko-
na č. 552/2003 Z.z. o výkone 
prác vo verejnom záujme vy-
hlásiť nové výberové konanie.
Úspešný uchádzač z výbero-
vého konania bude primáto-
rom mesta navrhnutý na je-
ho vymenovanie za náčelníka 
Mestskej polície Modra mest-
skému zastupiteľstvu, ktoré 
v súlade s § 2 ods. 3 zákona 
č. 564/1991 Zb. o obecnej po-
lícii v znení neskorších zmien 
vymenúva náčelníka mestskej 
polície na návrh primátora 
mesta.
kontakt pre ďalšie informá-
cie: Mesto Modra MsÚ, Du-
kelská 38, 900 01 Modra, 033 
6908311, e-mail: jarmila.hafe-
rova@msumodra.sk. (msú)
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Prezident SR Andrej Kiska udelil štátne 
vyznamenanie aj občanovi Modry
Deviateho januára 2017 udeľoval prezident SR Andrej Kiska 
štátne vyznamenania 20 osobnostiam slovenského života a to pri 
príležitosti sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky. Slávnostný 
ceremoniál sa uskutočnil v Rytierskej sieni Bratislavského hradu 
a medzi mnohými ocenenými bol aj občan mesta Modry Michal 
Kaščák, spevák, hudobník, textár, zakladateľ festivalu Pohoda. 

Z rúk prezidenta SR si Michal 
kaščák prevzal vyznamenanie 
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj de-
mokracie, ochranu ľudských práv 
a slobôd a o rozvoj kultúry. Oce-
nenému srdečne blahoželáme 
a pripájame aj jeho bezprostredné 
reakcie. 
Michal kaščák - spevák, hudob-
ník a propagátor multižánrovej 
kultúry sa ocitol medzi 20-tkou 
vyznamenaných, ktorých si 9. ja-
nuára uctil prezident SR a. kiska.

Ako ste prijali Vyznamenanie 
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy 
a aká bola vaša prvotná reak-
cia?
Prvá reakcia bolo prekvapenie, na 
začiatku som váhal, či si zo mňa 
nechcú vystreliť moji kamará-
ti. Priznám sa, že som prekvape-
ný doteraz. keďže si prezidenta 
kisku vážim, je pre mňa ocene-
nie cťou. andrej kiska je skve-
lým politikom, ktorý má odvahu 
pomenovať veci pravým menom, 

nenadbieha tomu, čo chcú ľudia 
počuť, volá po tradičných hod-
notách, ktoré sa spájajú s našou 
krajinou - tolerancii, pomoci ľu-
ďom v núdzi, pohostinnosti. Žiaľ, 
trendom je, že si politici budujú 
popularitu na vyvolávaní strachu 
a nenávisti, preto je hlas andreja 
kisku mimoriadne dôležitý. 

Prekvapilo vás prezidentovo 
rozhodnutie? Ako sa cítite, ako 
najmladší ocenený, medzi osob-
nosťami ako Langoš (in memo-

riam), Janovic, Maťovčík, Fur-
ková, ale aj mnohými ďalšími 
z oblasti vedy, techniky či vzde-
lávania?
áno, ako som spomenul, prekva-
pený som doteraz. Ocitol som sa 
v spoločnosti vzácnych ľudí. ne-

poznám všetky dôvody, ktoré pá-
na prezidenta viedli k tomu, aby 
ma k nim priradil, každopádne 
mi spôsobil rozpaky, dodám, že 
príjemné… Príbehy ľudí ako Ján 
Langoš, Eva Mosnáková či Dob-
roslav Pustaj - a tu by som mohol 
kľudne menovať všetkých oce-
nených - sú obdivuhodné a mo-
tivujúce. Spätne vyzerajú niekto-
ré veci jednoducho, ale napríklad 
aj práca Michaela kocába, ktorý 
vyrokoval odchod okupačných 
sovietskych vojsk z našej kraji-

ny, vyžadovala ohromnú odvahu 
a guráž. Mnohí to nevedia, preto-
že Michael je skromný človek, ale 
doteraz dostáva vyhrážky smrťou. 
a samozrejme, jeho Pražský výběr 
tvorili moji umeleckí hrdinovia… 
Menej sa spomína výtvarníčka Il-
lona németh, je to umelkyňa sve-
tového formátu, úžasná a mimo-
riadne kreatívna žena. Je mi cťou, 
že som v skupine takýchto osob-
ností. Môžem povedať, že vo svo-
jom živote mám vôbec šťastie na 
ľudí, počnúc rodinou, priateľmi, 
kolegami, alebo návštevníkmi Po-
hody. Zo svojich skúseností mô-
žem povedať, že neexistuje lepšie 
publikum ako máme my.

Vyznamenanie ste dostali za mi-
moriadne zásluhy o rozvoj de-
mokracie, ochranu ľudských 
práv a slobôd a za rozvoj kul-
túry. Do tejto kategórie patrí 
dlhoročné organizovanie mul-
tikultúrneho festivalu Pohoda. 
Bude tohtoročný ročník, možno 
aj vďaka oceneniu, niečím iný?
Bude iný, ale nie vďaka oceneniu. 
každý rok sa snažíme urobiť lep-
šie ako predchádzajúci, nerobíme 
našu prácu preto, aby sme dostá-
vali vyznamenania, ale preto, aby 
sme vytvorili na tri dni priestor, 
kde sa môžu stretnúť rôzni ľudia 
a v tej milej rôznorodosti mohli 
prežiť spolu zaujímavý čas. ume-
lecký festival je pre mňa synony-
mom slobody, tak v ňom chceme 
aj pokračovať. (jk, kaš)

ZŠ Vajanského 93
Aj my sme pravidelnými návštevníkmi SND
Vždy sa potešíme, keď nám pani učiteľka na hodine literatú-
ry oznámi, že sa v Slovenskom národnom divadle hrá diva-
delná hra, na ktorú sa môžeme ísť pozrieť. V školskom roku 
2015/2016 sme v novej budove SND navštívili predstavenia: La-
butie jazero, Skrotenie zlej ženy, Zmierenie, Rómeo a Júlia a Ja-
na Eyrová. Ešte viac sa nám páči prostredie historickej budovy 
SND. Naposledy sme v nej boli na balete s názvom Giselle.

Predstavenie malo premiéru 25. 
a 26. novembra 2016, my sme sa 
zúčastnili prvej reprízy, ktorá sa 
konala 7. decembra 2016. cho-
reografom, ale aj skúseným ta-
nečníkom, bol Rafael avnikjan. 
ktorý povedal: „tanečník musí 
dať svojej postave dušu, vyjadriť 
ju bez slov, iba svojím pohybom. 

keď sa to podarí, publikum dýcha 
spolu s postavou a prežíva ten 
príbeh spolu s tanečníkmi.“  Jeho 
najobľúbenejšou stvárnenou po-
stavou bol albert.
Bol to pre nás výnimočný večer. 
17:45 sme sa stretli pred ško-
lou. Dievčatá prišli vyobliekané, 
nalíčené a upravené ako z roz-

právky. chlapci boli úžasne vy-
voňaní a oblečení v oblekoch. 
Z autobusu sme vystúpili pred 
budovou SnD. už pri vstupe do 
foyeru s vianočným stromčekom 
uprostred sme boli vzrušení z to-
ho, čo nás očakáva. Balet uviedol 
moderátor, ktorý predstavil aj ria-
diteľa SnD Mgr. Jozefa Dolin-
ského. Vzácnym hosťom, ktorý si 
nenechá ujsť ani jedno predstave-
nie, bol pán prezident andrej kis-
ka. nadšene sme pozorovali, ako 
sa opona dvíha hore. Po prvom 
dejstve nasledovala krátka pre-
stávka. Všetci sme sa stretli v bu-
fete. Zhruba po pätnástich minú-
tach sme sa presunuli naspäť do 
sály. nasledovalo druhé dejstvo, 
ktoré v nás zanechalo dojemné, 
smutné a zároveň krásne pocity. 

Zaujalo nás, ako tanečníci vyjad-
rovali svoju bolesť, svoj smútok 
i radosť tancom. keď sa pred-
stavenie skončilo, presunuli sme 
sa späť so šatne. Obliekli sme si 
kabáty, prezuli sa a spolu s pani 
učiteľkami sme išli čakať pred di-
vadlo autobus. Boli sme nadšení, 
keď sme uvideli pána prezidenta 
v zástupe ochrankárov. Zakývali 
sme mu a s úsmevom na perách 
nám zamával naspäť.
Balet bol čarovný a veľmi sme si 
ho užili. Poďakovanie patrí našim 
učiteľkám. Dúfame, že táto tradí-
cia potrvá aj naďalej.

Sofia KAMESCHOVÁ, 
Stella PRAŽÁKOVÁ, 

Jakub ŠEBORA, 
žiaci 8. A, ZŠ Vajanského 

v Modre
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Ochutnávka 
vín mladých 

vinárov
Firma Vinárka Strednej odbornej 
školy vinársko-ovocinárskej vás 
srdečne pozýva na každoročnú 
akciu s názvom Ochutnávka vín 
mladých vinárov. nenechajte si 
ujsť degustáciu viac ako 350 vzo-
riek kvalitných slovenských i za-
hraničných vín, vyrobených nie-
len absolventmi našej školy, ale 
aj inými úspešnými vinármi.
Ochutnávka sa uskutoční 11. 2. 
2017 v čase od 16:00 do 22:00 
v priestoroch Strednej odbornej 
školy vinársko-ovocinárskej na 
kostolnej 3 v Modre. 
Príďte si vychutnať príjem-
nú atmosféru pri dobrom vínku 
a chutnom občerstvení. (sošvo)

vincurzvesti2017

17����nu� r��2017�1��07�10

Návrat k Violončelovej jeseni 2016
Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže žiakov 
V poradí IV. ročník celoslovenskej súťaže v hre na violončelo žia-
kov základných umeleckých škôl sa uskutočnil v dňoch 24. - 25. 
novembra 2016. Vyhlasovateľom súťaže bola ZUŠ v Modre a Rada 
rodičov pri ZUŠ v Modre v spolupráci s mestom Modra. Spomedzi 
mnohých šikovných a talentovaných detí sa laureátom súťaže stala 
a hlavnú cenu získala Iveta Cibulová z modranskej ZUŠ. Srdečne 
blahoželáme a prinášame kompletné výsledky súťaže.

