
Fašiang sa už kráti, už sa nenavráti...
Takýto podtitul nieslo tohtoročné fašiangové veselenie v Mod-
re. Celomestský cyklus podujatí opäť zahŕňal množstvo ple-
sov, zábav a karnevalov. Hodovalo a tancovalo sa v školách, 
v kluboch a najmä v kultúrnom dome. Ten bol tak ako každo-
ročne strediskom zábavy a hojnosti od začiatku až po koniec 
fašiangového času. Obdobie fašiangov býva aj obdobím za-
káľačiek, jedenia, pitia a veselosti a najmä našej modranskej 
kulinárskej súťaže Modranská kapustnica.

V týchto dňoch sa fašiang však 
pomaly, ale isto kráti, Popolcovou 
stredou nastane čas pôstu a odrie-
kania. Modrania veľmi dobre ve-
dia, ako sa udržujú tradície. Spo-
ločne pripravili aj tradičné zimné 
podujatie Fašiangy v Modre. Ve-
selenie využil v našom meste 
azda každý. Mladí i tí starší. Fa-
šiangy boli minimálne také vese-
lé, ako tie predošlé. Plesali sme na 
plesoch a karnevaloch. Každý ur-

čite navštívil aspoň jeden z mno-
hých, ktoré v Modre pripravovali 
organizácie, združenia a školy. Už 
tradične plesali športové kluby, 
futbalisti, hádzanári, ktorí okrem 
zábavy aj zbilancovali uplynulý 
rok oceňovaním najlepších hrá-
čov sezóny, obyvatelia Kráľovej 
mali fašiangovú zábavu v mas-
kách, deti z našich škôl ukázali, 
za čo všetko sa dokážu preoblie-
cť, rodičia tancovali na školských 

plesoch a naši svižní seniori sa 
tiež pozvŕtali na parkete. Neza-
búdame spomenúť ani veselých 
chlapcov z Domova sociálnych 
služieb Merema a ich kamarátky, 
či deti z centra voľného času. Tí sa 
na obľúbenom Biblickom karne-
vale zahrali rôzne scénky čerpané 
z príbehov v Biblii. Lákadlom na 
všetkých karnevaloch a plesoch, 
býva ako inak, zaujímavá a pestrá 
tombola, ktorú venujú pre plesa-
júcich štedrí sponzori. 
Koniec fašiangov v Modre už 
neodmysliteľne patrí súťaži vo 
varení Modranskej kapustnice 
a večernému symbolickému po-
chovávaniu basy. Vône mäsa, 
klobások, kapusty a pocukrova-
ných šišiek, k tomu dobrá nálada 
a smiech, také bývajú fašiangy. 

Tie naše modranské, nám sprí-
jemnili maškary a domáce fol-
klórne súbory. O tom, kto navaril 
najlepšiu kapustnicu, čo dobré do 
nej pridal, kto napiekol najlepšie 
šišky a rozlieval chutné vínka sa 
dozviete v nasledujúcom vydaní 
MZ. (red)

Na fotografii: Postavy z Biblie sa 
predstavili na tradičnom karneva-
le Centra voľného času v Modre.

Uzávierka 
Modranských Zvestí

Marcová uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 15. 
marca 2017 do 12.00 hodiny. 
Kontakt pre tipy, príspevky a in-
zerciu: zvesti@mediamodra.sk. 
 (red)
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O čom rokovali poslanci
Deviateho februára 2017 sa uskutočnilo 21. zasadnutie poslan-
cov Mestského zastupiteľstva mesta Modry. Okrem iných po-
slanci prijali aj nasledovné uznesenia. 

MsZ zobralo na vedomie: 
• Správu o kontrolnej činnosti 
za rok 2016
• Správu č. 8/HK/2016 z kon-
troly zákonnosti, účelnosti 
a efektívnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami pri-
delenými z rozpočtu mesta za 
rok 2015 v Materskej škole SNP 
14 Modra
• Stanovisko Okresného úradu 
Bratislava, odbor výstavby a by-
tovej politiky podľa ust. § 25 
zákona č. 50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom po-
riadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov zn.: OU-
BA-OVBP1-2017/9838-BLM 
zo dňa 01.02.2017 k Návrhu 
Územného plánu mesta Modra - 
Zmeny a doplnky č. 1/2016 
• dôvodovú správu o preroko-
vaní Návrhu Zmien a doplnkov 

č. 1/2016 v zmysle predložené-
ho materiálu

Poslanci schválili: 
• návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 
1/2013, ktorým sa určuje výš-
ka dotácie na mzdy a prevádz-
ku škôl a školských zariadení na 
území Mesta Modra v predlože-
nom znení
• návrh Zmien a doplnkov 
č.1/2016, ktorej spracovateľom 
je spoločnosť Vaškovič Urbanis-
ti s.r.o., Ing. arch. Peter Vaško-
vič, Kominárska ul. č. 2,4, 831 
04 Bratislava, v spolupráci: Ing. 
Mária Krumpolcová - AŽ Pro-
jekt
• vyhodnotenie stanovísk a pri-
pomienok uplatnených pri pre-
rokovaní Návrhu Zmien a do-
plnkov č.1/2016, ktoré tvorí 
prílohu tohto materiálu

• Všeobecne záväzné nariade-
nie mesta Modra č. 1/2017, kto-
rým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu mesta Modra 
v znení zmien a doplnkov
• prerozdelenie finančných 
prostriedkov z rozpočtu mes-
ta na dotácie v oblasti športu na 
rok 2016 pre žiadateľov (pozri: 
www.modra.sk)
• vyhlásenie dobrovoľnej 
zbierky určenej na vybudova-
nie a sprístupnenie turistsickej 
rozhľadne Veľká Homoľa
• Memorandum o spolupráci 
medzi mestom Modra a Sloven-
ská ľudová majolika, a.s. vo veci 
záchrany tradície výroby mod-
ranskej keramiky typickej pre 
región mesta Modry a projekte 
vytvorenia Centra kreatívnej ke-
ramiky
• úpravu programového rozpoč-
tu na rok 2017 nasledovne: 
Bežné príjmy 6 179 720
Kapitálové príjmy 300 000
Príjmové finančné operácie
 547 800
Celkové príjmy 7 027 520 
Bežné výdavky 6 046 520

Kapitálové výdavky 884 000
Výdavkové finančné operácie
 97 000
Celkové výdavky 7 027 520

Mestské zastupiteľstvo po pre-
rokovaní materiálu vyslovilo 
predbežný súhlas so zámerom 
vybudovania exterierového ih-
riska v spolupráci so Sloven-
ským zväzom ľadového hokeja 
na pozemku vo vlastníctve mes-
ta a uložilo mestskému úradu 
doručiť do 15. 2. 2017 v zmysle 
podmienok výzvy zväzu ofici-
álnu žiadosť o vybudovanie ih-
riska. Mestské zastupiteľtsvo si 
vyhradzuje právo po záväznom 
schválení vybudovania exterie-
rového multifunkčného ihriska 
rozhodnúť o schválení prenáj-
mu pozemku mesta za účelom 
realizácie stavby a to z dôvodu 
hodného osobitého zreteľa v tr-
vaní na dobu určitú: 40 rokov, za 
nájomné vo výške: 1,00 eur/ za 
celé obdobie prenájmu.
Plné znenia všetkých prijatých 
uznesení nájdete na www.mod-
ra.sk. (red)

Nová rozhľadňa 
V roku 1894 sa po prvýkrát turistická rozhľadňa na Veľkej 
Homoli stala súčasťou krajinného rázu Malých Karpát, a to 
vďaka Modranskému turistickému spolku. Po desaťročiach 
pripomenul význam takejto stavby známy modranský turista 
a značkár Milan Ružek, z iniciatívy ktorého bola v roku 2001 
postavená nová drevená rozhľadňa. 

Na výstavbe a udržiavaní sa 
v rámci dobrovoľných aktivít 
podieľali aj členovia Modran-
ského turistického spolku, skau-
ti a mnohí ďalší zanietení oby-
vatelia Modry, Pezinka a okolia. 
Práca na výstavbe rozhľadne tak 
spojila širokú komunitu. Dvad-
sať metrová rozhľadňa sa tý-
čila na vrchole Veľkej Homole 
takmer 16 rokov. Posúdenie jej 
statiky odborníkmi začiatkom 
jesene 2016 ukázalo nenávratné 
poškodenie drevenej konštrukcie 
stavby. Odporúčaním statika zo-
stáva stavbu odstrániť a nahradiť 
ju novou. V súčasnosti je preto 
rozhľadňa z bezpečnostných dô-
vodov pre verejnosť uzatvorená.  
Vedenie mesta Modry sa roz-
hodlo podporiť osobitnú a vý-

nimočnú funkciu rozhľadne na 
Veľkej Homoli a vzápätí ini-
ciovalo stavbu novej rozhľad-
ne. Poslanci mestského zastupi-
teľstva vyčlenili v rozpočte pre 
rok 2017 na stavbu sumu 60 000 
eur. Na riadenie projektu novej 
rozhľadne bol zostavený pra-
covný tím zložený z poslancov, 
turistov a odborníkov, ktorý sa 
bude dôsledne zaoberať koordi-
novaním príprav a dohliadaním 
na realizáciu stavby. O finančnej 
podpore sme rokovali s vedením 
Bratislavského samosprávneho 
kraja a Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Malé Karpa-
ty. Poslankyne a poslanci na os-
tatnom zasadnutí zastupiteľstva 
odsúhlasili aj založenie verejnej 
zbierky, v rámci ktorej bol zria-

dený transparentný účet. 
V súčasnosti dokončuje-
me podrobné podklady 
pre vyhlásenie verejnej 
architektonickej súťaže, 
z ktorej vzíde autor no-
vého projektu. Veríme, 
že týmto počinom oži-
víme charakteristickú 
a reprezentatívnu črtu 
na území Modry, kto-
rá sa stala cieľom výle-
tov a výrazne pomáha 
k posilneniu turistickej 
atraktivity nášho regió-
nu. 
Juraj PETRAKOVIČ, 

primátor

Na fotografii: Rozhľad-
ňa na Veľkej homoli

Transparentný účet pre verejnú zbierku
Mestské zastupiteľstvo mesta 
Modry na svojom 21. zasad-
nutí dňa 9. 2. 2017 schválilo 
uznesením č. 28/21/2017 vy-
hlásenie dobrovoľnej zbierky 
určenej na vybudovanie a sprí-
stupnenie turistickej rozhľadne 

Veľká Homoľa.

Číslo transparentného účtu:
Mesto Modra - Veľká Homoľa
SK40 0900 0000 0051 2427 
3767
 (red)
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Memorandum na záchranu tradície majoliky
Mestské zastupiteľstvo mesta Modry na svojom februárovom 
zasadnutí schválilo Memorandum o spolupráci mesta Modry 
a Slovenskej ľudovej majoliky, a. s. pri záchrane tradície výro-
by modranskej keramiky typickej pre región a na projekte vy-
tvorenia Centra kreatívnej keramiky.

Čo je cieľom Memoranda a aké 
pre mesto z neho plynú záväzky 
sme sa opýtali primátora mes-
ta Modry Juraja Petrakoviča 
a predsedníčky predstavenstva 
Slovenskej ľudovej majoliky, a. 
s. a zároveň predstaviteľky pro-
jektu Centra kreatívnej kerami-
ky Miriam Fuňovej.
„V Memorande je deklarovaný 

spoločný záujem signatárov na 
záchrane a obnovení tradície 
výroby majoliky, je to formál-
ne potvrdenie toho, že nášmu 
mestu nie je osud našich tradič-
ných hodnôt ľahostajný. Naplne-
ním Memoranda bude zriadenie 
Centra kreatívnej keramiky (viac 
o zámere v MZ č. 10/2016), pri-
navrátenie výroby tradičnej ma-

joliky a zvýšenie záujmu širokej 
spoločnosti na ochrane kultúr-
neho dedičstva regiónu mes-
ta Modry,“ hovorí M. Fuňová. 
Z praktického hľadiska je Me-
morandum významnou prílohou 
ku žiadostiam o externé finan-
covanie, ktorú požadujú orga-
nizácie riadiace a administrujú-
ce grantové schémy, napríklad 
štrukturálne fondy Európskej 
únie. Podľa primátora Modry 
J. Petrakoviča pre mesto nevy-
plývajú z Memoranda žiadne 
náklady ani iné záväzky. „Me-
morandum sa dá s okamžitou 

platnosťou kedykoľvek vypove-
dať, aj bez udania dôvodu. Mest-
ské zastupiteľstvo však svojím 
hlasovaním potvrdilo, že je v zá-
ujme mesta zachovať tradície, 
zamestnanosť, ekonomickú silu 
regiónu, rozvíjať ho pre budúc-
nosť a aj mojou prioritou je zá-
chrana a obnova výroby kerami-
ky v Modre.“ 
Viac o tom, ako pokračuje Cen-
trum kreatívnej keramiky si mô-
žete vypočuť aj v reláciách rá-
dia Modra, ďalšie informácie 
nájdete aj na www.majolika-
modra.sk. (red)

Začiatok obstarávania Územného plánu Modry
 Z dôvodu potreby vypracovania komplexného územnopláno-
vacieho dokumentu, v ktorom bude navrhnutá nová koncepcia 
územného rozvoja Modry a kde budú premietnuté širšie územ-
né väzby mesta a jeho záujmového územia, v súlade s uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 11/21/2017 zo dňa 9. 2. 2017 a v súla-
de s ustanoveniami § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskor-
ších predpisov mesto Modra ako orgán územného plánovania 
a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie v rámci procesu 
prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnopláno-
vacej dokumentácie Územný plán mesta Modra dňom 1. 3. 2017.

Obstaranie územného plánu 
je v súlade s § 17 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení ne-
skorších predpisov, v zmysle 
ktorého sú orgány územného 
plánovania povinné obstarávať 
územnoplánovaciu dokumentá-
ciu v súlade s potrebami územ-
ného rozvoja a starostlivosti 
o životné prostredie v primera-
nom a hospodárnom rozsahu. 
Účelom je obstaranie územné-
ho plánu ako základného územ-
noplánovacieho dokumentu 
v rozsahu a obsahu zodpoveda-
júcom § 11 a príslušných usta-
novení § 13 stavebného zákona 
a ustanovení § 7, § 8 ods. 3, § 
9 a § 12 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Sloven-
skej republiky č.55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkla-
doch a územnoplánovacej do-
kumentácii.

Územný plán bude obstara-
ný v etapách: prípravné práce, 
prieskumy a rozbory (v rozsahu 
textovej, grafickej časti s iden-
tifikáciou problémov a formu-
láciou vstupov a návrhu po-
žiadaviek na riešenie návrhu), 
zadanie (v rozsahu textovej 
časti s grafickými prílohami), 
prerokovanie a schválenie za-
dania, koncept (v rozsahu tex-
tovej, grafickej časti, vo varian-
toch v rovnakom rozsahu ako 
návrh), prerokovanie konceptu 
- výsledkom je súborné stano-
visko, návrh (v rozsahu texto-
vej, grafickej časti v členení na 
smernú a záväznú časť) a pre-
rokovanie a schválenie návr-
hu. Územný plán je strategic-
kým dokumentom a preto bude 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

podliehať hodnoteniu vplyvov 
na životné prostredie.
V zmysle § 45 ods. 1 písm. a) 
a ods. 2 písm. a) stavebného 
zákona vypracovanie územno-
plánovacej dokumentácie patrí 
medzi vybrané činnosti vo vý-
stavbe, ktoré môžu v zmysle 
ods. 4 a ods. 5 citovaného pa-
ragrafu vykonávať len opráv-
nené osoby, t.j. fyzické oso-
by, ktoré získali oprávnenie na 
výkon týchto činností podľa 
osobitných predpisov (zákon 
č. 138/1992 Zb. o autorizova-
ných architektoch a autorizo-
vaných stavebných inžinieroch 
v znení neskorších predpisov), 
resp. právnické osoby, ak za-
bezpečia ich výkon oprávnený-
mi osobami. riešiteľský kolek-
tív pre vypracovanie územného 
plánu musí byť zostavený tak, 
aby tvoril komplexné profesij-
né zastúpenie pre spracovanie 
oblastí: urbanizmus a architek-
túra, doprava, technická vyba-
venosť, demografia a sociál-
na infraštruktúra, urbanistická 
ekonómia, životné prostredie, 
ochrana prírody a krajiny, ze-
leň, ochrana pamiatkového fon-
du, ochrana poľnohospodárskej 
pôdy a lesných pozemkov, na-
kladanie s odpadmi a pod. Hra-
nice riešeného územia územ-
ného plánu sú vymedzené 
katastrálnymi hranicami mesta.

Cieľom začatia prípravných 
prác je sústrediť využiteľné 
územnoplánovacie podklady 
a ostatné relevantné podkla-
dy na území mesta s určením 
ich záväznosti a vyhodnotením 
možností ich využitia. Dotknu-
té orgány štátnej správy, sa-
mosprávy, právnické a fyzické 
osoby, ktoré sa podieľajú na vy-
užití územia, ako aj občianska 
a odborná verejnosť má v tej-
to fáze možnosť zapojiť sa do 
procesu prípravy obstarávania 
predmetného územného plánu, 
poskytnúť relevantné podklady 
a formulovať svoje požiadavky, 
podnety, postrehy a odporúča-
nia, ktoré by bolo možné využiť 
pri jeho spracovaní. Tieto pod-
klady a podnety je možné podať 
do 31. 5. 2017 písomnou for-
mou do podateľne mestského 
úradu (Kancelária prvého kon-
taktu, Štúrova 59, 900 01 Mod-
ra), poštou na adresu : Mesto 
Modra, Dukelská 38, 900 01 
Modra alebo zaslať mailom na 
adresu: uzemnyplan@modra.
sk. Žiadosti o zmenu územné-
ho plánu podané do 1. 3.2017 
sa budú akceptovať, ich overe-
nie je možné na mestskom úra-
de v Modre, kontaktná osoba: 
Ing.arch. Zuzana Kolesárová, č. 
dverí 18. Ing. arch.

Zuzana KOLESÁROVÁ,  
MsÚ Modra
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Malé hliny, veľký podvod?
Wikipédia: Demagógia je spôsob 
manipulovania ľuďmi (najmä 
v politike), kedy je klamné a pô-
sobivé rečnícke vystupovanie vy-
užívané na získanie vplyvu, poli-
tickej podpory a moci. Namiesto 
vecného zdôvodňovania, pôsobí 
hlavne na predsudky a emócie 
slabo informovaných alebo emo-
tívne orientovaných ľudových 
más a je zameraná na ovládnu-
tie ich vedomia a uskutočňuje sa 
klamaním alebo inými nemorál-
nymi prostriedkami.
Pán primátor na zásadné otáz-
ky, ktoré som položil v príspev-
ku uverejnenom v MZ č. 1/2017, 
prečo teraz, prečo takéto rieše-
nie a aký bude prínos a dopad 
na mesto, vo svojej odpovedi 
nereagoval. Hovoriť o význa-
me a dôležitosti územného plá-
nu a súčasne ho nerešpektovať je 
demagógia. Vyhodnotiť obchod-
nú verejnú súťaže vyhlásením, že 
jediný súťažiaci najlepšie splnil 
podmienky súťaže je demagógia. 
Odvolávať sa na potreby mla-
dých je demagógia. V posled-
ných dvoch ročníkoch MZ som 
nenašiel žiaden článok p. primá-
tora, v ktorom by vysvetľoval 
zámer na zástavbu lokality “Ma-
lé hliny”. V MZ č. 9/2015 je len 
zmienka v rámci stručných infor-
mácií čo poslanci schvaľovali na 
MsZ a v č. 10/2016 oznam o vy-
hlásení verejnej obchodnej súťa-
že, bez zverejnenia podmienok 
súťaže, iba s odkazom na interne-
tovú stránku mesta. Výkres par-
celácie bol prvý raz zverejnený 
v odpovedi na môj článok v MZ 
1/2017 a na stránku mesta bol da-
ný až 30. 1. 2017. Moju výzvu na 
verejné prerokovanie projektu p. 
primátor ignoroval.

