
Modranská kapustnica 2017
Minuloročné prvenstvo obhájili kynológovia
V Modre zvykneme na konci zimy poriadne osláviť obdobie Fa-
šiangov. O plesoch a karnevaloch sme už hovorili. Zatancuje si 
na nich každý, kto má chuť. Dámy a páni sa preoblečú do večer-
ných šiat a deti s radosťou a patričnou súťaživosťou vyrábajú 
masky. Fašiangy sú však aj o dobrom jedle. Preto sa Modrania 
radi zapájajú do súťaže vo varení o „naj“ Modranskú kapustni-
cu. Prihlásili sa osvedčené družstvá a zostavu doplnilo zopár no-
vých. K tomu všetkému sa pridalo aj príjemné slnečné počasie. 

Obľúbená akcia prilákala 25. 
februára na priestranstvo pred 
kultúrny dom deväť súťažiacich 
družstiev. Po prvotnej eviden-
cii sa prešlo na varenie. Preva-
hu mali naši amatérski modran-
skí kuchári. Od skorých ranných 
hodín horeli ohne pod kotlami, 
chystali sa suroviny, krájalo sa 
a strúhalo. Súťažiaci pridáva-
li do svojich kotlov to, čo robí 

ich kapustnice najlepšími. Nie
ktorí stavili na klasiku ako údené 
a bravčové mäso, klobásky a su-
šené hríby. Iní skúšali inovácie 
alebo suroviny, ktoré dodáva-
jú polievke, podľa nich, správ-
ny šmrnc. Takto sme zazreli pri 
miešaní aj šampiňóny alebo vo-
ňavé mäsové guľky. Čas od va-
renia po degustáciu bolo treba 
návštevníkom vyplniť a tak sa 

od kultúrneho domu smerom do 
mesta vybral fašiangový sprie-
vod maškár. Farebné kostýmy 
z dielne miestnych divadelných 
a folklórnych súborov i nápadité 
masky dotvorili veselú atmosfé-
ru končiacich sa Fašiangov. Tí 
odvážnejší si skočili do tanca, 
k nemu im vyhrávala Šenkvická 
ľudová muzika. Smädný a hlad-
ný neostal nikto. Modranský 
spolok vinárov Vincúr ponúkal 
vína na zvlaženie hrdla a mod-
ranskí seniori nosili lekvárové 
šišky, ktoré vyprážali od skoré-
ho rána. 
Presne na poludnie odštarto-
valo ochutnávanie navarených 
kapustníc. Prví si šli po svoje 
vzorky členovia odbornej poro-

ty v osvedčenom zložení Mária 
Bártová zo Školskej jedálne pri 
modranských ZŠ a Adrián Pola-
kovič z Hotela Koliba pri Trna-
ve. Hodnotili vzhľad, chuť, pou-
žité suroviny, ale aj pripravenosť 
a čistotu pri práci. Poctivo zapi-
sovali svoje postrehy a rátali jed-
notlivé body. Porotca Polakovič 
povedal: „V tomto roku to máme 
jednoduché.”

(Pokračovanie na str. 2.)

Na fotografii: Víťaznú kapustni-
cu navarili kynológovia.

Uzávierka MZ
Uzávierka aprílového čísla bude 
v stredu 12. apríla 2017 do 12.00 
h. (red)
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Zábava počas modranských fašiangov
(Dokončenie zo str. 1.)
Už po prvom ochutnaní vieme 
povedať, ktoré kapustnice majú 
najvyššie bodovanie. Súťažiaci 
si tak ako každý rok, dali na svo-
jich kapustniciach záležať. Niek-
torí stavili na klasiku, iní pridá-
vali nové veci. S kolegyňou sme 
sa však zhodli takmer vo všet-
kom. Teší nás úroveň a priprave-
nosť podujatia“. 
Popri odborných úsudkoch si 
svoje hodnotenia vytvárali aj 
návštevníci celodenného podu-
jatia. Práve tí odovzdávali svoje 
sympatie a hlas v podobe hodno-

tiaceho lístka družstvu, u ktoré-
ho im najviac chutilo. Takto sa 
pomerne rýchlo zapĺňali pripra-
vené škatuľky s lístkami a nao-
pak míňali sa kapustnice v kot-
loch. 
V konečnom poradí sa družstvá 
umiestnili nasledovne. Absolút-
nym víťazom Modranskej ka-
pustnice 2017 sa v hodnotení 
návštevníkov stalo a obhájilo 
tak svoje minuloročné prvenstvo 
družstvo Kynologického klubu 
Jána Stolárika s počtom hlasov 
151. Na druhom mieste skonči-
li Modranskí remeselníci so 145 

hlasmi a tretiu priečku obsadili 
Modrané  96 hlasov. Odborná 
porota určila víťazov takto: 1. 

Modranskí remeselníci, 2. So-
ciálni demokrati a 3. Bačov tím. 

Jana KUCHTOVÁ
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Valné zhromaždenie oblastnej 
organizácie cestovného ruchu
10. marca sa v Modre uskutočnilo zasadnutie valného zhro-
maždenia oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Kar-
paty. Hlavným bodom programu bolo schválenie žiadosti o po-
skytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a predstavenie dotačnej 
schémy Kocr Turizmus regiónu Bratislava. 

celková suma, o ktorú môže 
OOcR Malé Karpaty žiadať 
je 20 811 eur. Dotácia sa po-
užije na propagáciu regiónu 
Malé Karpaty a na podporu 
vybraných podujatí, ktoré sa 

uskutočnia v malokarpatskom 
regióne v roku 2017 ako napr. 
Festival Umenie a víno vo Sv. 
Jure, Deň modranských piv-
níc, Pezinský Permoník a Le-
tecký deň v Dubovej. Záme-

rom dotačnej schémy Kocr 
BRT na podporu rozvoja ces-
tovného ruchu pre rok 2017 je 
podpora tvorby a rozvoja kľú-
čových produktov destinácie, 
ktoré budú smerovať k cieľom 
zadefinovaným v dokumen-
te Stratégia rozvoja turizmu 
Bratislavského kraja do ro-
ku 2020. Dotačná schéma má 
slúžiť ako nástroj efektívnej 
systémovej finančnej podpo-

ry členov jednotlivých oblast-
ných organizácií cestovného 
ruchu v Bratislavskom kraji. 
celková výška, vyčlenená na 
podporu, je 150 tis. eur. 
OOcR Malé Karpaty bola za-
ložená v roku 2015 a v súčas-
nosti má 21 členov, z toho 13 
obcí. Postupne pribudli noví 
členovia ako Hotel pod Li-
pou, združenie Víno z Modry 
a cech husacinárov zo Slo-
venského Grobu.

Elena PALČÁKOVÁ, 
výkonná riaditeľka OOCR 

Malé Karpaty, red.

O parkovaní 
verejne

Mestské zastupiteľstvo mesta 
Modry pozýva občanov na ve-
rejné zhromaždenie, ktoré sa bu-
de konať 11. apríla 2017 o 18.00 
hod. v Kultúrnom dome Ľ. Štúra 
v Modre. Témou stretnutia bude 
prezentácia zámeru spoplatnenia 
jednotlivých parkovacích zón na 
Námestí Ľ. Štúra a na Štúrovej 
ulici v Modre. (red)

Podarilo sa: Modra vyhráva 
ihrisko Žihadielko
Mesto Modra sa aj 
v tomto roku uchádza-
lo o ihrisko Žihadiel-
ko od spoločnosti Lidl 
Slovensko. V kategórii 
miest do 10 999 obyva-
teľov sme sa umiestni-
li na krásnom druhom 
mieste a podarilo sa nám 
tak spoločne vyhrať det-
ské ihrisko pre naše de-
ti. Spoločným hlasova-
ním bolo zaznamenaných 
a odovzdaných 38 592 
hlasov. Modranom s hla-
sovaním pomáhali pria-
telia a známi z blízkeho 
i širokého okolia. Preto 
ďakujeme v mene mesta 
Modry, v mene rodičov 
a detí všetkým, ktorým 
súťaž nebola ľahostaj-
ná a svojim hlasovaním 
prispeli k úspešnému vý-
sledku. Zástupcovia mes-
ta sa v týchto dňoch roz-
hodujú, kde bude nové 
ihrisko umiestnené. Viac 
informácií o súťaži náj-
dete na www.zihadielko.
sk. Informácie o novom 
ihrisku v Modre prinesie-
me už čoskoro. Výsledky 
hlasovania nájtete na tej-
to linke: https://zihadiel-
ko.lidl.sk/#vysledkyhla-
sovania (red)

Z rokovania 
poslancov

Poslanci Mestského zastupiteľ-
stva sa stretli 8. marca 2017 na 
neplánovanom zasadnutí. Me-
dzi hlavné body programu roko-
vania patrilo menovanie nového 
náčelníka Mestskej polície mesta 
Modry. Na návrh primátora mes-
ta Juraja Petrakoviča, v súlade 
s ustanovením § 2 ods. 3 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 564/ 
1991 Zb. o obecnej polícii v zne-
ní neskorších predpisov bol do 
funkcie náčelníka Mestskej polí-
cie Modra menovaný dňom 1. 4. 
2017 pán Stanislav Straka. Ďalej 
poslanci schválili Program roz-
voja mesta Modry na roky 2014 
2020 a v závere stretnutia zobrali 
na vedomie informáciu o podáva-
ných projektoch formou nenávrat-
ného finančného príspevku. Plné 
znenia uznesení a zápisnicu z ro-
kovania nájdete na www.modra.
sk. (red)
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Modra skvalitňuje život v regióne
Prírodné kúpalisko na Zochovej chate bude v budúcnosti 
opäť slúžiť na kúpanie. V lokalite Piesok pribudne inte-
raktívny náučný chodník o histórii pôvodných obyvateľov 
- huncokárov. Rozsiahla výsadba stromov do miestnych bio-
topov podporí revitalizáciu tejto oblasti. Aj takýmto spôso-
bom Modra skvalitňuje život v regióne. 

Primátor Modry Juraj Petra-
kovič a zástupcovia rakúskych 
obcí Purbach, Jois a Illmi-
tz podpísali dohodu o žiados-
ti k projektu cezhraničnej spo-
lupráce Nemo Net. V prípade 
jej schválenia budú investície 
podporené v maximálnej mož-
nej výške 1,5 milióna eur, z to-
ho pre Modru môžeme získať 
600 000 eur. „Modra je príjem-
né miesto pre život. Pre jej re-
kreačnú časť a lesopark to platí 
dvojnásobne. Vážim si históriu, 
tradície a vnímam jeho atraktív-
nosť pre návštevníkov. Zároveň 

si uvedomujem, že hodnoty tre-
ba chrániť a zveľaďovať. Preto 
sme sa pustili do neľahkej ad-
ministratívy spojenej so získa-
vaním externých zdrojov. Ve-
rím, že s partnermi z Rakúska 
budeme v žiadosti úspešní a v 
najbližších rokoch zrevitalizu-
jeme kúpalisko, na ktoré si eš-
te mnohí pamätajú. Pripome-
nieme históriu Huncokárov na 
miestach, kde žili a vysadíme 
600 stromov v miestach, kde 
ich krajina potrebuje. Externé 
zdroje šetria rozpočet mesta, 
prinášajú regiónu nielen priame 

investície, ale aj podporu ces-
tovného ruchu prostredníctvom 
partnerstva i neoceniteľné skú-
senosti,“ vyjadril presvedčenie 
primátor Modry Juraj Petrako-
vič.
Projekt nesie názov Sieť integ-
ratívneho turizmu kvality v re-
gióne Neusiedler See  Modra, 

skrátene Nemo Net. V regióne 
Neusiedler See  Modra, s chrá-
nenými prírodnými oblasťami, 
sa integratívny turizmus kvality 
pokladá za príležitosť využívať 
prírodné a kultúrne zdroje pre 
turizmus bez ich zbytočného 
zaťažovania. (msú, red)

Na fotografii: Kúpalisko na Zo-
chovej chate plánuje mesto zre-
vitalizovať.

Turistické informačné centrum 
Mgr. Katarína Bencová - referát marketingu a cestovného ruchu
Predstavte nám, prosím, Tu-
ristické informačné centrum.
TIc je súčasťou Oddelenia ria-
denia projektov a cestovné-
ho ruchu, ktoré zabezpečuje 
propagáciu Modry v regióne, 
na Slovensku i v Európe. Za-
bezpečujeme, spracovávame 
a vydávame propagačné mate-
riály, brožúry, informačné ta-
bule, informácie o udalostiach 
a aktivitách v meste a regió-
ne, spolupracujeme pri tvorbe 
a aktualizácii oficiálnych inter-
netových stránok mesta, spo-
lupracujeme s odbornými ko-
misiami MsZ, podieľame sa na 
tvorbe a realizácii projektov pre 
rozvoj cR na území mesta, ďa-
lej realizujeme ponuky služieb 
cR, koordinuje sprievodcov-
ské služby, komunikuje s BSK, 
OOcR a ďalšími subjektami. 
Prezentujeme mesto cez posky-
tovanie informácií, ktoré pomá-
hajú turistom vybrať si a navští-
viť atraktívne miesta. Ponuka 
je kombinovaná tak, aby víno, 
gastronómia, kultúra a turistika 
vytvorili komplexný súbor zá-
žitkov.

S akými otázkami sa na vás 
návštevníci najčastejšie obra-
cajú? Čo ich najviac zaujíma?
Domáci návštevníci sa prichádza-
jú informovať o aktuálnom dianí 
v meste, o podujatiach, možnos-
ti zakúpenia lístkov na kultúrne 
akcie alebo kúpy máp a prezen-
tačných predmetov. V súčasnos-
ti poskytujeme propagačné mate-
riály, ako aj novú mapku mesta. 
Hostia z iných miest a krajín pri-
chádzajú do Modry hlavne kvôli 
ochutnávke vína, keramike, náv-
števe Galérie I. Bizmayera, ale 
aj prírode a pamiatkam. Turisti 
vyhľadávajú informácie o mes-
te a okolí, ale aj komplexnejšie 
služby ako pomoc pri zabezpeče-
ní degustácií, ubytovania, stravy, 
tipy na výlety a podujatia, pomoc 
pri tvorbe víkendového či voľno-
časového programu, prehliad-
ky mesta. Veľký záujem je o vy-
hliadky z veže. Prínosom je, že 
priestory veže sa dajú využívať 
aj ako výstavný priestor. Najväč-
ší záujem majú hostia o návšte-
vu u súkromných vinárov v ich 
historických pivniciach. Mnohí 
zahraniční hostia poznajú našu 

keramickú tradíciu a prídu práve 
preto, aby videli, ako sa kerami-
ka vyrába. Zaujímajú sa o exkur-
zie. Zatiaľ im môžeme ponúknuť 
ukážky u miestnych keramiká-
rov, ktorí sú ochotní prezentovať 
svoju výrobu, ako aj dohodnúť 
kreatívne workshopy. Pre cyk-
listov sa v našom regióne zlepšili 
podmienky. Môžu sa tešiť na od-
počívadlo s vyhliadkou, ktoré sa 
vybudovalo v spolupráci s BSK 
pri modranskej Kalvárii. Ďal-
šou atrakciou je nový Bike park 
s pumtrackovou dráhou na Zo-

chovej chate. Prichádzajú k nám 
aj takí návštevníci, ktorí o Mod-
re veľa nevedia a sú vďační za 
množstvo informácií, doporuče-
ní a materiálov, ktoré im poskyt-
neme. Pre mnohých je to dôvod, 
aby sa k nám vrátili a navštívili 
to, čo pri jednej návšteve nestih-
nú. 