1. kategória
zlaté pásmo: klára kavcová, 
ZuŠ Rajec
strieborné pásmo: Mikuláš Bla-
žek, ZuŠ Rajec

2. kategória
zlaté pásmo: Lukáš kachnič, 
ZuŠ trebišov, katarína terézia 
kothajová, SZuŠ R. tatára, B 
Bystrica, Lola Bartošíková, ZuŠ 
k. Pádivého, trenčín
strieborné pásmo:agáta chovan-
cová, ZuŠ Istrijská, Bratislava, 
natália Melicherčíková, ZuŠ 
trebišov, Júlia Dubinová, ZuŠ 

Istrijská, Bratislava, adam Lu-
kács, ZuŠ Moldava nad Bodvou
bronzové pásmo: Lujza kalav-
ská, ZuŠ Vrbenského, Bratislava

3. kategória
zlaté pásmo: Iveta cibulová, 
ZuŠ Modra
strieborné pásmo: Jakub kuku-
ra, ZuŠ M. hemerkovej, košice, 
kvetoslava Lenhartová, ZuŠ Ra-
jec, Mária Foltánová, ZuŠ Rajec

4. kategória
zlaté pásmo: alex halász, ZuŠ 
Moldava nad Bodvou, adam 

Madeja, ZuŠ kežma-
rok
strieborné pásmo: Ja-
kub chudík, ZuŠ 
Zvolen
bronzové pásmo: Ra-
faela trgová, ZuŠ J. 
kresánka, Bratislava

5. kategória
zlaté pásmo: Marcel Petráš, ZuŠ 
Modra
strieborné pásmo: Lucia Benko-
vá, ZuŠ M. hemerkovej, košice, 
Dana Duchoslavová, ZuŠ Istrij-
ká, Bratislava, Juraj Bendík, ZuŠ 
J. kresánka, Bratislava
bronzové pásmo: Matúš Samuel 
trifán, ZuŠ M. hemerkovej, ko-
šice

6. A kategória
zlaté pásmo: Vanesa uríčová, kve-
toslava Lenhartová, ZuŠ Rajec, 
Ivona Vislocká, terézia harčariko-
vá, Ráchel Živčáková, ZuŠ Stará 
Ľubovňa, Sofia Dzurová, Róbert 
Rajňák, alex halász, tristan Do-
bos, ZuŠ Moldava nad Bodvou

Zvláštne ceny
cena primátora - komorná hra: 
Vanesa uríčová, kvetoslava Len-
hartová, ZuŠ Rajec
cena skladateľa - Marcel Petráš, 
ZuŠ Modra
cena korepetítora - sestra M. Do-
minika Juhásová aM, ZuŠ Rajec

Laureát súťaže
Iveta cibulová, ZuŠ Modra

(red, zuš)

Uzávierky zvestí 
v roku 2017

Vždy v stanovenú stredu do 
12.00: 18. január, 15. február, 
15. marec, 12. apríl, 10. máj, 14. 
jún, 12. júl, 23. august, 20. sep-
tember, 11. október, 15. novem-
ber, 6. december. 
kontakt: zvesti@mediamodra.
sk, 0911 999 784. (red)

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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Pripomenuli sme si jubileum televízie a rozhlasu
Modrania boli pri technickom rozvoji televízie
Koncom minulého roka si slovenská verejnosť pripomenu-
la 90. výročie vysielania Slovenského rozhlasu a 60. výročie 
vysielania Slovenskej televízie. Pri tejto príležitosti sme ne-
mohli zabudnúť na osobnosti z obrazovky či už redaktorov, 
hlásateľky, hercov, režisérov a ďalších pracovníkov rozhla-
su a televízie, ktorí sa dennodenne prihovárali cez vysielače 
širokej verejnosti. Spomienky na počiatky vysielania roz-
hlasu a televízie boli zaujímavé najmä pre divákov skôr na-
rodených, ale i pre mladých divákov. 

ako žiak Základnej ško-
ly v Modre rád si spomínam, 
ako sme s Jaroslavom Moc-
kovčákom strávili tajuplné 
hodiny pri vysielaní signálu 
rádioamatérskeho vy-
sielača do éteru a nad-
väzovaní spojenia s rá-
dioamatérmi z celého 
sveta v dome na Moy-
zesovej ulici v Mod-
re. S vlastnoručne zho-
tovenou „kryštálkou“ 
sme sa prezentovali 
pred spolužiakmi v trie-
de. Po skončení novem-
brového slávnostného 
programu Gala večera 
rozhlasu a televízie som 
si spomenul na spoluob-
čanov Modry, ktorí boli 
pri zrode televízie od jej 
samého začiatku a po-
dieľali sa na technic-
kom zabezpečení vysielania 
v päťdesiatych rokoch minu-
lého storočia. Spomeniem iba 
niektorých, ktorí tvorili tech-
nickú koncepciu, vývoj vysie-
lacej techniky a zúčastnili sa 
na vysielaní a tvorbe progra-

mov v Československej tele-
vízii na Slovensku a potom 
v Slovenskej televízie. Boli 
to najmä Ing. Jaroslav Moc-
kovčák, riaditeľ technického 

rozvoja s manželkou Vierkou 
a Jánom Šimkom, ktorí me-
dzi prvými spúšťali vysielanie 
z kamzíka v roku 1956. celý 
profesijný život venovali prá-
ci v Slovenskej televízii. Ďa-
lej „prenosáci“ Milan Šimko, 

Gustav kellenberger a Ing. 
karol taubinger, „servisáci“ 
Štefan Mráz, Miroslav Šim-
ko, Miroslav Mikovič, známa 
a obľúbená hlásateľka hana 
koščová rod. Janková, hlá-
sateľ Svetozár košický, re-
daktor zábavných programov 
Jozef Petrakovič, pracovníci 
v zázname Miroslav Poruban 
a Mária Šimková, Ján Lichner, 
kameraman zo spravodajstva. 
Ešte aj v súčasnosti tam pra-
cujú Ing. Janka Petreková, ro-
dená Mockovčáková, osvetlo-

vač František Svrček a Michal 
Šimko na vysielacom praco-
visku a ďalší. 
Podobne i v Slovenskom roz-
hlase pracovali karol nerád, 
redaktor relácie Pozor zákru-
ta Svetozár košický, krátke 

obdobie pracoval ako poľno-
hospodársky redaktor aj Ing. 
František Mach a ďalší obyva-
telia mesta. Podiel Modranov 
na prevádzke Slovenskej tele-
vízie a rozhlasu bol významný 
a tak i na obrazovkách alebo 
v éteri sme mali možnosť za-
znamenať i udalosti z Modry 
a malokarpatského regiónu. 
Zaujímavá je aj skutočnosť, 
že vo vinohradníckom dome 
v Modre na Moyzesovej ulici 
sa nachádza Galéria historic-
kých rádií, najväčšia zbierka 

historických funkčných 
rádií, ktorú zostavil 
uznávaný odborník, zbe-
rateľ Branislav Čepec. 
Polročne sa v Modre 
stretávajú zberatelia his-
torických rádií nielen zo 
Slovenska, ale i zahrani-
čia. na tieto aktivity nad-
viazali tvorcovia a za-
kladatelia Rádia Modra, 
ktoré už viac rokov in-
formuje obyvateľov 
mesta o aktuálnych uda-
lostiach. Škoda však, že 
televízny signál našich 
susedov z Pezinka sa ne-
dostane do prijímačov aj 
obyvateľov v Modre.

František MACH, 
Matik Modra

Na fotografii: Jaroslav Moc-
kovčák v roku 1956 spúšťa 
meracie zariadenie na Kam-
zíku.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e

Modranskí kynológovia privítali Nový rok na Veľkej Homoli
Psíčkari z kynologického klubu 
J. Stolárika Modra sa rozhodli 
privítať nový rok 2017 športo-
vo a to výstupom na Veľkú ho-
molu. Zo spontánnej akcie spred 
troch rokov sa postupne vytvo-
rila tradícia, ku ktorej sa každo-
ročne zapája čoraz viac ľudí so 
svojimi psíkmi. tento rok sa vý-
stupu zúčastnilo 20 účastníkov. 
Skvelá atmosféra a pekné poča-
sie zaručili príjemný štart do no-
vého roku. (vv)
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O článkoch písaných do Modranských zvestí
Vážime si záujem a ponúkame zopár rád
Vážení čitatelia Modranských zvestí, mnohí z vás aktívne 
prispievate svojimi témami a článkami do modranských no-
vín. Príspevky externých prispievateľov tvoria podstatnú 
časť obsahu MZ, preto si každý z nich ceníme. Píšete o té-
mach, ktoré Modranov trápia, chválite alebo naopak vyslo-
vujete nespokojnosť, či pozývate na podujatia. Vidíme, že 
vám život v našom meste nie je ľahostajný.

Ako funguje redakcia 
a redakčná rada

každý príspevok má svojho 
autora, ktorý je za článok zod-
povedný a musí byť podpísaný 
menom. každý článok prechá-
dza jazykovou korektúrou. ak je 
príliš dlhý, má štylistické rezer-
vy, ak forma nespĺňa atribúty lo-
kálneho mesačníka, prípadne ak 
je materiálov s rovnakou témou 
viac, redakcia navrhne autoro-
vi potrebnú úpravu textu. kaž-
dé číslo Modranských zvestí má 
uzávierku, ktorá je časovým li-
mitom na zasielanie príspevkov. 
V prípade, že zašlete príspevok 
po uzávierke a je v priestoro-
vých možnostiach vydania zve-
rejniť ho, redakčná rada roz-
hodne o jeho zaradení. taktiež 
rozhodne o zaradení do niekto-
rého z čísel v prípade, ak počet 
príspevkov presiahne priestoro-
vé možnosti vydania.

ak text obsahuje vyjadrenia, 
ktoré sú jednostranné a pre kom-
plexnú informáciu vyžadujú re-
akciu druhej strany, redakcia ju 
zabezpečí, podľa časových mož-
ností už v rovnakom vydaní. 
V prípade, že sa čitateľ rozhodne 
reagovať na uverejnený príspe-
vok, môže tak urobiť maximál-
ne v rovnakom rozsahu. Mod-
ranské zvesti nie sú miestom pre 
vybavovanie osobných sporov, 
preto pri zaraďovaní reakcií sa 
snažíme dodržať pravidlo - jed-
na téma má odznieť jedenkrát 
s tým, že ponúkneme aj priestor 
na reakcie dotknutých strán, ak 
o ne prejavia záujem. ak prí-
spevok porušuje zákon, redakč-
ná rada takýto text odporučí 
nezverejniť. Svoje rozhodnutie 
konzultujú členovia s kolegom, 
členom redakčnej rady, ktorý je 
odborníkom v oblasti práva. Os-
tatní členovia redakčnej rady sú 

skúsenými pracovníkmi v me-
diálnej oblasti a v súčinnosti 
s právnikom prijímajú svoje roz-
hodnutia.
Redakcia MZ tak, ako aj každá 
iná redakcia, má právo na kráte-
nie a úpravu dodaných príspev-
kov. V odôvodnených prípadoch 
máme právo článok posunúť 
do iného vydania alebo v oje-
dinelom prípade aj nezverej-
niť. Články, ktoré sú osobnými 
názormi a týkajú sa konkrétne-
ho javu v živote mesta Modry, 
označujeme ako náZOR. na 
túto rubriku máme vyčlenené 
maximálne dve strany. 

Pri písaní článkov do 
MZ, či iných periodík, 
ponúkame zopár rád

Odporúčame uvedomiť si dô-
ležitosť témy a tej prispôsobiť 
rozsah: obšírnejšie materiály do 
3000 znakov vrátane medzier, 
krátke správy do 700 znakov vrá-
tane medzier. Informácie v texte 
majú byť podstatné, vecné a ne-
majú sa opakovať. Samotný text 
má korešpondovať s navrhnu-
tým titulkom. Do novinárskych 
textov nepatria emotikony (na-
príklad  a ). Dlhé súvislé 

texty odporúčame rozdeliť titul-
kom, podtitulkom a medzititul-
kami, pod titulkom odporúčame 
v perexe uviesť zhutnenú podsta-
tu textu v 3-5 vetách. 
neodkladajte písanie článkov na 
poslednú chvíľu, skladba čísla 
sa tvorí počas celého mesiaca, 
a teda je možné, že hoci stih-
nete uzávierku, nebude možné 
z priestorových dôvodov zaradiť 
materiál do práve pripravované-
ho čísla. najlepšie je o svojom 
zámere vopred informovať re-
dakciu. 
ak máte k článku fotografie, 
musia mať dostatočné rozlíše-
nie a nesmú byť rozmazané, pre-
tože novinovou tlačou sa obraz 
znehodnocuje. ak máte záujem 
prísť na stretnutie Redakčnej ra-
dy MZ a osobne prediskutovať 
váš príspevok, napíšte nám vo-
pred na zvesti@mediamodra.sk. 
V prípade akýchkoľvek otázok 
neváhajte a taktiež sa nám ozvi-
te na e-mailovú adresu: zvesti@
mediamodra.sk, vždy radi po-
môžeme a poradíme.