Áno, územný plán predpokladá 
zastavanie územia “Malé hliny” 
bytovou výstavbou, ale zadanie 
obchodnej verejnej súťaže ne-
rešpektovalo záväzné regulatívy 
v tom čase platného územné-
ho plánu, ktoré predpisovali pre 
toto územie veľkosť pozemkov 
pre rodinné domy min. 900m2, 
podlažnosť obytných domov 
max. 3 podlažia a vypracovanie 
urbanistickej štúdie na riešenie 
tohoto územia ako podkladu pre 
spracovanie následnej projekto-
vej dokumentácie. 
Platný územný plán nebol pri 
vypísaní verejno obchodnej sú-
ťaže „Malé hliny” rešpektovaný. 
V podmienkach súťaže bola veľ-
kosť pozemkov znížená na 550 
- 650m2 a podlažnosť obytných 
domov sa zvyšuje na 4 podla-
žia. Komisia územného pláno-
vania odporúčala vyhlásenie ob-
chodnej súťaže až po schválení 
Zmien a doplnkov ÚPN (zápisni-
ca komisie z 14. 6. 2016). Úpra-
va podmienok zástavby „Ma-
lých hlín” je zahrnutá v zmenách 
ÚPN, ktoré boli schválené až 9. 
2. 2017. Aj po zmenách však pre 
túto lokalitu zostáva požiadavka 
na urbanisticko-architektonickú 
štúdiu regulačného charakteru 
na preverenie intenzity zástavby. 
Znalecký posudok, ktorým bo-
la určená súčasná cena pozem-
ku nie je zverejnený. Nerozumel 
som slovám poslanca p. Jašeka, 
ktorý sa na MsZ 15. 12. 2016 vy-
jadril k ekonomickému vyhod-
notenie súťaže slovami: „Tu je 
to tak niekde na nule” - video-
záznam z rokovania, čas 54:30. 
Pravdepodobne porovnával pre-
daj celého pozemku za cenu 
v znaleckom posudku s cenou, 

ktorú mesto dostane za svoje 
zvyšné pozemky po vybudovaní 
IS. Verím, že sa p. Jašek k tomu-
to vyjadrí. 
Zmenšenie pozemkov a zvýše-
nie podlažnosti zvyšuje obytnú 
plochu a zisk developera, čo je 
jeho legitímnym záujmom. Vý-
stavbu inžinierskych sietí odplá-
ca mesto časťou pozemku vo vý-
mere navrhnutej firmou Atops, 
pričom výpočet, na základe čoho 
bolo rozdelenie pozemkov me-
dzi developera a mesto určené, 
je nezverejnený. Firma Atops 
predpokladá na území celkom 98 
rodinných domov a 14 obytných 
domov s cca 120 bytmi. Na čas-
ti pozemku určenom pre mesto 
bude 39 rodinných domov, ko-
munikácie, parkoviská a verejná 
zeleň. Všetky obytné domy a 59 
rodinných domov je na pozemku 
developera. Cena IS je pri kaž-
dom projekte známa až po vy-
pracovaní vykonávacích projek-
tov stavby. V štádiu prípravy je 
cena IS stanovená iba odhadom, 
ktorý nemôže byť použitý ako 
kvalifikovaný podklad pre pre-
vod pozemkov mesta.
Zmyslom verejnej obchodnej sú-
ťaže je transparentnosť a dosiah-
nutie čo najlepších podmienok 
pre mesto. Ale nie pri jedinom 
a hneď víťaznom uchádzačovi. 
V dokumente o vyhodnotení ve-
rejnej obchodnej súťaže „Malé 
hliny” sa iba formálne konštatu-
je, že do termínu uzávierky súťa-
že bola doručená jediná ponuka 
firmy Atops, s.r.o, tento jediný 
záujemca splnil podmienky sú-
ťaže a verejná obchodná súťaž 
bola úspešná. Žiadne podrobnos-
ti a vyhodnotenie ako boli jed-
notlivé body zadania splnené nie 

sú uvedené, celé vyhodnotenie 
trvalo podľa zápisu z komisie 1 
hodinu.
Ak mesto chce predať pozem-
ky na výstavbu domov a bytov, 
malo určiť výmeru pozemkov 
a urobiť podmienky na výstav-
bu atraktívne tak, aby cena za 
m2 pozemku mohla byť čo naj-
vyššia. Toto bolo úlohou štúdie, 
ktorú požaduje územný plán. 
Štúdia mala riešiť aj ďalšie otáz-
ky ako je doprava, napojenie na 
energie, vodu, kanalizáciu, vy-
bavenosť službami, ako tam bu-
dú ľudia žiť a ako sa začlenia do 
života mesta i ako bude územie 
súčasťou mesta a jeho rozvoja 
v budúcnosti. V slušnej, demo-
kratickej, transparentnej spoloč-
nosti sa patrí, aby takáto štúdia 
bola zverejnená a prerokovaná 
s občanmi. Táto štúdia mohla 
byť aj podkladom pre rokova-
nie s distribučnými spoločnosťa-
mi, či nemajú záujem s mestom 
spolupracovať pri investovaní 
a budovaní inžinierskych sietí. 
Príkladom takejto pre mesto uži-
točnej spolupráce je dokončenie 
odkanalizovania Modry a vybu-
dovanie kanalizácie na Kráľovej, 
ktoré financovala BVS.
Primátor a poslanci MsZ nie sú 
majiteľmi mesta, ale mestský 
majetok im bol iba zverený do 
správy. O zámeroch s naklada-
ním s majetkom obce sú povinní 
informovať, nie fakty zakrývať 
a nútiť občana do detektívnej 
práce, ak sa k nim chce dostať. 
Každý občan má právo na vlast-
ný názor na spravovanie vecí 
verejných a môj je, že spôsob, 
akým vedenie mesta rieši vyu-
žitie lokality „Malé hliny” je ne-
transparentný a pre Modru nevý-
hodný. Mlčaním by som tento 
projekt podporil.
 Ing. Dušan HANULA

Malé hliny
V januárových Modranských 
zvestiach pán primátor pred-
stavil svoj plán a plán Lepšej 
Modry na výstavbu rodinných 
a bytových domov v lokalite 
Malé hliny. Pán primátor pred-
pokladá, že mladí ľudia nebu-

dú odchádzať z nášho mesta 
do okolitých dedín, kde si mô-
žu zakúpiť stavebný pozemok 
a postaviť si rodinný dom, ale 
postavia si ho v lokalite Malé 
hliny. Nuž, každý mladý Mod-
ran by si radšej postavil rodin-
ný dom v Modre a najlepšie na 
pôde, ktorú vlastnia jeho pred-
kovia, rodičia alebo starí rodi-

čia. Takýto stavebný pozemok 
by bol určite lacnejší, ako sta-
vebný pozemok v okolitých 
obciach. Modrania, v našom 
meste bolo takýchto pozem-
kov dosť, ale na všetkých sa 
rozprestiera obrovské ochranné 
pásmo pamiatkovej zóny, kde 
sa stavať nemôže. Myslím si, že 
firma Atops nie je dobročinný 

spolok a za vybudovanie sietí 
technickej infraštruktúry v lo-
kalite Malé hliny si dá poriadne 
zaplatiť. Predpokladám, že sta-
vebné pozemky v tejto lokalite 
budú drahšie ako stavebné po-
zemky v okolitých obciach. Ná 
Modrané, zas je to šecko, šak 
víte kde.

Ivan BOJKOVSKÝ
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K Malým hlinám
Vážené Modranky a Modrania, 
vážení páni Bojkovský a Ha-
nula, ďakujem za váš záujem 
o dianie v meste a vaše otázky. 
Priestor Modranských zvestí 
nie je taký veľký, aby sme pod-
robne obsiahli celú problema-
tiku Malých hlín podľa vašich 
predstáv, na to by sme potre-
bovali možno aj celé vydanie 
novín, preto vás srdečne pozý-
vam na najbližšie plánované 
zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva, kde budeme spolu s po-
slancami venovať jeden blok 
prezentácii projektu, informá-
ciám, otázkam a odpovediam 
na túto tému. Zabezpečím aj 
účasť zástupcu víťaza verejno-
-obchodnej súťaže, aby ste ma-
li k dispozícii tie najdetailnejšie 
odpovede. Samozrejme, rád vás 
privítam aj v mestskom úrade. 
Vážení páni, veľmi si vážim 
zodpovednosť, ktorú mi Mod-
rania zverili vo voľbách, pre-

to obzvlášť dohliadam na to, 
aby s mestským majetkom bo-
lo nakladané s úctou, obozretne 
a prísnejšie, ako je litera legis-
latívy. Nie je však v mojej mo-
ci zabezpečiť, aby sa do akej-
koľvek súťaže prihlásil počet 
firiem, ktorý by vyhovoval va-
šim predstavám už zo samot-
ného názvu verejno-obchodná 
súťaž vyplýva, že je na zváže-
ní všetkých firiem pôsobiacich 
na trhu, či majú záujem prihlá-
siť sa. Legislatíva hovorí, že ak 
čo i len jeden z prihlásených 
splní podmienky súťaže, sú-
ťaž je úspešná. Ubezpečujem 
vás, že aj pri ponuke pozemkov 
budeme postupovať výhradne 
v medziach zákona a dodržia-
vať hodnoty dobrého hospodá-
ra. Postup pri takomto predaji 
môžete vidieť aj v okolitých 
obciach, napríklad v susedných 
Šenkviciach, kde podobný pro-
jekt nedávno realizovali a obec 

predávala stavebné pozemky, 
ktoré jej ostali po realizácii in-
fraštruktúry, komunikácií a ve-
rejného osvetlenia. 
Bolo by ideálne, keby sme všet-
ci mohli obývať a zveľaďo-
vať pôdu, na ktorej žili pred-
chádzajúce generácie, rodiny, 
zveľaďovať svoju dedovizeň, 
z rôznych dôvodov však všet-
ci takúto možnosť nemáme. 
Preto považujem za dôležité 
dať priestor mladým rodinám, 
aby mohli stavať na vlastnej 
pôde a zároveň pripraviť pre 
nich projekt, ktorý umožní nie-
len vlastniť nehnuteľnosť, ale 
aj kvalitne žiť. To predstavuje 
projekt s potrebnou infraštruk-
túrou a zeleňou ako sú Malé 
hliny.
Vážený pán Hanula, dovoľte mi 
úvahu. Výklad slova demagógia 
podľa Wikipédie a vztiahnutie 
tohto výkladu na projekt Malé 
hliny je možno čitateľsky zau-
jímavý, chcem Vás však upo-
zorniť, že ak niekde napíšete 
slovo podvod, osobitne do titul-

ku, ktorý púta pozornosť, máte 
občiansku povinnosť svoje po-
dozrenie na trestný čin podvo-
du ohlásiť príslušným orgánom. 
Ak ste tak neurobili, tak samot-
né vaše slová sú demagógiou. 
S úctou k Vašim skúsenostiam 
a vo viere, že Vaša aktivita je 
vedená dobrým úmyslom, sa 
nebudem zaoberať tým, že kri-
vo obviňujete vedenie mesta, 
poslancov aj pracovníkov mest-
ského úradu. Ďakujem, že aj 
vďaka Vašim príspevkom má-
me pluralitu názorov a teším na 
stretnutie na najbližšom zastu-
piteľstve. 
Dovoľte mi ešte jeden môj ná-
zor, pán Hanula. Nepovažujem 
Modranky a Modranov za „sla-
bo informované alebo emotív-
ne orientované ľudové masy 
na ktorých predsudky a emócie 
treba pôsobiť,“ ako to v kontex-
te Vášho článku naznačuje pou-
žitý citát z Wikipédie. A verím, 
že ich za takých nepovažujete 
ani Vy. Juraj PETRAKOVIČ,

primátor

Odpoveď Ing. D. Hanulovi
Forma spolupráce s investo-
rom, ktorú si zvolilo mesto 
Modra v lokalite Malé Hliny sa 
od klasického predaja predmet-
ného pozemku v celosti pod-
statne odlišuje. Už vo fáze sú-
ťažnej ponuky musel uchádzač 
predložiť kompletné urbanis-
tické riešenie danej lokality 
a základom ďalšej spoluprá-
ce bol súhlas výberovej komi-
sie s navrhovaným riešením. 
Je teda vopred známe, ako tá-
to lokalita bude v budúcnosti 
vyzerať, čo je najväčším pozi-
tívnom tejto formy spoluprá-
ce, a ktoré stavebné pozemky 
zostanú vo vlastníctve mesta. 
Čo však nie je možné pove-
dať dnes je presná suma, ktorú 
mesto za predaj týchto pozem-
kov získa. Prevod časti vznik-
nutých stavebných pozemkov 
do vlastníctva investora bu-
de prebiehať postupne, podľa 
ukončenia jednotlivých etáp 
projektu investorom. rovnako 
aj predaj vzniknutých staveb-

ných pozemkov vo vlastníctve 
mesta bude časovo rozložený 
na obdobie niekoľkých rokov. 
Výslednú sumu ktorú mesto 
získa za predaj stavebných po-
zemkov teda ovplyvní celkový 
vývoj cien pozemkov na realit-
nom trhu v tomto období. Ke-
ďže tento cenový vývoj v sú-
časnosti nepoznáme, je možné 
porovnať iba súčasnú hodnotu 
celého pozemku v jeho súčas-
nom stave (znalecký posudok) 
a v súčasnosti obvyklú trho-
vú cenu všetkých stavebných 
pozemkov, ktoré zostanú vo 
vlastníctve mesta, ale vzniknú 
až v budúcnosti. Medzi týmito 
hodnotami nie je výrazný roz-
diel - „je to tak niekde na nu-
le“. Suma, ktorú mesto Modra 
predajom predmetných staveb-
ných pozemkov získa však nie 
je nula, bude sa pohybovať rá-
dovo v miliónoch eur.

Ing. Ján JAŠEK, 
poslanec MsZ

Máme novú turistickú mapu
Mesto Modra vydalo novú tu-
ristickú mapu, ktorá je k dis-
pozícii v Turistickom infor-
mačnom centre v Modre na 
Štúrovej 59. Mapa je doplne-
ná o turistické chodníky, nové 
stravovacie a ubytovacie pre-

vádzky, aktuálne dôležité kon-
takty, historické pamiatky a za-
ujímavé miesta. 
Kontakt: Informačná kancelá-
ria mesta Modry, tel.: +421 911 
035 783 a www.visitmodra.sk.

(red)
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Distribúcia 
daňových 
výmerov

referát daní a poplatkov MsÚ 
informuje občanov, že rozhod-
nutia za daň z nehnuteľností, daň 
za psa a poplatky za komunál-
ny odpad budú distribuované do 
poštových schránok v mesiacoch 
marec a apríl. S týmito rozhodnu-
tiami môžete následne vykonať 
platby priamo v pokladni Kan-
celárie prvého kontaktu alebo 
prostredníctvom internetových 
služieb. Prosíme občanov, ktorí 
sa zdržiavajú na inej adrese akú 
uviedli pre zasielanie pošty, aby 
zrealizovali zmenu a predišli tak 
následnému upomínaniu. Ďaku-
jeme vám za porozumenie. (red)

Online tlmočník 
Nepočujúci občania iste ocenia 
novinku, ktorú môžu využiť pri 
vybavovaní úradných záležitos-
tí a tou je komunikácia prostred-
níctvom služby Online tlmočník. 
Všetky požiadavky vybavíte rých-
lo a jednoducho cez Skype hovor 
s reálnym tlmočníkom. Službu 
bezplatne prinášajú spoločnosť 
Telekom a Nadácia Pontis a to 
v pondelok, stredu a piatok. Onli-
ne tlmočníka môžete využívať pri 
riešení akýchkoľvek situácií.
Bližšie informácie o tom, ako 
službu používať nájdete na web 
stránke: www.onlinetlmocnik.sk.
 (red) 

V KPK zaplatíte 
už aj platobnou 

kartou
Mestské dane a poplatky, ako aj 
ostatné platby, môžu občania od 
1. marca 2017 zaplatiť v poklad-
ni Mestského úradu Modra a to 
v Kancelárii prvého kontaktu na 
Štúrovej ulici 59 nielen v hoto-
vosti, ale aj bezhotovostne - pla-
tobnou kartou.
Zriadením POS terminálu vyho-
vujeme požiadavkám obyvate-
ľov mesta a trendu
zavádzania bezhotovostných 
platieb v úradoch. (red)

Zmeny v úradných hodinách 
v Kancelárii prvého kontaktu
Ako sme už občanov informovali v novembrovom vydaní 
Modranských zvestí, Kancelária prvého kontaktu na Štúro-
vej ul. 59 bola posilnená o referát dane z nehnuteľností a po-
platkov za komunálny odpad a zároveň tu bola rozšírená aj 
pokladničná činnosť. Občania tak vybavia svoje záležitosti na 
jednom mieste. Pod jednu strechu sme tak sústredili matrič-
ný úrad, osvedčovaciu agendu, evidenciu obyvateľstva, všetky 
druhy poplatkov a daní, evidenciu psov, podateľňu, pokladne.

Vzhľadom na to, že ide o od-
borné činnosti, ktoré si vyža-
dujú časový priestor na spraco-
vanie, ako je vedenie rozsiahlej 
evidencie, distribúcia tisícok 
rozhodnutí a výziev, kontrola 
úhrad a splatností, spolupráca 
s exekútorským úradom, ve-
denie mesta pristupuje k zme-
ne úradných hodín nasledovne. 

Od 1. 3. 2017 bude každý štvr-
tok v Kancelárii prvého kon-

taktu nestránkový deň. Ten 
bude slúžiť na vyššie uvedené 
činnosti, ako aj na vzdelávanie 
zamestnancov a tiež na výjazdy 
(návštevy) matrikárky k imo-
bilným občanom. 
Úradne hodiny KPK, Štúrova 
59:
V čase od 11:30 do 12:00 hod. 
je obedňajšia prestávka.

(msú)

Pondelok 8:00 - 11:30 | 12:00 - 16:00 hod
Utorok 8:00 - 11:30 | 12:00 - 16:00 hod
Streda 8:00 - 11:30 | 12:00 - 17:00 hod
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:30 | 12:00 - 13:00 hod

Predstavujeme mestský úrad

Dana Jánošová - pokladňa a podateľňa

Čo všetko vybavíme v podateľ-
ni MsÚ a čo všetko môžeme za-
platiť v pokladni?
V pokladni Mestského úradu 
v Kancelárii prvého kontaktu na 
Štúrovej ulici č. 59 môžu obča-
nia realizovať hotovostné platby 
v prospech mesta. To znamená, že 
si k nám môžu prísť zaplatiť dane 
za nehnuteľnosti a za psa, poplat-
ky za odpad, za záber verejného 
priestranstva, za hrobové miesta. 
Ďalej prijímame správne poplat-
ky pre stavebné konania, matričné 
poplatky, poplatky za overovanie 
podpisov a listín, správne poplat-
ky týkajúce sa evidencie obyva-
teľstva a životného prostredia.

Blíži sa čas, keď vás občania 
budú navštevovať vo zvýšenej 
miere?

Áno, pokladňa zaží-
va nápor hlavne v jar-
ných mesiacoch, keď 
sa platia pravidelné 
dane a poplatky. Touto 
cestou chcem poprosiť 
všetkých klientov, aby 
si k hotovostnej platbe 
so sebou priniesli roz-
hodnutia, na ktorých 
je vytlačený čiarový 

kód. Načítaním tohto čiarového 
kódu v pokladni sa veľmi zrýchli 
vybavenie klienta. 

Aké písomnosti môžeme pri-
niesť do podateľne?
V podateľni v Kancelárii prvé-
ho kontaktu na Štúrovej ulici 59 
môžu občania podať akúkoľvek 
písomnosť, sťažnosť, petíciu ur-
čenú mestskému úradu. Úlohou 
podateľne je viesť evidenciu do-
šlej pošty, to znamená poštu poda-
nú osobne aj poštu pre úrad, ktorá 
príde cez Slovenskú poštu. Každý 
deň zapisujem do nášho systému 
došlú poštu a prideľujem ju na 
jednotlivé úseky alebo priamo na 
konkrétneho referenta.