Kde vás nájdeme?
Občania a návštevníci nás náj-
du v TIc na Štúrovej ulici č. 59, 
informácie môžu získať aj na 
stránke www.visitmodra.sk ale-
bo nás môžu kontaktovať na te-
lefónnych číslach 033/6908 324, 
0911/035 783, prípadne mailom 
na mic@modra.sk. (red, kb)
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O teple a cenách v Modre
V súčasnosti rezonuje v spoločnosti téma cien energií a ich 
distribúcie. Aj na túto tému sme sa porozprávali s konate-
ľom mestskej spoločnosti Teplo Modra, s.r.o. a poslancom 
mestského zastupiteľstva Jakubom Liškom.

Ako vnímate súčasnú situá-
ciu ohľadom regulácie cien 
energií a ako sa vyvíja re-
gulácia ceny tepla pre naše 
mesto?
Súčasnú situáciu navyšova-
nia cien distribúcie elektriny 
a plynu vnímam ako zlyha-
nie komunikácie regulátora 
 ÚRSO, politikov a samot-
ných distribučných spoloč-
ností. To, že fixné náklady 

energií stúpajú, je prirodzený 
trend. Tieto náklady zahŕňajú 
mzdy zamestnancov, náklady 
na investície a opravy rozvo-
dov a technológií a bohužiaľ 
aj dotácie na uhoľné bane či 
solárne elektrárne. Aj fixná 
cena tepla pre Modru jednot-
kovo stúpa, aj keď sa objem 
fixných nákladov za posled-
ných 5 rokov nemení. To zna-
mená, že nezvyšujeme celko-

vé náklady na prevádzku, ale 
vplyvom zatepľovania či tep-
lejších zím, klesá množstvo 
odberu tepla, tým sa fixné ná-
klady rozrátajú na menej pre-
daného tepla. Čo sa nám však 
v posledných dvoch rokoch 
darí, je znižovanie variabilnej 
ceny tepla  čiže nákladov na 
výrobu samotného tepla, kto-
rými sú plyn a elektrina. Sna-
hou je nezvyšovať celkovú ce-
nu tepla a využívať finančné 
prostriedky na postupnú ob-
novu kotolní a rozvodov, aby 
boli náklady na výrobu tepla 
čo najnižšie a tým variabilná 
cena tepla klesala.

Viete nám uviesť príklad ce-
ny tepla v Modre za posled-
ných 5 rokov?
Pokúsim sa uviesť príklad zo 
skutočnej spotreby dvoch by-
tov Modre, ktorý ukáže, aký 

rozdiel v nákladoch na tep-
lo robí samotná spotreba a aj 
cena (pozri tabuľku). Jasne tu 
vidíme, že zateplená bytovka 
má až o 50% nižšie náklady na 
teplo a cena tepla klesla za po-
sledných 5 rokov o 17%!

Kúrenie a teplá voda to sú 
aj investície. Aké opatre-
nia plánujete v tomto roku 
a ako sa dotknú občanov?
Pokračujeme v obnove tech-
nologických zariadení v ko-
tolni Majolika II, kde ukončí-
me práce na výmene kotlovej 
jednotky a zrekonštruujeme 
rozdeľovač pre jednotlivé vet-
vy sídliska. 

(Pokračovanie na str. 6.)

Na fotografii: Mestskí poslan-
ci si prezreli novú automatic-
kú kotolňu na Komenského 
ulici.

Z činnosti mestskej polície za rok 2016
Mestská polícia Modra aj v roku 2016 zabezpečovala v plnom 
rozsahu úlohy vymedzené zákonom o obecnej polícii č. 564/91 
Zb., v znení neskorších predpisov, pričom prioritou bolo zabez-
pečovanie verejného poriadku v meste, ochrana jeho obyvate-
ľov pred ohrozením ich života a zdravia. Mestská polícia zame-
riava svoju činnosť aj na prevenciu v školách.

Počas roka 2016 zaznamenala 
mestská polícia 593 oznámení ob-
čanov, priestupkov na úseku do-
pravy bolo 873, na úseku životné-
ho prostredia 6, proti verejnému 
poriadku 84, porušení VZN mesta 
bolo 51, priestupkov proti majet-
ku 7 a ostatné priestupky 9. MsP 
zaznamenala 27 prípadov zatúla-
ných psov, ktorí boli následne vrá-
tení majiteľovi alebo umiestnení 
v útulku Slobody zvierat Bratisla-
va. 
Medzi najčastejšie problémy 
v Modre sa z pohľadu mestskej 
polície všeobecne zaraďuje par-
kovanie. Stanislav Straka, zástup-
ca náčelníka MsP Modra vysvet-

ľuje: „Dlhodobo zaznamenávame 
najväčší podiel priestupkov na 
úseku dopravy v súvislosti so sta-
tickou dopravou. Návštevníci, 
ale aj obyvatelia sú najmä na ul. 
Štúrova, ul. Dukelská denne kon-
frontovaní s predimenzovanou 
statickou, ale aj dynamickou do-
pravou. Súčasná situácia je taká, 
že od skorých ranných hodín sú 
parkovacie miesta v centre obsa-
dené dlhodobým státím vozidiel 
zamestnancov inštitúcií a firiem. 
K riešeniu narastajúceho problé-
mu by prispelo spoplatnenie zaťa-
žených úsekov statickej dopravy, 
plus permanentný dozor nad do-
pravou”. Naopak, počas roka bol 

zistený znížený počet majetko-
vých priestupkov a priestupkov na 
úseku verejného poriadku. Letné 
obdobie býva spájané aj s rušením 
nočného pokoja, inak tomu nebo-
lo ani v uplynulom roku. Menej 
závažné priestupky boli vyrieše-
né napomenutím alebo blokovou 
pokutou. Náčelník S. Straka dopĺ-
ňa: „Môžem povedať, že problém 
rušenia nočného kľudu vo veľkej 
miere obmedzilo novoprijaté VZN 
č. 1/2016 o podmienkach umiest-
ňovania, povoľovania a prevádz-
kovania letných terás na území 
mesta Modra a VZN 2/2016 o čis-
tote mesta a verejnom poriadku“. 
Na úseku kontroly životného pro-
stredia zistili mestskí policajti via-
cero porušení a to v podobe nedo-
voleného parkovania na verejnej 
zeleni, venčenia psov, výskytu 
čiernych skládok, vrakov vozidiel 
i nedovolených skládok pri smet-
ných stojiskách. 

Stanislav Straka pokraču-
je: „Okrem hliadkovej činnos-
ti sme vykonávali aj v súčinnos-
ti s Okresným riaditeľstvom PZ 
Pezinok a Obvodným oddelením 
PZ Modra úlohy pri dopravných 
nehodách a hľadaní motorových 
vozidiel a osôb, spolupracujeme 
so súdmi, prokuratúrou a exekú-
tormi pri doručovaní zásielok, so 
záchrannými zložkami, asistujeme 
pri úrazoch, požiaroch, spolupra-
cujeme so školami pri pravidelnej 
kontrole týchto zariadení v noč-
ných hodinách a v dňoch voľna. 
Nezanedbateľná je aj preventív-
na činnosť, v roku 2016 pokračo-
val ďalší ročník projektu „Správaj 
sa normálne“, kde príslušník MsP 
pre prevenciu kriminality vykoná-
val pravidelné prednášky na zák-
ladnej škole ĽŠ v Modre. V rámci 
bezpečnosti bol v dňoch vyučova-
nia v čase od 7.30 hod. do 8.00 
hod. zabezpečený dohľad vo vy-
braných lokalitách a priechodoch 
pre chodcov v blízkosti základ-
ných a stredných škôl.” (red, ss)
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DUKELSKÁ ul. - NEZATEPLENÁ BYTOVKA  ul. SNP - ZATEPLENÁ BYTOVKA
rok Eur kWh Eur/kWh rok Eur kWh Eur/kWh

2012 578,76 € 5712,11 0,101 2012 301,31 € 2922,38 0,103
2013 602,43 € 6287,17 0,096 2013 212,71 € 2022,24 0,105
2014 506,32 € 5168,03 0,098 2014 223,05 € 2079,71 0,107
2015 589,28 € 6375,61 0,092 2015 264,42 € 2725,00 0,097
2016 543,81 € 6471,00 0,084 2016 256,19 € 2972,48 0,086

6000 kWh 2550 kWh
608 € 263 €
504 € 220 €

3. izbový 
byt    

rovnaký 
počet osôb

3. izbový  
byt      

rovnaký počet 
osôb

Priemerná spotreba 
Náklad na teplo 2012
Náklad na teplo 2016

Priemerná spotreba 
Náklady na teplo 2012
Náklady na teplo 2016
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Názor

Malé hliny, fakty a zákony
V článku porovnávam fakty projektu „Malé hliny” s dikciou 
zákonov. Viem, že mi neprislúcha právo vynášať súdy a preto 
ponechávam na pozornosti a úvahe každého čitateľa, aby si 
záver urobil podľa vlastného úsudku. 

Súdny znalec dňa 16. 3. 2016 
ocenil pozemok „Malé hliny” na 
22,29 eur/m2, čo je za celý poze-
mok o rozlohe 109.125 m2 spo-
lu 2.210.000,00 eur. Prepočíta-
ne každý obyvateľ Modry tu má 
majetok za cca 240 eur. Mest-
ské zastupiteľstvo uznesením č. 
101/16/2016 zo dňa 30. 6. 2016 
schválilo vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže (OVS) o naj-
lepší návrh na uzavretie Zmlu-
vy o príprave a vybudovaní sie-
tí technickej infraštruktúry pre 
výstavbu rodinných a bytových 
domov v lokalite „Malé hliny“. 
V podmienkach súťaže sa uvá-
dza, že bude vyhlásená podľa 
ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí a podľa §281 a nasl. zá-
kona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník. V bode 3. uznesenia 
je zmluva upresnená ako: Nepo-
menovaná kombinovaná zmluva 
podľa § 269, odst 2. Obchodného 
zákonníka …, ktorej predmetom 
plnenia zo strany navrhovateľa 
je súbor činností podľa predmetu 
obchodnej verejnej súťaže, pres-
nejšie špecifikovaných v prílohe 
č.1 … za výlučne a len nepeňaž-
né protiplnenie. Príloha č.2, ná-
vrh zmluvy: 1.1.13 Protiplnenie 
 prevod vlastníckeho práva k po-
zemkom Mesta Modra, dohodnu-
tý Zmluvnými stranami v Zmlu-
ve ako výlučne a len nepeňažné 
protiplnenie, ktoré je Mesto Mod-
ra povinné poskytnúť v prospech 
Zhotoviteľa za poskytnutie plne-
nia predmetu Zmluvy Zhotovite-

ľom Mestu Modra podľa Zmluvy 
a v súlade s ňou.
Obchodný zákonník v § 281 až 
§ 288 definuje obchodnú verej-
nú súťaž a určuje jej formálne 
pravidlá. Podľa § 281 je to sú-
ťaž o najvhodnejší návrh zmlu-
vy a § 282 vyžaduje, aby sa pí-
somne všeobecným spôsobom 
vymedzil predmet požadovaného 
záväzku a zásady obsahu zamýš-
ľanej zmluvy. Pri súťaži „Malé 
hliny” je tento predmet definova-
ný ako „príprava a vybudovanie 
sietí technickej infraštruktúry” 
a podrobne určený v prílohe č.1: 
V rámci plnenia predmetu súťaže 
je záujemca povinný k realizácii 
prác, ktoré tvoria súčasť Diela, 
nasledovne: Práce na projektovej 
dokumentácii: …, Realizácia sta-
vebných prác: ..., Vybudovanie 
objektov lokality: …Predmetom 
súťaže nebol predaj mestského 
majetku.
Zákon č. 369/1990 o obecnom 
zriadení: § 8, 3) Majetok obce 
sa má zveľaďovať a zhodnoco-
vať a vo svojej celkovej hodnote 
zásadne nezmenšený zachovať. 
Prevod vlastníctva majetku obce 
rieši zákon č.138/1991 o majet-
ku obcí: § 9, ods. 2: obecné za-
stupiteľstvo schvaľuje a) spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľné-
ho majetku obce, b) podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, ak sa 
má prevod vlastníctva nehnuteľ-
ného majetku obce realizovať na 
základe obchodnej verejnej súťa-
že, § 9a, ods. 1: Ak zákon neusta-
novuje inak, prevody vlastníctva 

majetku obce sa musia vykonať 
a) na základe obchodnej verejnej 
súťaže, b) dobrovoľnou dražbou 
alebo c) priamym predajom naj-
menej za cenu vo výške všeobec-
nej hodnoty majetku,
§ 9a, ods. 2: obec zverejní zá-
mer predať svoj majetok a jeho 
spôsob na svojej úradnej tabuli, 
na internetovej stránke obce, ak 
ju má obec zriadenú, a v regio-
nálnej tlači. Termín „nepeňažné 
plnenie” zákon o majetku obcí 
nepozná. Verejná obchodná sú-
ťaž „Malé hliny” nebola vyhlá-
sená na predaj majetku mesta, 
nebol zverejnený zámer predať 
mestský majetok a nebol určený 
a mestský zastupiteľstvom odsú-
hlasený spôsob jeho predaja. Prí-
padný prevod vlastníckeho práva 
k pozemkom mesta ako „nepe-
ňažné protiplnenie” podľa zmlu-
vy uzatvorenej na základe OVS 
„Malé hliny” by bol v rozpore so 
zákonom 369/1990 o obecnom 
zriadení a so zákonom 138/1991 
o majetku obcí. Vyhlásená ob-
chodná súťaž a na jej základe 
podpísaná zmluva o príprave 
a vybudovaní sietí technickej 
infraštruktúry pre výstavbu ro-
dinných a bytových domov v lo-
kalite „Malé hliny” má v špecifi-
kácii predmetu zmluvy uvedené 
projekčné, prípravné a stavebné 
práce. 
Mesto Modra je verejným obsta-
rávateľom podľa zákona o verej-
nom obstarávaní a všetky práce 
v predmete Zmluvy o príprave 
a vybudovaní sietí technickej in-
fraštruktúry pre výstavbu rodin-
ných a bytových domov v lo-
kalite „Malé hliny“ malo mesto 
obstarávať podľa zákona o ve-
rejnom obstarávaní č. 343/2015: 