Jana KUCHTOVÁ, 
redaktorka a Miriam 

FUŇOVÁ, predsedníčka 
Redakčnej rady MZ

Nový rok na Homoli 
Stretnutia turistov
V prvý deň roka, 1. januára, sa už tradične stretávajú turis-
ti a milovníci prírody na Veľkej Homoli. Stretnutie organizu-
je Modranský turistický spolok a má slávnostný charakter. 
Tentokrát to bolo aj rozlúčkové stretnutie, lebo pod súčasnou 
rozhľadňou sa turisti stretli posledný raz.

O 13.00 h sa začal program. Prí-
tomným turistom z Modry, Pez-
inka, Bratislavy, Senca, hlohov-
ca a ďalších miest sa prihovoril 
primátor Modry Juraj Petrako-
vič. V príhovore informoval, že 
rozhľadňa sa bude demontovať. 
Zároveň tiež oznámil dobrú sprá-
vu a dal prísľub, že sa na tomto 
mieste vybuduje nová rozhľad-
ňa. Prihovoril sa tiež Milan Ru-
žek - nositeľ myšlienky vybu-
dovania rozhľadne, Ruben Číž, 

ktorý priniesol pamätný kameň 
s odkazom - „až potiaľto nám 
pomáhal Pán“ a katarína Benco-
vá za MtS, ktorá program mo-
derovala. turisti si pripomenuli 
24. výročie vzniku SR, zaspievali 
si slovenskú hymnu, pieseň Slo-
vensko moje, otčina moja a na 
kráľovej holi. Ohnisko na ope-
kanie a varený čaj pripravili pre 
turistov členovia spolku. Stretnu-
tie malo výbornú atmosféru, tu-
risti zotrvali pri ohni, ochutna-

li varené víno, koláče a priali si 
šťastné kilometre do nového ro-
ku 2017.
Pri príležitosti úmrtia Ľ. Štúra 
uskutočnili 14. 1. členovia MtS 
i ďalší priaznivci vychádzku na 
miesto jeho zranenia, kde sa pri-
hovorila katarína Bencová a pri-
blížila význam odkazu Ľ. Štúra. 

nasledujúci deň sa turisti zúčast-
nili pietnej spomienky na cintorí-
ne. Eva SOLGOVÁ,

predsedníčka MTS

Na fotografii zľava: Primátor J. 
Petrakovič, turista a značkár M. 
Ružek a členka turistického spol-
ku K. Bencová.
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí prišli na 
poslednej ceste odprevadiť našu drahú mamu, babičku a prababičku 
Oľgu kratochvílovú, ktorá nás opustila dňa 4. decembra 2016. Ďa-
kujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

S láskou spomíname
Dňa 26. 1. 2017 uplynulo 11 rokov čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a starý otec Jozef 
Slovák. S láskou spomína smútiaca rodina. 

Tichá 
spomienka
Dňa 26. 1. 2017 uplynulo 14 rokov od smrti našej 
milovanej mamičky, babičky a prababičky heleny 
Peškovej. S láskou v srdci spomína celá rodina.

Ticho spomíname
„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc 
všetkých a všetko, čo si mal rád. S tichou spo-
mienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok 
na teba myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlh-
šie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.” 
So smútkom v srdci si 31. januára pripomenieme rok 
od kedy nás navždy opustil náš drahý Pavol Feke-
te. kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. 
Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali. S láskou spomínajú manžel-
ka, syn s rodinou a ostatná rodina.

Spomienka
Robko, pri tvojom nedožitom výročí, slzy sa nám 
tisnú do očí. Po lícach nám stekajú, zastaviť sa ne-
dajú. S láskou myslíme na teba, náš zrak sa upiera 
do neba, v srdci len jedinú túžbu máme, k nebesiam 
ju posielame: Vráť, Pane Bože vráť ten čas, vráť 
čas, keď Robko bol pri nás! Pane Bože vyslyš nás! ten kto Ťa po-
znal, spomenie si. kto Ťa mal rád, nezabudne na teba a tí, ktorí Ťa 
milovali, u tých zostávaš navždy v srdci. Dňa 6. 2. 2017 si pripome-
nieme nedožitých 42 rokov nášho milovaného syna, brata, švagra 
a strýka Róberta Petráša, ktorý nás navždy opustil 29. 6. 2015. S lás-
kou, úctou a hlbokým žiaľom spomíname a za tichú spomienku všet-
kým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Rodičia, sestra a brat s rodinami

Spomienka
So žiaľom v srdci sme si dňa 14. 12. 2016 pripome-
nuli 15. výročie, čo nás navždy opustila milovaná 
manželka, mamička a babička Janka Babulíková. 
kto ju poznal, nech si na ňu spomenie. kto ju mi-
loval, nech na ňu nezabudne. S láskou spomínajú 
manžel, deti a vnúčatá. 

Nezabudneme
tak tíško odišla duša tvoja, nestihol si ani povedať 
- zbohom rodina moja. nič už nie je také, aké bo-
lo predtým, stále nám chýbaš, mal si rád život, my 
teba a ty nás. Dňa 3. 1. 2017 uplynulo 5 rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, ded-

ko, svokor a krstný otec augustín Baxa. kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku.

Narodili sa:
al assad amia 21. 12.
Brazdovič Maximilián 1. 12.
Grausová Sofia 13. 12.
hroncová Janka 9. 12.
Mišík Marko 6. 12.
Mošpan Patrik 28. 12
Polonský Michal 1. 12.
Potočný Martin 20. 12.
Rímeš Dorota 27. 12.
Rímešová charlotte 21. 12.
Šiša Matej 7. 12.
tisoňová Miriam 6. 12.
Verecký Lukáš 25. 12.
Zajačková alexandra 23. 12.

Opustili nás:
kratochvílová Oľga, 68 r. 4. 12.
knapeková Zuzana, 94 r. 9. 12.
Opeta Martin, 39 r. 12. 12.
troják Ján, 85 r. 17. 12.
citterová helena, 69 r. 19. 12.
Glasa Vincent, 55 r. 21. 12.
noga Miroslav, 62 r. 25. 12.
tavalyová Veronika, 71 r. 28. 12.

SpoločenSká kronika

Repčíková Justína, 94 r. 30. 12.
Jubilanti:

80 roční
Graus Vincent 6. 1.
Javorová Mária 25. 1.
kuchtová Vilma 17. 1.
75 roční
Bachratý Jozef 15. 1.
Fuňová Mária 16. 1.
MuDr. hewardt Vladimír 2. 1.
chobotová Bernardína 10. 1.
kovačovič Ján 27. 1.
70 roční
Čížová Mária 21. 1.
Fraňová Emília 22. 1.
Geleta Štefan 16. 1.
Liberčan Ján 7. 1.
Mydlárik Milan 19. 1.
Prídala Jozef 17. 1.
Somorovská Margita 20. 1.
tancik Milan 3. 1.
Záleský Pavol 21. 1.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov

Riadková inzercia
 z Doučujem matematiku na II. 

stupni ZŠ. Tel.: 0907 971 048
 z Prenajmem záhradu v Modre 

s viničom, 3 áre.
Tel.: 0908 058 174

 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 Garsónka na prenájom - 
Modra kráľova, trnavská 45 
(novostavba). Prenajmem od 1. 
2. 2017 33 m2 zariadenú garsón-
ku s možnosťou prenájmu gará-
žového státia. cena 260 € + 30 € 
záloha na energie.

Kontakt: 0905 742 299

Tichá spomienka
Dňa 29. 1. 2017 uplynie 8 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá a navždy milovaná manželka, 
matka a babka Lýdia Mindeková. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

Nezabudneme
Dňa 24. 1. 2017 uplynuli 2 roky, čo od nás navždy 
odišla naša milovaná mama anna Čukanová. kto 
ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomínajú dcéry a syno-
via s rodinami. navždy zostane v našich srdciach 
a spomienkach.

Poďakovanie
Ďakujeme rodine, priateľom a známym, že sa prišli 
rozlúčiť s našou drahou zosnulou mamou, babkou, 
prababkou, svokrou, švagrinou a tetou helenou ag-
nerovou dňa 7. 1. 2017 na cintoríne v Modre-krá-
ľovej. Syn Stanislav s rodinou.
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Vianočné zastavenie s Vianočnou zbierkou pečiva
Zopár dní pred Vianocami 2016 sa uskutočnilo v historickej 
radnici Vianočné zastavenie, ktoré bolo vyvrcholením ad-
ventného obdobia v našom meste. Všetko voňalo dobrotami 
a pokojom. Za prípravami celomestských vianočných trhov 
stálo mnoho jednotlivcov a organizácií. 

Ďakujeme všetkým, bez kto-
rých by trhy neboli také, aké ste 
ich zažili. Jedli a pili ste dobro-
ty domácky a s láskou vyrobe-
né, stretli ste postavy a zvieratká 
v betleheme, vypočuli ste si pek-
nú hudbu, koledy a piesne. Oko 
potešila výstava jedinečných ma-
ľovaných obrázkov na skle a ve-
ľa, veľa iného. Ďakujeme ľuďom 
ochotným aj ľuďom s dobrým 

srdcom. Vďaka vám mohlo 
mesto Modra opätovne potešiť 
nejednu modranskú rodinu zo so-
ciálne slabšieho prostredia, ale aj 
starkých v domovoch sociálnych 
služieb, pacientov v nemocnici, 
zverencov v detských domovoch 
a mnohých ďalších. Ďakujeme 
zamestnancom kultúrneho cen-
tra, modranských škôl, združení, 
klubov a spolkov, tiež primáto-

rovi, viceprimátorovi, poslanky-
niam a poslancom MsZ, riaditeľ-
ke mestského centra sociálnych 
služieb, pracovníčkam mestské-
ho úradu a ostatným nemenova-
ným. a že ich bolo skutočne ve-
ľa, nemusíme hovoriť. Ešte raz 
úprimná vďaka všetkým, bez 
ktorých by Vianočné zastavenie 
nebolo, a vďaka ktorým mesto 
mohlo potešiť každého, kto za-
vítal do historickej mestskej rad-
nice.
Do Vianočnej benefičnej zbierky 
pečiva prispeli: Jakub a hanka 
Slámkovi, Danica Riganová, rod. 

Šureková, rod. Rechtoríková, ZŠ 
Vajanského, Elena Dugovičová, 
Zojka a Janko Vargoví, Zuzana 
Riganová, Veronika Liberčano-
vá, rod. Dragúnová, Renáta Dur-
báková, MŠ Partizánska Mod-
ra-kráľová, Viera Jančovičová, 
naďa Jančovičová, Lucia Botko-
vá, Veronika Šperglová, rod. Že-
nišová, Daniela uherčíková, Vie-
ra koníková, adela Brimichová, 
p. Brázdovičová, p. Vandáková, 
p. Jermárová, p. Durgalová, Mi-
lan Liška, Ján Zigo s rod., Jarmi-
la Bartošová, Daniela Voštináro-
vá, Jana Machalová s rod. (red)

Vďaka za tri vianočné zastavenia v Modre
Rok sa s rokom stretol a akoby sa naša zemeguľa ponáhľala 
tak, ako my ľudia v dnešnej dobe. Bol tu vianočný čas a s ním 
i naše, vaše i moje „vianočné“ zastavenia. 