S akými najčastejšími otázkami 
sa na vás občania obracajú?

Pri svojej práci sa často stretávam 
s tým, že občania si mýlia platbu 
za prenájom napr. pozemku od 
mesta s miestnou daňou. rôzne 
prenájmy sú ošetrené nájomnou 
zmluvou, kde je špecifikovaná 
cena a termín platenia. Pre rých-
lejšie vybavenie pri platení nájmu 
veľmi pomôže, ak si občan prine-
sie číslo - variabilný symbol z ná-
jomnej zmluvy. Pri zadaní tohto 
variabilného symbolu do nášho 
informačného systému sa platba 
v správnej sume automaticky pri-
páruje ku správnemu občanovi. 
Nie je však problém na požiada-
nie, podľa mena, vyhľadať v na-
šom systéme všetky poplatky, kto-
ré je občan povinný platiť mestu. 
rada poradím občanom ako majú 
postupovať alebo na koho z úradu 
sa majú obrátiť so svojou žiados-
ťou alebo problémom. U mňa mô-
žu nahlásiť aj nefunkčné mestské 
osvetlenie či straty a nálezy. Pri 
mojom pracovnom zaradení spo-
lupracujem so všetkými oddele-
niami na mestskom úrade. Naj-
častejšie však s ekonomickým 
a majetkový úsekom.
Kontakt: telefón - 033/6908333, 
mail - dana.janosova@msumod-
ra.sk. (red)
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Rok 2016 očami hasičov
Za obdobie roka 2016 uskutočnili príslušníci Okresného ria-
diteľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku z ha-
sičských staníc v Pezinku a v Senci spolu 678 výjazdov. 
V okrese Pezinok to bolo 353. Z celkového počtu výjazdov 
bolo k požiarom 223 (okres Pezinok 114, okres Senec109). 
Technických zásahov bolo 203 a zásahov pri dopravných ne-
hodách bolo 119 (okres Pezinok 84 a okres Senec 115). Pri 
úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 14 krát. 

Pre zvýšenie odborných zna-
lostí a fyzickej zdatnosti usku-
točnili hasiči 18 taktických 
a previerkových cvičení. Cel-
ková priama škoda pri požia-
roch bola 269 650 €. rýchlym 
a profesionálnym zásahom 
uchránili hasiči pri požiaroch 
1 468 675 €. Medzi časté prí-
činy vzniku požiarov patria aj 
naďalej fajčenie, vypaľovanie 
trávy a suchých porastov, spa-
ľovanie odpadov a odpadkov. 
Podľa štatistického zisťova-
nia najviac požiarov vzniklo 
medzi 13 - 14 hodinou (12 po-
žiarov) a 15 - 16 hodinou (11 
požiarov).
Neoddeliteľnou súčasťou 
okresného riaditeľstva je od-
delenie požiarnej prevencie, 
ktoré vykonáva kontrolnú 
činnosť u právnických a fy-
zických osôb - podnikateľov, 
v obciach vo veciach zverené-
ho výkonu štátnej správy na 
úseku ochrany pred požiarmi, 
posudzuje projektové doku-
mentácie stavieb z hľadiska 

požiarnej bezpečnosti. Tak-
tiež rieši priestupky voči fy-
zickým osobám a ukladá po-
kuty za porušenie predpisov 
na úseku ochrany pred po-
žiarmi. Za obdobie roka 2016 
bolo vykonaných spolu 218 
protipožiarnych kontrol, pri 
ktorých bolo zistených 1409 
nedostatkov. Hlavným zame-
raním kontrolnej činnosti bo-
lo zabezpečenie ochrany pred 
požiarmi v objektoch právnic-
kých osôb a fyzických osôb - 
podnikateľov, ktorí poskytujú 
ubytovacie služby. Pri kon-
trolách boli uložené 2 pokuty 
a uložená bola 1 bloková po-
kuta. V oblasti stavebnej pre-
vencie (stavebné, kolaudač-
né konania) vydalo okresné 
riaditeľstvo 1419 stanovísk. 
V obciach bolo vykonaných 
12 komplexných a 4 následné 
kontroly.
V preventívno-výchovnej ob-
lasti okresné riaditeľstvo za-
bezpečilo rôzne akcie pre 
deti, mládež a verejnosť. 

V spolupráci s Dobrovoľnou 
požiarnou ochranou Pezinok 
- mesto, Policajným zborom 
Sr, Mestskou políciou Pez-
inok a Malokarpatským mú-
zeom v Pezinku bol zorgani-
zovaný deň hasičov. Oslavy 
svätého Floriána - patróna 
hasičov sa uskutočnili na ná-
mestí v Pezinku, kde bola 
prezentovaná práca hasičov, 
technika a ukážky polície. 
Oddelenie požiarnej preven-
cie zorganizovalo v júni sú-
ťaž pre školákov, ktorá po-
zostávala zo štyroch disciplín 
- vedomostný test, hod lop-
tičkou na cieľ, skladanie puz-
zle a striekanie vodou na cieľ. 
Tak ako v minulých rokoch aj 
v roku 2016 vykonávali prís-
lušníci besedy spojené s ukáž-
kami práce hasičov a techniky 
priamo na základných a ma-
terských školách okresov Pez-
inok a Senec a exkurzie v ha-
sičských staniciach v Pezinku 
a v Senci. 
Podobnými akciami by sme 
chceli prispieť k informova-
nosti detí a občanov o fyzicky 
ale aj psychicky náročnej prá-
ci hasičov aj v roku 2017. Zá-
roveň by sme chceli občanom 
popriať v novom roku veľa 
zdravia, šťastia, lásky a po-
rozumenia a aby sa s hasič-
skou technikou stretávali iba 
na ukážkach, cvičeniach a sú-
ťažiach a aby pomoc hasičov 
potrebovali čo najmenej. (eo)

Kam 
s jednotlivými 

druhmi odpadu
Opotrebované pneumatiky nie 
sú súčasťou komunálnych odpa-
dov a ani zberu odpadov, ktorý 
zabezpečuje mesto. Distribútor 
pneumatík je povinný zabezpečiť 
na svojich predajných miestach 
bezplatný spätný zber odpado-
vých pneumatík, bez ohľadu na 
výrobnú značku a na dátum uve-
denia pneumatík na trh, po celú 
prevádzkovú dobu.
Povinnosť odoberať odpadové 
pneumatiky od konečného spot-
rebiteľa majú všetci distribúto-
ri pneumatík, ktorí musia opot-
rebované pneumatiky odoberať 
bezplatne. Za distribútora pne-
umatík sa považuje aj ten, kto-
rá vykonáva výmenu pneumatík 
bez ich predaja, t.j. aj tá osoba, 
ktorá pneumatiky nepredáva, ale 
ich iba vymieňa.
Použitý a nepotrebný textil patrí 
do bielych zberných kovových 
nádob. Zberné nádoby sú spo-
ločné pre rodinné a bytové domy. 
Interval vývozu podľa potreby 
v závislosti na vyťažení nádoby. 
Zbierame čisté a suché šatstvo, 
topánky (iba v pároch, nezniče-
né), doplnky k oblečeniu (čiapky, 
šály a pod.), plyšové hračky, na-
opak nezbierame netkané textílie 
používané napríklad v záhradníc-
tve, silne znečistené alebo zni-
čené (roztrhané) odevy, topánky, 
ktoré nemajú pár. (red)

Mestská polícia je v nových priestoroch
Mesto Modra zrekonštruovalo 
priestory mestskej budovy na Štú-
rovej 59 a presťahovalo do nich 
Mestskú políciu Modra z pôvod-
ných priestorov na Šúrskej ulici. 
reflektuje tak na potrebu obyva-
teľov mať bližšie aj túto mestskú 
zložku a mať možnosť efektív-
nejšie vybaviť akýkoľvek oznam. 
rovnako dôležitá je bezbariéro-
vosť, ktorá v predošlom sídle ne-
bola zabezpečená. 
Ako môže občan spolupracovať 
s mestskou políciou? Predovšet-
kým ak je svedkom ničenia ma-

jetku občanov a mesta, ak je ru-
šený nočný kľud, ak je svedkom 
krádeže alebo výtržnosti, ak vidí 
podozrivé osoby, ak spozoroval 
poškodzovanie životného prostre-
dia alebo znečisťovanie verejného 
priestranstva, ak vidí venčiť psov 
na detských ihriskách, ak zistí po-
domový predaj alebo vždy vtedy, 
keď má pocit ohrozenia alebo ak 
sa porušuje zákon.
Kontakty na hliadku Mestskej po-
lície Modra:
tel.: 0911 436 752, e-mail: msp@
modra.sk. (red)

Na fotografii: Hliadku mestskej 
polície nájdete už na novej adrese.FO
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Deň otvorených dverí na ZŠ Vajanského
ZŠ Vajanského 93 v Modre pozýva budúcich prvákov, ich rodi-
čov i rodičov našich žiakov na Deň otvorených dverí, ktorý sa 
bude konať dňa 29. marca 2017 od 8.00 hod. do 18.00hod.

Sme škola s 50-ročnou tradí-
ciou, ktorá ponúka na vzdeláva-
nie príjemné prostredie. Budova 
školy bola zrekonštruovaná, má 
novú fasádu, zateplenie a nové 
okná. Ani vnútorná časť budo-
vy nezaostáva za pekným zov-
ňajškom. Chodby, schodiská 
a viaceré učebne dostali novú 
podlahovú krytinu. Teplo v na-
šej škole je zabezpečené novým 

systémom vykurovania a no-
vými radiátormi. Všetky učeb-
ne a chodby majú ekologické 
osvetlenie, ktoré spĺňajú naj-
novšie požiadavky kladené na 
školy. K zlepšeniu estetického 
vzhľadu prispela i výmena dverí 
v budove a nový školský náby-
tok v triedach.
Vyučujú u nás kvalifikovaní pe-
dagógovia. Využívajú moderné 

metódy práce, ktoré si zdoko-
naľujú štúdiom i moderné di-
daktické pomôcky: interaktívne 
tabule, projektory, počítače. Vy-
učovanie prebieha v klasických 
triedach i odborných učebniach: 
chémie, fyziky, biológie, techni-
ky, výtvarnej i hudobnej výcho-
vy a dvoch počítačových učeb-
niach. Cudzí jazyk - anglický, 
vyučujeme od prvého ročníka 
a jeho výučba má v našej ško-
le tradíciu už od roku 1985, ke-
dy boli u nás vytvorené triedy 
s rozšíreným vyučovaním an-

glického jazyka. Pre zmyslupl-
né trávenie voľného času a pre-
hĺbenie vedomostí ponúkame 
žiakom rôzne záujmové krúžky: 
programátorský, šachový, bio-
logický, výtvarný, šikovných 
rúk, jazykový a mnoho ďalších. 
Lukostrelecký krúžok, krúžok 
športových hier a gymnastika 
prebiehajú v telocvični školy, 
ktorá tiež dostala novú podlahu 
a maľovku. Prevádzka v škol-
skom klube detí je od 6.00 do 
17.30hod. a tri oddelenia majú 
na svoju činnosť vlastné priesto-
ry. Teší sa na vás riaditeľka ško-
ly Mgr. Mária Malacká a celý 
pedagogický kolektív. (red) 

Novinky zo ZŠ Ľ. Štúra
Ponuka súťaží pre žiakov je aj v tomto školskom roku opäť 
bohatá a každý žiak si môže vybrať tú, ktorá mu je najbliž-
šia a v ktorej môže dosiahnuť úspech. Niektorí žiaci majú 
blízko k matematike, iní sa cítia doma v umeleckom pred-
nese a sú aj takí, ktorí majú všeobecný rozhľad a nerobí im 
problém takmer žiadny predmet.

Aj tento školský rok sa konal 
veľký súboj o najmúdrejšieho 
medzi najbystrejšími pod ná-
zvom Všetkovedko. Svoje ve-
domosti z rôznych predmetov 
si otestovalo 57 žiakov a zara-
dili sa medzi 17 576 súťažiacich 
detí na celom Slovensku. Naj-
bystrejším žiakom sa stal Sa-
muel Pecha
zo 4. A, ktorý získal 8. miesto 
v celej Sr. Samko sa zároveň 
hrdí titulom Všetkovedko ško-
ly.

Ostatní umiestnení žiaci sú: 
Sophia Hroncová, Alžbeta Hrn-
čiariková, Šimon Fleischhac-
ker, Viola Lepejová, Margaréta 
Poliačiková, Daniel Ondovčík, 
Jakub Fronc, Šimon Kutálek, 
Samuel Poliačik, Samuel Uh-
liar, Lea Borbášová, Terézia 
Klimková a Stella Steinhüblo-
vá.
Podobnou súťažou pre starších 
žiakov je súťaž Expert genia-
lity. Nie je určená iba exper-
tom či geniálnym žiakom, ale 

všetkým, ktorí majú radi vý-
zvy a chcú dokázať svojmu 
okoliu, že sú v niečom dobrí. 
Top expertom našej školy sa 
stala Emma Harausová zo 6. 
A s umiestnením na 24. mieste 
z celkového počtu 1151 súťa-
žiacich. Ostatní umiestnení žia-
ci sú: Tereza Oravcová, Martin 
Kováč, Soňa Vadovičová a Ve-
ronika Kováčová.
Ďalšou súťažou, ktorá sa konala 
na pôde našej školy je Matema-
tická olympiáda. V silnej kon-
kurencii dosiahli naši žiaci tri 
umiestnenia. Prvé miesto v ka-
tegórii Z5 získal Matej Lengyel 
z 5. A triedy. V kategórii Z9 zís-
kala 2. miesto Veronika Ková-
čová z 8. A a 3. miesto Dominik 
Tichý z 9. A triedy. Úspešnými 
riešiteľmi boli Samuel Peter 
Kovár, Tereza Oravcová a Ti-
bor Kurina z 9. B triedy.

V januári sa Centre voľného ča-
su stretli víťazi školských kôl 
súťaže v prednese slovenskej 
povesti Šaliansky Maťko. Ide 
o známu a už niekoľko desať-
ročí populárnu recitačnú sú-
ťaž, ktorá sa aj v našej škole 
teší veľkej obľube. Výsledky 
okresného kola nás všetkých 
potešili, pretože všetkým trom 
našim zástupcom sa podarilo 
získať umiestnenie. V I. kategó-
rii najmladších žiakov získal 2. 
miesto Michal Jakabovič z 3. A, 
v II. kategórii 3. miesto dosiah-
la Michaela Lišková z 5. A a v 
III. kategórii, ktorá už tradične 
patrí medzi najťažšie, získala 4. 
miesto Sabina Urbanová zo 7. 
B triedy.
Všetkým úspešným reprezen-
tantom a súťažiacim ešte raz aj 
touto cestou srdečne blahoželá-
me! Mgr. Mária SETNICKÁ
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Knihy sa opäť vracajú do škôl
Aj v tomto roku sa môžu mladí čitatelia opäť zapojiť do ob-
ľúbenej súťaže „Vráťme knihy do škôl“, ktorej spoluorgani-
zátorom je Bratislavský samosprávny kraj. Čitatelia z ma-
terských, základných a stredných škôl tak môžu svoje práce 
posielať do súťaže až do konca marca 2017. 

„Súťaž má celoslovenský roz-
mer a zapája sa do nej každo-
ročne veľké množstvo mladých 
čitateľov. Zámerom je priviesť 
deti k čítaniu a to, že sa nám 
to darí a deti chcú čítať, to do-
kazujú predchádzajúce úspeš-
né ročníky projektu. Prvé tri sa 
zameriavali na stredoškolákov, 
ale pre veľký záujem sme súťaž 
rozšírili o kategórie žiakov zá-
kladných a dokonca aj mater-
ských škôl,“ povedal predseda 
BSK Pavol Frešo. 
Súťaž „Vráťme knihy do škôl“ 
odštartovala svoj šiesty ročník. 
Spoločne ju organizujú Bra-
tislavský samosprávny kraj, 
ABCknihy.sk a vydavateľstvá 

IKAr a raabe. Hlavným cie-
ľom projektu je podpora čítania 
u detí a mládeže a vzbudenie 
ich záujmu o literatúru. V ter-
míne od 1. februára do 31. mar-
ca 2017 tak môžu mladí čitate-
lia z materských, základných 
a stredných škôl posielať krát-
ky text o prečítanej knihe, kto-
rú si sami zvolili. Stačí v texte 
objasniť dôvody, pre ktoré si 
vybrali konkrétnu knihu a popí-
sať čo im dielo prinieslo. Škôl-
kari nakreslia obrázok na zákla-
de učiteľom alebo inou osobou 
prečítaného textu. Žiaci prvého 
stupňa základných škôl môžu 
poslať buď text, obrázok, alebo 
oboje.

Víťazi budú vyžrebovaní z prí-
spevkov od čítajúcich detí a mlá-
deže a to v jednotlivých kategóri-
ách, pre ktorých je pripravených 
viac ako 60 cien. Mladí čitatelia 
budú súťažiť o elektronické čí-
tačky, balíčky kníh, ale aj o výlet 
do Bruselu. Najaktívnejšia škola 
získa odborné publikácie od vy-

davateľstva raabe. Ocenení bu-
dú aj Knižní anjeli, ktorí vedú 
mládež k literatúre. Na túto ce-
nu navrhujú študenti knihovníka, 
učiteľa slovenského jazyka či vy-
chovávateľa, ktorý u žiakov pod-
poruje záujem o čítanie.
Do súťaže sa možno zapo-
jiť na webovej stránke www.
vratmeknihydoskol.sk, kde sú 
uvedené aj podrobné informácie 
a pravidlá. (bsk)

Ďakujeme, pán riaditeľ Zoch...
„Učiteľ je ten, ktorý v sebe tú zázračnú silu má, pretvárať štu-
dentskú dušu, otvárať jej brány poznania dokorán.“ Niečo sa 
končí a niečo sa začína. V tomto duchu sa niesla rozlúčka štu-
dentov a profesorov Strednej odbornej školy vinársko-ovocinár-
skej v Modre s pánom riaditeľom Mgr. Slavomírom Zochom, 
ktorý pôsobil na škole viac ako 40 rokov a z toho funkciu ria-
diteľa zastával 26 rokov. Nie je to krátky čas, a preto sa stal aj 
veľkou osobnosťou v očiach širokej verejnosti. 