§ 1: ... upravuje zadávanie záka-
ziek na dodanie tovaru, zákaziek 
na uskutočnenie stavebných prác, 
zákaziek na poskytnutie služieb, 
súťaž návrhov, zadávanie konce-
sií na stavebné práce, zadávanie 
koncesií na služby a správu vo 
verejnom obstarávaní, § 2: Verej-
né obstarávanie sú pravidlá a po-
stupy podľa tohto zákona, ktorý-
mi sa zadávajú zákazky, koncesie 
a súťaže návrhov, § 3: Zákazka 
na účely tohto zákona je odplatná 
zmluva uzavretá medzi jedným 
alebo viacerými verejnými obsta-
rávateľmi alebo obstarávateľmi 
na jednej strane a jedným alebo 
viacerými úspešnými uchádzač-
mi na strane druhej, ktorej pred-
metom je dodanie tovaru, usku-
točnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služby, § 7 Verejný 
obstarávateľ na účely tohto záko-
na je b) obec. Obchodná verejná 
súťaž „Malé hliny” a podpísaná 
zmluva nerešpektuje zákon o ve-
rejnom obstarávaní č. 343/2015.
Poznámka k termínu nepeňažné 
plnenie ako možnosti obísť zákon 
o verejnom obstarávaní: v čase, 
keď sa podobný projekt realizo-
val v Šenkviciach platil zákon 
o verejnom obstarávaní z roku 
2006. Zákazka bola v ňom špeci-
fikovaná ako zmluva s peňažným 
plnením. Od 1. 4. 2016 platí zá-
kon č. 343/2015 a zákazka je po 
novom definovaná ako odplatná 
zmluva t.j. zákon platí aj na prí-
padné „nepeňažné plnenie”.
Na doplnenie možno konštato-
vať, že pri vyhlásení OVS „Malé 
hliny” neboli dodržané záväzné 
regulatívy určené pre túto lokalitu 
v územnom pláne mesta, staveb-
ný zákon a Vyhláška Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 55/2001 o územno-
plánovacích podkladoch a územ-
noplánovacej dokumentácii.

Ing. Dušan HANULA

(Dokončenie zo str. 5.)
Sme nútení riešiť stav potrubí vý-
menou v úseku medzi novou ko-
tolňou VS II. a bytovkami sídlis-
ka „Leopoldov“. V kotolni Stred 
na Kalinčiakovej ulici chceme re-
alizovať rekonštrukciu tlakového 
systému a zásobníka.
V minulom roku sme už pred-
stavili zámer prestavby výmen-

níkovej stanice na Komenského 
ul., zásobujúcu obe Základné 
školy a sídl. „Leopoldov“ na 
samostatnú kotolňu. V uply-
nulých zimných mesiacoch ju 
Teplo Modra, s.r.o. dokončila 
a spustila do prevádzky.

V akom režime kotolňa pra-
cuje, čo všetko sa v nej nachá-

dza a koľko prestavba stála?
Na prestavbu VS II na kotolňu 
bolo potrebné vybudovať ply-
novod, obstarať kotle a techno-
lógie a urobiť stavebné úpravy 
tak, aby sa z nešťastne zapoje-
nej výmenníkovej stanice stala 
moderná automatizovaná kotol-
ňa. Dnes môžem konštatovať, 
že nepotrebujeme zastaraný 

primárny rozvod tepla vedúci 
v Hrnčiarskej ulici a záhradách 
Dolnej ulice a naše školy a „Le-
opoldov“ majú nový moderný 
zdroj tepla. Teplo a teplú vodu 
vyrábajú 2. kondenzačné kot-
lové jednotky najmodernejšej 
rady s výkonom 1300 kW. cel-
kové náklady na výstavby pred-
stavujú 220 000 eur. (jk, jl)
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K obchodnej verejnej súťaži Malé hliny
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení majetok obce a nakladanie s ním upravu-
je osobitný zákon, pričom poznámka pod čiarou vzťahujúca 
sa na predmetné ustanovenie explicitne odkazuje na zákon 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Z dikcie predmetného 
ustanovenia je teda zrejmé, že pokiaľ ide o majetok obce/
mesta, je v prípadoch, v ktorých dochádza k jeho naklada-
niu, potrebné postupovať v súlade so zákonom o majetku ob-
cí (obzvlášť pokiaľ ide o nehnuteľný majetok). 

V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. 
b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, obecné zastu-
piteľstvo schvaľuje podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, ak sa 
má prevod vlastníctva nehnuteľ-
ného majetku obce realizovať na 
základe obchodnej verejnej sú-
ťaže. Podmienky obchodnej ve-
rejnej súťaže vo veci Malé hliny 
boli uvedeným spôsobom schvá-
lené na zasadnutí Mestského za-
stupiteľstva mesta Modry dňa 
30. 6. 2016.

V zmysle ust. § 9a ods. 1 zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, ak tento zákon neustano-
vuje inak, prevody vlastníctva 
majetku obce sa musia vyko-
nať a) na základe obchodnej ve-
rejnej súťaže, b) dobrovoľnou 
dražbou alebo c) priamym pre-
dajom najmenej za cenu vo výš-
ke všeobecnej hodnoty majet-
ku stanovenej podľa osobitného 
predpisu. Obchodná verejná sú-
ťaž Malé hliny bola vyhlásená 
v zmysle citovaného zákonného 
ustanovenia. Na základe takto 
uskutočnenej súťaže a splnenia 
záväzkov zo strany víťazného 
uchádzača (vybudovanie loka-
lity) by malo dôjsť k prevodu 
vlastníctva majetku obce na ví-
ťazného uchádzača (zhotovite-
ľa), pretože obchodná verejná 
súťaž je právnym titulom pre-
vodu vlastníctva majetku mesta, 
v opačnom prípade (pri pripuste-
ní opačného výkladu) by nastala 
situácia, že mesto obdrží plnenie 
(vo forme vybudovanej lokality 
Malé hliny), za ktorú však v roz-
pore s verejnou obchodnou súťa-
žou a zmluvou neposkytne pro-
tiplnenie.

Je nutné poukázať na potre-
bu rozlišovania medzi inštitú-
tom predaja a prevodu vlastníc-

tva majetku obce/mesta, pretože 
predaj je len jeden z viacerých 
spôsobov prevodu vlastníctva 
majetku obce/mesta (pojem pre-
vod majetku je vo vzťahu k poj-
mu predaj majetku pojmom 
abstraktným, resp. predaj je kon-
krétny spôsob prevodu majetku). 
Predmetom obchodnej verejnej 
súťaže Malé hliny nebol predaj 
nehnuteľného majetku a získa-
nie kúpnej ceny, ale výber naj-
vhodnejšieho uchádzača, kto-
rý ponúkne projekt, resp. svoju 
predstavu o budúcom usporiada-
ní danej lokality.
Uvedenú predstavu budúceho 
usporiadania lokality Malé hli-
ny si osvojilo tak Mestské za-
stupiteľstvo mesta Modry, ako aj 
Komisia na vyhodnotenie a vy-
bratie víťazného uchádzača ob-
chodnej verejnej súťaže a umož-
nila tým, aby víťazný uchádzač 
túto svoju predstavu (projekt) 
zrealizoval (táto predstava tiež 
mohla byť odmietnutá, čo sa 
však nestalo).

V zmysle ust. § 9a ods. 2 záko-
na SNR č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí, obec zverejní zámer 
predať svoj majetok a jeho spô-
sob na svojej úradnej tabuli, na 
internetovej stránke obce, ak ju 
má obec zriadenú, a v regionál-
nej tlači. Ak ide o prevod pod-
ľa odseku 1 písm. a) a b), mu-
sí oznámenie v regionálnej tlači 
obsahovať aspoň miesto, kde sú 
zverejnené podmienky obchod-
nej verejnej súťaže alebo dražby. 
Na základe uvedeného je možné 
konštatovať, že obec je povinná 
zverejniť zámer predať svoj ma-
jetok a spôsob jeho predaja (ob-
chodná verejná súťaž, dobrovoľ-
ná dražba alebo priamy predaj) 
na svojej úradnej tabuli, v regio-
nálnej tlači, prípadne na interne-
tovej stránke obce, ak ju má zria-

denú. Obec je povinná zverejniť 
okrem zámeru predať svoj maje-
tok aj spôsob jeho predaja. Ke-
ďže obe skutočnosti musia byť 
zverejnené súčasne, zo znenia 
zákona o majetku obcí je zrejmé, 
že obec môže zverejniť svoj zá-
mer predať majetok obce až po 
rozhodnutí o spôsobe jeho pre-
vodu. V prípade uskutočnenej 
obchodnej verejnej súťaže Malé 
hliny nešlo o predaj nehnuteľné-
ho majetku mesta. Oznámenie 
o zámere prevodu a spôsobe je-
ho prevodu však bol zverejnený 
na úradnej tabuli mesta, inter-
netovej stránke mesta, regionál-
nej tlači (Pezinsko, Modranské 
zvesti) a nad rámec uvedeného 
aj v celonárodnej tlači (Hospo-
dárske noviny). 

V zmysle ust. § 9a ods. 2 zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, podmienky obchodnej ve-
rejnej súťaže obec zverejní mi-
nimálne na 15 dní pred uzávier-
kou na podávanie návrhov do 
obchodnej verejnej súťaže. Pod-
mienky súťaže boli uvedeným 
spôsobom zverejnené nepretr-
žite od 19. 10.  28. 11. 2016. 
cieľom obchodnej verejnej sú-
ťaže Malé hliny bolo zabezpe-
čiť nielen výber najvhodnejšej 
ponuky na uzavretie zmluvy, ale 
najmä výber toho uchádzača, 
ktorý predstaví svoju predstavu 
realizácie ním na vlastné nákla-
dy zhotoveného projektu (teda 
vypracovanie projektu a všetku 
činnosť s ním spojenú, vrátane 
jeho samotnej realizácie neza-
bezpečuje, nefinancuje a nezho-
tovuje mesto). Obchodná verej-
ná súťaž nie je výberové konanie 
na dodávateľa zákazky, s ktorým 
sa napr. bude po vyhodnotení 
dodatočne rokovať o podmien-
kach zmluvy. Zákon o verejnom 
obstarávaní nerieši spôsob na-
kladania s nehnuteľným majet-
kom mesta/obce, nakoľko tento 
rieši špeciálna norma vo forme 
v zákona o majetku obcí (§ 9a 
ods. 1). Obchodná verejná súťaž 
je špecifický spôsob uzatvárania 
zmluvy medzi vyhlasovateľom 
a vybraným účastníkom, počas 
ktorého je vyhlasovateľ povinný 
zachovávať zásadu nediskrimi-

nácie, rovnakého zaobchádza-
nia, transparentnosti, ale aj hos-
podárskej súťaže s dôrazom na 
hospodárnosť a efektívnosť vy-
nakladania finančných prostried-
kov. Okrem uvedeného v zmys-
le ust. § 1 ods.2 písm. f) zákona 
NR SR č. 343/2015 Z.z. o verej-
nom obstarávaní tento zákon sa 
nevzťahuje na zákazku, súťaž 
návrhov alebo koncesiu, ak sa 
pri jej zadávaní postupuje podľa 
osobitného predpisu alebo ... 

Pokiaľ ide o záväzné regulatívy 
vzťahujúce sa na lokalitu Malé 
hliny určené v územnom pláne 
mesta, tieto musia byť dodrža-
né až pri územnom konaní, nie 
pri vyhlásení obchodnej verej-
nej súťaže, v ktorej sa má ešte 
len posudzovať a vyhodnocovať 
predstava realizácie uchádzačom 
predloženého projektu. Z uvede-
ného dôvodu pri obchodnej ve-
rejnej súťaži Malé hliny nebo-
li porušené záväzné regulatívy 
určené v územnom pláne mes-
ta, nebol porušený stavebný zá-
kona a ani vyhláška MŽP SR č. 
55/2001 o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánova-
cej dokumentácii.

Pre úplnosť je nutné v plnom 
rozsahu odkázať na článok, kto-
rý bol zverejnený v Modranský 
zvestiach č. 1/2017, na str. 5, 
pod názvom Genéza obchodnej 
verejnej súťaže „Malé hliny“, 
pretože tam uvedené informácie 
vychádzajú z reálneho obsahu 
dokumentácie obchodnej vernej 
súťaže Malé hliny.