Prvé moje zastavenie patri-
lo Maľovanému adventu pani 
agátky Petrakovičovej Šikulo-
vej v starej modranskej radni-
ci. Bol pekný, zimný podvečer, 
ešte sem-tam krásna čipkova-
ná srieň na všetkom. cestou 
do kostola som sa zastavila 
v priestoroch radnice. Znova 
som vstúpila do minulých sve-
tov - rokov, ktoré tam milujem. 
Vôňa čečiny, sviečok, čerstvej 
slamy a adventného pokoja du-
še. Ľudia chodia potichúčky, 
obdivujú krásne maľby na skle, 
keramický betlehem sa za rok 
rozrástol o nové zvieratká a mi-
lé figúrky od majstra Lišku a... 
ja to všetko obdivujem. Zrazu 
sa viackrát, ani si to neuvedo-
mujem, ocitám v jednom kúti-
ku, kde je obraz s názvom „Ro-

ráty“. Pozerám sa a mám krásny 
pocit. tento výjav je mi blízky, 
niekde som ho už videla... 
Prešiel týždeň. V piatok 16. 12. 
2016 bolo v Modre Vianočné 
zastavenie. Po výdatnej práci 
počas dňa (vynášala som révie 
z vinohradu), išli sme so sy-
nom pozrieť sa do modranskej 
radnice a nasať predvianočnú 
atmosféru, pokojnú, krásnu, 
voňavú, sladkú, radostnú i ve-
selú. Druhé zastavenie bolo, 
keď som znova prišla do miest-
nosti s maľovanými obrazmi. 
Miestnosť som prešla dvakrát 
a ja znova stojím pri obraze 
s krásnym zimným námetom 
„Roráty“. Syn mi vraví: „ma-
ma, už si to dvakrát videla, čo 
ťa tak mimoriadne zaujalo?“ Ja 
sa pozerám a začína sa mi odví-

jať obraz spred 65 rokov. Zima 
- celkom ako táto. Ráno - všade 
vŕzgajúci sneh, tma - Šenkvice, 
katolícka obec. cez advent sa 
chodilo ráno o 6.00 hodine do 
kostola na omša „roráty“. Bo-
la som najmladšia zo štyroch 
sestier. Boli o hodne staršie. 
Mama ma brávala všade so se-
bou, takže aj na „roráty“. Mama 
boli Slovenka, šili sukne, blúz-
ky, ručníky z modrotlače, na to 
hrubý sveter, kožúštek, vlniak. 
Ja som mala tiež hrubý, teplý 
ručník, zabalená som bola do 
teplého kockovaného vlniaka. 
na maminom chrbte mi bolo 
teplučko. nebývali sme ďaleko 
od kostola, tak sme to vydrža-
li obidve... Pozerám a hútam, 
ako toto dievča (pozn. agáta 
Petrakovičová), mladšie odo 
mňa o 20 rokov zachytilo to, čo 
som ja a možno mnoho iných 
skutočne pred rokmi prežila... 
Možno z rozprávania...a možno 

to bolo určité adventné vnuknu-
tie? Pani agátka, veľká vďaka!
Moje tretie zastavenie. Sobota rá-
no a ja opäť prichádzam do sta-
rej radnice, obídem celý priestor 
a nadýcham sa pokojnej sviatoč-
nej atmosféry. Ocitám sa opäť pri 
obraze. áno, je to moja spomien-
ka na detstvo, na moju mamu. 
tento rok to bude 20 rokov, čo 
si ich Pán povolal k sebe do več-
nosti... Pozerám sa na obraz a obe 
osôbky z obrazu pozerajú na mňa 
a ja som rozhodnutá. Skúmam, 
či ho už nemá niekto objednaný 
a nemá. a ja už viem, že si ho 
na Vianoce zavesím pri mojom 
stromčeku na chodbe. našla som 
mu tam miesto keď chodím oko-
lo, aby ma vždy potešil. Milí mo-
ji, všetci tí, ktorí vytvárate takúto 
skvelú duchovnú i hmotnú atmo-
sféru v Modre pred Vianocami: 
obrovská, srdečná vďaka!

Mária SKLÁROVÁ, 
Šenkvice
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Advent a Vianoce v Kráľovej
OZ Kráľovan a občianska iniciatíva Svetlo pre Kráľovú pripra-
vili pre obyvateľov Kráľovej, ale aj pre ostatných návštevníkov 
bohatý program od prvej adventnej nedele až do Silvestra.

V prvú adventnú nedeľu sa prí-
tomným prihovorila p. farár-
ka anna adamovičová úvahou 
o spravodlivosti a statočnosti, 
sviecu zapálil primátor Modry 
Juraj Petrakovič a krásnou hud-
bou prispela Lýdia cibulová. 
Druhá adventná nedeľa sa nies-
la v duchu pracovitosti a šted-
rosti, o ktorých hovoril kapucín 
brat Miloš. Prihovoril sa aj ro-
dák z kráľovej, rímskokatolíc-
ky kňaz Ľudovít Pokojný. Pri-
viedol so sebou vzácneho hosťa 
z írskeho Dublinu - kňaza Mi-
chaela O’kellyho, ktorý zapálil 
druhú adventnú sviecu. O hud-
bu sa postaral Michal Makovník 

a svojimi básňami sa prihovori-
la priateľka kráľovej Ľubomí-
ra Miháliková. tretia adventná 
nedeľa bola zameraná na vieru 
a nádej. O nich hovoril rodák 
Jaroslav Liberčan, sviecu zapá-
lil ďalší rodák Ján Petrík, mod-
litbu zaspieval veľký priateľ 
kráľovej Július Žatko. Program 
doplnili aj dve premiéry. Pr-
vou bola koleda z kráľovej. 
text Jozefa trtola zhudobni-
li Jaroslav Liberčan a Ján Pet-
rík a spolu s nimi ju zaspievali 
členky OZ. Druhou bola pre-
miéra básne, ktorú Ľubomíra 
Miháliková venovala kráľovej. 
Program celého podujatia vyvr-

cholil v poslednú adventnú ne-
deľu klavírnym koncertom Igor 
Bázlika v evanjelickom kosto-
le, ktorý pripravil ev. cirkevný 
zbor. Igor Bázlik zapálil posled-
nú sviecu a program pokračoval 
v ev. kostole. Zborová farárka 
Sidonia horňanová prednies-
la príhovor na tému lásky ako 
cnosti a potom Igor Bázlik vy-
stúpil s dielami svetových auto-
rov i svojimi vlastnými. každú 
nedeľu bolo po programe pri-
pravené malé občerstvenie pre 
všetkých - horúci čaj či varené 
vínko na zohriatie alebo dob-
roty od gazdiniek z kráľovej, 
ktoré ich s láskou pripravili 
a priniesli pre všetkých - naj-
prv vonku a potom i v „ma-
lej kultúre“ u Jozefa Michalič-
ku. nezištne poskytol priestor 

na stretnutie s hosťami a roz-
hovory o témach, ktoré zazne-
li v úvahách, ale aj o všeličom 
inom, hlavne však o advente 
a kráľovej. na záver adventu 
prišlo ešte jedno malé prekva-
penie - krásny Betlehem, ktorý 
na Štedrý deň pri adventnom 
venci postavil pre všetkých Ján 
Lenner.
Záver roka bol v kráľovej v ré-
žii OZ kráľovan, ktoré pripravi-
lo Silvestrovskú zábavu v kul-
túrnom dome. Pri hudbe, vínku 
a prinesených dobrotách sa všet-
ci zabávali až do neskorých noč-
ných hodín. a ako sa na Silvestra 
patrí, o polnoci bol pre všetkých 
pripravený slávnostný prípitok 
a po hymne aj ohňostroj. ne-
skôr po polnoci zavítal medzi 
silvestrujúcich hostí aj primátor 
Modry Juraj Petrakovič a nie-
koľkí poslanci MsZ.
 Božena UHERČÍKOVÁ 

Svetlo pre Kráľovú
Počas adventného obdobia minulého roka sme sa už po tretí raz 
stretli pri krásnej akcii s názvom Svetlo pre Kráľovú. Zo začiat-
ku to bola len myšlienka - v hlavách zopár ľudí, ktorí sa nebáli 
pretaviť myšlienky do skutkov. A tak sa zrodil nápad vytvoriť 
projekt, na ktorom sa podieľajú Kraľovania aj s Modranmi - 
bez rozdielu vierovyznania, postavenia, na organizácii sa podie-
ľajú obyčajní ľudia so srdcom a robia to nezištne.

Pre tých, ktorí akciu Svetlo pre 
kráľovú ešte nepoznajú, napriek 
tomu že má už tri roky, je to 
stretnutie ľudí počas obdobia ad-
ventu pri adventnom venci, kto-
rý zdobí kráľovú v priestore me-
dzi kostolmi. advent je obdobie, 
ktoré pre každého z nás zname-
ná niečo iné - pre niekoho zhon, 
lebo je mesiac do Vianoc a ne-
máme napečené či upratané, pre 
iného je to obdobie, keď sa oča-
káva príchod - narodenie Spasi-
teľa. Z môjho pohľadu je to čas, 
kedy by sa mal človek trošku za-
myslieť, pouvažovať nad sebou, 
možno spomaliť. Zastaviť sa na 
chvíľu, porozprávať sa s blízky-
mi i ďalekými, upevniť vzťahy, 
ktoré sú častokrát veľmi krehké. 
Čas, keď by sme mali byť k sebe 
milší, úctivejší. 
no späť k akcii Svetlo pre krá-
ľovú - my, ľudia z kráľovej 

a Modry sme sa spojili 
a vytvorili sme pre kaž-
dého človeka čas v upo-
náhľanej dobe, keď sa 
stretneme a popremýš-
ľame nad tým, nad čím 
by mal človek uvažovať 
v období adventu. každú 
nedeľu sme spolu trávili 
hodinu popoludní a zao-
berali sme sa nielen slo-
vom duchovným, ale aj 
slovom obecným. Sprie-
vodcom akcie bol Jožko Šime-
ček, ktorý si zaspomínal na časy 
dávno minulé, pripomenul ve-
ci zabudnuté, no aj trefne uvie-
dol ostatných, ktorí sa podieľa-
li na tvorbe krásneho podujatia. 
Minulý rok sa niesol v duchu 
siedmich cností, ktoré existu-
jú - vraveli sme si o statočnos-
ti, spravodlivosti, pracovitosti, 
skromnosti, viere, nádeji a láske. 

Ľudia, ruku na srdce, úprimne sa 
skúsme pozrieť do svojho vnútra 
a povedať si, či máme všetky tie-
to cnosti vo svojom vnútri? Vzá-
jomne sa osočujeme, krivo obvi-
ňujeme, nemáme voči sebe úctu. 
kam sme sa to dostali? Bohu-
žiaľ, aj na takého akcie sa dostá-
vajú ľudia, ktorí prídu len preto, 
aby neskôr mohli osočovať a kri-
vo rozprávať o druhých. 