Študenti mu vo svojom rozlúč-
kovom programe ďakovali za 
obetavú prácu učiteľa, za jeho 
ľudský prístup, láskavosť, za ve-
domosti a rady do života, ktoré 
s ochotou odovzdával ďalej. Nie 
každý sa môže pochváliť tým, že 
je potomkom Štúrovca a práve 
preto okrem vyštudovanej mate-
matiky vštepoval žiakom národ-
nú hrdosť a upriamoval ich po-
zornosť na ovládanie národných 
dejín. Jeho zanietenosť pre bu-
dovanie dobrého mena Strednej 
odbornej školy vinársko-ovoci-
nárskej v Modre bola silnou mo-
tiváciou nielen pre učiteľov i štu-
dentov, ktorí sa snažili získať pre 
školu významné ocenenia. No 
nielen žiaci získavali ocenenia, 
ale aj pán riaditeľ získal viacero 

výnimočných vyznamenaní. Ne-
dá nám nespomenúť Pamätný list 
predsedu BSK, ktorý získal v ro-
ku 2006, ocenenie Vinárska osob-
nosť v 2012 roku, alebo význam-
né udelenie veľkej medaily sv. 
Gorazda, ktoré získal od ministra 
školstva Sr 25. 3. 2013 pri príle-
žitosti Dňa učiteľov. Pri slávnost-
nom obede so zamestnancami 
školy sa v ich mene prihovárala 
pánovi riaditeľovi doterajšia pa-
ni zástupkyňa školy Ing. Monika 
Kisová, ktorá v úvode rozlúčko-
vého prejavu vystihla smerovanie 
jeho života slovami spisovateľa 
Ľubomíra Pajtinku: „Človek má 
šancu ovplyvňovať seba aj iných, 
robiť im múdru spoločnosť. Je 
jeho zodpovednosťou zdokona-
ľovať a polepšovať seba aj svoje 

okolie. Po kvapkách - aby to ne-
bolelo. Tak ako po kvapkách tre-
ba denne dodávať vlastnému or-
ganizmu vitamíny človečenstva“. 
Pán riaditeľ pozitívne ovplyvňo-
val myslenie nielen svojich ko-
legov, ale i študentov. Od roku 
1991 stál v pozícii riaditeľa ško-
ly, obklopenej vinohradmi, ovoc-
nými sadmi a sudmi plnými vína. 
Pevnými rukami držal vedenie 
a smerovanie školy v neľahkých 
časoch, hlavne jeho zásluhou ne-
zanikla jediná škola na Sloven-
sku, ktorá sa venuje vinársko-
-ovocinárskej oblasti a v ktorej 

útrobách sa rodia odborníci v so-
melierskej oblasti, agroturistike 
či podnikaní. Napriek svojim sta-
rostiam dokázal oceniť a vážiť si 
prácu i oduševnenie iných. Preto 
rozlúčka zamestnancov a žiakov 
školy s pánom riaditeľom Mgr. 
Slavomírom Zochom nebola ľah-
ká.
Želáme mu zo srdca ďalšie dni 
plné spokojnosti, zdravia a ži-
votného optimizmu v kruhu naj-
bližších. Kroky pána riaditeľa po 
rozlúčke smerujú na zaslúžený 
dôchodok, aby mohol viac času 
venovať sebe a svojej rodine.

PhDr. J. VELICHOVÁ, 
za kolektív zamestnancov 

i študentov 

Tieto knihy
odporúčajú
chalani

6. ročník

Čítaj a vyhraj!
Prečítaj knihy, registruj sa, napíš na

www.vratmeknihydoskol.sk
a vyhraj atraktívne ceny!

tip Maxa Bolfa

Andy Weir: Marťan

tip Davida Krajčíka

Stephen Chbosky:
Charlieho malé
tajomstvá

tip Gregora Milera

George Orwell: 1984
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Pedagogická a kultúrna akadémia 
sa predstavila deviatakom
Čas pre deviatakov, ktorí si plánujú podať prihlášku na strednú 
školu, s talentovými skúškami, sa kráti. Žiaci ju totiž musia po-
dať najneskôr 20. februára 2017. Pre zvyšné študijné odbory je 
termín podávania prihlášok 10. apríl 2017. Posledné týždne, kto-
ré deviatakom ostávajú na rozhodnutie, využívajú stredné školy 
na svoju prezentáciu. Jednou z nich je aj Pedagogická a kultúr-
na akadémia v Modre v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Pedagogická a kultúrna akadémia 
v Modre, ktorá za svoju takmer 
stopäťdesiatročnú históriu už vy-
učila tisíce učiteliek, učiteľov, vy-
chovávateľov a vychovávateliek, 
na svojom Dni otvorených dverí 
predstavila študijné odbory a svo-
je úspechy mladým záujemcom 
a záujemkyniam o štúdium. Škola 
tak pokračuje vo svojich historic-
kých stopách, keď sa vďaka hlaso-
vaniu uhorského parlamentu stala 
jedným z prvých štyroch učiteľ-
ských ústavov v hornom Uhorsku. 

Deň otvorených dverí predstavil 
Pedagogický a kultúrnu akadé-
miu v Modre ako modernú školu, 
ktorá nasleduje trendy. O kvalite 
školy svedčí aj kontinuálny nárast 
študentov. V aktuálnom školskom 
roku študuje na škole 345 študen-
tiek a študentov a v školskom ro-
ku 2017/2018 otvorí škola tri trie-
dy prvého ročníka.
„Pedagogická a kultúrna aka-
démia v Modre vytvára svojim 
absolventom dobré predpokla-
dy na ďalšie uplatnenie sa, či už 

na pracovnom trhu alebo im dá-
va možnosť študovať na vysokých 
školách či už pedagogického za-
merania alebo na sociálnej práci. 
Rovnako vieme, že populácia Slo-
venska starne. Čím ďalej, tým viac 
budeme potrebovať opatrovateľky 
a práve aj odbor sociálna práca 

a zdravotníctvo, ktorý ponúka to-
to zameranie na vysokých školách 
je istou možnosťou pre absolven-
tov tejto školy na ďalšie uplatne-
nie sa,“ uzavrela podpredsedníč-
ka BSK Gabriella Németh. 
Bratislavský samosprávny kraj je 
zriaďovateľom 56 stredných škôl, 
z toho 14 gymnázií a 35 stredných 
odborných škôl, 3 spojených škôl, 
2 konzervatórií, 2 jazykových 
škôl. (bsk, red)

Zrušenie krajských organizácií 
cestovného ruchu ohrozí turizmus
Aktuálna schôdza NR SR má v programe aj novelu zákona 
91/2010 Z. z., ktorý upravuje fungovanie krajských organizá-
cií cestovného ruchu na Slovensku. Novela chce organizácie 
zrušiť, čo by podľa ich výkonných riaditeľov narušilo konti-
nuitu turistických ponúk regiónu a jednotlivé obce či mestá, by 
si tak namiesto spolupráce konkurovali.

„Poslaním krajských organizá-
cií cestovného ruchu je prezen-
tovať svoj kraj doma aj v zahra-
ničí. Každá krajská organizácia 
teda predstavuje a spoluvytvára 
ponuku regiónu. A to nielen za-
hraničným turistom, ale aj tým 
domácim. Pretože ak všetky sub-
jekty v regióne konajú spoločne 

a v priateľskej atmosfére po-
núknu obyvateľom to najlepšie, 
tak tú ponuku každý rád využije. 
Ľudia teda ostanú v prostredí, 
ktoré poznajú, takpovediac do-
ma, a podporia miestnych a lo-
kálnych podnikateľov. Pomôžu 
teda svojmu vlastnému okoliu 
k rozvoju a rozšíreniu či obo-

hateniu ponuky. Pretože kraj-
ské organizácie cestovného ru-
chu spoluvytvárajú produkty na 
základe konsenzu ponuky kraja 
a dopytu jeho obyvateľov. Keď 
nám naši členovia povedia, čo 
by ich návštevníci ešte privítali, 
urobíme všetko pre to, aby sme 
to spoločnými silami ponúkli,“ 
predstavil poslanie krajských 
organizácií cestovného ruchu, 
výkonný riaditeľ KOCr Bra-
tislava region Tourism Lukáš 
Dobrocký.
Krajské organizácie propagujú 
kraj a nielen oblastné organizá-
cie cestovného ruchu, teda nie-
len produkty svojich členov. Tak 
napomáhajú rozvoju aj tým re-
giónom, ktoré nemajú oblastnú 
organizáciu cestovného ruchu 
a pomáhajú v napĺňaní základ-
ného princípu EÚ, teda vyrov-
návajú regionálne rozdiely. Ná-
vrh novely zákona 91/2010 bol 
aj dôvodom stretnutia výkon-
ných riaditeľov krajských orga-
nizácií cestovného ruchu. Všet-
ci uvítali záujem zákonodarcov 

o služby v cestovnom ruchu, no 
k príprave novely nebol prizva-
ný žiaden zástupca krajskej or-
ganizácie cestovného ruchu. Vo 
svojom spoločnom stanovisku 
sa preto zhodli na potrebe širšej 
komunikácie na všetkých úrov-
niach verejnej správy a samo-
správy. Tá sa však nemá niesť 
v duchu postupného odoberania 
kompetencií samosprávam, ale 
práve naopak.
„Systém riadenia turizmu na 
Slovensku prostredníctvom or-
ganizácií cestovného ruchu pre-
bieha na troch úrovniach - lo-
kálnej (oblastné organizácie 
cestovného ruchu), regionálnej 
(krajské ocr) a národnej. Záme-
rom takéhoto riadenia je, aby 
všetko smerovalo k maximál-
nej starostlivosti o návštevníka 
a účinného marketingu Sloven-
ska tak ako to funguje napríklad 
v Rakúsku na úrovni krajov ale-
bo v Nemecku či v Českej re-
publike. Každá úroveň má svo-
je kompetencie a úlohy tak, aby 
nedochádzalo k duplicite akti-
vít a neefektívnemu využívaniu 
zdrojov,“ vysvetlila vedúca od-
delenia cestovného ruchu BSK 
Agáta Mikulová.

(bsk, red krátené)
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Výber z tvorby Petra Hrušku
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania 
Merema vás srdečne pozýva na prezentáciu dlhoročnej umelec-
kej práce výtvarne nadaného klienta nášho zariadenia pána Pet-
ra Hrušku. Výber z diela si môžete pozrieť v priestoroch Mu-
sique club galerie do konca marca 2017.

Peter Hruška (1968 - 2015) žil 
v Domove sociálnych služieb 
a zariadení podporovaného býva-
nia Merema v Modre takmer 30 
rokov, počas ktorých sa mu Me-
rema stala domovom. 
Spočiatku bol utiahnutý, 
tichý a nesmelý. Postu-
pom času našiel mož-
nosť komunikácie s oko-
lím práve vo výtvarnom 
vyjadrení svojich snov, 
túžob, fantázie, citu. 
Petrovou doménou bola 
maľba, abstrakcia, fareb-
nosť. Expresívne, väčši-
nou nefiguratívne diela 
sú typické silným zmys-
lom pre koloristiku. Mal 
originálny rukopis a cha-
rakteristický štýl. Peter 
používal rovnaké ťahy 
štetca a pri svojej tvorbe 
dodržiaval vždy nemenné poradie, 
v akom pridával na obraz jednot-
livé prvky, čo však nespočívalo 
v nudnom opakovaní, ale v nevy-
čerpateľnom variovaní svojského 
štýlu. Svoje diela prezentoval na 
viacerých spoločných i samostat-

ných výstav v priestoroch Mu-
sique club galerie v Modre, na 16. 
a 17. ročníku Salónu výtvarníkov 
na hrade Červený Kameň. a 18. 
a 19. ročníku v Zoya museum 

Elesko. Peter Hruška bol predsta-
viteľom tzv. outsider art, svoje vý-
tvarné diela vystavoval i na výsta-
ve Art brut na Slovensku v Galérii 
19 v Bratislave v r. 2013. 
Maľoval a miloval život. Bol vý-
nimočný. rovný chlap. Pokojný, 

Rodičovstvo - najkrajšia práca
Navštívte sériu interaktívnych prednášok
Rodičovstvo je ťažká, no zároveň najkrajšia práca na svete. 
Keď sa stanete rodičmi, je vám jasné, že pocity blaha nie sú 
zďaleka jedinými pocitmi sprevádzajúcimi túto rolu. Pohľad na 
spiace dieťa aj naďalej a veľmi dlho zostáva sprevádzaný po-
citmi nekonečnej lásky a nehy, no čím je dieťa väčšie a staršie, 
tým viac je rola rodiča obohacovaná aj o pocity únavy, zúfal-
stva, beznádeje, bezmocnosti a často aj neistoty. Najmä, ak sme 
rodičmi prvýkrát, objavuje sa pri vývine detí množstvo otázok... 

Je v poriadku hnevať sa na svo-
je dieťa? Čo robiť, keď sa die-
ťa hnevá na nás? Ako postupo-
vať pri prvom období vzdoru? 
Ako mu pomôcť vyrovnať sa 
so smútkom, stratou kamaráta? 
A čo robiť, keď sa dieťa bojí, je 
úzkostné a ustráchané? Je nor-
málne to a tamto? Ako sa dá vy-

chovávať dieťa bez kriku alebo 
vyhrážania? Ak sa do tohto ko-
lotoča zapojí ďalšie potomstvo, 
zábava sa zdvojnásobí. V mno-
hých veciach už skúsenosti má-
te, no zároveň sa otvárajú nové 
horizonty - druhé dieťa je cel-
kom iné ako to prvé, a čo pla-
tilo na prvé, na druhé neplatí. 

Do toho vzťah medzi nimi, ri-
valita, škriepky a boj o vašu po-
zornosť. Do postele si matky na 
materskej „dovolenke“ líhajú 
často zároveň s deťmi, vyčerpa-
né celodennou starostlivosťou 
o svoje ratolesti a zobúdzajú sa 
do nového rána s novými otáz-
kami. Patríte aj vy medzi tých 
rodičov, ktorí chcú porozumieť 
vnútornému detskému svetu, 
posilniť vzájomný vzťah s die-
ťaťom a podporovať jeho zdra-
vý vývin? 
Pozývame rodičov, ale aj pro-
fesionálov pracujúcich s deť-
mi (učiteľov v MŠ a ZŠ, pro-
fi rodičov, zdravotníkov,...) na 

sériu interaktívnych prednášok 
s názvom rodičovské večery 
v Modre na témy:
23. 2. 2017 Máme doma jedoša 
- Ako zvládať detský hnev
16. 3. 2017 Pozitívna motivácia 
- Ako si poradiť s pútaním ne-
gatívnej pozornosti?
6. 4. 2017 Hranice vo výchove 
- V čom sú dôležité a ako ich 
nastaviť?
27. 4. 2017 Sebahodnota - Ako 
podporovať zdravé sebavedo-
mie detí?
18. 5. 2017 Súrodenecká rivali-
ta - Ako premeniť boj na spo-
luprácu?
Prihlášky a informácie: 0911 
404 517 alebo sapience@
sapience.sk.

Mgr. Janka ELIÁŠOVÁ, 
lektorka prednášok

pokorný. Priateľský, dobrosrdeč-
ný a neskutočne pracovitý. Vy-
tvoril množstvo krásnych umelec-
kých diel, ktoré po ňom navždy 

zostanú, tak ako spomienky...
Darina ROHAĽOVÁ

Na fotografii: Peter Hruška
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Nadácia Revia: Čo všetko sa nám v roku 2016 podarilo?
Nadácia v uplynulom roku oslávila 
okrúhlych 20 rokov. Usporiadali sme 
výročnú zbierku, ktorú sme nazvali 
Reťaz dobra. Oslovujeme „veľkých“, 
aby pomohli „malým“ - či už firmy, 

podnikateľov, záujmové skupiny, rodiny, jednotlivcov - tých srd-
com veľkých ľudí. Takých, ktorí pochopili, že keď veľa ľudí dá 
„trošku“, spoločne dajú dokopy sumu, ktorá dokáže pomôcť. Do 
konca marca 2017 sa ešte stále môžete zapojiť. Svoje pôsobenie 
sme si pripomenuli výstavou 20 tvárí, rolí nadácie. 

Sme aktivizátorom 
komunity

Snažíme sa podporiť komu-
nitu cez Grantový program, 
Projekty podľa želaní darcov, 
Kampaň percenta z dane. V ro-
ku 2016 bolo v rámci Granto-
vého programu podporených 
36 projektov v sume 8 000 €, 
z toho sme 42% projektov rea-
lizovali v Modre v sume 3 380 
€. Za 20 rokov sme podporili 
894 projektov v celkovej sume 
252 000 €. V rámci účelových 
projektov sme rozdelili 58 628 
€ pre 8 projektov podľa želaní 
darcov. Za 20 rokov sme splni-
li želania darcov v 320 projek-
toch v celkovej sume 589 073 
€. Z % dane sme získali v roku 
2016 sumu 58 628 €, ktorá náj-
de využitie do konca roka 2017. 
Sumu 65 557 € získanú z % da-
ne z roku 2015 sme v roku 2016 
použili na dobrovoľnícke pro-
jekty obyvateľov v grantovom 
programe, na projekty podľa 
darcami určených účelov a na 
inštitucionálne zabezpečenie 
organizácie. Od roku 2002 fun-
govania asignácie % dane sme 
získali sumu 811 406 €. 

Sme učiteľom 
filantropie

Prostredníctvom projektov 
Otvor srdce, daruj knihu, Cha-
ritatívny bazár a Vianočný orloj 
sa snažíme motivovať komuni-
tu k darcovstvu. Patrónmi pro-
jektu Otvor srdce, daruj knihu 
sa v roku 2016 stali spisovate-
lia Veronika Šikulová a Márius 
Kopcsay. Aj vďaka ich podpore 
a v spolupráci s kníhkupectva-
mi Artforum v Pezinku, Folly 
v Modre a ArchBooks v Brati-
slave sa v rekordne krátkom ča-
se podarilo zakúpiť knižky pre 

175 detí v sume 2 009 €. Dar-
covia počas dvanástich rokov 
projektu zakúpili knihy za 15 
007 € a potešili 1 734 detí. Cha-
ritatívny bazár sme pripravili 
v Pezinku a v Modre. Dobro:-
Ty pripravené a ponúkané dob-
rovoľníčkami a predstaviteľka-
mi pezinských a modranských 
inštitúcií priniesli výťažok 680 
€, ktorý bol pridaný k ostatným 
vkladom do reťaze dobra. Od 
roku 2002 sme výťažkom z ba-
zára podporili 12 subjektov 
sumou 5 843 €. Živý vianoč-
ný orloj potešil veľkých aj ma-
lých v Pezinku aj v Modre. Na 
živom orloji spolupracovalo 6 
subjektov a 25 dobrovoľníkov. 

Sme inovátorom
Snažíme sa predstaviť komu-
nite nové, zaujímavé projekty. 
V roku 2016 to boli hneď štyri. 
Projekt Časové schránky sme 
realizovali spolu s Ekonomic-
kým ústavom SAV, koordinátor-
kou Evou Šiškovou a lokálnymi 
školami. Na tému Mladý človek 
a veda sa do výtvarnej a literár-
nej súťaže zapojilo 9 subjektov 
a 3 074 mladých. Vyše 500 prác 
bude archivovaných v Archíve 
Modra. Dobrocaching je hra po-
dobná hre geocaching obohate-
ná o filantropický rozmer. Hru 
pripravili študenti Obchodnej 
akadémie v Pezinku a zahrať si 
ju môžu všetci bez rozdielu ve-
ku. Zvieratká v meste zauja-
li a zabavili. V projekte dostali 
priestor lokálne školy, podnika-
telia aj združenia. Projekt spojil 
29 subjektov a zapojilo sa doň 
vyše 300 študentov a dobrovoľ-
níkov.
Projekt Komunitná nadácia 
OAPK vznikol v spolupráci 
s Obchodnou akadémiou v Pez-

inku. Skupina mladých študen-
tov v rámci odborného predmetu 
založila cvičnú firmu - komunit-
nú nadáciu. Študenti v rámci nej 
riešia ako má fungovať, pripra-
vujú a realizujú vlastné nápady, 
tiež ako dobrovoľníci aktívne 
spolupracujú s nadáciou. Projekt 
Komunitná akadémia zážitkov 
a skúseností patrí medzi stálice. 
V minuloročnom, piatom roční-
ku sme v Modre a Pezinku zor-
ganizovali 8 akadémií, čo pred-
stavuje odpracovaných vyše 245 
dobrovoľníckych hodín a zapo-
jených 51 seniorov, 386 junio-
rov a 26 lektorov. Projekt spo-
jil samosprávy miest Pezinok 
a Modra, Mestské centrum soci-
álnych služieb v Modre, Jednoty 
dôchodcov v Modre a Pezinku, 
študentov Pedagogickej a kul-
túrnej akadémie v Modre, lokál-
ne základné, stredné a umelecké 
školy. Za 5 rokov bolo zorga-
nizovaných celkovo 45 akadé-
mií so zapojením 1098 senio-
rov, 665 juniorov, 93 lektorov. 
V projekte sa odpracovalo vyše 
2 000 dobrovoľníckych hodín.