JUDr. Peter ONDRUS, PhD., 
právnik mesta Modry

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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Na čo sa zabúda pri plánovaní výstavby Modry
chcela by som sa s vami pode-
liť o moju skúsenosť s výstav-
bou Modry. Je krásne chcieť 
pomôcť svojmu mestu a mať 
ambiciózny plán, ktorý je však 
dobrý len vtedy, ak sa uskutoč-
ňuje s prihliadnutím na všetky 
okolnosti výstavby. To sa ne-
stalo v prípade výstavby pod 
taktovkou p. Martináka na Vŕš-
koch. Odhliadnuc od toho, že 
nebola odporúčaná výstavba 
v týchto vinohradoch, nebol 
dodržaný ani prvotný bod plá-
novania hocakej výstavby, teda 
prístupové cesty. Naopak tu do-
šlo k tomu, že vinohradníci bo-
li odrezaní od prístupu k svoj-
im vinohradom a pod. Nebola 
domyslená ani doprava staveb-

ného materiálu na tieto stavby 
resp. pohyb ťažkých staveb-
ných strojov a nákladných áut. 
Ale teraz k môjmu problému. 
Bývam na konci Hornej uli-
ce. Medzi poslednými dvoma 
domami vznikla neplánovaná 
cesta, ktorá slúžila ako chod-
ník do vinohradov. Postupne sa 
úroveň cesta navyšovala a na-
koniec bola svojvoľne vyas-
faltovaná. To by mi nevadilo, 
ale následkom výstavby sa za-
čal tadiaľ zvýšený prejazd ná-
kladných a ťažkých stavebných 
strojov, čo malo za následok 
zdevastovanie, praskanie oboch 
rodinných domov. Dokonca 
nám aj jeden taký kamión ná-
razom doslova odtrhol práve 

dostavanú garáž zo základov 
a posunul do dvora. Taktiež už 
viackrát došlo k odtrhnutiu od-
tokových rín následkom pre-
jazdu takýchto áut. Tak sme 
začali riešiť situáciu sťažnosťa-
mi. Dosiahli sme osadenie do-
pravnej značky, ktorá zakazuje 
vjazd nákladných vozidiel, kto-
rá však vôbec nie je rešpekto-
vaná. Tak som nútená rôznymi 
spôsobmi si ochraňovať môj 
majetok. Po čase sa opäť zača-
li zaoberať našou situáciou, ale 
len dôsledkom toho, že niekto-
rým prekáža zákaz vjazdu, ke-
ďže sa tu plánuje masívnejšia 
výstavba a revitalizácia „Zlaté-
ho Hrozna“ a nemyslelo sa na 
prístupové cesty. Táto spomí-

naná cesta svojimi parametrami 
vôbec nevyhovuje takejto do-
prave a ohrozuje statiku oboch 
domov. Preto dúfam a verím, že 
takáto skúsenosť bude braná do 
úvahy pri plánovaní ďalšej vý-
stavby Modry. Bola tu spome-
nutá aj jedna možnosť, odkúpiť 
niektorý z týchto dvoch domov 
a zrovnať so zemou za účelom 
výstavby cesty. A čo ak ho ma-
jiteľ nebude chcieť predať? 
Spoliehať sa na takéto rieše-
nie je dosť krátkozraké a hlav-
ne môže trvať dosť dlho, ke-
ďže poznáme viac káuz, ktoré 
vznikli práve nerešpektovaním 
majetku a práv niektorých ob-
čanov Modry.

Ildiko KŘUPALOVÁ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  N á z o r y / Š k o l s t v o

Zápis budúcich prvákov a škôlkarov
Zápis detí 

do materských škôl 
Pre školský rok 2017/2018 sa 
zápis do materských škôl v mes-
te Modra uskutoční 26. apríla 
2017 v čase od 8.00 do 16.00 
hod. 
Pri zápise je povinný zákon-
ný zástupca predložiť písom-
nú žiadosť na prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie, 
ktorá musí obsahovať potvrde-
nie o zdravotnom stave dieťa-
ťa, originál rodného listu die-
ťaťa, k nahliadnutiu doklad 
o svojom trvalom pobyte, plat-
ný OP na nahliadnutie v zmysle 
§ 2 ods. 4 dodatku č. 2 k VZN 
č. 5/2012 ak má dieťa špeciál-
ne výchovnovzdelávacie potre-
by, predloží zákonný zástupca 
aj vyjadrenie príslušného zaria-

denia výchovného poradenstva 
a prevencie.
Formuláre žiadosti sú k dispo-
zícii v materských školách a na 
web stránkach škôl. Podmienky 
prijímania detí do materských 
škôl sú zverejnené na stránkach 
materských škôl spolu so žiados-
ťou na predprimárne vzdeláva-
nie. Prevzatá môže byť iba kom-
pletne vyplnená žiadosť vrátane 
potvrdenia od pediatra. Všetky 
informácie o zápise nájdete na 
webových stránkach materských 
škôl www.materskaskolamod-
ra.sk, www.mskalinciakova.sk, 
www.mssladkovicova13.sk
a na web stránke www.modra.
sk.
Radi vám poradia aj na mest-
skom úrade osobne či telefonic-
ky na čísle 033/6908 314, pro-

stredníctvom mailovej adresy: 
michaela.galovicova@msumod-
ra.sk alebo sa môžete informo-
vať ohľadom zápisu u riaditeliek 
konkrétnych materských škôl.

Kedy zapísať 
dieťa do ZŠ

Zápis detí do základných 
škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta pre školský 
rok 2017/2018 sa uskutoční 
v dňoch 19. apríla a 20. apríla 
2017 v čase od 14.00 hod do 
18.00 hod.
Deň otvorených dverí na usku-
toční na ZŠ Ľ,. Štúra 11. 4. 2017 
od 9.00 hod. do 18.00 hod.
a na ZŠ Vajanského 29. 3. 2017 
od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Pri zápise je povinný zákon-
ný zástupca predložiť: občian-

sky preukaz, rodný list dieťaťa, 
pokiaľ sa nedostavia na zápis 
dieťaťa do ZŠ obaja zákon-
ní zástupcovia, potrebuje je-
den z nich informovaný súhlas 
druhého zákonného zástupcu 
dieťaťa (rodiča), že dieťa môže 
navštevovať danú školu.
Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2017 
dosiahne vek šesť rokov, je je-
ho zákonný zástupca povinný 
prihlásiť na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základ-
nej škole. Nedodržanie zákon-
nej prihlasovacej povinnosti je 
postihnuteľné podľa § 37 záko-
na č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.
Bližšie informácie k zápisu: ZŠ 
Ľudovíta Štúra https://zslsmo.
edupage.org/ a ZŠ Vajanského 
http://www.zsvajanskehomod-
ra.sk/. (red)

„Na čo sa zabúda pri plánovaní výstavby“ - odpoveď
Vážená pani Křupalová, súhla-
sím s Vaším popisom situácie 
a osadenie zákazovej dopravnej 
značky považujem len za vylep-
šenie súčasnej situácie do rea-
lizácie lepšieho riešenia, ktoré 
pripravujeme. Výstavba infraš-
truktúry, komunikácií a rodin-
ných domov za Hornou ulicou 
v minulosti často nezohľadňo-

vala väzby na okolité urbani-
zované územia, krajinu a aj ne-
rešpektovala územný plán. Platí 
to aj pri poslednej komunikácii 
budovanej približne pred štyr-
mi rokmi. A tá sa najviac dotýka 
problému, o ktorom píšete. Ne-
koncepčná s funkciou bývania 
má za následok nielen zhorše-
nie dopravnej situácie a prístup 

do krajiny, ale aj problém s od-
vádzaním dažďových vôd, ktoré 
v minulosti vsakovali v nezasta-
vanom území do zeme, prípad-
ne ich odviedol nezakrytý po-
tok vytekajúci z Hollerungovej 
hôrky. V súčasnosti hľadáme 
technické riešenie odvodu prí-
valových dažďových vôd nad 
Hornou ulicou v častiach Široké 

a na Baštovej ulici. A v najbliž-
ších dňoch bude stretnutie s in-
vestorom ohľadne komunikácií 
a technickej infraštruktúry v lo-
kalite rodinných domov za Hor-
nou ulicou. O výsledkoch Vás aj 
obyvateľov mesta budeme in-
formovať.

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor Modry
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Novinky zo školského klubu Slniečko
Školský klub detí Slniečko pri základnej škole Ľ. Štúra pra-
videlne pripravuje pre deti pestrý program. Pohyb a špor-
tovanie sú jednou z priorít ŠKD. Deti pravidelne trávia voľ-
ný čas na školskom dvore pohybovými a loptovými hrami. 
Nechýbajú však ani mimoškolské aktivity. 

Vo februári pani vychováva-
teľky zorganizovali korčuliar-
sky kurz. celý týždeň sa deti 
v popoludňajších hodinách uči-
li korčuľovať a hravou formou 
zdolávali korčuliarsku abece-
du. Výcvik prebiehal pod vede-
ním odborných inštruktorov na 
klzisku vo Vajnoroch. Na záver 
kurzu boli všetky deti odmene-
né sladkou odmenou a diplo-
mom.
Fašiangové obdobie patrí kar-
nevalom. V jedno februárové 
popoludnie sa ho dočkali aj de-
ti z nášho ŠKD. Karnevalovú 
zábavu otvorili vychovávateľ-
ky, ktoré sa tematicky zladili 
do kostýmov veselých fareb-
ných ceruziek. Nasledovala 
promenáda masiek a vybrať tie 
najkrajšie nebolo vôbec ľahké. 
Samozrejme nemohla chýbať 
tombola. Na záver sa deti zaba-

vili tancom a súťažami. Úsmev 
na ich tvárach prezrádzal, že 
z karnevalu odchádzali spokoj-
né a plné zážitkov.
Začiatkom marca zavítalo do 
ŠKD divadielko Agapé s roz-
právkou Dobrodružstvá ka-
pitána Kotvičku. Deti sa spo-
lu s hlavným hrdinom vybrali 
na dobrodružnú cestu za po-
kladom. Plavili z ostrova na 
ostrov, skladali námornícky 
sľub, zdolali silnú búrku a na-
koniec našli poklad. Na dne 
mora našli malé srdiečko. No 
a o tom bola celá rozprávka. 
Deti pochopili, že najväčší po-
klad nosíme všetci vo svojom 
srdiečku, pretože priateľstvo, 
láska a pomoc iným sú najdô-
ležitejšími hodnotami v živote. 
V mesiaci marci, ktorý je ozna-
čovaný prívlastkom mesiac 
knihy, sme navštívili Mestskú 

knižnicu. Pani knihovníčka Ľu-
bomíra Miháliková deťom po-
rozprávala veľa zaujímavostí 
o rozprávkových knižkách a v 
hlasnom čítaní ich voviedla do 
ríše rozprávok. Milé popolud-
nie strávené v knižnici prinies-
lo deťom nielen množstvo no-
vých informácií, ale pomohlo 
rozvíjať aj ich vzťah ku kni-
hám.
Rozprávková noc v našej herni 
víta už niekoľko rokov druhá-
kov, aby strávili spoločné chví-
le s kamarátmi. V skupinách 

tvorili a kreslili erby, v rozpráv-
kových športových disciplí-
nach si zmerali svoju šikov-
nosť a zdatnosť, pripravili si 
rozprávkovú večeru a svoje ve-
domosti o rozprávkach ukázali 
v rozprávkovom kvíze. Veľkou 
výzvou pre deti bola tajomná 
cesta za pokladom. Rozprávka 
na dobrú noc napokon všetky 
deti priviedla k sladkému spán-
ku. Deťom sa rozprávková noc 
veľmi páčila. Pamätné listy im 
ešte dlho budú pripomínať spo-
ločne prežité chvíle. 

Erika LINDTNEROVÁ 
a Mária SETNICKÁ, 

ŠKD Slniečko

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

Školský klub detí - kamarát pri ZŠ Vajanského
V školskom klube pracujeme s deťmi v piatich oddeleniach, po-
čas pracovných dní v čase od 6:00 hod. do 8:00 a v popoludňaj-
ších hodinách do 17:30 hod. Deti relaxujú a získavajú zručnosti 
a vedomosti pri jednotlivých činnostiach. Majú možnosť navšte-
vovať viaceré krúžky. Okrem základnej činnosti ŠKD organizu-
jeme súťaže, besedy, návštevy i turistiku do okolia.

V septembri sme zorganizova-
li atletický päťboj. Deti súťaži-
li v preskoku, v skoku, v behu, 
v behu cez prekážky a v hode. 
Počasie nám prialo a deti dosta-
li sladkú odmenu. Vybrali sme 
sa aj na farmu k pani Juráčko-
vej do Vinosadov. Deti zaujala 
beseda o včelách, videli rôz-
ne domáce i exotické zvieratá. 
V súťaži o najkrajšieho šarkana 
sa zaplnila takmer celá jesenná 
obloha, deti mali obrovskú ra-
dosť, prišli sa pozrieť aj rodi-
čia. V novembri sme zorganizo-
vali pre rodičov vianočné trhy. 
Výťažok z predaja vianočných 
drobností sa použil na zakúpe-

nie Seva skladačiek do každého 
oddelenia. Ďalej si deti precvi-
čovali svoje schopnosti vo vy-
bíjanej v telocvični. V januári 
k nám privítalo divadielko JaJa 
s krásnym predstavením „Pé je 
nehlasné“. Bolo to veľmi do-
jemné predstavenie. V mesia-
ci február nám pani zima pri-
chystala poriadnu nádielku 
snehu. Spolu sme si zasúťažili 
v stavaní snehuliakov. Zavíta-
la k nám pani Ivana Juráčková 
a porozprávala o živote včie-
lok a produkcii medu. Upiekla 
nám výborné medové koláče, 
na ktorých si deti pochutnali. 
Počas Valentína si deti pripra-

vili pre svojich najbližších Va-
lentínky z rôznych materiálov. 
Vybrali sme najlepšie z každé-
ho oddelenia a tie sme odme-
nili sladkou odmenou. Valen-
tínky boli vystavené na prízemí 
našej školy. V marci sme mali 
besedu s mestskými policajta-
mi o ich neľahkom, no zaujíma-
vom povolaní. V tomto mesia-
ci chodíme často aj do mestskej 
knižnice. Vychovávateľky ŠKD 

pripravujú aj ďalšie zaujímavé 
aktivity pre deti. Na začiatku 
letných prázdnin organizujeme 
4dňový letný tábor, navštívime 
farmy, spoznáme prírodu Ma-
lých Karpát a oboznámime sa 
s remeselnou výrobou v našom 
meste. Školský klub detí pri ZŠ 
Vajanského sa teší aj na svojich 
ďalších kamarátov. 

Gabriela ČEPCOVÁ, 
vedúca ŠKD

Pod lavicou - nový školský 
časopis ZŠ Vajanského 

V Základnej škole Vajanského 
93 začal v tomto roku vychádzať 
školský časopis s názvom Pod 
lavicou. Časopis pedagogicky 
vedie pani učiteľka Mgr. Beáta 
Rampáková. 
Plánované sú 4 vydania počas 
roka. Prvé číslo už dorazilo do 

rúk svojich čitateľov. Prináša za-
ujímavé čítania, inšpiráciu pre 
šikovné ruky, aktuality zo života 
školy, filmové okienko, humor-
né stránky i obľúbené tajničky. 
Veríme, že si nájde priaznivcov 
medzi žiakmi, učiteľmi aj rodič-
mi. (red)
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  P r e d s t a v u j e m e

Študentský život v Modre
Modra nie je len mestom a miestom vína a keramiky. Je rovnako dobre známa aj 
ako mesto škôl. Už v minulosti u nás vyštudovali mnohé zvučné mená. V súčasnosti 
máme okrem materských a základných škôl v meste tri stredné školy. Každá z nich 
má svoje meno a významné miesto na poli výučby. Stredné školy patria do pôsobnos-
ti Bratislavského samosprávneho kraja. Mnohí zo študentov prichádzajú do Modry 
z blízkeho okolia, ale aj pomerne vzdialených miest a obcí. A o nich budeme hovoriť. 