Preto by som sa chcela poďa-
kovať nielen organizátorom, ľu-
ďom, ktorí slúžili slovom a hud-
bou, ale veľmi veľké ďakujem 
patrí Jožkovi a helenke, ktorí 
nám už po tretí rok otvorili dve-
re svojho príbytku, vždy nás mi-
lo privítali pohostili a poskytli 
nám priestor, aby sme sa mohli 
pozhovárať - o témach veselých 
i vážnych, o radostiach i problé-

moch alebo len o tom, aký sme 
mali deň. Jožko s helenkou sú 
ľudia, ktorí majú otvorené sr-
diečka aj vtedy, keď my ostatní 
sa radšej pred sebou zatvárame 
a ukrývame sa za výhovorkami, 
že nemáme čas. Oni si ten čas na-
šli už tretí rok, bez výhrad a rep-
tania sú otvorení všetkým nám 
- cudzím i domácim návštevní-
kom. Preto vám veľmi pekne 

ďakujem za všetkých zú-
častnených a verím, že sa 
budeme stretávať aj na-
ďalej pri realizácii tejto 
peknej mladej tradície.
chcela by som sa po-
ďakovať aj pánovi Jan-
kovi Lennerovi, ktorý 
po večeroch pripravoval 
pre nás kraľovanov jed-
no veľké prekvapenie. 
na Štedrý deň, keď sme 
všetci boli v zhone prí-

pravy štedrovečernej večere, pán 
Lenner pre nás všetkých pripra-
vil pod vianočným stromčekom 
na kráľovej nádherný betlehem, 
ktorý nám pripomínal to, o čom 
vianočné sviatky skutočne sú. 
touto cestou sa mu chcem poďa-
kovať za krásny vianočný dar-
ček, ktorý bol darovaný všetkým 
nám. 

Ing. Katarína MACKOVÁ
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Čaro Vianoc v materskej škole
Aj keď je už čas Vianoc za nami, radi by sme aspoň trošku aj vám priblížili ich svia-
točnú atmosféru v našej materskej škole. December je u nás v znamení očakávania 
vytúžených Vianoc. Aj tento rok sme pre deti aj rodičov pripravili bohatý program.

V spolupráci so študentka-
mi pedagogickej akadémie 
a pánom Jakabovičom sme 
pripravili mikulášsku besied-
ku. Dievčatá zahrali deťom 
krátke divadielko a Mikuláš 
potom rozdal deťom balíčky 
so sladkosťami od OZ Eu-
rópsky škôlkar. už tradične 
sme s deťmi upiekli medov-
níčky (za cesto ďakujeme p. 
hrbatému) a na Luciu sme 
ich spolu s rodičmi vyzdo-
bili a vyrobili si aj vianočné 
ozdôbky. V prítmí nás poo-
metala aj „Lucia“. Zazneli 
básne, piesne, koledy aj vianočné a novo-
ročné vinše.
Predškoláci navštívili ZŠ Vajanského, kde 
si pozreli vianočný program, ktorý pre nás 
pripravili žiaci školy. Ďakujeme za pozvanie 
a krásne zážitky. Vianočná besiedka so štu-
dentkami Paka bola obohatená o množstvo 
hračiek, kníh a pomôcok pod vianočným 
stromčekom. Rozžiarené očká detí potešili 
všetkých... Vianočnú atmosféru u detí umoc-
nila aj návšteva výstavy vianočných, na skle 
maľovaných obrázkov agátky Petrakovičo-
vej Šikulovej, dýchala z nich na nás čarovná 
rozprávková atmosféra. Posledný vianočný 

týždeň sme s deťmi potešili koledami, ver-
šíkmi, vinšami a medovníčkami aj babičky 
a deduškov v mestskom centre sociálnych 
služieb a zamestnancov MsÚ Modra, za čo 
boli deti odmenené potleskom aj sladkosťa-
mi. Deti vystupovali v nových krojoch, kto-
ré sme zakúpili vďaka dotácií mesta a ušili 
nám ich naši rodičia. Poďakovanie patrí ro-
dine Matuškovičovej a Bučekovej.
Sme radi, že môžeme deťom pripravovať 
stále nové a pestré zážitky a ďakujeme za 
krásne spoločne strávené sviatočné chvíle...

Mária ZEMÁNIKOVÁ, 
za kolektív MŠ Kalinčiakova

Vianočná akadémia žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra
Vianoce sú sviatkami poko-
ja, lásky, spokojnosti a vzá-
jomného porozumenia a nie 
sú len o hmotných daroch. to 
dokázali aj žiaci 1. stupňa na-
šej školy, ktorí si pre svojich 
rodičov, starých rodičov, pria-
teľov a širokú verejnosť pri-
pravili darčeky v podobe ko-
lied, vinšov, scénok a tancov. 
toto milé podujatie sa konalo 
19. 12. 2016 v kultúrnom do-
me Ľudovíta Štúra v Modre. 
Všetci prítomní mali možnosť 
zastaviť sa v tomto uponáhľa-
nom svete a zamyslieť sa nad 
pravým významom Vianoc. 
V dvojhodinovom programe 
naši žiaci preukázali svoje 
schopnosti, vedomosti a zruč-
nosti. Divákov potešili a poba-

vili veselými scénkami, kole-
dami, krásnym spevom a oku 
lahodiacimi pohybmi taneč-
níkov. V programe vystúpili 
aj deti z divadelného krúžku 
v scénke Štyri sviece. Po sláv-
nostnom príhovore riaditeľ-

ky PaedDr. Zlatice Liškovej 
ukončili Vianočnú besiedku 
deti zo 4. a triedy najkrajšou 
vianočnou piesňou tichá noc. 
Súčasťou Vianočnej akadémie 
bol aj predaj vianočných vý-
robkov. touto cestou by sme 

sa chceli poďakovať všetkým 
rodičom, ktorí prispeli vecný-
mi a finančnými darmi a svo-
jou pomocou pri predaji via-
nočných výrobkov.

Mgr. Jana NEMČOVIČO-
VÁ, Erika Lindtnerová

Daruj srdce, 
otvor knihu

koncom roka 2016, v adventom čase, ste 
mnohí opäť darovali svoje srdcia a po-
mohli ste otvoriť deťom knižku - ich via-
nočný darček. „...aj ja sa touto cestou 
chcem poďakovať, že sme mali prostred-
níctvom vašej nadácie možnosť obdarovať 
deti z našej škôlky. Práve dnes sme odo-
vzdali poslednú knižku. Verte mi, bolo 
krásne sa pozerať na radosť v očiach detí. 
Ďakujeme v ich mene.“ takúto správu sme 
si našli v mailoch začiatkom roka z MŠ vo 
Vištuku. 
Je to poďakovanie pre vás všetkých, mi-
lí naši „Ježiškovia“. Vďaka skvelej spolu-
práci so zapojenými kníhkupectvami Folly 
v Modre, artforum v Pezinku a archbooks 
v Bratislave, so školami, lokálnymi sub-
jektmi, sociálnymi odbormi miest Pezinok 
a Modra, lokálnymi médiami, ktoré pro-
jekt podporili, sa v rekordne krátkom čase 
do Vianoc podarilo zakúpiť, zabaliť a odo-
vzdať knižky pre všetkých 174 detí zo so-
ciálne slabších pomerov v celkovej sume 
2009 eur.
Veríme, že tomu pomohli aj podporné slo-
vá od spisovateľov Veroniky Šikulovej 
a Máriusa kopcsaya. Všetkým známym 
a neznámym darcov srdečne ďakujeme. Za 
12 rokov existencie projektu sme potešili 
1 734 detí knihami v hodnote 15 007 eur. 
už teraz sa tešíme na ďalšie Vianoce.

Miroslava PETRUŠOVÁ, 
Revia
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Nadácia Revia: Všetci sa navzájom potrebujeme 
Aj koncom minulého roku sme sa stretli na vianočných trhoch 
v Modre, aby sme vám osladili Vianoce domácimi koláčikmi 
a pre všetkých priniesli prvýkrát špeciálny darček v podobe 
Živého vianočného orloja. Adventný čas a Vianoce sú v nadácii 
Revia tradičné - tradičné svojimi aktivitami, projektmi. Sna-
žíme sa ľuďom pripomínať, že jedine spoločnými silami, keď 
každý prispeje svojou „troškou“, ktorou môže, vieme myslieť, 
konať a cielene pomáhať vo veľkom.

Do charitatívneho stánku domá-
ce dobro:ty napiekli naše dob-
rovoľníčky, partneri, riaditeľky 
inštitúcií alebo celé kolektívy. 
Potešilo nás, že ste sa mnohí pri-
stavili, ochutnali, spýtali sa, čo 
robíme, ako sa nám darí a pod-
porili naše snaženie. Vďaka va-
šej štedrosti sme v našom chari-
tatívnom stánku 2016 vyzbierali 
sumu 485 eur. Vyzbieranú čiast-
ku spojíme s ostatnými darmi 
v rámci kampane Reťaz dob-
ra. takto získané finančné pro-
striedky použijeme na projekty 
pre mládež. Ďakujeme našim 
dobrovoľníkom, ktorí nám pri-
niesli koláčiky: Pekárne harmó-

nia; kolektív MŠ SnP; kolektív 
ZŠ Vajanského; Evanjelický cir-
kevný zbor kráľová - Sidónia 
horňanová, anna horváthová, 
Vlasta Bartošová; JDS Modra 
- Mária Čeligová, alžbeta Ča-
putová, Mária Machová; Jana 
Machalová; Stanislava Bartošo-
vá; Eva Oslíková; Eva Ondrová; 
Viera Jančovičová; Elena Dugo-
vičová; Barbora Jurikovičová; 
Drahoslava Finková; Miroslava 
Petrušová. Veríme, že vás aj va-
še deti potešil Živý orloj. S veľ-
kým nadšením ho pripravili naši 
dobrovoľníci. Študenti z Peda-
gogickej a kultúrnej akadémie 
pod vedením pána profesora 

adama hercega a mládež z klu-
bu amavet pod vedením pani 
Ingrid kuníkovej, ktorá mnohé 
masky aj vytvorila. Partnermi 
projektu boli kultúrne centrum 
Modra a OZ Ľusk, ktorí nám 
prepožičali priestory.
a ak z vás ešte celkom nevy-
prchal vianočný čas obdarova-
nia, aktivity nadácie môžete stá-
le podporiť 2 eurami poslaním 
darcovskej SMS v tvare „DMS 
REVIa“ na číslo 877. O rôz-
nych formách podpory sa do-

zviete aj na našej stránke www.
revia.sk. Posielajte dobro ďalej 
aj v roku 2017, staňte sa súčas-
ťou našej Reťaze dobra a dobro 
sa vám mnohonásobne vráti.
Šťastný nový rok chceme Vám 
priať, aby človek človeka vždy 
mal rád, aby jeden druhému viac 
šťastia prial, aby celý rok za to 
stál. Ďakujeme za dôveru a pod-
poru v našom jubilejnom 20. ro-
ku pôsobenia.

Drahoslava FINKOVÁ, 
správkyňa nadácie

SKENAR SLOVAKIA bioregeneračné centrum s.r.o.
Máte dlhodobé zdravotné 
problémy a neviete ich rie-
šiť? Príďte k nám, nielen po-
radíme, ale ich aj vyriešime. 
Sme firma s 15 ročnou tra-
díciou v oblasti alternatív-
neho odstraňovania bolestí 
kĺbových i kožných a iných 
zdravotných problémov. 

Ponúkame komplexný po-
hlaď na zdravie človeka 
a na príčiny jeho zdravot-
ných problémov. 