Sme partnerom 
pre projekty

Nadácia manažuje niekoľko 
fondov - základinové, ktoré pri-
spievajú do nadačného majetku 
v rámci trvalej udržateľnosti or-
ganizácie, fondy podľa špeci-
álneho účelu určeného samot-
nými darcami a kombinované. 
Fungovanie fondov je efektív-
ne, lebo zlúčením darov možno 
viac napomôcť danému cieľu. 
Fond Publikátor - Nadácia re-
via sa nielen aktívne zaujíma 
o dianie a históriu regiónu, ale 
aj podporuje publikačnú čin-
nosť miestnych autorít. Tohto 
roku nadácia uviedla do živo-
ta dve knihy, v rámci otvore-
nia výstavy „Tí, ktorí zmizli“ 
konajúcej sa pod záštitou pre-
zidenta Sr Andreja Kisku 
v Mestskom múzeu v Pezinku. 
Boli to knihy: Františka Čecho-
vá - Žigmund Šlomo Diamant: 
Sculptures - Sochy a Dr. Aristid 
Jamnický - Oprášené histórie. 
Knihy možno zakúpiť v nadá-
cii a lokálnych kníhkupectvách. 

Výťažok z predaja pôjde do 
štipendijného Fondu starých 
rodičov a podporí deti zo so-
ciálne znevýhodnených pome-
rov, aby mohli rozvíjať talen-
ty, záujmy, alebo sa im prilepší 
v ťažšej životnej situácii a na 
aktivity nadácie. Mnohostran-
ná výhodnosť partnerského 
vzťahu nadácie so samosprá-
vami priniesla prospech zúčast-
neným stranám keďže upred-
nostňuje projekty, ktoré riešia 
problémy a potreby obyvateľov 
regiónu a skvalitňujú ich život. 
Od roku 2000 spolupracujeme 
s 18 samosprávami regiónu.

Sme radcom 
a konzultantom

Nadácia poskytuje aj poraden-
skú a konzultačnú službu - servis 
darcom, MVO, bezplatné posky-
tovanie poznatkov a know-how 
týkajúcich sa legislatívy a data-
báz 3. sektora, sieťovania orga-
nizácií, sprostredkovanie pomo-
ci. Časť nadačnej práce v roku 
2016 bola venovaná aj koncepč-
nému plánovaniu v nadácii, čo-
ho výsledkami sú nové projekty 
a aktivity, realizované prieskumy. 
Aktivity realizujeme vďaka za-
pojeniu darcov, dobrovoľníkov 
z radov škôl, MVO, či jednot-
livcov regiónu. Nadácii pomáha-
jú ako dobrovoľníci aj členovia 
správnej rady, komisií - investič-
nej, grantovej a marketingovej. 
O našich aktivitách sa môžete 
dozvedieť z web stránky www.
revia.sk a sociálnych sietí, ale aj 
vďaka lokálnym médiám, v kto-
rých máme výborných mediál-
nych partnerov. V Modre sú to 
predovšetkým Modranské zves-
ti, rádio Modra, stránka mesta 
Modry a vývesné plochy mesta, 
MsCSS a JDS ako aj Televízia 
Pezinok.V rámci našej činnos-
ti komunikujeme a spolupracu-
jeme s Asociáciou komunitných 
nadácií Slovenska, MVO Slo-
venska a organizáciami podob-
ného zamerania v zahraničí.
Všetkým našim partnerom, pod-
porovateľom, darcom, ktorí boli 
s nami aj v roku 2016 ďakujeme. 

Drahoslava FINKOVÁ, 
Nadácia Revia
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Nadácia Revia 
podporí vaše nápady

Základným poslaním nadácie je podpo-
rovať a aktivizovať ľudí. Preto sa aj my 
snažíme spolupracovať a podporovať vás 
v aktivitách, ktoré ovplyvňujú, smerujú, 
vedú, pomáhajú, podporujú. Pretože verí-
me, že to má zmysel a je to správne a po-
trebné pre budovanie zdravých vzťahov 
v komunite.
Aj máte dobré myšlienky, čo by ste radi 
zmenili v komunite, čo by bolo užitočné, 
dobré, nápadité, dajte nám o tom vedieť 
a získajte na realizáciu základný kapitál. 
Žiadosti o finančný príspevok posielajte 
v elektronickej podobe do 5. marca 2017 
na adresu revia@revia.sk Všetky potrebné 
informácie nájdete na stránke www.revia.
sk alebo na tel. čísle 0905 960 797.

Miroslava PETRUŠOVÁ

Darujte percentá zo svojej dane
Mnohým tým veľmi pomôžete 

rozhodli ste sa pomôcť a prispieť tak na dob-
rú vec? Práve v tomto období máte možnosť 
tak urobiť. Ako? Stačí, ak poukážete percentá 
zo svojich daní. Združení, ktoré sa uchádza-
jú o vašu pomoc je v Modre 45. Ich menný 
zoznam nájdete v tomto vydaní Modranských 
zvestí, spoločne s presnými údajmi, ktoré po-
trebujete vedieť. 

Právnické osoby
Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímate-
ľov na rok 2017. Právnické osoby môžu po-
ukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijíma-
teľom, minimálna výška v prospech jedného 
prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si vaše percentá 
z dane z príjmov právnickej osoby - to je ma-
ximálna suma, ktorú môžete poukázať v pro-
spech prijímateľa/prijímateľov, poukázať mô-

žete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť 
splnená podmienka minimálne 8 € na jedného 
prijímateľa. Nesmiete mať nedoplatok na dani, 
pre rok uvádzajte 2016 a IČO prijímateľa vy-
pisujte zľava. Číslo účtu nepotrebujete, pretože 
peniaze priamo na účty posielajú daňové úra-
dy, ktoré ich majú a po kontrole údajov musia 
previesť platbu do 90 dní.

Zamestnanci
Požiadajte svojho zamestnávateľa o Potvrde-
nie o zaplatení dane. Vyplňte Vyhlásenie o po-
ukázaní % z dane, kde uvediete meno, rodné 
číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu % zapla-
tenej dane, údaje o prijímateľovi a pošlite ho 
spolu s potvrdením do 30. apríla 2017 na da-
ňový úrad. Ak ste v minulom roku pracovali 
aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci, môžete ve-
novať až 3 % z dane.  (red)

Prijímatelia % z daní 
O vašu priazeň sa v tomto roku uchádza 45 subjektov so sídlom 
v Modre, do prehľadu vzhľadom na mnohé aktivity v Modre, 
zahŕňame aj Nadáciu Revia.

rodičovská rada pri Gymnáziu 
Karola Štúra v Modre, OZ, IČO: 
36063738, Námestie slobody 5, 
Modra 
Amavet klub č. 944 IMPULZ, 
OZ, IČO: 006840400004, Kollá-
rova 3, Modra
Claudianum n.o. Nezisková 
organizácia poskytujúca vše-
obecne prospešné služby, IČO: 
37925016, Štúrova 34, Modra
Depo Harmónia, OZ, IČO: 
42259321, Lúčna 21, Modra
Domov použitých kníh, ob-
čianske združenie, OZ, IČO: 
42183278, Dolná 24, Modra
Európsky Škôlkar, OZ, IČO: 
30857911, Materská škola Kalin-
čiakova 11, Modra
Futbalový Club Slovan Modra, 
OZ, IČO: 36065021, Kalinčiako-
va 6, Modra
Hádzanársky oddiel Slovan, OZ, 
IČO: 31873821, Vajanského 50, 
Modra
Hokejbalový Club Orly Modra, 
OZ, IČO: 42135389, Kalinčiako-
va 6, Modra
Jazyková zóna, OZ, IČO: 
42355907, Kalinčiakova 22, 
Modra
Klub tanečného športu „Magic 

Dance” pri Mestskom kultúr-
nom stredisku Ľ. Štúra v Modre, 
OZ, IČO: 42184517, Sokolská 8, 
Modra
Kolkársky klub Victoria Pezinok, 
OZ, IČO: 42178878, Sládkovi-
čova 1808/17, Modra
Kraľovankovo, OZ, IČO: 
42267358, MŠ - EP Partizánska 
88, Modra
Kresťanské centrum Berea, OZ, 
IČO: 30794358, Okružná 3190, 
Modra
Kynologický Klub J. Stolári-
ka Modra, OZ, IČO: 30851530, 
Lúčna 13, Modra
Lezecká Akadémia, OZ, IČO: 
42255139, Kollárova 4, Modra
Lezecký klub Spider´s Nook, 
OZ, IČO: 36067369, Komenské-
ho 20, Modra
Ľudový Súbor Kráľová - Ľusk, 
OZ, IČO: 42360285, Družstevná 
8, Modra
Magdalénka, OZ, IČO: 3181334, 
Štúrova 54, Modra
Mažoretky Kessa Bratislava, OZ, 
IČO: 005988280107, Dukelská 
45, Modra
Modrá Hviezdička, OZ, IČO: 
30869471, SNP 14, Modra
Modranská beseda, OZ, IČO: 

30868190, Štúrova 61, Modra
Modranská muzeálna spoloč-
nosť, OZ, IČO: 42130271, Štúro-
va 84, Modra
Modranské Kráľovské Divadlo, 
OZ, IČO: 42136865, Dukelská 
25, Modra
Modranský okrášľovací spolok, 
OZ, IČO: 42184169, Dolná 6, 
Modra
Modranský turistický spolok, 
OZ, IČO: 30854512, Súkenícka 
4, Modra
Moped, OZ, IČO: 42353751, 
Kellenbergerova 2, Modra
Muflon KrOS, OZ, IČO: 
42262992, Partizánska 5/A, 
Modra
My ženy, OZ, IČO: 42183961, 1. 
mája 48, Modra
Nadácia European Wildlife Pre-
servation Fund, nadácia, IČO: 
42268575, Piesok 4021, Modra
Našim Deťom - Modra, OZ, 
IČO: 30789478, Komenského 
1/A, Modra
Občianske združenie - Priatelia 
lesa, OZ, IČO: 30853371, Fraňa 
Kráľa 5, Modra
Občianske združenie „Poľné ľa-
lie” v Modre - Kráľovej, OZ, 
IČO: 42139261, Národná 27, 
Modra Kráľová
Občianske združenie Ochrana 
Zdravia A Životného Prostredia, 
OZ, 35570300, Harmónia 3034, 
Modra
Občianske združenie Teribulls, 
OZ, IČO: 42263247, Dukelská 

39, Modra
Občianske združenie Vrškárik, 
OZ, IČO: 42359201, Sládkovi-
čova 13, Modra
OZ Pakamo, OZ, IČO: 
50041789, Pedagogická a kultúr-
na akadémia, Sokolská 6, Modra
rodičovská rada pri Základnej 
umeleckej škole v Modre, OZ, 
IČO: 36065421, Štúrova 54, 
Modra
Sabuž - Slovenská asociácia bý-
valých uršulínskych žiačok a žia-
kov - pobočka Modra, OZ, IČO: 
317454400001, Štúrova 34, 
Modra
Slovenská ľudová majolika, 
OZ, IČO: 42413729, Dolná 
1774/138, Modra
Sovička, OZ, IČO: 37999931, 
Harmónia 3378, Modra
Šachový klub Modra, OZ, IČO: 
34002278, SNP č. 21, Modra
Vincúr - spolok vinohradníkov 
a vinárov v Modre, OZ, IČO: 
36068322, Sládkovičova 44, 
Modra
Vínny športový klub Modra, OZ, 
IČO: 50072773, Dr. Bodického 
10, Modra
Združenie rodičov a priate-
ľov školy pri ZŠ Vajanského ul. 
v Modre, OZ, IČO: 30856850, 
Vajanského 93, Modra
revia - Malokarpatská komu-
nitná nadácia, nadácia, IČO: 
36070181, Moyzesova 26, Pez-
inok.
 (red), zdroj: www.notar.sk
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Fašiangové veselenie v Modre

Na fotografiách: Karneval detí z materskej školy SNP; žiaci prvého stupňa ZŠ Vajanského aj deti zo ZŠ Ľ. Štúra ukázali svoju kreativitu pri 
výrobe masiek; obyvatelia DSS Merema sa zabávali so svojimi kamarátmi zo spriatelených DSS.
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ČERSTVÉ RYBY 
ZO SLOVENSKÉHO CHOVU 

NA VÁŠ STÔL

Sumček - filet s kožou  
bez kosti, Pstruh  
a Kapor pitvaný

TEŠÍME SA NA VÁS - KAŽDÚ STREDU  
AŽ DO VYPREDANIA ZÁSOB 

NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 
(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK
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S láskou spomíname
Dňa 19. januára uplynul rok, čo nás náhle opustil 
milovaný manžel, otec, dedko a brat Miloš Hajdu-
šek. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, ti-
chú spomienku. Ďakujeme. S láskou spomína smú-
tiaca rodina.

Poďakovanie
Dňa 20. 1. 2017 vo veku 82 rokov nás navždy opus-
tila naša drahá mamička, babička a prababička Má-
ria Hrablíková. Touto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí sa o ňu starali - p. riaditeľke Macha-
lovej z MsCSS v Modre, MUDr. Džupovi, perso-

nálu mestského centra, predovšetkým opatrovateľkám v centre na 
Zochovej ulici, ktoré sa o mamičku vzorne starali, počas jej pobytu 
v tomto zariadení. Ďakuje smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Do tmy si zapáli kahanec nádeje, do duše boľavej 
spomienky naleje. V tichosti vyprosme veľký dar 
pokoja, kým sa nám duše raz naveky nespoja. Dňa 
16. 2. 2017 uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opus-
til Karol Veselský. Spomína manželka a synovia 
s rodinami.

Poďakovanie
Srdečne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou 
mamou, babkou a prababkou Betkou Štrbkovou, 
ktorá nás tichučko navždy opustila 18. 1. 2017. Tiež 
ďakujeme celému personálu Mestského centra so-

ciálnych služieb v Modre za starostlivosť v ostatnom období. Ďaku-
jeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Narodili sa:
Fialová Hana 30. 1.
Gašparik Matúš 13. 1.
Hevier Damián 13. 1.
Jelemenská Emily 10. 1.
Köver Tobias 3. 1.
Mičunková Júlia 20. 1.
Pastucha Matej 3. 1.
Pavlovič Adrián 26. 1.
Peško Matej 12. 1.
Slezáková Kristína 26. 1.

Opustili nás:
Horváthová Alžbeta, 89 r. 1. 1.
Novodomec Marián, 21 r. 1. 1.
Agnerová Helena, 84 r. 5. 1.
Kubej Marek, 43 r. 5. 1.
Štrbková Bernardína, 76 r. 18.1.
Hrablíková Mária, 82 r. 20. 1.
Súkupová ružena, 83 r. 28. 1.
Brezinová Pavlína, 88 r. 29. 1.

Jubilanti:
85 roční

Horváthová Emília 22. 2.
Kruiššová Magdaléna 21. 2.
Valentínová Božena 28. 2.

SpoločenSká kronika

80 roční
Bartoš Miroslav 24. 2.
Fiala Ľubomír 23. 2.
Miškovičová Mária 24. 2.
Vrkočová Mária 2. 2.

75 roční
Cíferský Anton 1. 2.
Jurkovičová Blažena 15. 2.
Mazániková Mária 28. 2.
Oravec Emil 21. 2.
ružek Jozef 9. 2.

70 -roční
Bacigál Milan 22. 2.
Bacigálová Silvia 3. 2.
Čepec Bohuš 16. 2.
Gavorník František 21. 2.
Hrnčír Hubert 12. 2.
Jelemenská ružena 10. 2.
Maščuch Dušan 14. 2.
Mesíková Helena 10. 2.
PhDr. repčík Peter 18. 2.
Sobota Peter 20. 2.
Šimko Miroslav 23. 2.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov

Riadková inzercia
 z MsCSS Modra hľadá kuchár-

ku do celoročnej prevádzky vrá-
tane víkendov a sviatkov. Všet-
ky ďalšie informácie získate na 
tel. čísle 0905 973 871 alebo 
priamo v MsCSS Modra na Sú-
keníckej ul. č. 4.

 z Doučujem matematiku na II. 
stupni ZŠ. Tel.: 0907 971 048

 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 Prenajmem záhradu v Modre 

s viničom, 3 áre.
Tel.: 0908 058 174

 z Klietky pre chov prepelíc, 
králikov, činčily, pasce na líšky 
a kuny, liahne na vajíčka, od-
chovne pre kuriatka, kŕmitka 

a napájačky, robíme rozvoz po 
celom Slovensku, viac na www.
123nakup.eu. Tel.: 0907 181 800

 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
 z Doučujem hru na klavíri.

Tel.: 0905 954 437
 z rýchlokurz anglickej kon-

verzácie, aj individuálne hodiny.
Tel.: 0903 442 136

 z SKENAr SLOVAKIA - bio-
regeneračné centrum s.r.o. Má-
te dlhodobé zdravotné problé-
my a neviete ich riešiť? Príďte 
k nám, poradíme a vyriešime.

Kontakt: +421 918 455 490

Poďakovanie
Srdečne ďakujem všetkým dob-
rovoľným aj anonymným dar-
com a kamarátom, ktorí darovali 
krv pre moju sestru na odberoch 

v Kultúrnom dome Modra a na 
hematológii v Bratislave a vo 
Zvolene. Ešte raz veľmi pekne 
ďakujem. (vrm)

Výročná schôdza
Slovenský rybársky zväz - ob-
vodná organizácia Modra ozna-
muje svojim členom, že výroč-
ná členská schôdza bude dňa 5. 

marca 2017 o 9.00 h v reštaurá-
cii u rybára na námestí Ľ. Štúra 
v Modre. R. FIALA,

za výbor organizácie

Prenajmem 
pekné obchodné 

priestory

v centre Modry 
o rozmere 75 m2.

Tel. èíslo:
0904 394 055.

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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Zimný zraz Klubu slovenských turistov
Cez predĺžený víkend 2. - 5. februára sa v Ružomberku usku-
točnil 50. výročný zimný zraz Klubu slovenských turistov 
a stretnutie turistických oddielov mládeže. Stretnutia sa zú-
častnili turisti z celého Slovenska. Zastúpení boli aj turisti 
a bežkári z Modranského turistického spolku.