Život mladého, ešte len 15 ročného človeka 
sa razom zmení, ak sa na štyri roky presťahu-
je do celkom iného mesta, ďaleko od svojich 
blízkych. Títo študenti žijú v Modre v škol-
skom internáte pri Strednej odbornej škole 
vinárskoovocinárskej. Mnohí z nich majú 
čo povedať aj ostatným, sú za nimi výsled-
ky v mimoškolskej činnosti, príkladne repre-
zentujú svoju školu, mesto a v neposlednom 
rade najmä seba samých. Ak sa k tomu pridá 
to správne vedenie zo strany pedagógov a vy-
chovávateľov v internáte, mladí majú skutoč-
ne čo ukázať a odkázať aj svojim nasledov-
níkom. Stretli sme sa s piatimi z nich. Výber 
bol v rukách dlhoročnej internátnej vycho-
vávateľky pani Jarmily Bútorovej. Priviedla 
troch študentov z pedagogickej školy a dvoch 
zo školy vinárskej. Na stretnutie prišli mi-
lí mladí ľudia, všetko tohtoroční maturanti. 
Niektorí z nich hanblivejší, iní ostrieľanejší. 
Všetci však spokojní a odhodlaní povedať 
nám viac o sebe a svojom živote na internáte. 
Aký vlastne je, to nám porozprávali budúci 
pedagógovia Michal Liener, Kristína Balážo-
vá a Patrícia Malinková a nádejní vinári Dia-
na Čuláková a Richard Danko. 

Michal Liener, PaKA
Michal venuje svoj čas, okrem poctivého štú-
dia, aj vedeniu voľnočasového krúžku pre de-
ti v centre voľnému času. Školu reprezento-
val na ostatnom modranskom vinobraní, ako 
člen alegorického sprievodu. Svoju budúc-
nosť vidí v práci s deťmi, ktoré má veľmi rád, 
prípadne v práci s ľuďmi napríklad ako ani-
mátor voľného času. 

Patrícia Malinková, PaKA
Aj ona si rovnako nevie predstaviť, že by 
v budúcnosti robila inú profesiu. Deti miluje 
a už teraz vie, že aj svoj obľúbený koníček, 
ktorý rozvinula počas pobytu v Modre, by 
spojila so svojou prácou. Patrícia je celkom 
nádejnou fotografkou. Rada fotí spolužiakov, 
najmenších detských modelov, ale k srdcu jej 
prirástla aj Modra a jej príroda. Vo voľnom 
čase je učiteľkou folklórnych tancov v Pe
zinku. 

Kristína Balážová, PaKA
Kristínka to mala azda najťažšie v porovnaní 
so zvyšnými dvoma spolužiakmi. Rada píše 
básne a príbehy. Do Modry prišla s odhodla-

ním, no po pár dňoch na ňu doľahol smútok 
z odlúčenia od blízkych, ktorý trvalo dlho, ale 
nakoniec ho vystriedalo poznanie, že v Mod-
re je dobre a mesto si nakoniec obľúbila. Svo-
je vyznanie spísala do básne o Modre. Jej hĺb-
ka je neodškriepiteľná. Kristína už dnes vie, 
v ktorej materskej škole bude pracovať po 
ukončení štúdií v Modre. 

Diana Čuláková, SoŠVO
Diana má šibalský pohľad, ktorý naznačuje, 
že sa len tak ľahko vo svete nestratí. Rada sa 
zúčastňuje podujatí ako budúca somelierka. 
Obľubuje šport a ak je príležitosť, spoločne 
so spolužiakmi sa s ochotou podučí nové ve-
ci v praxi v niektorom z tunajších vinárstiev. 
Pre vysokú školu síce rozhodnutá ešte nie je, 
no nezabúda na rady svojich rodičov, že kým 
je človek mladý, mal by využiť príležitosti. 

Richard Danko, SoŠVO
Nuž a päticu odhodlaných uzatvára azda naj-
ambicióznejší spomedzi tých, ktorí nám prišli 
o sebe čoto porozprávať. Richard je členom 
študentskej firmy Vinárka, ktorá pravidel-
ne organizuje ochutnávku vín absolventov, 
študentov a priateľov školy. Richard už te-
raz vidí svoju budúcnosť celkom jasne. Rád 
by zúročil stredoškolské roky a pokračoval 
v štúdiu na vysokej škole vinárskej. Plánuje si 
vybudovať vlastné vinárstvo. Odhodlanie mu 
určite nechýba a pokojne ho možno označiť 
ako ten správny príklad pre budúcich študen-
tov, ktorí si strednú školu zatiaľ len vyberajú. 
Richard má popri mnohým aktivitám čas aj 
na voľný čas, kedy rád hrá futbal. 

Všetkým maturantom našich modran-
ských škôl želáme úspešné zavŕšenie štúdia 
v Modre, veľa splnených prianí a správny 
štart do ďalšieho života. J. KUCHTOVÁ

Na fotografii: Modra očami mladej štu-
dentky Patrície.

Kristína Balážová: 
Mesto, čo na dlani mi leží
Pokoj do hlbín srdca mi zanáša,
len čo pozriem do údolia
Srdce sa chveje
Chveje sa nehynúcou túžbou
vidieť kraj nahý,
taký ako ho človek môže len vnímať,
zatiaľ čo driemajúc mu na dlani mesto leží
Pokojné, radostné, lákavé
Hoc časom skúšané,
vojnou, či ohňom,
dnes je mierumilovné
Mesto, kde sa víno potokmi lieva
Mesto šírych diaľav zelených viníc
a zlatavého vína
Opojného, ale radostného,
dávajúceho kraju jeho vôňu a chuť
Jemnú a sladkú
Občas kyslú
Jedinečnú
Niet krajšieho miesta na Zemi,
čo mohol Pán Boh stvoriť
a človek rozvinúť
Niet srdečnejšieho miesta
než to, kde sa karové víno
so svadobným zlieva v Božskej chuti
Niet miesta,
ktoré v srdci tak nenávidím
a predsa mu nedokážem nevyznať lásku
Niet miesta,
čo by ma tak ubíjalo
sťa temnota červeného vína,
čo by ma tak rozvášnilo
jak sladkostná jeho beloba
Niet
Lež jedno miesto predsa také znám
Dievča spod Tatier, naňho zhliadam,
vášnivo, ani najkrajšia nočná mora
Skrýva ma v celej mojej neblahej blázni-
vosti
celú, takú aká som
Ukazuje svetu to najlepšie, čo skrývam
Moju neviditeľnosť
A celá ma vo svojej kráse objíma
mladými výhonkami viniča vždy,
keď tam znova zavítam
Mesto, čo páriky
ľahkovážne milujúce sa schovávaš
a nad tebou ako ochranný štít
tri kríže držia stráž
Strážia všetky tie tajomstvá
pres svetom, ktoré skrývaš
...Milovaná Modra...
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OZ 
Kráľovan 
ďakuje

Občianske združenie Kráľo-
van úspešne zavŕšilo ďalší rok 
svojej činnosti. Veľmi si váži-
me pomoc a podporu. Preto sa 
chceme poďakovať všetkým, 
ktorí akoukoľvek formou pod-
porili našu činnosť a prispeli 
k úspechu našich podujatí. Sú 
to predovšetkým:
Mesto Modra, Zuzana Farkašo-
vá, Robert áč, Martin Poruban, 
Hana Riganová, Mária Trusino-
vá, Miroslav Dudo, Tomáš Du-
do, Jana Dudová Ružek, Danica 
Kováčová  Biolka, s. r. o., Ra-
tibor Mazúr  G. P. R. spol. s r. 
o., Dobrovoľný hasičský zbor 
ModraKráľová, Peter Bartoš, 
Ľudmila Pukančíková, Jozef 
Koník, Renáta Koblišková  
RoSiKo.
Poďakovanie patrí, samozrej-
me, aj všetkým členkám a čle-
nom nášho občianskeho združe-
nia i našim priateľom, ktorí sa 
podieľali na príprave a realizá-
cii našich aktivít počas uplynu-
lého roka. Veríme, že naša práca 
prinesie veľa pekných podujatí 
a zážitkov aj v tomto roku.

Mária RUŽEKOVÁ, 
predsedníčka 
OZ Kráľovan

Nezabudnuteľná Noc s Andersenom 
Marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom 
jari, ale i s našou vernou kamarátkou - knihou. Pri tejto príle-
žitosti sme deťom našej Materskej školy na ulici SNP tak ako 
každý rok otvorili čarovný svet rozprávok prostredníctvom 
známeho rozprávkara H. Ch. Andersena. Nočná rozprávková 
jazda sa uskutočnila z piatka 3. marca na sobotu 4. marca 2017.

Už po príchode do materskej 
školy vítala deti rozprávková 
atmosféra v podobe farebných 
svetielok. V šatni sa deti pre-
zliekli do pyžama a plné oča-
kávania sa vydali do triedy, kde 
ich čakali kamaráti, pani učiteľ-
ky a pán učiteľ. Rozprávali sme 
sa o Andersenovi, o jeho roz-
právkach a o jeho 
živote. Po prečítaní 
rozprávkového prí-
behu deti maľovali 
zážitok z rozpráv-
ky, za čo si zaslúžili 
ocenenie v podobe 
knihy, ale i rozpráv-
kovú večeru. Veľ-
kou odmenou pre 
deti bola rozpráv-
ková prechádzka po 
MŠ so svetielkami, 
počas ktorej hľada-
li poklad podľa roz-
právkových indícii 
v podobe hádaniek. 
Po nájdení pokladu 
sme sa všetci spo-

ločne už presunuli do pripra-
vených postieľok, kde deti po-
čúvali rozprávky na dobrú noc, 
až pokým nezaspal posledný 
nocľažník. Ráno sa deti pre-
budili šťastné a spokojné, ča-
kali ich raňajky a pamätný list 
z čarovnej Noci s Andersenom. 
Deti sa na túto výbornú akciu 

v škôlke vždy veľmi tešia. Jej 
zmyslom je deťom pripraviť 
taký program, aby sa cítili ako 
v rozprávke, aby zažili niečo 
čarovné, vzrušujúce, jednodu-
cho, strávili noc, na ktorú len 
tak skoro nezabudnú a zároveň 
to bola pre niektoré deti prípra-
va na Školu v prírode, ktorá nás 
čaká v máji.

Beáta KOZMONOVÁ, 
riaditeľka MŠ

Na fotografii: Noc s Anderse-
nom je medzi deťmi v MŠ ob-
ľúbená.

Spojená škola pozýva
Týždeň otvorených dverí v prípravnom ročníku 
Spojená škola so sídlom na Ko-
menského 25 v Pezinku, aloko-
vané pracovisko Vajanského 
93, Modra, oznamujú rodičom, 
že od 1. 9. 2017 škola otvá-
ra triedy prípravného ročníka 
v Pezinku i v Modre pre deti 
so zdravotným znevýhodnením 
(napr. rôzne poruchy reči), so 
špeciálnymi výchovnovzdelá-
vacími potrebami a školskou 
nezrelosťou. 
Ponúkame edukáciu grafomo-
torických zručností, zrako-
vej a sluchovej diskriminácie 
hlások, matematických pred-
stáv, sebaobslužných a pracov-
ných zručností, samostatnosti 
v školskej práci, reči a komu-

nikačných schopností, zdravé-
ho telesného vývinu a logope-
dickú intervenciu. Týmto vás 
pozývame na Týždeň otvore-
ných dverí v prípravnom roč-
níku v termíne od 3. 4. 2016 
do 7. 4. 2017 v čase 8.00 do 
11.30. V prípade záujmu nás 
neváhajte kontaktovať na tel. 
č.: 0902 173 524  riaditeľ-
ka Mgr. Gabriela Kováčová, 
033/647 44 48 email: komen-
skeho@szspk.sk alebo na tel. 
č.: 0905 495 001  psychológ 
cŠPP, csppporadnapk@gmail.
com. Všetky potrebné informá-
cie nájdete aj na stránke www.
szspk.sk.

(red, sš)

Eko aktivity na PaKA
Školský rok 2016/2017 bol opäť plný úspechov pre našu ob-
ľúbenú Pedagogickú a kultúrnu akadémiu. Škola sa zapojila 
do rôznych súťaží, výstav alebo akcií, kde žiaci hrdo repre-
zentovali svoje odbory a školu.

Nelenilo sa nám ani v rámci pro-
jektu Zelenej školy. Ministerstvo 
školstva vytvorilo výzvu na roz-
voj a podporu „ekosprávania“. 
Naša škola sa tejto výzvy chytila 
a s veľkým odhodlaním sa zapo-
jila. V rámci výzvy bol na našej 
škole vytvorený projekt „Triedim, 
recyklujem, vychovávam...“, kto-
rý bol natoľko úspešný, že škola 
získala určitú finančnú čiastku. Za 
získané peniaze sa nakúpili ko-
še na triedenie odpadu do každej 
triedy, nakúpili sa aj ďalšie vzác-
ne dážďovky na výrobu prírod-

ného hnojiva do našej bylinkovej 
záhradky. Z týchto peňazí zakúpi-
me ďalšie veci, ktoré nám pomôžu 
tráviť čas v škole šetrnejšie voči 
prírode. Naším prínosom v rámci 
tohto projektu boli aj aktivity pre 
deti z modranských materských 
škôl, pre ktoré pripravili študent-
ky rôzne aktivity zamerané na vý-
chovu k ochrane prírody. Pevne 
veríme, že naša škola bude mať 
takéto skvelé úspechy aj naďalej 
a v tomto roku opäť obhájime titul 
Zelená škola. 

Tímea BALOGHOVÁ, žiačka 
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O turistickej rozhľadni na Veľkej homoli
Turistická rozhľadňa na Veľkej homoli má svoje najlepšie 
roky za sebou. Najnovším statickým posudkom bolo sprí-
stupnenie stavby zastavené. Mesto Modra plánuje jej asaná-
ciu a následne prisľúbilo výstavbu novej veže. O tom, aké 
to bolo pred 15 rokmi, čo všetko obnášala stavba rozhľad-
ne, nám porozprával Milan Ružek, iniciátor výstavby a otec 
myšlienky vybudovania na rozhľadne na Veľkej homoli. Tá 
bola vyhlásená za druhé najhodnotnejšie architektonické 
stavebné dielo v roku 2001. Významný slovenský cestovateľ 
František Kelle v roku 2002 povedal: „Modrania, stali ste sa 
priekopníkmi budovania turistických rozhľadní na Sloven-
sku“. Podľa Milana Ružeka to boli prorocké slová, pretože 
od toho času sa na Slovensku vybudovalo vyše 50 rozhľadní. 