Preto aj naše služby ponú-
kame také, aby sa po po-
byte u nás dlhodobo cítil 
človek veľmi dobre. Pomo-
cou aparátu Skenar, ktorý 
doteraz používajú kozmo-
nauti, odstraňujeme príči-
ny problémov pri bolestiach 
chrbtice, hlavy, krku, príčiny 
migrén a to dlhodobo, rie-
šime problémy s trávením, 
fyziologické príčiny depre-
sií, odstraňujeme príčiny 

bolestí kĺbov, nefunkčnosť 
orgánov ako napr. žlčník, 
obličky... Biorezonančnou 
metódou zisťujeme stav 
v akom sa človek nachá-
dza a to s dôrazom aj na je-
ho stav v oblasti mikroorga-
nizmov ako baktérie, vírusy, 
plesne, alergény, ktoré sa 
v jeho tele nachádzajú a pri 
ich premnožení ich vieme 
likvidovať;.
 
Na riešenie týchto problé-
mov ponúkame nasledovne 
služby:
IMAGO - biorezonančný 
prístroj, ktorým bezbolest-
ne robíme celkovú analýzu 
stavu človeka, imunitného, 
lymfatického a iných systé-
mov, ako aj stav mikroorga-
nizmov, 
BIOFREG - prístroj, kto-
rým dokážeme premnožené 
mikroorganizmy likvidovať,
SKENAR - jeden z najväč-
ších patentovaných vyná-

lezov zabudovaných do 
prístroja, ktorý dokáže bez-
bolestne a s vysokou účin-
nosťou až 96% odstrániť 
bolesti, rieši problémy uve-
dene v úvode, 
ENERGETICKÁ DEKA - 
patentovaný vynález, ktorý 
nielen pomáha odstraňo-
vať hlavne kĺbové problémy, 
ale hlavne pomáha obnoviť 
energetický obal človeka 
a tým jeho energetický stav,
MASÁŽ - klasická, športová 
a akupresúrna je doplnkom 
k udržaniu si dobrého pocitu 
zo života.

PRACOVNÝ TÍM: v na-
šom zariadení sa spája dl-
horočná skúsenosť s mla-
dosťou a chuťou odovzdať 
človeku čo naviac znalos-
tí a individuálneho prístu-
pu s cieľom dosiahnuť ma-
ximálnu spokojnosť našich 
návštevníkov. Pri všetkých 
činnostiach garantujeme in-

dividuálny a dôverný prístup 
u každého návštevníka.

KDE NÁS NÁJDETE 
A KONTAKTY: našim síd-
lom je mesto PEZINOK, ad-
resa: M.R. Štefánika 6, 1. 
poschodie nad cukrárňou, 
vchod vedľa banky
IMAGO +421 914 332 233
SKENAR +421 918 455 460
MASA: +421 908 281 755
Email : skenarimago@gma-
il.com
Web: www.skenarslovakia.
sk
Preto všetci, ktorých trápia 
problémy a dlhšie s nimi bo-
jujú, aj tí, ktorí to chcú rých-
lo riešiť, neváhajte a volaj-
te, naša pracovná doba je 
závislá na objednávkach, 
pri ktorých sa vieme prispô-
sobiť pracujúcim, matkám 
s deťmi apod.

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁV-
ŠTEVU!
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Fašiangový koncert 
Cigánskych diablov
V piatok 10. februára 2017 
o 18.00 h vás pozývame na 
fašiangový koncert známeho 
slovenského orchestra cigán-
ski diabli, ktorý sa bude konať 
v kultúrnom dome v Modre. 
cigánski Diabli sú jedineč-
ným zoskupením hudobní-
kov, ktoré hrá po celom sve-
te už od roku 1991. Virtuózne 
husľové sóla primáša Štefana 
Banyáka, strhujúce výkony 
cimbalového kúzelníka Er-

nesta Šarköziho, krásne farby 
tónov violončela jeho manžel-
ky Silvie sa snúbia s klarine-
tovým majstrovstvom Zoltána 
Grunzu do skvelej rytmicko-
-harmonickej súhry celého 
orchestra a sú zárukou tých 
najkvalitnejších hudobných 
predstavení. 
Lístky sú v predaji v kance-
lárii kc Modra alebo v sieti 
ticketportal. Viac na www.
kcmodra.sk. (mk)Tanečný dom Modra

tanečný dom je priestor pre kaž-
dého dospeláka, ktorý si chce za-
tancovať a zabaviť sa. Modran-
ský folklórny súbor Magdalénka 
prichádza s ponukou štyroch te-
matických tanečných domov, na 
ktorých sa môžete naučiť ľudové 
tance i piesne. na prvý tanečný 
dom vás pozývame už v sobotu 4. 
marca. 
Bude sa konať v kultúrnom dome 
v Modre a má dve časti. Prvá je 
zameraná na výuku jedného ale-
bo dvoch tancov, ktoré si účastní-
ci potom môžu vyskúšať v druhej 
časti - tancovačke. hrať im k to-

mu bude živá ľudová muzika. 
V rámci cyklu tanečných domov 
skúsení lektori (tanečníci) a hu-
dobníci postupne predstavia a zo-
známia účastníkov so strofickými 
tancami hruška, Židofka, Sotyš, 
Mazurka, Japančardáš a ich ob-
meny z jednotlivých obcí, ale aj 
s tancami Frišká či Lendler (pred-
chodca valčíka, čardáš) a ľudový-
mi piesňami, melódiami či krojmi, 
ktoré k tomu neodmysliteľne pat-
ria. Srdečne vás pozývame. 
Viac informácií nájdete na www.
magdalenkamodra.sk a www.
kcmodra.sk. (mk)

„Už sa fašang kráti, už sa nenavráti“
Modranská kapustnica bude 25. februára
Fašiangové zvyky na Sloven-
sku tvoria pestrú paletu naj-
rozličnejších zábavne ladených 
obradov, sprievodov a stretnu-
tí miestneho spoločenstva. 
V Modre už tradične oslávime 
fašiangy obľúbenou súťažou 
vo varení kapustovej polievky, 
dobrým jedlom, vínom a muzi-
kou. Pozývame vás na 13. roč-
ník podujatia Fašiangy v Mod-
re.

tradičné zimné podujatie sa 
uskutoční v sobotu 25. febru-
ára 2017 na priestranstve pred 
kultúrnym domom v Modre. 
Prihlásené súťažné tímy začí-
najú variť o 9.00 hod. Použi-
té suroviny, vône, vizáž a chu-
te navarených kapustníc budú 
hodnotiť porotcovia aj návštev-
níci. koštovanie polievok začí-
na o 12.00 hodine (ochutnávať 
môže každý, kto si zakúpi mis-

ku, lyžicu a hodnotiacu vstu-
penku). Oslavovať budeme spe-
vom, tancom, dobrým jedlom 
a všeličím vhodným na zvla-
ženie hrdla. Modranský spolok 
vinárov a vinohradníkov Vincúr 
ponúkne fašiangovú ochutnáv-
ku vín, modranské gazdinky na-
pečú sladké šišky a mäsiar po-
núkne zakáľačkové špeciality. 
Spolu s miestnymi folklórnymi 
a ochotníckymi súbormi pripra-

vujeme fašiangový sprievod, 
ktorý v mestách v minulosti 
spestroval toto veselé obdobie 
roka.
Program: 
 9.00: začiatok varenia kapust-
nice (doba varenie 9.00 - 12.00 
h)
10.30 - 12.00: fašiangový sprie-
vod maškár, do spevu i do tanca 
zahrá Šenkvická muzika
10.00 - 15.00: ochutnávka vín 
Spolku Vincúr
12.00: začiatok koštovania ka-
pustníc
13.00 - 14.00: Šenkvická muzi-
ka, ľudová hudba
14.30: vyhodnotenie súťaže vo 
varení 
Vo večerných hodinách ukončí 
fašiangy veselá Fašiangová zá-
bava v Dome kultúry kráľová 
spojená so symbolickým pocho-
vávaním basy (20.00 hod, orga-
nizátor OZ kráľovan). (mk)

FAŠIANGY v Modre
súťaž vo varení kapustnice
ochutnávka vín spolku Vincúr
fašiangový sprievod www.kcmodra.sk

sobota
25. 2.
2017
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OLIMI zubná ambulancia, s.r.o.
Kostolná 3, Modra

oznamuje, že zubná ambulancia 
MUDr. Karlika je v plnej prevádzke.

Svoje služby ponúka aj novým pacientom za výhodné ceny.

Kontakt ambulancia:
033/ 640 81 13
(počas ordinačných hodín)
mobil:
0902/ 883 600,
0903/ 785 346

Pondelok: 13:00 - 18:30
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 13:00 - 18:30
Štvrtok: 8:00 - 15:00
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Činnosť Kultúrneho centra Modra v roku 2016 
Kultúrne centrum Modra je mestská organizácia, ktorej cen-
trami diania sú Kultúrny dom, Mestská knižnica a Kino Mier. 
Naše poslanie sa dá rozdeliť do troch hlavných oblastí: vytvá-
rame a organizujeme kľúčové celomestské kultúrne podujatia, 
tvoríme množstvo menších akcií zameraných na rôzne druhy 
umenia a žánre, poskytujeme zázemie pre miestne komunity, 
združenia a organizácie a podporujeme rozvoj miestnej tvor-
by, tradícií a vzdelávania v oblasti kultúry. 

Aktivity a podujatia
Rok 2016 bol pre naše centrum 
náročný a zároveň veľmi pes-
trý. kc prevzalo pod svoju stre-
chu organizáciu všetkých kľúčo-
vých kultúrnych podujatí mesta. 
Rok sme začali s veľkou výzvou, 
koncepčne a produkčne pripraviť 
pietnu spomienku pri príležitosti 
160. výročia úmrtia Ľ. Štúra. Vy-
vrcholením celodenného progra-
mu bol veľkoryso komponovaný 
alegorický sprievod, ktorý bol re-
konštrukciou pohrebného sprie-
vodu z januára 1856 a pietna spo-
mienka na modranskom cintoríne, 
na ktorej sa zúčastnil aj Minister 
kultúry SR Marek Maďarič.
V druhej polovici roka nás čakala 
ďalšia veľká výzva - dramaturgia 
a organizácia Modranského vi-
nobrania, ktorá pre nás znamena-
la niekoľko mesiacov intenzívnej 
práce. Myslím si, že sa nám po-
darilo obsahovo posunúť oberač-
kové slávnosti smerom k skutoč-

ným tradíciám a oslave vinárstva, 
vinohradníctva, úrody a krajiny. 
Verím, že sme skvalitnili drama-
turgiu podujatia i ponuku progra-
mov pre rodiny s deťmi. Osobne 
hodnotím vinobranie ako veľmi 
úspešné. Okrem toho sme samo-
zrejme pripravili a zrealizovali 
pravidelné podujatia ako Fašian-
gy, veselé kráľovské hodovanie, 
čarovnú noc literatúry, mimoriad-
ne obľúbený Modranský piknik na 
lúke Otčenáška, dva letné hudob-
né festivaly Medzinárodný gitaro-
vý festival a hudba Modre, Dni 
európskeho kultúrneho dedičstva 
i adventnú Modru s úspešným ad-
ventným koncertom zboru Lúčni-
ca a tradičným Vianočným zasta-
vením. Všetky podujatia vznikajú 
v úzkej spolupráci s množstvom 
miestnych partnerov.