V prekrásnom prostredí Lipto-
va organizátori pripravili viace-
ro bežkárskych trás ako aj trasy 
pre peších turistov. Trasy viedli 
cez atraktívne prírodné prostre-
die Veľkej Fatry, Nízkych Tatier 
a Chočských vrchov, cez Hra-
bovskú a Čutkovskú dolinu a Vl-
kolínske lúky. Trasy bolo možné 
absolvovať individuálne alebo 
organizovane spolu so sprievod-
com. Na svoje si prišli aj lyžiari 
a skialpinisti. Cez víkend sa síce 

oteplilo, ale snehu ostalo dostatok 
a tak sa mohol všetok plánovaný 
program uskutočniť. Zvlášť treba 
spomenúť kvalitný a výnimočný 
sprievodný program pri 50-tom 
výročí - premietanie filmov a be-
seda s bývalým prezidentom Sr 
r. Schusterom, ktorý zaujímavo 
rozprával o cestách na Kamčatke 
a Južnom póle. Po ňom nasledo-
valo rozprávanie s himalájistom 
Petrom Hámorom, ktorý sa zdie-
ľal o jeho výstupoch na osemti-

sícovky. Prítomní mládežníci si 
mohli vypočuť pútavé rozprá-
vanie prírodovedca M. Sanigu 
a jeho zážitky pri pozorovaní prí-
rody. V posledný večer zimné-
ho zrazu turistov bol pripravený 

veľkolepý program folklórneho 
súboru Liptov, ktorý predviedol 
bohatý repertoár slovenských 
piesní, tancov a zvykov. Ich pred-
stavenie bolo strhujúce a hala bu-
rácala potleskom. Zimného zrazu 
turistov sa zúčastnilo okolo 1600 
účastníkov. Mgr. Katarína 

BENCOVÁ, MTS 

Modra zaujala
Seminár o vidieckej turistike, agroturistike
V dňoch 25. a 26. januára 2017 
sa uskutočnil v Modre v penzió-
ne Harmónia odborný seminár 
pod názvom „Vidiecky cestovný 
ruch a agroturistika napomáha 
ekonomickému rozvoju regiónov 
a zamestnanosti na Slovensku“. 
Cieľom celoslovenského odbor-
ného seminára, ktorý usporia-
dala Nezisková organizácia roz-
voja vidieckej turistiky v Modre 
a SZVTA, bolo oboznámiť sta-
rostov, podnikateľov a tretí sektor 
o možnostiach podpory vidieckej 
turistiky z verejných finančných 
prostriedkov a Európskych štruk-
turálnych a investičných fondov 
v programovom období 2014 - 
2020. 
Na seminári s referátmi vystú-
pili Ing. Lucia Šifel z TSK, ďa-
lej experti cestovného ruchu Ing. 
Juraj Kerekeš, Ing. Marian Bujna 
a Ing. Michal Ševčík, ktorí hod-
notili dosiahnuté výsledky a pre-
zentovali trendy ďalšieho rozvoja 
cestovného ruchu, vrátane vidiec-
kej turistiky na Slovensku. Prak-
tické skúsenosti z cestovného ru-
chu si vymenili starostovia, MAS 
pri realizácii úspešných projektov 
vo vidieckej turistike a agroturis-
tike na Slovensku. O skúsenos-
tiach z činnosti Združenia Ma-
lokarpatská vinná cesta, ktorá si 

v minulom roku pripomenula 20. 
výročie svojho vzniku, hovorila 
PhDr. Anna Píchová, riaditeľka 
MOS v Modre. V diskusii okrem 
iných vystúpila i Ing. Gabriela 
repová a Mgr. Katarína Benco-
vá, ktoré prezentovali realizované 
a pripravované projekty v Modre 
a činnosť TIK Modra. Zaujímavé 

a podnetné boli vystúpenia členov 
Cechu husacinárov zo Slovenské-
ho Grobu, zástupcov Novohrad-
sko-Gemerského Euroregiónu 
Slovensko z Lučenca, starostov 
z Spišských Tomášoviec, Olšav-
ky, Sebechlieb, podnikateľov 
z Vitanovej, Pribyliny, Levoče, 
Žiliny, Cífera, Liptovského Jána, 
Podkylavy,Šamorína a ďalších 
obcí. Zástupcovia MAS Kopani-

čiarsky región z Myjavy priniesli 
na ochutnávku kolekciu regionál-
nych potravinárskych produktov.
Organizátori pre účastníkov pri-
pravili exkurziu do vybraných 
muzeálnych, gastronomických 
a hotelových zariadení v Mod-
re. Starostovia a podnikatelia si 
so záujmom prezreli Keramické 
múzeum, reštauráciu Landsfeld 
v Hoteli Majolika, reštauráciu 
Mlyn 108, reštauráciu Pavúk, 
kde diskutovali s majiteľmi Ing. 

Štefanom Gregoričkom, Ottom 
Chrapčiakom a Ing. romanom 
Pavúkom o kvalite poskytova-
ných službách pre turistov. Na 
druhý deň pokračovala exkurzia 
do SNM - Galérie Ignáca Biz-
mayera a Múzea slovenskej ke-
ramickej plastiky, kde riaditeľka 
Múzea Ľudovíta Štúra a poslan-
kyňa MZ v Modre PhDr. Viera 
Jančovičová podrobne hovorila 

o poslaní múzea a realizácii pro-
jektu cezhraničnej spolupráce, 
rekonštrukcie vinohradníckeho 
domu na expozíciu slovenskej ke-
ramickej plastiky. 
V rámci besedy a spoločenské-
ho posedenia Vincent Jakubec, 
Vladimír Poláček, Branislav La-
linský a Juraj Štiglic prezentova-
li činnosť spolku Vincúr pri ob-
nove vinohradníckej a vinárskej 
výroby pod Malými Karpatmi. 
Úspešná bola najmä degustácia 
kvalitných ocenených vín mod-
ranských vinárov, členov spolku 
Vincúr. Na záver pobytu v pohos-
tinnej Modre účastníci seminára 
si prezreli tradičnú pivničku v ob-
novenom vinohradníckom dome 
Antona Macháčka ako i rekon-
štruovanú infraštruktúru na Moy-
zesovej ulici v Modre. Účastní-
ci seminára odcestovali z Modry 
na 23. medzinárodný veľtrh ces-
tovného ruchu VTI Slovakiatour 
v Bratislave. 
Seminár ako i exkurzia v Mod-
re splnili svoje poslanie, doku-
mentovali premeny mesta Modra 
- hlavné mesto vina, ako i vyso-
kú úroveň kvality poskytovaných 
služieb v Modre a na Malokar-
patskej vinnej ceste. Hostitelia 
z Penziónu Harmónia pripravili 
v zasneženom letovisku príjemné 
prostredie pre rokovanie zástup-
cov vidieckej turistiky z celého 
Slovenska. František MACH, 

zakladateľ ZMVC 
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Vinárske hviezdy opäť svietili
Študenti vinársko-ovocinárskej školy tento rok organizovali 
Ochutnávku vín mladých vinárov už po deviatykrát. Akciu pripra-
vili v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, kde majú založenú 
svoju vlastnú firmu, ktorá hrdo nesie názov Vinárka. Predmet apli-
kovaná ekonómia sa nesie v úplne inom vyučovacom duchu ako 
iné predmety. Dôraz sa kladie hlavne na kreativitu, samostatnosť, 
schopnosť viesť dialóg, vedieť si vypočuť názory iných a pod.

Aplikovaná ekonómia
Študenti si zvolia manažment 
firmy (prezidenta spoločnos-
ti a štyroch viceprezidentov). 
V ďalšej fáze študenti musia 
preukázať svoju nápaditosť, 
kreativitu a samostatnosť. Mu-
sia vypracovať okrem stanov 
spoločnosti i podnikateľský 
plán. V plnej miere sa tu rozvi-
nie tvrdá diskusia o troch zák-
ladných otázkach ekonómie. Čo 
vyrábať, pre koho a akým spô-
sobom. Po presnom zdôvodnení 
stanov firmy a podnikateľského 
plánu, študenti musia pripraviť 
ustanovujúce valné zhromažde-
nie. A tu opäť nastupujú mana-
žérske schopnosti jednotlivých 
členov firmy. Základný kapitál 
firmy sa získava predajom ak-
cií. Nie každý je schopný vy-

svetliť podstatu akcií svojim 
potenciálnym akcionárom. Tu 
však máme z predchádzajúcich 
rokov vynikajúce referencie 
a tak sa akcie predajú už počas 
pár dní. Manažment firmy na 
valnom zhromaždení podrob-
ne informuje svojich akcioná-
rov o stanovách, o podnikateľ-
skom zámere, o predbežných 
kalkuláciách na jednotlivé vy-
rábané výrobky a poskytova-
né služby a pod. Myslíte si, že 
toto nie je ešte dostatočné spo-
jenie teoretických vedomostí 
s praxou? Áno, až pri konkrét-
nych vyrábaných výrobkoch 
a poskytovaných službách do-
chádza ku skutočnému spoje-
niu teórie s praxou. Firma musí 
viesť presnú a úplnú evidenciu 
z hľadiska účtovných dokladov, 

t.j. musí dodržať dokladovosť 
účtovných operácií a viesť úč-
tovníctvo podľa vlastnej voľby. 
Samozrejme, po skončení úč-
tovného obdobia musia vyho-
toviť výročnú správu, uzavrieť 
účtovné knihy a spoločnosť do-
viesť do likvidácií podľa plat-
ných predpisov. Samozrejmos-
ťou je podať žiadosť o výmaz 
spoločnosti z obchodného re-
gistra a odviesť nadácii Junior 
Achievement Slovensko, n. o. 
riadne dane vo výške 2l % na 
základe daňového priznania.

Podnikateľský zámer 
Ochutnávka vín

Študenti Strednej odbornej školy 
vinársko-ovocinárskej v Modre 
si i tento rok v rámci podnika-
teľského plánu naplánovali za-
ujímavé podnikateľské aktivity, 
jednu akciu vám priblížime. Štu-
denti pre širokú vinársku verej-
nosť zorganizovali ochutnávku 
vín mladých vinárov. Vína boli 
zabezpečené hlavne od našich 
absolventov, ktorí v našom re-
gióne majú vinárske firmy. Sa-

mozrejme, nechýbali vína i z 
nášho strediska odbornej praxe, 
kde sa študenti aktívne zúčast-
ňujú celého procesu t.j. od zbe-
ru hrozna, až po výrobu vína. 
I samotní žiaci, ktorí pochádzajú 
z vinárskych rodín poskytli svo-
je vlastnoručne vyrobené vína 
na degustáciu širokej verejnos-
ti. Veľké množstvo vzoriek vín 
nám poskytli i vinári z Malo-
karpatskej, Nitrianskej, z oblasti 
južného Slovenska, ale i z vino-
hradníckej oblasti Tokaj a Mora-
va, ktorí našej škole preukazu-
jú podporu a úctu a chcú i touto 
formou prispieť k tomu, aby vi-
nárstvo a vinohradníctvo malo 
zelenú. Celkový počet dosiahol 
470 vzoriek, všetky boli prezen-
tované v katalógu.
I touto cestou sa im chceme veľ-
mi pekne poďakovať a ubezpe-
čiť ich, že podporujú mladú ge-
neráciu vinárov a podnikateľov. 
Chceme poďakovať všetkým, 
ktorí svojou ochotou podpori-
li akciu, na ktorej sa zúčastnilo 
viac ako 400 milovníkov dob-
rých vín.
Ing. Ida MATUŠKOVIČOVÁ, 
učiteľka predmetu aplikovaná 

ekonómia

Študenti opäť súťažili v reze viniča
Vo štvrtok 16. 2. 2017 sa vo viniciach Elesko v Modre usku-
točnila už po sedemnásty raz súťaž v reze viniča hrozno-
rodého o Zlaté nožnice Bahco. Počasie veľmi nehralo do 
karát. Po celý čas sprevádzala súťažiacich pomerne hustá 
hmla. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: kategória junior (do 
21 rokov) a profesionál. Rezala sa odroda Sauvignon blanc 
- vedenie rýnsko-hessenské, 25 krov.

Popoludní komisia vyhod-
notila prácu zúčastnených. 
V každej kategórii bolo vy-
hlásených šesť najlepších 
strihačov. A tu sú výsledky:  
Kategória Juniori: 1. miesto - 
Marek Schwarcz SOŠOV Mod-
ra, 2. miesto - Jakub Manko-
vecký STU Nitra, 3. miesto 
- Timotej Achberger, Svätý Jur. 
Kategória profesionáli: 1. 
miesto Anton Krajčovič, Vi-
nidi, s.r.o., 2. miesto Andrej 
Kakalík, Mavin-Martin Pom-
fy, 3. miesto Peter Krajčovič. 
Víťazi kategórií získali pozlá-

tené nožnice. Veríme, že budú 
milou spomienkou na tento deň. 
Víťazom patrí gratulácia a or-
ganizátorom poďakovanie za 
šírenie tradície. Garantami sú-
ťaže boli doc. Ing. Slavko Ber-
náth, PhD., SPU Nitra, Fakulta 
záhradníctva a krajinného inži-
nierstva, Katedra ovocinárstva, 
vinohradníctva a vinárstva, Ing. 
Soňa Bugáňová, hlavná agro-
nómka, Elesko, a.s. a Ing. Mi-
chal Faluši, agronóm, Elesko, 
a.s. Súťaž pre mládež, ale i do-
spelých organizovali BS vi-
nárske potreby Pezinok spolu 

s firmou SNA Europe [Slova-
kia], s.r.o. (Bahco) v spoluprá-
ci s SOŠVO Modra, Elesko, a.s. 

a SPU Nitra, Katedrou ovoci-
nárstva, vinohradníctva a vinár-
stva FZKI. (red, elesko)

Na fotografii: Študenti súťažili 
o Zlaté nožnice.
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Melody Perkelt - kabaretné pásmo 
Pozývame vás do Kultúrneho domu v Mod-
re na veselohru s piesňami najznámejších 
svetových skladateľov jazzovej a tanečnej 
hudby okorenenú humorom z tvorby Mrože-
ka, Haška, Janovica i Šikulu. Presne taký má 
byť perkelt! Jemne pikantný a lahodný ako 
dobré jedlo, ktoré vám vyčarí úsmev na tvá-
ri. Známa slovenská herečka Anka Šišková, 
jej mladší kolega Csongor Kassai a hudob-
ník roman Féder so zoskupením Funny Fel-
lows namiešali všetky ingrediencie veľmi 

starostlivo do veselého kabaretného pásma. 
Fínske tango, maďarská rumba ale aj nemec-
ká polka bude sekundovať swingovej hudbe 
v podaní všetkých účinkujúcich. V sobotu 
29. apríla vás pozývame na večer, ktorý má 
neopakovateľnú atmosféru a vždy nové he-
recké kreácie. Nenechajte si to ujsť, pretože 
recept na guláš, ako ho jedával cisár, prezra-
dí Csongor Kassai iba na javisku! Viac na 
033/647 21 12 alebo www.kcmodra.sk. 

Marcela KVETKOVÁ

O komunitách, 
ktoré s nami žili

Huncokári z Piesku
Aj v tomto roku sa 21. januára 
konalo tradičné podujatie ve-
nované modranským Huncoká-
rom. Poetické pásmo predstave-
né v Kultúrnom dome Ľ. Štúra, 
bolo venované životu, kultúre 
a zvyklostiam tejto komunity. 
Je veľmi dobré, že nadšenci, 
ako pani Irenka Herchlová a sú-
bor Obsterléze z pezinskej Cajle 
robia záslužnú prácu, aby sa na 
modranských Huncokárov, na 
pána učiteľa Fraňa Kráľa, neza-
budlo. Mladí už majú iné staros-
ti a záujmy a mnohé je pre nich 
už len nostalgickou spomienkou 
tých starších. Lenže človek bez 
poznania vlastnej histórie je ako 
strom bez koreňov.
Po roku 1945, v dôsledku tzv. 
Benešových dekrétov, vychá-
dzajúcich z uznania princípu ko-
lektívnej viny Nemcov a rieše-
nia tzv. „nemeckej otázky“ ich 
vyhnaním, mesto prišlo o vý-
znamnú komunitu Huncokárov, 
„lesných ľudí“, drevorubačov 
na Piesku. Tí, ktorí neboli ak-
tívnymi členmi fašistickej Kar-
patendeutsche partei Ing. Franza 
Karmasina alebo sa zapojili do 
protifašistického odboja, mali 
to šťastie, že mohli na Sloven-
sku, ktoré bolo už ich vlasťou 
ostať. Dnes už väčšinu postarší 
potomkovia modranských Hun-
cokárov si pripomínajú tradície, 
na ktorých vyrástli vždy na svia-
tok svojho patróna. Po Hunco-
károch ostala aj kaplnka Márie 
Magdalény, cintorín aj budova 

školy na Piesku. Pre úplnosť, 
veľká komunita Huncokárov ži-
la aj v Pezinku na Cajle. 

Židovská komunita
Až do roku 1939 žil v Modre aj 
početná židovská komunita, kto-
rá mala taktiež svoje zvyklosti, 
náboženské aj svetské a bola 
významným prvkom v spolo-
čenskom a ekonomickom fun-
govaní mesta. Synagóga, do 
ktorej zbožní veriaci Mojžišovej 
viery chodili stojí dodnes, pre-
stavaná je ako súkromný ma-
jetok, v Kráľovej sa zachoval 
„Zelený“ (grün) dom, v meste 
tam, kde bol židovský cintorín, 
je pamätník s náhrobkom muža 
s príznačným menom Blau 
(modrý). Všetko vďaka obom 
paniam farárkam a exprimáto-
rovi Medlenovi. Na likvidácii 
židovskej komunity v meste po-
čas nacistického besnenia mali 
podiel aj niektorí Slováci, ari-
zátori židovského majetku. Na 
rozdiel od Pezinka máme o tom 
v Modre len príliš strohé správy 
(o. i. v Dejinách Modry). príle-
žitosť na spomienku býva tiež 
v januári, keď Červená armáda 
oslobodila koncentračný tábor 
Auschwitz (Osvienčim) a jeho 
filiálku Birkenau (Brzezinku). 
Aj to je jedna z kapitol histó-
rie nášho mesta. Jej význam 
v dnešnom turbulentnom sve-
te je nezanedbateľný pre odkaz 
budúcim - nikdy viac. Šalom, 
pokoj s vami.

Viktor PETRAKOVIČ

Príďte si zakrepčiť! 
Súbor Magdalénka a KC Mod-
ra pozývajú v sobotu 4. marca 
2017 o 19.00 h na prvý Tanečný 
dom v Kultúrnom dome v Mod-
re. Ide o neformálnu výuku tan-
cov z nášho regiónu a voľnú 
tancovačku na ľudovú nôtu pre 
každého, kto má chuť si zatan-
covať a zabaviť sa. Je to spôsob 
ako lepšie spoznať a na vlastnej 
koži okúsiť temperament ľudo-
vého tanca, hudby a čaro ľudo-
vej piesne. Účasť nevyžaduje 
žiadnu predchádzajúcu znalosť 
či skúsenosť s tancom. V prvej 

časti večera vás skúsené lektor-
ky Mária Miklovičová a Aďa 
Mudrochová naučia ako tanco-
vať lendler, japančardáš a polku.
V druhej časti tanečného domu 
si môžete vyskúšať, čo ste sa na-
učili a do sýtosti si zakrepčiť. 
Do tanca bude hrať živá ľudová 
muzika zo Šenkvíc. O nápoje na 
zvlaženie hrdla po tanci sa po-
stará Bistro Kinečko. Juch! 
Viac informácií na tel.: 033 647 
21 12 alebo www.kcmodra.sk. 

Marcela KVETKOVÁ

výuka ľudových tancov
a voľná tancovačka na živú muziku  

4.marec 2017
o 19.00 hsobota

Kultúrny dom modraKultúrny dom modra

Juch!
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Berona - večer Verony Šikulovej
Baví nás jej živelná lyrika, obraz nespútaného „dievčiska” 
a zároveň krehkej dámy. Blízkosť s ňou má pre každého inú 
podobu aj intenzitu. Jej tvorba je autentická, pôsobí spontán-
ne, vyrozprávaná šťavnatým jazykom ženy, fascinovanej ži-
votom a v marci svoj život opäť oslávi.

Veronika Šikulová svoj dô-
vtip a talent našťastie neutajila 
a v roku 1997 úspešne debuto-
vala útlou knižkou Odtiene. Od-
vtedy má za sebou niekoľko li-
terárnych ocenení, z ktorých asi 
najprestížnejším je Cena Anas-
oft Litera. Znovuuvedenie Od-
tieňov, spolu s poviedkami Z ob-
loka, sa stane súčasťou oslavy 
okrúhlych narodenín, ktorú pre 

spisovateľku pripravujú priate-
lia a rodina, spoločne s vydava-
teľstvom Slovart a Kultúrnym 
centrom Modra. Názov literár-
neho večera Berona skrýva pre-
kvapenie pre oslávenkyňu, ktoré 
pripravila, špeciálne pre túto prí-
ležitosť „zrodená”, Dámska di-
vadelná spoločnosť. 
V piatok 17. marca 2017 si skús-
te nakresliť „domček jedným ťa-

hom”, pozrite sa, či váš „sveter 
nemá dieru”, vypnite na chvíľu 
svoje „miesto v sieti” a príďte o 
19.00 h do Kultúrneho domu v 

Modre, na oslavu našej spisova-
teľky Veroniky Šikulovej. Všet-
kých gratulantov srdečne pozý-
vame.