Začiatky
Koncom 90.tych rokov minu-
lého storočia sa Modran, turista 
a značkár Milan Ružek dozve-
del práve od vtedajšieho riaditeľa 
Slovenského národného múzea 
v Bratislave Ing. Miloša Jurkovi-
ča, rodáka z Kráľovej, že 15. mája 
1892 bol v Modre založený Mod-
ranský turistický spolok, ktorý na 
Veľkej homoli vybudoval v ro-
ku 1894 turistickú rozhľadňu. 
Od toho času ho prenasledovala 
myšlienka vybudovať na danom 
mieste novú rozhľadňu. Nasle-
dovali roky prieskumov medzi 
turistami a verejnosťou s cieľom 
získať morálnu podporu, finan-
cie, ale aj hľadanie vhodných 
stromov v modranských lesoch, 
z ktorých by sa vyrobili stĺpy 
rozhľadne. V marci 2000 využil 
M. Ružek stretnutie primátorov 
miest a obcí regiónu, ktoré sa ko-
nalo v rámci veľtrhu cestovné-
ho ruchu v Bratislave. Predložil 
im svoju myšlienku a stretol sa 
s kladným postojom. Predseda 
Malokarpatskej vínnej cesty pri-
sľúbil finančnú pomoc z Pezinka 
vo výške 60 tis. korún. V tej is-
tý deň sa s vtedajším primátorom 
Modry V. Medlenom dohodlo 
otvorenie účtu verejnej zbierky 
na výstavbu Rozhľadne. Prvým 
vkladom na účet bolo 1000 Sk 
práve od Milana Ružeka. 

O podpore 
a obetavosti

Ako spomína aktivista M. Ru-
žek, primátor Modry prevzal 
právnu zodpovednosť nad rea-
lizáciou jeho myšlienky. „Dob-
rovoľný aktivista môže mať iba 
morálnu zodpovednosť“, do-

dáva. A teda patronát nad 
očakávanou stavbou pre-
vzali primátori oboch 
miest, Pezinka Ing. Ivan 
Pessel a Modry Ing. Vla-
dimír Medlen. Nasledovali 
kroky ako stavebné povo-
lenie, projektová dokumen-
tácia, verejná finančná 
zbierka. Montáž veže vy-
bavoval M. Ružek za po-
moci M. Pavelku z Pezin-
ka, bez nároku na honorár 
bola vytlačená informačná 
skladačka, Ružekov priateľ 
Vlastimil Dohnal vypraco-
val projekt a Ján Rajniak 
zasa statickú dokumentáciu 
budúcej rozhľadne. Toto 
všetko rovnako bez nároku 
na honorár. Za stavbou sú mno-
hí dobrovoľníci z Modry, Pez-
inka, Bratislavy a okolia, ktorí 
bezplatne a vlastnými rukami 
kopali, rámovali, betónovali. 
V modranských lesoch boli vy-
braté smreky, ktoré sa spracova-
li na guľatinu. „Tu som využil aj 
svoju prax, kedy som sa venoval 
tesárčine do 25. roku života“, 
hovorí ďalej M. Ružek. Financie 
na stavbu takého rozsahu bolo 
potrebné získať aj z iných zdro-
jov. Tak sa podarilo získať grant 
z programu Phare.

Dokončenie
Tesárske práce napredovali, veľa 
pomohlo aj vtedajšie Lesnícke 
učilište a mnohí ďalší priaznivci 
aj z Viničného či Smoleníc. Dňa 
25. októbra 2000 bolo postave-
ných a zastabilizovaných všet-
kých osem stĺpov. V nasledujúce 
dni šesť tesárov za pomoci dob-
rovoľníkov pokračovalo v mon-

táži konštrukcie veže. Milan Ru-
žek listuje v denníku turistickej 
rozhľadne: „20. novembra bolo 
veľmi nepriaznivé počasie. Pria-
my prenos zatĺkania posledné-
ho klinca sa neuskutočnil. 21. 
novembra o 9.00 vysielal Slo-
venský rozhlas správu o vybu-
dovaní prvej turistickej rozhľad-
ni v Slovenskej republike po 2. 
svetovej vojne na vrchu Veľká 
homoľa v Malých Karpatoch. 
V tento deň o 11.00 oznámil pri-
mátor Modry dokončenie stavby 

Ministerstvu hospodárstva. Na 
stavbe odpracovalo 175 dobro-
voľníkov okolo 15 000 hodín 
bez nároku na odmenu. Obeta-
vosť a technická zručnosť An-
tona Macháčka sa nedá slovne 
vyjadriť. Najaktívnejší dobro-
voľníci boli aj Dušan Rigan, Mi-
chal Kmeťo a Róbert Peško 
z Modry“. Podľa modranského 
mestského úradu mesto Modra 
vyčlenilo na výstavbu rozhľad-
ne 191 tis. Sk, mesto Pezinok 
100 tis. Sk a z grantovej schémy 
Phare to bolo 252 tis. Sk. Milan 
Ružek uvádza, že dobrovoľných 
darcov v zbierke, ktorú on sám 
organizoval bolo viac ako 500 
a prispeli sumou 188 394 Sk 
(zdroj: www.pezinok.sk).

Nová éra
V súvislosti s aktuálnym sta-
vom a nutnosťou vybudovania 
novej rozhľadne nám nedá ne-
spýtať sa Milana Ružeka, ako 

vníma uvedený stav a ako by 
si možno on sám predstavoval 
novú rozhľadňu na Veľkej ho-
moli. „Veľmi si vážim, že mno-
ho spoluobčanov prijalo moju 
pôvodnú myšlienku a podie-
ľali sa na jej realizácii v roku 
2000 dobrovoľnou svedomitou 
prácou, finančne a materiál-
ne i morálnou podporou. Nad-
šenie turistov a skautov, ľudí 
v produktívnom veku i senio-
rov pre vybudovanie tohto die-
la, ktoré robilo radosť mnohým 

návštevníkom Karpát, ťaž-
ko vyjadriť slovami. Ťaž-
ké bolo leto a ešte ťažšia 
jeseň. Najväčšie problé-
my boli s dovozom mate-
riálu na vrchol a s hľa-
daním tesárstva, ktoré by 
stavbu realizovalo. Boli 
to však nezabudnuteľné 
dni v mojom živote. V je-
den letný deň boli u nás 
turisti z Austrálie, Brazílie 
a z Kanady. Rozhľadňa je 
významnou propagáciou 
Modry, regiónu i Sloven-
ska. Teší ma, že predsta-
vitelia Modry po dožití 
súčasnej rozhľadne plá-
nujú vybudovať novú. Za 
najvhodnejšie považujem 

využiť terajšie základy a sta-
tické objekty. Každé iné rieše-
nie je podľa môjho názoru is-
tým znevážením obetavej práce 
projektanta a statika, práce vy-
še 180 brigádnikov a okolo 500 
darcov, nehovoriac o materi-
áloch, morálnej podpore ob-
čanov, práci tesárov, ktorí od 
svitu do tmy, cez soboty a nede-
le pracovali tak, aby bol dodr-
žaný termín ukončenia stavby 
(podmienka čerpania eurofon-
dov). Na novú rozhľadňu by 
som použil kvalitné drevo z du-
ba a smrekovca opadavého. 
Pri konštrukcii je možné využiť 
moderné kovové spájacie prvky 
s možnosťou výmeny drevených 
dielov. Som za to, aby sa zopa-
koval pôvodný projekt a tým by 
sa značne ušetrili finančné ná-
klady, za ktoré by sa mohol na-
príklad nakúpiť materiál“.
 Jana KUCHTOVÁ, 

Milan RUŽEK
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Bio odpad - ako správne triediť
Je to jeden rok, čo mesto zaviedlo triedenie komunálneho odpa-
du pre biologicky rozložiteľné odpady z domácností v rodinných 
domoch. Všetkým občanom, ktorí sa aktívne zapojili, by som ra-
da touto cestou poďakovala, lebo napriek počiatočným problé-
mom si obyvatelia na tento spôsob triedenia zvykli. 

V predchádzajúcom roku vytrie-
dili domácnosti z komunálneho 
odpadu 640 ton takého odpadu, 
ktorý predtým končil v komunál-
nom odpade alebo na čiernych 
skládkach. V roku 2015 sa z do-
mácností vyzbieralo 2484,79 ton 
zmiešaného komunálneho od-
padu v predošlom roku to bo-
lo 2051,1 ton. V poslednej dobe 
sme však zaznamenali od zbe-
rovej spoločnosti viacero podne-
tov ohľadne zhoršenej separácie 
biologického odpadu z domác-
ností. Tými najvážnejšími je zne-
čistenie plastmi a to najmä igeli-

tovými taškami. Takýto odpad do 
bioodpadu nepatrí. V niektorých 
drogériách je možné zakúpiť 
kompostovateľné vrecká alebo 
papierové vrecká, ktoré sa počas 
spracovania rozložia. Druhým 
problémom je, že sa v bioodpa-
de začalo objavovať množstvo 
odpadu živočíšneho pôvodu ako 
mäsa, kostí a pod. Tento odpad 
patrí do netriedeného komunál-
neho odpadu a výrazne znehod-
nocuje už vytriedený bioodpad. 
Menej častým problémom je 
vysoký podiel papiera v smet-
nej nádobe. Aby malo snaženie 

všetkých, ktorí sa aktívne zapo-
jili do procesu triedenia odpadu 
význam, je nevyhnutné, aby bol 
odpad umiestnený v smetných 
nádobách riadne roztriedený. Po-
kiaľ to tak nie je, môže sa nám 
stať, že ho následný spracovateľ 
odmietne prevziať a všetok od-

pad skončí na skládke komunál-
neho odpadu. To platí aj pre 
ostatné druhy separovaného od-
padu. Spracovatelia spoločností, 
ktoré od mesta vytriedený odpad 
prevezmú, sú schopné ho dotrie-
diť a posunúť na ďalšie spracova-
nie iba vtedy, ak nie je znehodno-
tený. Ing. K. ČECHOVÁ,

referát životného 
prostredia MsÚ

Jarné obdobie a lesné požiare
Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa 
zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet po-
žiarov najmä v prírodnom prostredí. V jarnom období sa pre 
tisíce ľudí začína záhradkárska sezóna odstraňovaním starej 
vegetácie, opadaného lístia, či suchej trávy. 

Mnohí za najjednoduchší spô-
sob považujú vypaľovanie. Vy-
paľujú priekopy pri cestách i že-
lezničné násypy. Opadané lístie 
sa ľahko zapáli a konáre stro-
mov tiež len veľmi krátko odo-
lajú plameňom. Spaľovať sa ne-

smie pri veternom počasí a pod 
porastom stromov. Lesné po-
žiare začínajú horením pôdne-
ho pokrytia a rýchlosť šírenia sa 
požiaru je závislá od druhu, sta-
vu rastlinného pokrytia, vlhkosti 
vzduchu, teploty, vetra a charak-

teru reliéfu. Prízemný požiar sa 
postupne rozšíri, vzniká koru-
nový požiar, ktorý sa pri silnom 
vetre môže šíriť rýchlosťou 25 
km/h. Vietor postupne rozširu-
je horiace čiastočky do okolia, 
čím dochádza k vzniku nových 
ohnísk požiaru. Občania v mno-
hých prípadoch porušujú zákon 
o ochrane pred požiarmi a svoj-
im nezodpovedným a ľahkováž-
nym konaním ohrozujú okrem 
seba aj svoje okolie.

Vypaľovanie trávy je každoroč-
ne sa opakujúcim javom a preto 
sa na všetkých občanov obracia 
Okresné riaditeľstvo Hasičské-
ho a záchranného zboru v Pez-
inku s výzvou rešpektovať zá-
kon o ochrane pred požiarmi 
a žiada občanov: Nevypaľovať 
trávu ani iné suché porasty! 
Nezakladať oheň v prírode na 
miestach, kde sú horľavé látky 
a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! 
Nefajčiť v lesoch!

kpt. Alžbeta JAROŠOVÁ, 
OR HaZZ v Pezinku, 

red.

Príprava súťaže k novej rozhľadni
V utorok 14. marca 2017 sa po prvýkrát stretla pracovná sku-
pina vytvorená k vyhláseniu a koordinovaniu architektonickej 
súťaže a projektu novej turistickej rozhľadne na Veľkej homoli. 
Hlavnou témou stretnutia bolo pripomienkovanie návrhu súťa-
že, ktorý súčasne konzultujeme so Slovenskou komorou archi-
tektov, Leteckým úradom, dotknutými pracoviskami samosprá-
vy mesta, aj externými odborníkmi. 

cieľom konzultácií a pracov-
ných stretnutí je kvalitne pri-
pravená, transparentná a certifi-
kovaná verejná architektonická 
súťaž. Termín vyhlásenia ar-
chitektonickej súťaže závisí od 
spracovania všetkých potreb-

ných dokumentov a prípravy 
podkladov pre súťažiacich. cel-
kový priebeh súťaže, vrátane 
príprav, časovo odhadujeme na 
rozpätie mesiacov marec  júl 
2017. Asanácia starej rozhľad-
ne na Veľkej homoli a slávnost-

ná spomienka na jej význam-
né šestnásťročné jestvovanie, 
sa uskutočnia pravdepodobne 
v máji tohto roku.
Členov pracovnej skupiny 
menoval primátor Modry Ju-
raj Petrakovič, ktorý sa bude 
tiež zúčastňovať pracovných 
stretnutí. V pracovnej skupine 
sa angažujú odborní pracovní-
ci mestského úradu, poslanci 
mestského zastupiteľstva, zá-
stupcovia Modranského turis-
tického spolku, Bratislavského 
samosprávneho kraja, oblast-

ného cestovného ruchu, archi-
tektúry a umenia. Jej členmi 
sú: Milan Ružek, Anton Ma-
cháček, Pavol Šima Juríček, 
Eva Solgová, Agáta Mikulová, 
Gabriela Kukolová, Ján Jašek, 
Michal Petrík, Iveta Krčmáro-
vá, Matej Kratochvíla, Katarína 
Bencová, Mária Záleská, Elena 
Palčáková, Denisa Kovácsová. 
Aktuálne informácie súvisiace 
s rozhľadňou na Veľkej homo-
li budeme zverejňovať na www.
modra.sk a prostredníctvom 
Modranských Zvestí.

Denisa KOVÁCSOVÁ, 
referent komunikácie 
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Jarný zber elektoodpadu bude trinásteho mája
Oznamujeme obyvateľom, že v sobotu 13. mája sa uskutoční 
bezplatný odvoz nebezpečných odpadov z domácností. Odvážať 
sa budú nasledovné druhy: elektroodpad - všetky druhy, batérie 
a akumulátory, žiarivky a použité jedlé oleje z domácností.