Srdcové záležitosti
Veľmi nás baví aj práca na komor-
nejších podujatiach, ktoré nám 

prinášajú priamy kontakt s divák-
mi a silné zážitky. Miestom literár-
nych zážitkov bola pre nás (a ve-
ríme, že aj pre návštevníkov) naša 
nová letná čitáreň pri Mestskej 
knižnici, ktorú sme prvýkrát otvo-
rili v júni a v lete sme v nej orga-
nizovali autorské čítania. Vznik-
la úpravou malého pozemku pri 
kultúrnom dome. Ďalší zaujímavý 
priestor, ktorý sme si obľúbili, je 
historická radnica a jej nádvorie. 
V radnici sa podarilo zrealizovať 
niekoľko krásnych výstav a na ná-
dvorí radnice sme v auguste spo-
jazdnili letné kino pod hviezda-
mi, ktoré sa stretlo s mimoriadne 
dobrým ohlasom. Jeseň prinies-
la množstvo podujatí, ktorými si 
Modra pripomenula nedožité 80. 
narodeniny spisovateľa Vincen-
ta Šikulu. kc sa zapojilo pro-
dukciou scénického čítania, ktoré 
autorsky pripravil Daniel hevier 
a režijne uchopil Patrik Lančarič. 
Spolu so všetkými účinkujúcimi 
sa nám podarilo vytvoriť jedineč-
nú spomienku na V. Šikulu a zapl-
niť veľkú sálu kultúrneho domu.

Investície
V roku 2016 sme kapitálové vý-
davky investovali najmä do budo-
vy kultúrneho domu. V lete sme 
opravili vstupné schodisko výme-

nou nevhodnej dlažby za terrazo-
vé schody. na jeseň sme opravili 
ploché časti striech na kD, takže 
do jeho priestorov viac nezateká. 
koncom roka sme taktiež opra-
vili prasknutú severnú stenu kD. 
V decembri sme zrealizovali opra-
vu a výmenu kanalizácie v kine 
Mier. Ešte začiatkom roka 2016 
sme vyhlásili verejnú obchodnú 
súťaž na prenájom priestoru Bis-
tra v kine Mier, ktorá priniesla 
nového nájomcu a rekonštruk-
ciu priestoru, ktorý dnes úspešne 
funguje ako Bistro kinečko. In-
vestovali sme aj do stránky www.
kcmodra.sk, kde nájdete ponuku 
kultúrnych programov v Modre. 
V roku 2016 sme získali dotá-
cie na sedem rôznych projektov 
z BSk a FPu.
Ďakujem kolegom z kultúrneho 
centra za ich skvelú prácu, Mes-
tu Modra za výbornú spoluprácu, 
všetkým našim návštevníkom za 
podporu a dlhoročným partnerom, 
združeniam a súborom za ich po-
moc a spoluprácu pri realizácii 
všetkých nápadov a podujatí. Ve-
rím, že aj v roku 2017 vám prine-
sieme veľa zaujímavých umelec-
kých a kultúrnych zážitkov. 

Marcela KVETKOVÁ, 
riaditeľka Kultúrneho 

centra Modra 

Novoročný stolnotenisový turnaj seniorov Modry
V sobotu 14. januára 2017 sa v priestoroch telocvične Gym-
názia K. Štúra uskutočnil II. ročník novoročného stolno-
tenisového turnaja seniorov mesta Modry. Turnaja sa zú-
častnilo 13 hráčov, mužov-seniorov. Hráči boli rozdelení do 
dvoch vekových kategórií.

V skupine nad 70 rokov bo-
li prihlásení 3 hráči. Odohrali 
medzi sebou dvojkolový turnaj.
najlepšie si počínal Vincenc 
Mráz a získal 1. miesto. Druhé 
miesto si vybojoval Martin Ja-
vor a na 3. mieste skončil Vla-
dimír košnár. kategórie do 70 
rokov sa zúčastnilo 10 prete-
károv. V tejto vekovej kategó-
rii si najlepšie počínal Ľudovít 
Pavlík, 2. miesto obsadil Fran-
tišek Gašparovič a na 3. mies-
te sa umiestnil Pavol Bakalár. 
Vyhodnotenie turnaja sa usku-

točnilo v priestoroch denného 
centra McSS Modra na Súke-
nickej ul. Úspešným hráčom 
boli odovzdané diplomy a me-
daily. Pre všetkých zúčastne-
ných pripravili členky Jednoty 
dôchodcov Slovenska Modra 
chutné občerstvenie, pri kto-
rom si všetci zúčastnení pose-
deli v družných rozhovoroch. 
JDS Modra sa týmto prihovára 
všetkým seniorkám a seniorom 
nášho mesta, a to nielen čle-
nom Jednoty, aby sa zapojili do 
podujatí organizovaných našou 

organizáciou (poznávacie zá-
jazdy, kultúra, šport, gastronó-

mia….). Všetci ste vítaní.
 (vlko)
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Predám viacúčelovú hospo-
dársku pílu (cirkulár) 
HVP 60A na priečne 

aj pozdĺžne rezanie dreva.

Po odklopení stolu sa dá v kývnej 
kolíske rezať palivové drevo. Má-
lo používaná, v cene sú dva pílo-
vé kotúče 600 mm, výkon 4kW. 

Cena 
550 EUR 
(pôvodná ce-
na 1100 EUR).

Kontakt tel. 
0948 688 685

Starší žiaci sezóna 2016/2017
Hádzanársky oddiel Slovan Modra
Tento rok sa v starších žiakoch zišli chlapci, ktorí sú do hádzanej úplne zbláznení. 
To znamená, že na tréningoch sa s nimi výborne pracuje. Sú zároveň veľmi súdržní 
a každú voľnú chvíľu venujú hádzanej. Na otázku redakcie Kde sa vidíš o takých 10 
rokov, niektorí z nich v tom majú celkom jasno. Vyberáme z odpovedí. Daniel Klú-
čik: vo veľkej hádzanej, Adam Granec: chcem hrať hádzanú vo veľkoklube, Dávid 
Mišových: mojou prioritou je profesionálna hádzaná alebo Filip Čík: chcel by som si 
zarábať hádzanou. Tak si ich predstavme, aké je družstvo starších žiakov HáO Slo-
van Modra pod vedením trénera Dávida Bernera?

Od začiatku sezóny sa snažíme chlapcov zod-
povedne pripravovať a motivovať na každý 
jeden zápas či turnaj. už teraz je u niekto-
rých vidieť, že by sa v budúcnosti radi živili 
tým čo, ich baví, teda hádzanou. Mnohokrát 
je u nich vidieť po nevydarenom zápase veľ-
kú sebakritiku a následne pokusy o zlepšenie 
a zvýšenie výkonnosti. Medzi chlapcami pa-
nuje pokojný kamarátsky vzťah, čo je dobré 
a častokrát trávia spolu čas nielen počas akcií 
klubu, ale aj vo svojom voľnom čase. V klu-
be dávame veľký dôraz na školské povinnos-
ti. komunikujeme s učiteľmi a informujeme 
sa o prospechu našich hráčov. Vo väčšine prí-
padoch majú dobré až výborné výsledky.
Ročníky 2002/2003 je jedno výnimočné 
družstvo, ktoré si kraľuje v Bratislavskom 
krajskom zväze, keď z doterajších 9 zápasov 
všetky vyhralo rozdielom triedy. Je veľmi 
dobré, ak sa niektorému chlapcovi veľmi ne-
darí, vždy je tam druhý, ktorý ho vie patrične 
nahradiť. Skladba družstva je konkurencie-
schopná aj takým družstvám ako majú naprí-
klad veľkokluby Dukla Praha, tatran Prešov, 
hc Zubří atď.
Družstvo je veľmi dobre vyvážené na všet-
kých postoch. Strelecky sa dokáže presadiť 
z každej hráčskej pozície. Výborným kríd-
lam zo základnej zostavy adamovi Granco-
vi a Dávidovi Mišovýchovi dobre sekundujú 
mladíci Peter Páleš a David klúčik. Mar-
tin hidaši hrajúci na poste strednej spojky 
vyniká v činnosti jeden na jedného. Streľ-
bu z väčších vzdialenosti majú zase vo svo-

jej náplni práce Filip Čik a Jakub Demovič. 
týmto ostrostrelcom vylepšujú strelecké po-
zície pivoti - Michal Frno, Dominik Rechto-
rík a v menšej miere aj Janko hronec, ktorý 
hrá hádzanú veľmi krátko a je pred ním ešte 
veľa roboty. V neposlednom rade nesmieme 
zabudnúť ani na našich dvoch brankárov, keď 
v minulosti bol jasná jednotka Filip Jurkovič, 
no v posledných zápasoch Daniel kľúčik na-
plno ukázal svoj potenciál. 
V roku 2016 chlapci štartovali na turnaji 
v Bratislave, kde obsadili 3. miesto. na skve-
lo obsadenom turnaji Dobiáš cup v Rožňo-
ve si vybojovali výborné druhé miesto. ná-
sledne chlapcov ešte čaká v januári domáci 
turnaj Memoriál Stanislava Škarčáka, turnaj 
v Považskej Bystrici, najväčší európsky tur-
naj Praha cup, turnaj v Brne a mnoho príprav-
ných zápasov v Maďarsku a Česku. Vyvrcho-
lením sezóny budú majstrovstvá Slovenska, 
kde sa budú naše želiezka v ohni snažiť napo-
dobniť minuloročný výkon našich majstrov-
ských dorastencov. Viac na: www.hoslovan-
modra.sk. (red)

Na fotografii: horný rad zľava - tréner Dávid 
Berner, Jakub Demovič, Martin Hidaši, Do-
minik Rechtorik, druhý rad - Filip Jurkovič, 
Dávid Mišových, Filip Čík, Adam Granec, 
Marko Jurkovič, Michal Frno, David Kľúčik, 
Ján Hronec, spodný rad - Lukáš Marušinec, 
Daniel Kľúčik. Vľavo dole vedúci družstva 
Marek Jurkovič a vpravo asistent trénera Mi-
chal Kosák a šofér Daniel Bartoš.

Memoriál 
Dr. Federiča

Dňa 7. januára 2017 sa v Modre, ako každý 
rok konal turnaj v rapid šachu jednotlivcov. 
Išlo o už 22. ročník Memoriálu Dr. Jozefa 
Federiča. hracím miestom sa tentokrát stala 
veľká a malá sála hotela Majolika. turnaja 
sa zúčastnilo 26 hráčov, najmä z okolitých 
klubov. turnaj prekonal svojou kvalitou 
naše očakávania, i keď účasť bola nižšia, 
než sme predpokladali. Prvých osem na-
sadených hráčov malo elo koeficient vyšší 
ako 2215. Memoriál napokon vyhral Matej 
kušiak z konkurenčného extraligového Šk 
Prakovce so ziskom 7,5 b a len vďaka lep-
šiemu pomocnému hodnoteniu odsunul na 
druhé miesto nášho minuloročného víťaza 
FM Jozefa Federiča ml. na treťom mieste 
sa umiestnil náš hráč IM Miroslav Maslík. 
Všetkým zúčastneným hráčom, ako aj or-
ganizátorom a rozhodcom patrí veľká vďa-
ka. Poďakovanie patrí najmä manažmen-
tu a pracovníkom hotel Majolika Modra, 
ktorí nám opätovne zabezpečili špičkové 
podmienky pre turnaj, ako aj sponzorom 
a mestu Modra. Bez ich podpory by tento 
tradičný turnaj nebolo možné zorganizo-
vať. (kiš)
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a

PIVNIČNÉ PRIESTORY 
NA PRENÁJOM

Prenajmem pivničné priestory 
60 až 100 m2 v Modre na námestí 

(Reštaurácia Pavúk, predtým U Richtára) 
vhodné na uskladnenie 

a prezentáciu vína a pod.