Denisa KOVÁCSOVÁ, 
Dámska divadelná 

spoločnosť

Marec - mesiac knihy v Mestskej knižnici 
Pátrali sme, prečo práve marec 
získal prívlastok mesiac knihy. 
Nemusíme ísť tak ďaleko do 
histórie. Písal sa rok 1955, Mi-
nisterstvo kultúry spolu so Zvä-
zom spisovateľov, nakladateľmi 
a knižnými obchodmi prvýkrát 
spojili marec s knihami. Tým-
to gestom vzdali úctu Matejovi 
Hrebendovi, významnej posta-
ve slovenskej histórie, šíriteľo-
vi vzdelanosti v období 19. sto-
ročia. Ďalším cieľom bolo tiež 
podporiť a udržať trvalý záujem 
o knihy a čítanie. 
Postava Mateja Hrebendu (naro-
dil sa aj zomrel v marci) nás za-
vedie do obdobia emancipácie 
slovenského národa, kedy tento 
chudobný človek žil a šíril osve-
tu medzi slovenským ľudom. 
Aj napriek tomu, že v mladosti 
oslepol, neprestal milovať kni-
hy. Zdôrazňoval potrebu vzdelá-
vania a čítania medzi dedinským 
ľudom, zbieral a zachraňoval sta-
ré tlače i knihy. Svoju súkromnú 
zbierku kníh daroval Matici slo-

venskej a prvému slovenskému 
Gymnáziu v revúcej. Postava 
nevidomého kolportéra bola veľ-
mi úzko spätá aj so známymi 
osobnosťami obdobia národné-
ho obrodenia. Osobne sa poznal 
s Ľudovítom Štúrom, Jánom 
Kollárom, Štefanom Moyzesom, 
Samom Chalupkom, J. M. Hur-
banom a mnohými ďalšími. Jeho 
osobnosť sa stala súčasťou via-
cerých literárnych diel. V knihe 
od Ľuda Zúbka „V službách Ma-
teja Hrebendu“ sa dočítame, ako 
slepec pešo cestoval do Modry, 
aby sa osobne spoznal s Ľudoví-
tom Štúrom.
Čo pre Vás pripravila v mar-
ci Mestská knižnica v Modre? 
Od prvého marca sme okrem no-
vých kníh a zaujímavých poduja-
tí pripravili aj rozšírenie otvára-
cích hodín knižnice. V pondelok, 
utorok a v piatok sme tu pre vás 
v nezmenenom čase od 9.00 do 
17.00 h, vo štvrtok nás v knižnici 
nájdete od 9.00 do 18.00 a v stre-
du od 10.00 až do 19.00 h. Všet-

kých, ktorí majú radi literatúru 
zároveň pozývame na naše ak-
cie v mesiaci knihy. V stredu 1. 
marca privítame v detskej čitár-
ni známu rozprávkovú postavič-
ku Kristy Bendovej - Osmijanka 
s jeho verným priateľom Osmi-
dunčom, s ktorými môžu deti 
a ich rodičia zažiť veľké literárne 
stopovanie. V piatok 17. marca 
vás pozývame na Večer Veroniky 
Šikulovej s názvom Berona, kto-
rým oslávime narodeniny a tvor-
bu miestnej autorky. Vo štvrtok 
23. marca večer mestskú knižni-
cu navštívi básnik Erik Ondrejič-
ka s najnovšou zbierkou poézie 
Krajina diamantov. 
Zastavte sa v marci v mestskej 
knižnici a vyberte si z našej širo-
kej ponuky domácej aj zahranič-
nej beletrie alebo rozprávkových 
knižiek pre deti. Bližšie informá-
cie o knižnici nájdete na www.
kcmodra.sk alebo nám môžete 
napísať na kniznica@kcmodra.
sk. Renáta KULIFAJOVÁ,

Mestská knižnica v Modre

Ako 
na ženy?

Srdečne vás pozývame na pre-
miéru novej komédie Ako na 
ženy? z dielne členov modran-
ského divadla MoKraĎ, ktorú 
si môžete pozrieť 19. 3. 2017 
o 17.00 h vo veľkej sále Kul-
túrneho domu Ľudovíta Štúra 
v Modre.
Všade platí známe, že peniaze 
hýbu svetom. Kam však do-
káže priviesť stávka o nema-
lé peniaze štyroch krčmových 
povaľačov Jána, Mira, Igná-
ca a Miška a aké všelijaké ko-
mické situácie dokážu svojou 
súťaživosťou pripraviť nielen 
sebe, ale i svojmu okoliu, no 
najmä to, koľko to po nich ce-
lé bude musieť upratovať chu-
dera krčmárova dcéra Anička, 
to sa dozviete v celkom novej 
komédií plnej praktických rád 
pre nesmelých pánov a rozto-
pašné dámy s názvom „Ako na 
ženy?“, ktorú pre vás uvádza 
divadlo MoKraĎ v spolupráci 
s Kultúrnym centrom Modra. 
Tešíme sa na vás.
Postavy: Anička - Veronika 
Šperglová alt. Zuzana Hýllová, 
Jano - Peter Lenner, Miro- Fer-
dinand Špergl, Ignác - Štefan 
Jančík a Miško - Daniel Kuch-
ta alt. Stanislav Baláž.
réžia: Elena Lennerová, text: 
róbert Odler a hudba: Filip 
Odler. (red)

Výstava v cudzojazyčnej čitárni Kniha-ha-ha
OZ Jazyková zóna a čitáreň 
Kniha-ha-ha pripravujú v mar-
ci - mesiaci knihy výstavu naj-
novších titulov anglickej a rus-
kej literatúry, ako aj pomôcok na 
čítanie. Príjemným spestrením 

budú rôzne súťaže o knihy, ktoré 
návštevníkov iste zaujmú. Vý-
stava bude otvorená pre verej-
nosť v Modre na Kalinčiakovej 
22 (neďaleko kúpaliska), v kniž-
ničných a učebných priesto-

roch, každý štvrtok od 18.00 
do 20.00hod. v priebehu marca 
2017. Srdečne pozývame všet-
kých záujemcov o cudzojazyčnú 
literatúru. 

Elena DUGOVIČOVÁ
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Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku
OZ Teribulls a druhá šanca na život psov
Na Slovensku sa v posledných rokoch objavuje stúpajúci 
trend zaobstarania si psov typu bull. Občianske združenie 
TeriBull, sídliace a pôsobiace v Modre, sa zaoberá výcvikom, 
výchovou a bull športami s medzinárodnou účasťou na bull 
športových podujatiach. Okrem výcvikového centra spravu-
je OZ aj hotel pre psov tohto druhu. Sú v ňom ubytované psy, 
ktorých v iných zariadeniach neubytujú. Nezanedbateľnou 
činnosťou združenia je resocializácia nebezpečných psov. 
Častokrát sem prichádzajú jedince, ktoré boli v poslednej 
chvíli zachránené pred utratením pre ich nadmernú agresivi-
tu. To je aj prípad Arona, Kiri a Odina. 

Aron
Predseda združenia Ivan Te-
rifaj predstavuje svojich zve-
rencov: „Aron je 50-kilový pes 
plemena bandog - kríženec pit-
bullteriéra a mastifa. Prišiel 
k nám z Karanténnej stani-
ce Zvolen. Aron bol zatvorený 
tri mesiace vo voliére, z kto-
rej ho nikto nechcel vypustiť. 
Bol frustrovaný a mimoriadne 
agresívny. Padlo rozhodnutie 
utratiť ho, mal už vypísané pa-
piere. Bolo to práve na moje 
narodeniny, kedy som sa roz-
hodol vziať ho k nám do Teri-
bulls na resocializáciu. Po pia-
tich mesiacoch sme si k sebe 
našli cestu a môžem povedať, 
že po roku sa dostal zo všetké-
ho zlého, čo v minulosti zažil. 
Arona som si adoptoval a mô-
žem vám povedať, že lepšieho 
psa som nikdy nemal. Pri re-
socializácii takéhoto plemena 
ako je bandog alebo pitbul-
teriér sa chyby veru nerobia. 
Každý pes, aj každá negatívna 
situácia pri výcviku vás posu-
nie vpred. Nakoiec zistíte, že 
ste jedným z nich“.

Kira
Aj príbeh pitbullteriérky Kiry 
sa takmer skončil eutanáziou. 
Dvadsaťpäťkilová fenka sa do 
modranského centra Teribu-
lls dostala z rodiny, kde preš-
la nedostatočnou socializáciou. 
Žiaľ, napadla človeka i psa. Ki-
ra prešla od augusta 2016 reso-
cializáciou, ktorá bola úspešná 
a tak si aktuálne užíva plno-
hodnotný život v novej rodi-
ne. Nová majiteľka pravidelne 
navštevuje modranské cvičis-
ko, kde sa majiteľka učí čeliť 

rôznym negatívnym situáci-
ám. I. Terifaj dodáva: „U nás 
v centre v TeriBull sa venuje-
me skutočne špeciálnemu re-
socializačnému programu, kde 
sú umelo vytvárané podmienky 
pre problémových psov, kedy 
ich dostávame do imitovaných 
stresových situácií a učíme ich 
majiteľov, ako si v takýchto si-
tuáciách poradiť a ako zvládať 
svojho psa“. 

Odin
A do tretice je na prevýchove 
v Teribulls aj americký staf-
ford Odin. Majitelia žijúci 
v Anglicku dali psa vycvičiť 
do susedných Čiech. Pes bol 
agresívny na zvieratá aj ľudí. 
Po dvoch neúspešných me-
siacoch sa majiteľka rozhodla 
využiť program resocializácie 
v Modre a prihlásila Odina na 
výcvik, ktorý bude v Teribulls 

trvať 5 mesiacov. Po absolvo-
vaní tohto programu bude pes 
vrátený majiteľom do Anglic-
ka. 

Právo na druhú šancu
Je vôbec možné napraviť kaž-
dého jedinca, ktorý má za se-
bou nezvládnuteľné správa-
nie? I. Terifaj je presvedčený, 
že áno. „U nás ešte nikdy ne-
bol taký pes, ktorého by sme 
nevedeli dať dokopy a uviesť 
jeho správanie na správnu 
cestu. Aj nezvládnuteľným 
a agresívnym psom sa dá po-
môcť. Každý pes je schopný 
toto dosiahnuť, ak samozrej-
me dodržíme pri prevýchove 
určité podmienky. Dôležité je 
stanoviť psovi hranice. Kaž-
dé zviera sa dá napraviť. Ono 

vždy za tým zlým býva pre-
dovšetkým neznalosť človeka 
a zlý výber plemena, ďalej ne-
dostatočná socializácia a izo-
lácia psa. Pitbul aj bang sú 
úžasné psy, ak im človek ro-
zumie. Nesprávnym vedením 
sa pes môže stať veľmi nebez-
pečným. Napríklad bandog je 
pracovný pes vyšľachtený na 
boj s človekom. Je to výborný 
strážca a neskutočný spoloč-
ník. Je dôležité, aby si ľudia 
vyberali plemeno, z ktorého 
budú mať radosť. Bull ple-
mená nie sú vhodné pre za-
čiatočníka. Treba si stanoviť, 
koľko času mám na takéhoto 
psa a čo mu môžem ponúknuť. 
Bull plemená sú psy, ktoré mu-
sia byť neustále zamestnané. 
Hovoríme tomu: vybiť psovi 
baterky. Pes, ktorý sa nenudí, 
nemôže robiť zle.
Touto cestou apelujem na ma-
jiteľov takýchto psov, aby sa 
nebáli navštíviť nás v centre 
na Dolnej ulici. Radi poradí-
me pri problémoch a pomôže-
me pri výcviku. Vždy je lepšie 
prísť skôr ako neskoro. Maji-
teľ psa pracuje u nás pod do-
hľadom skúseného výcvikára 
a to za prísnych bezpečnost-
ných stanov, ktoré sú u nás pr-
voradé“.
J. KUCHTOVÁ a I. TERIFAJ

Na fotografiách (zhora): Spo-
kojný Aron; Fenka Kira (vpra-
vo) so svojou novou majiteľkou.
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Modranskí šachisti v ligových súťažiach
V tomto príspevku by som chcel priblížiť čitateľom Modran-
ských zvestí účinkovanie našich družstiev v ligových súťažiach. 
Začal by som od najnižšej ligy až po tú najvyššiu.

5. liga
V piatej lige štartuje naše druž-
stvo ŠK Modra D. V tomto roč-
níku sa v piatej lige predstavu-
je 10 družstiev nášho okresu. 
Tu sa nám darí zapracovávať 
do družstva mladých a per-
spektívnych hráčov. Pravidelne 
nastupujú na zápasy Kamil Ba-
ňas ml., Samuel Baňas a Ema 
Čermáková. Odohratých bo-
lo doteraz šesť kôl a v tabuľ-
ke sme zatiaľ na veľmi peknom 
treťom mieste.

4. liga
Vo štvrtej lige štartuje naše 
družstvo ŠK Modra C. V tom-
to ročníku sa v súťaži predsta-
vilo na začiatku 14 družstiev. 
Po úvodných dvoch kolách sa 
jedno družstvo zo 4. ligy od-
hlásilo. V tomto družstve pra-
videlne nastupujú naši mladí 
hráči v zdravom mixe so star-
šími. Družstvo týmto veľmi 
účelne zapracováva našu ďal-
šiu mlaď do svojich radov. Pra-
videlne nastupujú Kamil Baňas 
ml., Michal Sobek a Vladimír 
Bachnička. Poslední dvaja me-

novaní hrávajú vysoké šachov-
nice, čo ich podporuje v her-
nom raste. Po siedmich kolách 
nám patrí zatiaľ ôsme miesto 
tabuľky, máme však zatiaľ 
odohratý o jeden zápas menej 
ako ostatní naši súperi. 

3. liga
V tretej lige štartuje naše druž-
stvo ŠK Modra B. V tomto roč-
níku sa v tejto súťaži predsta-
vuje 12 družstiev nášho kraja. 
Cieľom nášho družstva je po-
stup do vyššej súťaže. Zatiaľ 
sa nám toto predsezónne pred-
savzatie darí napĺňať. Za druž-
stvo nastupujú aj hráči A druž-
stva FM Federič, Baňas Kamil 
st., Matejovič Juraj, ale i tu sa 
snažíme zapracovávať mla-
dých a perspektívnych hráčov. 
Pavidelne nastupujú na zápasy 
Bochnička Vladimír a Sobek 
Michal. Na spodných šachov-
niciach sú veľkými oporami 
družstva. Odohratých bolo do-
teraz šesť kôl a v tabuľke sme 
zatiaľ na postupovom prvom 
mieste.

Extraliga
V najvyššej slovenskej súťa-
ži štartuje naša vlajková loď 
A družstvo, ktoré je veľmi dob-
re zostavené, najmä z našich 
vlastných odchovancov a dopl-
nené o skúsených veľmajstrov. 
V úvodnom dvojkole sme pre-
pálili štart súťaže, keďže oča-
kávania boli z týchto zápasov 
veľké. V prvom kole sme re-
mizovali s ambicióznymi mla-
díkmi z Osuského 4:4. V ďal-
šom kole sme na našej domácej 
pôde nedokázali zdolať Dub-
nicu nad Váhom a zápas sme 
prehrali 3:5. V ďalšom decem-
brovom dvojkole sme vyrážali 
na zápasy proti vysokým favo-
ritom extraligy. V sobotňajšom 
zápase sme dokázali prekvapiť 
jedného z naj adeptov na titul, 
družstvo Dunajskej Stredy. Po 
našom fantastickom, až priam 
heroickom výkone, sme vy-
hrali 3,5:4,5. V nedeľňajšom 
zápase proti Slovanu Bratisla-
va sme na tento skvelý výkon 
nedokázali nadviazať a z Bra-
tislavy sme si odviezli prehru 
6:2. Po vianočných a novoroč-
ných sviatkoch nás čakalo veľ-
mi ťažké dvojkolo na východ-
nom Slovensku. Veľmi náročné 
bolo najmä zostaviť samotnú 

zostavu na zápasy, a preto mu-
seli nastúpiť hráči druhého sle-
du. Úvodný zápas s družstvom 
Prakoviec sa pre nás na začiat-
ku nevyvíjal veľmi dobre. Na-
vyše nastúpil súper s mimo-
riadne silnou zostavou, s akou 
ešte túto súťaž nehral. Nako-
niec však pre nás všetko dob-
re dopadlo a hráčmi zápasu sa 
stali Kamil Baňas st. a Martin 
Mydlárik. Výhra nad Prakov-
cami 3,5:4,5 nám dodala veľ-
mi veľa nových síl, keďže sme 
na východ cestovali únavných 
10,5 hodiny. V nedeľňajšom 
zápase proti Sabinovu, ktorý 
nám bol podľa súpisky vyrov-
naným súperom, sme od samé-
ho začiatku hrali prakticky na 
jednu bránu. Výsledkom bola 
výhra nad družstvom zo Sabi-
nova 1,5:6,5, čím sme sa dosta-
li na piate miesto v extraligo-
vej tabuľke.
Ďalšie dvojkolo extraligy bu-
deme hrať o popredné miesta 
v tabuľke. V termíne 18-19. 2. 
2017 k nám zavítajú družstvá 
z Humenného a Košíc. Už te-
raz sa tešíme na našu vzájom-
nú konfrontáciu síl. Zápasy 
odohráme tradične v Hoteli 
Majolika. V reštaurácii hote-
la budeme robiť online prenos 
zo všetkých partií. Príďte nás 
povzbudiť a držať nám palce, 
všetci ste srdečne vítaní. (kiš)

Hlasujte za naj športovca roka 2016
S dôrazom na podporu a motiváciu športovania detí a mláde-
že vznikla v roku 2015 na podnet Komisie športu pri Mest-
skom zastupiteľstve v Modre prvá verejná anketa na športové 
ocenenie s názvom Športovec mesta Modry. Dynamický rozvoj 
každého športu závisí najmä od záujmu nových generácií. 

V Modre a jej blízkom okolí 
majú svoje zázemie napríklad 
hádzanári, futbalisti, volejba-
listi, hokejbalisti, florbalisti, 
horskí lezci, šachisti, orien-
tační či trailoví bežci, cyklis-
ti a mnoho ďalších športových 
odvetví. Ocenenie Športovec 
mesta Modry je výbornou príle-
žitosťou pre všetky tieto kluby 
a športové združenia, ako zvi-
diteľniť svoju činnosť, úspechy 
jednotlivcov či družstiev, pri-
tiahnuť pozornosť nových špor-

tových nádejí a rozšíriť tým aj 
svoju fanúšikovskú základňu.
Komisia športu pri Mestskom 
zastupiteľstve Mesta Modry 
vyzvala všetky športové kluby 
a združenia, aby sa zapoji-
li do ankety Športovec mesta 
za rok 2016. Na základe plat-
ných nominácií športových 
klubov a združení bude hlaso-
vaním členov Komisie špor-
tu MsZ v Modre určené pora-
die v jednotlivých kategóriách. 
Po zverejnení nominovaných 

športovcov a družstiev bude 
prostredníctvom internetové-
ho hlasovania hlasovať široká 
verejnosť v kategórii Najpopu-
lárnejší športovec roka 2016. 
Víťazi ankety budú vyhlásení 
a ocenení počas slávnostného 
odovzdávania mestských oce-
není. Termín slávnostného oce-
ňovania bude zverejnený prie-
bežne. Komisia športu MsZ 
v Modre bude vyberať z ná-
vrhov nominovaných v nasle-
dovných kategóriách: najlep-
ší športovec - senior, najlepšia 
športovkyňa - senior, najlepší 
mládežnícky športovec/mlá-
dežnícka športovkyňa (junior, 
dorastenec), najlepší športo-
vý kolektív - seniori, najlepší 

mládežnícky športový kolektív 
(juniori, dorastenci), najlepší 
tréner seniorov, najlepší tréner 
mládeže (juniori, dorastenci). 
Pravidlá internetového hlasova-
nia: verejné hlasovanie je platné 
od 15. marca 2017 do 31. marca 
2017 do 12.00 hod. Hlasovanie 
pre vybraného športovca/druž-
stvo je obmedzené na jedenkrát 
denne (24 hodín) z jednej IP 
adresy. Za platné sa považujú 
všetky hlasy poslané v dodrža-
nom hlasovacom období (bod 
1) a zároveň rešpektujúce in-
terval hlasovania (bod 2). Ví-
ťazom internetového hlasova-
nia v kategórii Najpopulárnejší 
športovec mesta za rok 2016 sa 
stáva športovec alebo družstvo 
s najvyšším počtom overených 
platných hlasov.
 (red)
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Mladší žiaci hádzanári - A a B
Ako ďalšie v poradí pri predstavovaní hádzanárskeho klubu 
Slovan Modra je družstvo mladších žiakov. Toto družstvo má-
me rozdelené podľa veku na mladších žiakov „A“ a mladších 
žiakov „B“. Začnime teda pri tých starších, „Áčkaroch“. 