V meste Modra a v historickej 
časti Kráľová bude prebiehať ad-
resný zvoz elektroodpadu z do-
mácností. Každý, kto má záujem 
o odvoz, nahlási svoju požiadav-
ku v kancelárii prvého kontaktu 

na tel. č.: 033/6908 333; ema-
il: dana.janosova@msumodra.
sk. Zber bude vykonaný v čase 
od 8:00  14:00. Pripomíname, že 
pracovníci prevezmú elektrospot-
rebiče priamo pri vozidle. Mani-

puláciu s elektrospotrebičmi a ich 
znesenie k vozidlu si musia oby-
vatelia zabezpečiť sami. Použité 
jedlé oleje je potrebné odovzdať 
v riadne uzatvorenej plastovej fľa-
ši. V rekreačnej oblasti Harmónia 
môžete odpad zhromaždiť do 9.00 
na mestom vyhradenom a označe-
nom mieste na námestí v Harmó-
nii pod autobusovou zastávkou. 
Upozorňujeme, že je prísne zaká-

zané vyložené elektrospotrebiče 
rozoberať a vykrádať. Prípadné 
bližšie informácie budú občanom 
poskytnuté kanceláriou prvé-
ho kontaktu a zamestnankyňou 
mestského úradu Ing. Kristínou 
Čechovou, telefonický kontakt: 
033/6908304, email: kristina.ce-
chova@msumodra.sk/ a na od-
padovej linke mesta Modry. 0904 
889 542. (red)

Drobný stavebný odpad už vážime 
Potreba váženia stavebného odpadu v Zberných dvoroch vyply-
nula z nového zákona o odpadoch, ktorý zaviedol princíp adres-
nej finančnej zodpovednosti za drobné stavebné odpady. Autori 
zákona k tejto zmene pristúpili na základe skúseností finančných 
nákladov niektorých obcí, keď dochádzalo k zneužívaniu zber-
ných dvorov na bezplatné ukladanie stavebného odpadu, ktorý 
často nepochádzal z domácností poplatníkov. Náklady spojené 
s nakladaním s týmto odpadom následne zaplatili všetci poplatní-
ci, aj keď takýto odpad nevyprodukovali. Nový zákon zaviedol, že 
každý si zaplatí za množstvo, ktoré sám vytvorí.

V zbernom dvore v Modre má-
me od začiatku februára nain-
štalovanú malú nákladnú vá-
hu s nosnosťou do 5 ton. Stále 
platí, že drobný stavebný odpad 
musí pochádzať z drobných sta-

vebných úprav v domácnos-
tiach poplatníkov, na ktoré nie 
je potrebné stavebné povolenie 
alebo ohlásenie drobnej stavby 
v zmysle stavebného zákona. 
Zberný dvor nie je priestoro-

vo dimenzovaný na príliš veľké 
množstvá odpadov ako skládky, 
kde je uloženie takéhoto dru-
hu odpadu podstatne lacnejšie. 
Modrania majú tu výhodu, že 
majú v okolí desiatich kilomet-
rov dve takého zariadenia, kde 
môžu väčšie množstvo staveb-
ného odpadu uložiť v sú-
lade so zákonom. cena 
za uloženie drobného sta-
vebného odpadu v Zber-
nom dvore je stanovená 
Všeobecne záväzným na-
riadením Mesta Modra č. 
4/2016, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne zá-

väzné nariadenie mesta Modra 
č. 6/2012 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné sta-
vebné odpady a je to 0,0365 € za 
kg drobného stavebného odpa-
du. Po odvážení odpadu v Zber-
nom dvore dostanete potvrdenie 
o množstve, na základe ktorého 
vám bude doručené rozhodnutie 
o poplatku. (red, kč)

Jarné upratovanie
Milí Modrania, mesto Modra 
vás srdečne pozýva na tradičnú 
jarnú verejnoprospešnú akciu 
a tou je Jarné upratovanie na 
území mesta a v chotári Mod-
ry. Ochotní dobrovoľníci a ob-
čianske združenia sa do akcie 
môžu zapojiť v sobotu 22. aprí-
la 2017. V prípade záujmu sa 
prihláste u koor-
dinátora jarného 
upratovania Ing. 
Kristíny Čecho-
vej z mestského 
úradu na tel. čís-
le 0904 889 542 
alebo mailom na 
kristina.cecho-
va@msumodra.
sk, ktorá vám 
poskytne všet-
ky potrebné in-

formácie, vrecia na odpad aj 
ochranné rukavice. Modranské 
školy sa do jarného upratovania 
zapoja v dňoch 18.  21. apríla 
2017.
Veríme, že sa pripojíte aj vy 
a strávite tak príjemný deň ve-
novaný spoločnej dobrej veci.

(red, msú)

Spoločne čistíme chotár
Prichádzajúca jar prebúdza naše ulice. Začíname tráviť viac času 
vonku, všímame si svoje okolie a intenzívnejšie vnímame jeho vzhľad. 
Naši pracovníci z verejnoprospešných služieb sú v plnom nasadení. 

Vo všetkých častiach mesta sa 
starajú o vyčistenie a prípravu 
mestskej zelene na nasledujúce 
obdobie. Zároveň si všímame aj 
aktivity Modranov, ktorí sa roz-
hodli upraviť si okolie svojpo-
mocne, čo nás teší a po zime čím 
skôr umožní jeho plnohodnot-
né využívanie. chceli by sme sa 
poďakovať obyvateľom za ich 
spontánnu činnosť pri úprave ži-
votného prostredia. Radi by sme 
všetkým dali do pozornosti mož-
nosti spolupráce mesta s vami pri 
takýchto aktivitách, ktoré sa reali-
zujú aj mimo akcie „Jarné uprato-
vanie“, tohto roku plánovanej na 
22. apríla 2017. Niektorí ste nás 
už kontaktovali s prosbou o po-

moc s odvážaním odpadu a bude-
me radi, ak využijete nami posky-
tované služby. V prípade potreby 
vieme zabezpečiť odvoz a likvi-
dáciu biologického a drobného 
odpadu (konáre, tráva, vyzbiera-
né odpadky a pod., nie stavebný 
odpad), ktoré sú výsledkom čiste-
nia verejného priestranstva vo va-
šom okolí. Prosíme vás, kontak-
tujte nás na uvedené číslo alebo 
email v dostatočnom predstihu 
a to aspoň týždeň pred plánova-
nou akciou.
Kontakt: 0903 406 211, ladislav.
ochaba@modra.sk

Ladislav OCHABA,  
erejnoprospešné služby 
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Spomienka
Ten, kto poznal, spomenie si, kto 
miloval, nezabudne! So žiaľom 
v srdci sme si dňa 15. 3. 2017 pri-
pomenuli 28. výročie, keď od nás 
navždy odišiel náš drahý otec, 

svokor, dedko a pradedko Jozef Petráš a dňa 12. 3. 2017 uplynulo 20 
rokov od smrti našej milovanej mamičky, svokry, babičky a praba-
bičky Ruženy Petrášovej rod. Kintlerovej. Kto ste ich poznali a mali 
radi, venujte im prosím s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

Tichá spomienka
Dňa 31. 3. 2017 si pripomíname nedožitých 90 ro-
kov Gustáva Fialu. S láskou spomína manželka 
Mária, dcéry Mária, Eva, Anna a Oľga s rodinami. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomien-
ku. Ďakujeme. 

Spomíname
Kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, neza-
budne. 27. marca 2017 uplynulo 5 rokov čo nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a svokor 
Jozef Voltemar. S láskou spomíname. 

Nezabudneme
Pred desiatimi rokmi, 27. marca, si odišiel navždy 
preč, náš milovaný syn Marek Strážay. Zostali sme 
v žiali. V našich srdciach však budeš stále žiť, lebo 
sme ťa radi mali. Srdcia naše máme v smútku z to-
ho, že 5. mája už nemôžeme spolu s tebou osláviť 
tvoju 40tku. S láskou spomínajú rodičia a sestra. 

Narodili sa:
Jakubcová Alžbeta 8. 2.
Kompasová Lesana 13. 2.
Kubica Jakub 16. 2.
Lévaiová Karolína 11. 2.
Michálek Matúš 2. 2.
Michálková Zora 2. 2.
Mokošová Adela 27. 2.
Plávalová Emma 19. 2.
Staňová Katarína 17. 2.
Tschur Tomáš 14. 2.

Opustili nás:
Jekkelová Mária, 86 r. 6. 2.
Rohaľ Ivan, 86 r. 7. 2.
Slováčková Mária, 85 r. 13. 2.
Turinič Jozef, 66 r. 20. 2.
Fukna Michal, 69 r. 28. 2.

Jubilanti:
90 ročná

Kintlerová Mária 19. 3.
85 roční

Belko František 26. 3.
Benkovičová Margita 21. 3.
Fialová Klotilda 24. 3.
Klučárová Irena 21. 3.
Orság Jozef 3. 3.

SpoločenSká kronika

Petrakovičová Eva 24. 3.
80 roční

Bernerová Margita 18. 3.
Ondičová Jozefa 19. 3.
Petrakovičová Salome 22. 3.
Tlačíková Mária 25. 3.

75 roční
Čeligová Mária 17. 3.
Terifajová Viktória 23. 3.
Voltemarová Ingeborg 27. 3.

70-roční
Bartošová Ľudmila 1. 3.
Hajdušková Viera 16. 3.
Hrdlovičová Ľubica 17. 3.
Košnárová Štefánia 11. 3.
Krajčovičová Anna 3. 3.
Lichner Ján 26. 3.
Paták Fedor 13. 3.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov

Zosobášení:
Mgr. Peter Gyepes
a Bc. Kristína Kováčová 25. 2.

Eva HORNÁČKOVÁ, 
matrika

Riadková 
inzercia

 z Prenajmem pekné obchodné 
priestory v centre Modry o roz-
mere 75 m2. Tel.: 0904 394 055

 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 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.

Tel.: 0905 742 299
 z Dám do prenájmu zodpoved-

nému vinohradníkovi 11 á obrá-

baný vinohrad v Modre. cena 
dohodou. Tel.: 0905 209 946

 z Rýchlokurz anglickej kon-
verzácie, aj individuálne hodiny.

Tel.: 0903 442 136
 z Predám jednoizbový byt 

v Modre na Komenského ulici.
Tel.: 0944 349 469

 z Hľadáme nového kolegu/ko-
legyňu pre administratívu. Mož-
nosť kariérneho rastu. Miesto 
výkonu práce: Bratislava/Pez-
inok. Minimálne vzdelanie SŠ 
s maturitou. Kontakt: 
spravnykrokffd@gmail.com 
Vybraných uchádzačov budeme 
telefonicky kontaktovať.

 z Klietky pre chov prepelíc, 
pasce na líšky a kuny, liahne na 
vajíčka, odchovne pre kuriatka.

Viac na www.123nakup.eu, 
Tel.: 0907 181 800

Pridaj sa k divadelníkom
Divadlo MoKraĎ prijme do svo-
jich radov nových členov a to 
hercov aj nehercov. Vek od 15 

rokov. Kontakt: okenro@azet.
sk. Tešíme sa na každého nové-
ho člena. (mj)

Automobiloví veteráni v Modre
Veterán Tatra klub Šenkvice po-
zýva Modranov na prehliadku 
Aprílové štartovanie  Veterán-
ska jazda na začiatok sezóny. 
Podujatie sa uskutoční 8. aprí-
la so štartom o 10.00 v Šenkvi-
ciach. Trasa povedie cez Svätý 
Jur a Šenkvice s cieľom v Mod-
reKráľovej. Pred miestnym 
kultúrnym domom sa následne 
bude konať vyhodnotenie pre-
hliadky. Viac info na webovej 
stránke www.tatravtcs.sk. (red)

Májová 
kvapka krvi

chceš darovať krv? Tak príď na 
odber k nám do psychiatrickej 
nemocnice P. Pinela v Pezinku. 
Kedy? 4. mája od 8.00 do 11.00.
 (red)

Nález 
obrúčky

Našla sa obrúčka v Modre. Ma-
jiteľ nech kontaktuje telefónne 
číslo 0918 460 317.
 (red)
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Rozhodnite sa pre všetkých
Poslaním nadácie Revia je podporovať združenia, 
organizácie alebo ľudí, ktorí majú skvelé nápady. 
Občas sa však situácia obráti a podporiť potrebuje 
aj nadácia, aby mohla šíriť dobro a podporovať myš-
lienky naďalej. O tom, že nadácia finančne motivuje 

prostredníctvom Grantového programu nie je potrebné viac pí-
sať. Tento rok sa so skvelými nápadmi akoby vrece roztrhlo. Zdá 
sa, že rok 2017 bude zaujímavý a bohatý na podujatia. 

V Modre bolo podporených 7 
projektov v sume 1 450 eur. Tra-
dičné podujatie európskeho for-
mátu Otvorené záhrady otvorí 
letnú sezónu. Môžeme sa tešiť 
na koncerty Blues&Folk v Krá-
ľovej či Medzinárodný organo-
vý festival. DFS Magdalénka sa 
predstaví s novou choreografiou 
v nových krojoch. Žiaci ZŠ Ľ. 
Štúra pod vedením pedagógov 
p. M. Setnickej a p. Slobodovej 
sa nielen o recyklácii učia, ale 
v triede majú aj kanadské dáž-
ďovky na recykláciu bioodpadu. 
Nuž a držíme palce pri oprave 
strechy na Evanjelickom kosto-
le v Kráľovej, na ktorej výmenu 

sme taktiež prispeli. Zaujímavé 
pexeso v anglicko  slovenskom 
jazyku doplnia najkrajšie zábe-
ry Modry a okolia. celkovo sme 
v malokarpatskom regióne v pr-
vom tohtoročnom grantovom ko-
le podporili 16 projektov v sume 
3 250 eur. 
Nadácia Revia, ktorá v minulom 

roku oslávila svoje 20 ročné pô-
sobenie v regióne, podporila za 
tento čas 894 projektov v sume 
až 252 000 eur. Viete, že grantový 
program financujeme aj cez asig-
náciu percenta z dane? Nemusí-
te si tak už vyberať, či podporíte 
seniorov, školy, kluby. Nadácia 
cez svoj grantový program má 

možnosť podporiť všet-
kých (http://www.revia.
sk/aktivity/percentoz-
dane/). Aby sme mohli 
aj ďalších minimálne 
20 rokov podporovať 
a motivovať, rozhodli 
sme sa aktivizovať ľu-
dí a ukázať im ako fun-

gujeme. Reťaz dobra je zbierka, 
ktorá myslí na budúcnosť. Jej 
myšlienka je jednoduchá, uká-
zať, že ak každý dá „trošku“, 
spoločne vieme vyzbierať sumu, 
ktorá už pomôže v regióne. Takto 
sa nám už podarilo vyzbierať 15 
300 eur. Naša ambícia je daro-
vať si 20 000 eur. Zbierka trvá do 

konca marca 2017. Pridáte sa? Je 
to jednoduché a možností pod-
pory je viac. Môžete poslať sms 
na číslo 877 v sume 2 eur v tvare 
DMS REVIA, väčšiu sumu po-
slať cez darcovský portál www.
revia.sk/darujme. 
Nuž a pre športovcov ponúkame 
o jednu možnosť podpory viac. 
ŠK Albatros v Pezinku organi-
zuje Fair cross  beh férový vo-
či sebe, súperom aj partnerom. Aj 
preto sa usporiadatelia rozhodli, 
že celý výťažok zo štartovného 
poputuje do Reťaze dobra nadá-
cie Revia. Príďte si zabehať spo-
lu s nami 25. 3. 2017 do areálu 
odpaliska Golf Pezinok. Viac na 
www.golfpezinok.sk/cross. Be-
hajte a pomáhajte. Tak, ako aj na-
ša práca je behom na dlhé trate 
s ambíciou vydržať a systematic-
ky podporovať dobré veci mini-
málne ďalších 20 rokov.