Kontakt tel. 0948 688 685
ubytovanie, široký výber jedál 

vrátane obedového menu
 

Pozývame vás do novootvorenej prevádzky 
Hotel Sebastian U Hoffera 

na Dukelskej 4 v Modre a ponúkame vám: 

Tešíme sa na vašu náštevu, 
kolektív Sebastian u Hoffera 

Prevádzka je otvorená od 7:00 - 22:00 
každý deò, obedové menu podávame 

od 10:30- do 14:00, 
vybra  si môžete zo 6 druhov jedál: 

predjedlo, polievka, hlavné jedlo, dezert 
za cenu 4,70 €. 

Tešíme sa na Vás  
v novom roku,  

želáme Vám veľa  
zdravia a šťastia

Veľká vďaka Vážení zákazníci 
za Vašu priazeň a podporu 

v roku 2016.

 VAJANSKÉHO 54, MODRA 
(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK
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Kultúrno-spoločenské podujatia 
v mesiaci február 2017

5. 2., 19.00 h: Hlasné čítanie, F. M. Dostojev-
skij: Bratia karamazovovci, miesto: kultúrny 
dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: klub hlas-
ného čítania, www.kcmodra.sk

5. 2., 15.30 h.: Biblický karneval, Karneval 
masiek predstavujúcich osobu alebo vec zo 
Svätého písma, kategórie: individuálne a sku-
pinové, miesto: Súkromné centrum voľného 
času, telocvičňa, organizátor: ScVČ a Rím-
sko-katolícka farnosť v Modre, +421 33 640 
07 02, www.scvcmodra.sk

9. 2. 2017, 19:00 Modré hory/Dobré slohy, 
Lyrik a Bene z kapely Modré hory predstavia 
v rozhovore s Michalom kaščákom svoju čer-
stvo vydanú knihu, miesto: pivnica u pradeda, 
organizátor: artfórum Pezinok, kc Modra

10. 2., 18.00 h: Cigánski diabli - fašiango-
vý koncert, miesto: kultúrny dom Ľ. Štúra 
v Modre, vstupné: 13 €, Predpredaj vstupeniek 

v kancelárii kc Modra a v sieti ticketportal, 
organizátori: cigánski Diabli, kc Modra, 
+421 33 647 21 12, www.kcmodra.sk

11. 2., 16.00 - 21.00 h: IX. ročník Ochut-
návky vín mladých vinárov, - viac ako 350 
vzoriek vín zo Slovenska a zahraničia, miesto: 
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, 
organizátor: SOŠVO v Modre, +421 33 647 
25 80

14. 2., 19.00 h - Literárny večer s Máriusom 
Kopcsayom, Spisovateľ a publicista Márius 
kopcsay v autorskom čítaní predstaví prózy 
o láske Veselé príhody z prázdnin, Zbytočný 
život a Medvedia skala, miesto: Mestská kniž-
nica v Modre (kultúrny dom), organizátor: 
Mestská knižnica, kultúrne centrum Modra, 
+421 33 647 21 12, www.kcmodra.sk

25. 2. 2017, 9.00 - 15.00: Fašiangy v Mod-
re, Modranská kapustnica - súťaž, cena vstu-

penky: 2,50 €, miesto: priestranstvo pred kD 
v Modre, organizátori: kultúrne centrum 
Modra, Spolok Vincúr, +421 33 647 21 12, 
kontakt@kcmodra.sk, www.kcmodra.sk

25. 2., 20.00 h: Fašiangová zábava, zábava 
s tradičným pochovávaní basy, hudba: happy 
song z trnavy, miesto: kultúrny dom kráľová, 
organizátor: OZ kráľovan, +421 902 691 781

26. 2., 17.00 h: Nedvědovci - Franta a Voj-
ta s kapelou, 100 minút najkrajších pesničiek 
„Bratov nedvědovcov“, Predpredaj: 9 € / kan-
celária kc, Sokolská 8 (v pracovnom čase od 
8.00 - 16.00 h), 10 € / ticketportal a 12 € / na 
mieste, miesto: kultúrny dom Ľ. Štúra v Mod-
re, organizátor: umelecká agentúra eŠ 77, 
kultúrne centrum, +421 33 647 21 12, kon-
takt@kcmodra.sk, www.kcmodra.sk

Pripravujeme
4. 3. 2017, 19.00: Tanečný dom, tancovačka 
na ľudovú nôtu pod vedením skúsených lek-
torov a so živou muzikou, miesto: kultúrny 
dom Modra, organizátor: DFS Magdalénka, 
kc Modra. (kc)

1. 2. – STR – 19.00
PATERSON – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Paterson / Réžia: Jim Jarmusch / USA 
2016 / dráma, komédia / 113 min / ČT / MP 15

2. 2. – ŠTV – 19.00
PYROMAN
4€ / Pyromanen / Réžia: Erik Skjoldbjærg / ŠVE/ 
NÓR/DÁN 2016 / dráma / 110 min / ČT / MP 15

3. 2. – PIA – 19.00
KRUHY
4€ / Rings / Réžia: F. Javier Gutiérrez /
USA 2017 / horor / 102 min / ST / MP 12

4. 2. – SO – 16.30
PSIA DUŠA
4€ / Dog´s Purpose / Réžia: Lasse Hallström / 
USA 2017 / rodinný / 100 min / ST / MP 12

4. 2. – SO – 19.00
RESIDENT EVIL: Posledná kapitola
4€ / Residen Evil: The Final Chapter / Réžia: Paul 
W.S. Anderson / USA 2017 / akčný, horor / 106 
min / ST / MP 15

5. 2. – NE – 16.30
DIVOKÉ VLNY 2
4€ / Surf´s Up: Wave Mania / Réžia: Henry Yu / 
USA 2017 / animovaný / 84 min / SD / MP

5. 2. – NE – 19.00
MILUJEM ŤA MODRO
4€ / Miluji tě modře / Réžia: Miloslav Šmídmajer 
/ ČR 2016 / romantická komédia / 90 min /
OV / MP 12

7. 2. – UT – 19.00
MŔTVY MUŽ – Kolekcia Jima Jarmuscha
2€ / 4€ / Dead Man / Réžia: Jim Jarmusch / USA/
JAP/NEM 1995 / dráma, western / 121 min /
ČT / MP 15

8. 2. – STR – 19.00
NEBO A ĽAD – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Le glase at le ciel / Réžia: Luc Jacquet / 
FRA 2015 / dokument / 89 min / ČT / MP 12

9. 2. – ŠTV – 19.00
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY
4€ / Fifty Shades Darker / Réžia: James Foley 
/ USA 2017 / erotický triler / 117 min / ST / MP 18

10. 2. – PIA – 19.00
SPOJENCI
4€ / Allied / Réžia: Robert Zemeckis / USA 2016 / 
vojnový, romantický / 124 min / ST / MP 12

11. 2. – SO – 16.30
LEGO® BATMAN VO FILME
4€ / The Lego® Batman Movie / Réžia: Chris Mc-
Kay / USA 2017 / animovaný / 104 min / SD / MP

11. 2. – SO – 19.00
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY
4€ / Fifty Shades Darker / Réžia: James Foley 
/ USA 2017 / erotický triler / 117 min / ST / MP 18

12. 2. – NE – 16.30
LEGO® BATMAN VO FILME
4€ / The Lego® Batman Movie / Réžia: Chris Mc-
Kay / USA 2017 / animovaný / 104 min / SD / MP

12. 2. – NE – 19.00
ODYSEA
4€ / L‘odyssée / Réžia: Jérôme Salle / FRA 2016 / 
dobrodružný / 122 min / ČT / MP 15

14. 2. – UT – 19.00
MIMO ZÁKON – Kolekcia Jima Jarmuscha
2€ / 4€ / Down by Law / Réžia: Jim Jarmusch / 
USA/NEM 1986 / dráma, komédia / 107 min / 
ČT / MP 15

15. 2. – STR – 19.00
REALITA – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Réalité / Réžia: Quentin Dupieux /
FRA/USA 2014 / dráma, komédia / 95 min /
ČT / MP 12

16. 2. – ŠTV – 19.00
MLČANIE
4€ / Silence / Réžia: Martin Scorsese / USA/MEX 
2017 / historický / 161 min / ČT / MP 12

17. 2. – PIA – 19.00
LIEK NA ŽIVOT
4€ / A Cure of Wellness / Réžia: Gore Verbinski 
/ USA/NEM 2017 / mysteriózny triler / 146 min 
/ ST / MP 15

18. 2. – SO – 16.30
OZZY
4€ / Ozzy / Réžia: Alberto Rodriquez, Nacho La 
Casa / ŠPA 2017 / animovaný / 91 min / SD / MP

18. 2. – SO – 18.30
RÓMEO A JÚLIA – William Shakespeare
8€ / Roméo et Juliette / Réžia: Éric Ruf / Comedie 
Francaise Paríž  / 2h 45min / ČT / MP 12

19. 2. – NE – 16.30
DIVOKÉ VLNY 2
4€ / Surf´s Up: Wave Mania / Réžia: Henry Yu / 
USA 2017 / animovaný / 84 min / SD / MP

19. 2. – NE – 19.00
T2 TRAINSPOTTING
4€ / T2 Trainspotting / Réžia: Danny Boyle /
VB 2017 / dráma / 109 min / ST / MP 15

21. 2. – UT – 19.00
KÁVA A CIGARETY – Kolekcia Jima Jarmuscha
2€ / 4€ / Coffe and Cigarettes / Réžia: Jim Jar-
musch / USA/JAP/TAL 2003 / dráma, komédia / 
95 min / ČT / MP 12

22. 2. – STR – 19.00
RODINNÉ ŠTASTIE – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Ernelláék Farkaséknál / Réžia: Szabolcs 
Hajdu / MAĎ 2016 / dráma, komédia / 81 min / 
ČT / MP 12

23. 2. – ŠTV – 19.00
LION
4€ / Lion / Réžia: Garth Davis / USA 2015 / živo-
topisná dráma / 129 min / ČT / MP 12

24. 2. – PIA – 19.00
T2 TRAINSPOTTING
4€ / T2 Trainspotting / Réžia: Danny Boyle / VB 
2017 / dráma / 109 min / ST / MP 15

25. 2. – SO – 16.30
LEGO® BATMAN VO FILME
4€ / The Lego® Batman Movie / Réžia: Chris Mc-
Kay / USA 2017 / animovaný / 104 min / SD / MP

25. 2. – SO – 19.00
JOHN WICK 2
4€ / John Wick 2 / Réžia: Chad Stahelski /
USA 2017 / akčný, triler / ST / MP 12

26. 2. – NE – 16.30
BODI: PSIA SUPERSTAR
4€ / Rock Dog / Réžia: Ash Brannon / USA/ČÍNA 
2016 / animovaný / 80 min / SD / MP

26. 2. – NE – 19.00
MUZZIKANTI
4€ / Muzzikanti / Réžia: Dušan Rapoš / ČR 2017 / 
hudobný / 109 min / OV / MP 12

28. 2 – UT – 19.00
TAJOMNÝ VLAK – Kolekcia Jima Jarmuscha
2€ / 4€ / Mystery Train / Réžia: Jim Jarmusch 
/ USA/JAP 1989 / dráma, komédia / 113 min / 
ČT / MP 15

WWW.KINOMODRA.SK

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

PROGRAM FEBRUÁR