Po minuloročnej úspešnej sezó-
ne, keď sa na nám podarilo zís-
kať na majstrovstvách Sloven-
ska bronzovú medailu, z mužstva 
odišlo 6 hráčov k starším žia-
kom, ktorí boli nahradení hráč-
mi z nášho najmladšieho druž-
stva, ktorí spravili počas svojej 
krátkej kariéry najväčší progres 
vo výkonnosti. V jesennej čas-
ti sme okrem ligových zápasov, 
v ktorých bol náš jediný premo-
žiteľ družstvo ŠKP Bratislava, 
odohrali vydarené zápasy na 3 
turnajoch. Umiestniť sa na me-
dailových pozíciách sa nám po-
darilo síce iba na jednom z nich 
- 2. miesto na turnaji v Bratisla-
ve za účasti rovesníkov z Nové-

ho Veselí, Tatábanye a domáceho 
ŠKP, tešiť nás však môže bojov-
nosť a predvedená hra, či už to 
bolo na turnaji v rožňove alebo 
na domácom memoriáli Stanisla-
va Škarčáka. Vrcholom celej se-
zóny budú pre nás majstrovstvá 
Slovenska, kde by sme sa chceli 
umiestniť na medailových pozí-
ciách, a preto v zvyšnej časti se-
zóny sa pokúsime urobiť všetko 
čo bude v našich silách, aby sme 
boli úspešní.
Družstvo našich najmenších 
„Béčkarov“ má súťaž rozohra-
nú na dvoch frontoch. Zatiaľ vo 
veľkej hádzanej zbierajú skúse-
nosti. Nedarí sa im vyhrávať ve-
ľa zápasov, preto im v priebež-

nej tabuľke patrí predposledné 
miesto. Jednak je to preto, že 
v súťaži nastupujú proti starším 
súperom a jednak aj preto že 
mnohí z nich s hádzanou zača-
li len tento prípadne minulý rok. 
Druhé bojisko našich malých 
hádzanárov je krajská súťaž 
BKZHá v minihádzanej. A to už 
je iná káva. Na malom ihrisku 
predvádzajú chlapci naplno svoj 
talent a odhodlanie. Súťaž v mi-
nihádzanej sa hrá turnajovým 
spôsobom. Počas celej sezóny 
sa uskutoční päť turnajov, kde 
družstvá zbierajú body za ví-
ťazné zápasy, ktoré sa na konci 
ročníkaspočítajú a rozhodne sa 
o majstrovi Bratislavského kraja 
v minihádzanej. Táto súťaž je 
rozdelená na vekové kategórie 
do desať rokov a do osem rokov. 
V oboch kategóriách, po dvoch 
odohratých turnajoch vedú mod-

ranskí hádzanári. Dokonca naše 
družstvo v kategórii do osem ro-
kov neprehralo ani jeden zápas.

Dávid BERNER

Družstvo mladších žiakov „B“ 
(foto vľavo, horný rad zľa-
va): Peter Kleshct, Marcel Kol-
lár, Michal Števček, Mário Mi-
šových, Filip Horváth, Jakub 
Fronc, Samuel Dugovič, Patrik 
Rechtorík. 
Spodný rad zľava: Martin Ta-
raba, Šimon Hornáček, Jakub 
Kľúčik, Juraj Petruš, Kevin Liš-
ka, Jakub Richter, Viliam Macko, 
Andrej Troják, Dávid Horváth. 
Na foto chýbajú: Elián Maász, 
Tomáš Hronec, Igor Páleš, Sa-
muel Macháček. 
Družstvo starších žiakov „A“: 
Samuel Čík, Filip Tománek, 
Kristián Macháček, Adam Žila, 
Marko Jurkovič, Dávid Galgóci, 
Matúš Hrubša, Martin Fronc, 
Samuel Uhliar, Radovan Schűl-
ler. 

Aj Modrania 
sú otužilí
Už po siedmy raz sa v nitrian-
skom mestskom parku usku-
točnilo tradiční zimné plávanie. 
Tento ročník bol výnimočný aj 
tým, že účasť otužilcov prekro-
čila hranicu dvesto šesťdesiat. 
Presne prišlo 267 nadšencov 
plávania a otužovania, čím sa aj 
zapísali do knihy Slovenských 
rekordov. Spolu s ostatnými ne-
sie na tom zásluhu aj modran-
ské družstvo otužilcov v zložení 
Marián Staník a Samuel Šimko. 
Srdečne blahoželáme!

(red)
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Memoriál Stanislava Škarčáka 2017
Koncom januára sa v našej športovej hale konal memoriál zakla-
dateľa modranskej hádzanej Stanislava Škarčáka. Už tradične to 
bol turnaj mladších a starších žiakov. Tento rok si naši chlapci 
zmerali svoje sily s rovesníkmi z troch krajín. O kvalitné športové 
výkony, sa okrem domáceho Slovana Modra, postaralo družstvo 
zo Sporty Hlohovec a tak isto naši zahraniční hostia Cement Hra-
nice z Českej republiky a ETO KC Györ z Maďarska. 

Počas hracieho dňa mali diváci 
možnosť vidieť 6 kvalitných zá-
pasov v každej kategórii, nakoľko 
sa hralo systémom každý s kaž-
dým. Stretnutia sa hrali so skrá-
teným hracím časom, u mladších 
žiakov to bolo 2x15 minút a u 
starších žiakov 2x20 minút. 
V kategórii mladších žiakov sa 
najviac darilo chlapcom z ETO 
KC Györ, ktorí nenašli premo-
žiteľa ani v jednom zápase a su-
verénnym spôsobom sa stali 
víťazmi turnaja. Naši chlapci na-
stúpili v oklieštenej zostave a na-
priek bojovnému výkonu a sym-
patickej hre to na medailové 
umiestnenie nedotiahli. Postupne 
nestačili na Hlohovec a Hranice, 

s ktorými hrali vyrovnanú partiu, 
avšak ku koncu sa šťastie priklo-
nilo na stranu ich súperov. V due-
li s maďarským ETO to bola jasná 
záležitosť pre neskorších víťazov 
turnaja. Pozitívom najmä tohto, 
ale aj zvyšných zápasov bolo, 
že chlapci mali možnosť vidieť, 
akým smerom môžu napredovať 
a koľko je pred nimi ešte práce. 
Potešili aj niektoré individuálne 
výkony, za všetkých spomeňme 
Kristiána Macháčka, najlepšieho 
strelca turnaja s 31 gólmi v troch 
zápasoch. Poradie: 1. ETO KC 
Györ, 2. Sporta Hlohovec, 3. Ce-
ment Hranice a 4. Slovan Modra.
Turnaj starších žiakov ovládlo ta-
kisto družstvo od našich maďar-

ských susedov, avšak na prven-
stvo sa poriadne nadrelo, nakoľko 
všetky zápasy boli mimoriadne 
vyrovnané. To potvrdil už úvod-
ný zápas, v ktorom sa medzi do-
mácou Modrou a Hlohovcom 
zrodila remíza 23:23. Druhý zá-
pas našim mladým hádzanárom 
priniesol prvé víťazstvo v turnaji, 
ktoré sa však nerodilo ľahko. 
Takmer celý zápas sme doťaho-
vali náskok súpera. Až ku kon-
cu sa nám zlepšenou hrou poda-
rilo otočiť vývoj stretnutia v náš 
prospech. V poslednom zápase 

turnaja proti ETO Györ sme tak 
bojovali o pohár pre víťaza. Vo 
veľmi kvalitnom zápase s rých-
lou a bojovnou hrou sa skóre pre-
lievalo z jednej strany na druhú 
a ani jedno družstvo si dlho ne-
vedelo vytvoriť rozhodujúci ná-
skok. Ku koncu sa prejavilo to, 
že súper mal širšiu lavičku a tak 
ušetril sily do rozhodujúcej fázy. 
Nakoniec sme sa museli uspoko-
jiť s druhým miestom. Chlapcom 
patrí napriek prehre veľká vďaka 
za bojovnosť, nakoľko všetky zá-
pasy odohrali len s dvoma hráčmi 
na striedanie, pri absencii dvoch 
hráčov zo základnej zostavy. Po-
radie: 1. ETO KC Györ, 2. Slo-
van Modra, 3. Cement Hranice 
a 4. Sporta Hlohovec.
Na záver treba poďakovať všet-
kým zúčastneným družstvám, 
rozhodcom, divákom a funkci-
onárom klubu a ostatným, ktorí 
prispeli k organizácii a výbornej 
úrovni tohto memoriálu, ktorému 
by sa aj sám náš Stanko určite po-
tešil. Dávid BERNER

Na fotografii: Stanislav Škarčák

Cez Hubalovú - chuťovka pre bežecké ego
Na štarte jar, na obrátke sneh! Prekvapivý a divoký býva kroso-
vý polmaratón Cez Hubalovú, ktorého štvrtý ročník organizu-
jeme v sobotu 11. marca. Viac ako 21 km dlhá trať je lákadlom 
a prevýšenie 650 m výzvou aj pre náročných trailových bežcov.

Trať vedie horským terénom 
modranských lesov a zčasti 
aj asfaltovým povrchom les-
níckych ciest s obrátkou na 
Hubalovej (Harmónia-Zam-
čisko-Nad hvezdárňou-Zboj-
nícke-Čermák-Hubalová-Čer-
mák-Panský dom-Zochova 
chata-Harmónia). 
reštaurácia Bowling v Har-
mónii nám poskytuje skvelé 
podmienky na vytvorenie zá-
zemia, kde na každého bežca 
v cieli čaká porcia chutnej ka-
pustnice.
Prezentácia registrovaných 
bude od 8.00 h pred reštaurá-
ciou a štart o 10.00 h. 
O časomieru sa postarajú cha-
lani z buckle up digitálnej 
agentúry, no a žiadne túlačky, 
lebo limit je 3 hodiny!
V prípade kalamitných stavov 

počasia je možné, že trať bu-
deme kvôli bezpečnosti a tech-
nickým podmienkam prispô-
sobovať situácii. Odporúčame 
preto sledovať portál pretekov 

s aktuálnymi informáciami, na 
ktorom sme spustili aj regis-
tráciu, http://polmaraton.web-
node.cz. 
Modranskí bežci, bude nám 
cťou vidieť vás na štarte. Teší-
me sa na vás!

Denisa KOVÁCSOVÁ 
a Katarína RUŽEKOVÁ POL-

TÁRSKA, Muflon Kros o.z.
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Kultúrno-spoločenské podujatia 
v mesiaci marec 2017

1. 3., 17.00 h: Hravé čítanie s Osmi-
jankom. Pozývame všetky rodiny s deť-
mi (4 - 9 rokov) na veľké literárne stopova-
nie., účinkuje: bábkoherec Lukáš Tandara 
miesto: Detská čitáreň, Mestská knižnica 
(Kultúrny dom Modra), organizátor: KC Mod-
ra - Mestská knižnica v Modre a OZ Osmijan-
ko, +421 33 647 21 12, www.kcmodra.sk

5. 3., 19.00 h.: Hlasné čítanie, Stefan 
Zweig: Magellan, Ivan Orel: Idioti na plav-
bě kolem světa, neformálny večer s literatú-
rou, miesto: Kultúrny dom Modra, organizá-
tor: Klub Hlasného čítania, +421 33 647 21 
12, www.kcmodra.sk

4. 3., 19.00 h: Tanečný dom Modra, nefor-
málna výuka tancov a tancovačka na ľudo-
vú nôtu, vstupné: 5 €/predaj pred podujatím, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátori: 
DFS Magdalénka, KC Modra, +421 33 647 
21 12, www.kcmodra.sk

17. 3., 19.00 h: Berona - večer Verony Ši-
kulovej, scénický a literárny večer venova-
ný výročiu spisovateľky a uvedenie jej kni-
hy, večerom sprevádza Tina Čorná, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátori: Dámska 
divadelná spoločnosť, Vydavateľstvo Slo-
vart, Mesto Modra a KC, +421 33 647 21 
12, www.kcmodra.sk

19. 3., 17.00 h.: Ako na ženy?, premiéra 
komédie divadla MoKraĎ, miesto: Kultúr-
ny dom Modra, organizátori: Divadlo MoK-
raĎ, KC Modra, +421 33 647 21 12, www.
kcmodra.sk

21. 3., 7.30 h.: Darovanie krvi, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: Miestny 
spolok SČK v Modre

23. 3., 19.00 h: Erik Ondrejička, literár-
ny večer s poéziou, miesto: Mestská knižni-
ca (Kultúrny dom Modra), organizátor: KC 

Modra - Mestská knižnica v Modre, +421 33 
647 21 12, www.kcmodra.sk

24. - 25. 3., 14.00 h - 21.00 h: Vitis Aurea 
Modra, xVII. ročník Medzinárodnej výsta-
vy vín, 24. 3., 16.00 h: Slávnostné odovzdá-
vanie ocenení a diplomov, miesto: Kultúr-
ny dom Modra, organizátor: Spolok Vincúr, 
www.vincur.sk

Pripravujeme
1. 4., 15.00 h: Vítanie jari, tematické tvo-
rivé dielne pre rodiny s deťmi, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: Kultúrne 
centrum Modra, +421 33 647 21 12, www.
kcmodra.sk.

29. 4.: Melody Perkelt - kabaretné pásmo,
veselohra s najznámejšími piesňami sveto-
vých skladateľov jazzovej a tanečnej hud-
by okorenená humorom. Účinkujú: Anka 
Šišková, Csongor Kassai a hudobník ro-
man Féder so skupinou Funny Fellows. 
Miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
KC Modra. Informácie: 647 21 12 a www.
kcmodra.sk. (mk)

1. 3. – STR – 19.00
MOONLIGHT – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Moonlight / Réžia: Barry Jenkins / USA 
2016 / dráma, komédia / 111 min / ČT / MP 12

2. 3. – ŠTV – 19.00
ZNIČENÍ LÁSKOU
4€ / Éperdument / Réžia: Pierre Godeau / FRA 
2016 / romantická dráma / 110 min / ČT / MP 15

3. 3. – PIA – 19.00
LOGAN: WOLVERINE
4€ / Logan / Réžia: James Mangold / USA 2017 / 
akčný, fantasy / 131 min / ST / MP 15

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

4. 3. – SO – 19.00
ÚNOS
4€ / Únos / Réžia: Mariana Čengel Solčanská / 
SR 2017 / triler / 95 min / OV / MP 15

5. 3. – NE – 16.30
BALERÍNA
4€ / Ballerina / Réžia: Eric Summer, Éric Warin / 
FRA 2016 / animovaný / 89 min / SD / MP

5. 3. – NE – 19.00
ÚNOS
4€ / Únos / Réžia: Mariana Čengel Solčanská / 
SR 2017 / triler / 95 min / OV / MP 15

7. 3. – UT – 19.00
MIESTO PRI MORI
4€ / Manchester by the Sea / Réžia: Kenneth 
Lonergan / dráma / 137 min / ČT / MP 12

8. 3. – STR – 19.00
BABA Z ĽADU – Filmový klub K4
4€ / Bába z ledu / Réžia: Bohdan Sláma / ČR/SR 
2017 / dráma / 107 min / OV / MP 15

9. 3. – ŠTV – 19.00
VŠETKO ALEBO NIČ
4€ / Všetko alebo nič / Réžia: Marta Ferencová 
/ SR/ČR 2016 / romantická komédia / 105 min 
/ OV / MP 12

10. 3. – PIA – 19.00
KONG: OSTROV LEBIEK
4€ / Kong: Skull Island / Réžia: Jordan Vogt-Ro-
berts / USA 2017 / akčný / 118 min / ST / MP 12

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

11. 3. – SO – 18.30
VIŠŇOVÝ SAD – Stage Russia Moskva
7€ / The Cherry Orchard / Réžia: Konstantin 
Stanislavsky / divadlo / 180 min / ČT / MP 12

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

12. 3. – NE – 19.00
NECHAJTE SPIEVAŤ MIŠÍKA
4€ / Nechte zpívat Mišíka / Réžia: Jitka Němcová 
/ ČR 2017 / dokument / 100 min / OV / MP 12

14. 3. – UT – 19.00
AJ DVAJA SÚ RODINA
4€ / Demain tout commence / Réžia: Hugo Gélin 
/ FRA 2017 / komédia / 118 min / ČT / MP 12

15. 3. – STR – 19.00
JACKIE – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Jackie / Réžia: Pablo Larrain / USA 2016 
/ dráma / 99 min / ČT / MP 12

16. 3. – ŠTV – 19.00
LOGAN: WOLVERINE
4€ / Logan / Réžia: James Mangold / USA 2017 / 
akčný, fantasy / 131 min / ST / MP 15

17. 3. – PIA – 19.00
ZLATO
4€ / Gold / Réžia: Stephen Gaghan / USA 2016 / 
dráma / 120 min / ST / MP 15

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

18. 3. – SO – 19.00
KONG: OSTROV LEBIEK
4€ / Kong: Skull Island / Réžia: Jordan Vogt-Ro-
berts / USA 2017 / akčný / 118 min / ST / MP 12

19. 3. – NE – 16.30
BALERÍNA
4€ / Ballerina / Réžia: Eric Summer, Éric Warin / 
FRA 2016 / animovaný / 89 min / SD / MP

19. 3. – NE – 19.00
PIATA LOĎ
4€ / Piata loď / Réžia: Iveta Grófová / SR/ČR 2017 
/ dráma / 85 min / OV / MP 12

21. 3. – UT – 19.00
MUŽ, KTORÝ ZACHRÁNIL LOUVRE
4€ / Comment Jacques Jaujard a Sauvé le Louvre 
/ Réžia: Jean-Pierre Devillers, Pierre Pochart / 
FRA 2014 / dokument / 57 min / ČT / MP 12

22. 3. – STR – 19.00
HITCHCOCK/TRUFFAUT – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Hitchcock/Truffaut / Réžia: Kent Jones / 
USA 2015 / dokument / 79 min / ČT / MP 12

23. 3. – ŠTV – 19.00
SKRYTÉ ZLO
4€ / The Bye Bye Man / Réžia: Stacy Title / USA 
2017 / horor / 96 min / ST / MP 15

24. 3. – PIA – 19.00
KRÁSKA A ZVIERA
4€ / Beauty and the Beast / Réžia: Bill Condon / 
USA 2017 / rodinný, fantasy / 123 min / SD / MP 7

25. 3. – SO – 16.30
LICHOŽRÚTI
4€ / Lichožrouti / Réžia: Galina Miklínová / ČR/
SR 2016 / animovaný / 83 min / SD / MP

25. 3. – SO – 19.00
ŽIVOT
4€ / Life / Réžia: Daniel Espinosa / USA 2017 / 
sci-fi triler / 120 min / ST / MP 12

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

26. 3. – NE – 19.00
MASARYK
4€ / Masaryk / Réžia: Július Ševčík / ČR/SR 2017 
/ historická dráma / 106 min / OV / MP 12

28. 3. – UT – 19.00
RANDE NA SLEPO
4€ / Mein Blind Date mit dem Leben / Réžia: 
Marc Rothemund / NEM 2017 / komédia / 111 
min / ČD / MP 12

29. 3. – STR – 19.00
VIVA – Filmový klub K4
2€ / 4€ / Viva / Réžia: Paddy Breatnach / Írsko, 
Kuba 2015 / dráma / 100 min / ČT / MP 12

30. 3. – ŠTV – 19.00
CHIPS
4€ / Chips / Réžia: Dax Shepard / USA 2017 / 
akčný, komédia / 98 min / ST / MP 15

31. 3. – PIA – 19.00
ŽIVOT
4€ / Life / Réžia: Daniel Espinosa / USA 2017 / 
sci-fi triler / 120 min / ST / MP 12

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
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