Miroslava PETRUŠOVÁ, 
Nadácia Revia

Na fotografii: Revia organizuje 
aj viaceré aktivity pre seniorov 
regiónu.

Stretnutie priateľov umenia a histórie
Modranská muzeálna spoloč-
nosť vás pozýva na stretnutie 
priateľov umenia a histórie, kto-
ré sa uskutoční v utorok 4. aprí-
la 2017 v priestoroch Múzea Ľ. 
Štúra v Modre, Štúrova 84.
Program: 
17.00: Prednáška PhDr. Mar-
ty Herucovej, PhD.: Obrazy 
z pozostalosti Anny Birčákovej 

v zbierkach SNMMúzea Ľudo-
víta Štúra a príbeh maliara, ktorý 
bol v rokoch 1906 až 1907 hos-
ťom na egyptskom kráľovskom 
dvore.
18.00: verejná Výročná členská 
schôdza Modranskej muzeálnej 
spoločnosti
 revízne správy za roky 2015 
a 2016

 vyhodnotenie činnosti za roky 
2015 a 2016
 plán činnosti na rok 2017
 rôzne
19.00: premietanie dokumen-
tu Vladimíra Medlena celoná-
rodné spomienkové slávnosti 
na Ľudovíta Štúra v Modre  de-
cember 2015  január 2016.
 (red)

Spomienkový večer venovaný príslušníkom 
Pomocných technických práporov
Konfederácia politických väz-
ňov Slovenska a Modranská 
muzeálna spoločnosť pozývajú 
širokú verejnosť na spomien-
kový večer venovaný prísluš-
níkom PTP z Modry. Podujatie 
sa uskutoční v utorok 11. aprí-
la 2017 o 16.00 hod. v sobášnej 
miestnosti McSS Modra na Sú-
kenníckej 4. Pripomenieme si 
Jána Bakoša, Imricha Baču, Já-

na cmarka, Ivana Čistého, An-
tona Duda, Mikuláša Ďuricu, 
Eugena Famlera, Josefa Landta, 
Gustáva Lazara, Augustína La-
zara, Miloslava Majtána, Vikto-
ra Orgona, Viliama Patáka, Jána 
Šimka, Gustáva Šimka a Ivana 
Tótha. 
Pomocné technické prápory 
(PTP) boli pracovné útvary Čes-
koslovenskej ľudovej armá-

dy v rokoch 1950  1954. Boli 
v nich zhromažďovaní občania 
tzv. politicky nespoľahliví a vy-
užívaní na ťažké a nebezpeč-
né práce. PTP vznikli na jeseň 
1950. V roku 1954 boli reorga-
nizované na technické prápory. 
celkom nimi prešlo asi 60 000 
osôb. Ich vznik bol v príkrom 
rozpore s viacerými medziná-
rodnými konvenciami. (red)

Víno Šimonovič 
opäť úspešné

O tom, že naši vi-
nári majú čo pove-
dať nielen doma, 
ale i za hranicami 
niet pochýb. Zno-
va nás o tom pre-
svedčil aj mladý 
vinár z Modry Da-
niel Šimonovič. 
Na výstave vín 
Bacchus Madrid 
2017 aktuálne zís-
kal zlatú medai-
lu za víno Tramín 
červený, výber 

z hrozna, 2016 a z prestížnej výsta-
vy Vinalies Internationales v Paríži 
si domov priniesol hneď dve oce-
nenia v podobe strieborných me-
dailí za vína Pinot blanc, neskorý 
zber, 2016 a Veltlínske zelené, ne-
skorý zber, 2016. Všetky tri vína sú 
dorobené z hrozna v modranskom 
chotári. Danielovi Šimonovičo-
vi srdečne blahoželáme a prajeme 
pokračovanie dosahovaných úspe-
chov. (red)
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Deň modranských pivníc bude ôsmeho apríla
Príďte v sobotu 8. apríla 2017 
do malebnej Modry ochutnať 
to najlepšie, čo vám vieme 
ponúknuť. Bude to nielen ví-
no, ale aj mnohé chutné špe-
ciality, ktoré pre vás domáci 
pripravujú. V jedinečnej at-
mosfére prežite s priateľmi 
či s rodinou príjemné sobotné 
popoludnie. Tento rok na vás 
bude čakať viac ako 40 viná-
rov, ich starobylé pivnice a v 
nich neopakovateľné vína. 

Predaj vstupeniek sa začal 8. 
marca 2017 prostredníctvom 

webu www.modranskepiv-
nice.sk. Podujatie pripravuje 

OZ Víno z Modry v spoluprá-
ci s partnermi. (red)

Vitis aurea 2017 - hlavné ocenenia 
v medzinárodnej súťaží vín

I. Šampión vína biele tiché (zv. 
cukor do 4 g/l)
Villa Vino Rača, SK  Sauvig-
non, biele suché, NZ, ročník 
2016, vzorka č. 88A
II. Šampión vína biele tiché (zv. 
cukor od 4  45 g/l)
Víno Matyšák, s.r.o., Pezinok, 
SK  Devín, biele polosladké, 
BV, ročník 2016, vzorka č. 304
III. Šampión vína ružové tiché 
(zv. cukor do 45 g/l)
Vinárstvo Rariga, Modra, SK  
cabernet Sauvignon, ružové po-
losuché, Avo, ročník 2016, vzor-
ka č. 350
IV. Šampión vína červené tiché 
(zv. cukor do 4 g/l)
Villa Vino Rača, SK  Dunaj, 
červené suché, VzH, ročník 
2015, vzorka č. 392
V. Šampión vína červené tiché 
(zv. cukor od 4  45 g/l)
Vinařství Krist, Milotice, cZ 

 Frankovka modrá, červené, 
polosuché, VzH, ročník 2015, 
vzorka č. 429
VI. Šampión vína prírodne slad-
ké bez rozdielu farebnosti (zv. 
cukor nad 45 g/l)
Elesko, a.s., SK  Pá-
lava, biele sladké, sla-
mové, ročník 2011, 
vzorka č. 448
VII. Šampión vína šu-
mivé
Kamil Prokeš, Veľké 
Němčice, cZ  Nico-
las  blanc de noirs, 
biele, ročník 2015, 
vzorka č. 5
cena ministra pôdo-
hospodárstva a rozvoj 
a vidieka  Najúspeš-
nejšia kolekcia vín 
modranského vysta-
vovateľa
Vinárstvo Rariga, 

Modra, SK
cena predsedu Bratislavské-
ho samosprávneho kraja  Naj-
úspešnejšia kolekcia červených 
vín
Víno Kmeťo, Modra, SK
cena primátora mesta Modra  
Najvyššie ohodnotené víno ty-
pickej modranskej odrody Velt-
línske zelené, vyrobené z hrozna 
modranského vinohradníckeho 
rajónu
Juraj Zápražný, Vinosady, SK  
Veltlínske zelené, biele suché, 
NZ, ročník 2015, vzorka č. 81
Modrý Škrabák 2017 prof. Ma-
líka  Za prínos k oživeniu Ma-
lokarpatskej vinohradníckej ob-
lasti
Miroslav Dudo, Modra, SK
cena Evirs  Za najvyššie ohod-
notené biele víno súťaže roční-

ka 2016
Vins Winery, Vinosady, SK  
Veltlínske zelené, biele suché, 
NZ, vzorka č. 72
cena firmy Asra  Najvyššie 
ohodnotené víno vyrobené zo 
slovenských novošľachtencov
Pivnica Radošina, s.r.o., SK  
Dunaj, červené suché, VzH, roč-
ník 2015, vzorka č. 39
cena riaditeľa SOŠVO Modra 
 Najvyššie ohodnotené ružové 
víno
Vinko Klimko, Modra, SK  
Frankovka modrá, ružové suché, 
Avo, ročník 2016, vzorka č. 323
cena Malokarpatskej vinnej 
cesty®  Najlepšia kolekcia vín 
z Malokarpatskej vinohradníc-
kej oblasti
Karpatská Perla, s.r.o., Šenkvi-
ce, SK
cena Malokarpatskej turistickej 
kancelárie  Najúspešnejší za-
hraničný vystavovateľ súťaže
Vinařství Krist, Milotice, cZ

(red, vincur.sk)
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Zberatelia z Modry 
chránia kultúrne 
a technické dedičstvo
V Modranských zvestiach sme už písali o aktivitách miest-
nych zberateľov. Zberateľ rádií Branislav Čepec vytvoril 
jednu z najhodnotnejších zbierok i v medzinárodnom me-
radle. Každoročne prichádzajú do Modry desiatky zberate-
ľov zo Slovenska i zo zahraničia, aby si vymenili alebo zakú-
pili na zberateľskej burze historické rádiá. V tomto čísle MZ 
si predstavíme zberateľov starých traktorov.

Slovenský agrárny sektor za-
znamenal v minulom storočí 
rozsiahle zmeny v technickom 
vybavení poľnohospodárskych 
podnikov. Z rozdrobenej vý-
roby vznikli v súvislosti s ko-
lektivizáciou veľké poľnohos-
podárske podniky s modernou 
technikou. Konské záprahy po-
stupne nahradili traktory rôz-
nych značiek svetových vý-
robcov. V súčasnosti pokročila 
modernizácia poľnohospodár-
stva už do zavádzania ťažnej 
techniky riadenej počítačmi bez 
ľudskej obsluhy. Pri návštevách 
jednotlivých regiónov Sloven-
ska i v Dolnom Rakúsku som sa 
stretol s organizovaním exkur-
zií do okolitých vinohradov na 
historických traktoroch. 
Pre čitateľov uvádzam niekto-
ré zbierky, ktoré možno počas 
dovolenky na Slovensku navští-
viť a obdivovať. Je to Sloven-
ské poľnohospodárske múzeum 
v Nitre so zbierkou 23 historic-
kých traktorov vo „veku“ viac 
ako 30 rokov, v salaši Krajin-
ka pri Ružomberku vytvorili 

zbierku historických traktorov 
priamo pri reštaurácii v prírod-
nom vidieckom prostredí, obec 
Hrušov každoročne organizuje 
vidiecke slávnosti „Hrušovská 
paráda“, kde súčasťou progra-
mu je i expozícia poľnohos-
podárskych traktorov  staci-
onárov, výstava historických 
traktorov a ukážka mlátenia 
obilia. Medzi slovenskými zbe-
rateľmi zaujal čestné miesto aj 
Ing. Pavol Matuškovič z Mod-
ry, ktorý spolu so synom Petrom 
vytvoril od roku 1997 zbier-
ku 37 historických traktorov. 
Traktory sú vystavené počas 
slávností vinobrania pred Galé-
riou Ignáca Bizmayera v Mod-
re. Prvý ich rekonštruovaný 
traktor bol Zetor 25 A, najstar-
ší traktor má 90 rokov. Všetky 
exponáty sú zrekonštruované 
na vysokej úrovni, predvádza-
jú ich v alegorickom sprievode 
na Malokarpatskom vinobra-
ní v Pezinku a Modre. Viaceré 
slovenské obce tradične orga-
nizujú prehliadky alebo súťaže 
historických, prípadne svojpo-

mocne vyrobených traktorov. 
Napríklad obec Plavecký Miku-
láš, Papradno, Máčov, časť ob-
ce Diviaky, a ďalšie. Uvedené 
zbierky a prehliadky historic-
kých traktorov plnia nielen po-
znávaciu funkciu, ale najmä pre 
mládež aj funkciu vzdelávaciu. 
Zbierka historických traktorov 
v Modre je významná z hľadis-
ka rozvoja cestovného ruchu na 

Malokarpatskej vinnej ceste.
František MACH, red.

Na fotografiách: Exponáty his-
torických traktorov v alegoric-
kom sprievode v Modre;
Ing. Pavol Matuškovič s man-
želkou a vnukom poskytovali 
počas vinobrania v Modre in-
formácie o vystavených trakto-
roch.
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Anasoft litera festival aj v Modre
Anasoft litera je najprestížnejšia slovenská literárna cena za 
pôvodnú prózu vydanú v uplynulom roku a tento rok zavíta 
aj do Modry. Ocenenie vzniklo v roku 2006 a doteraz ho získal 
Marek Vadas, Milan Zelinka, Alta Vášová, Stanislav Rakús, 
Monika Kompaníková, Balla, Víťo Staviarsky, dvakrát Pavel 
Vilikovský a naposledy aj Veronika Šikulová. 

Nedávno porota vyhlásila 10 
finalistov 12. ročníka literárnej 
ceny. Tento rok vyberala z his-
toricky najvyššieho počtu auto-
maticky nominovaných titulov. 
Dostali sa do nej knihy, ktoré 
naozaj prekvapili. Spomedzi 
finalistami je polovica autorov 
nominovaných vôbec po prvý-
krát. Najbližšie nás čaká pred-
stavenie finalistov a desiatky 
kníh na literárnom festivale. 
Jeho súčasťou bude aj program 

v Kultúrnom dome v Mod-
re, v nedeľu 23. apríla 2017 sa 
o 17.00 hodine predstaví jedna 
z finalistiek Denisa Fulmeko-
vá so svojou knihou Konvália. 
Ide o príbeh židovského diev-
čaťa Vali Reiszovej, ktorá sa 
počas holokaustu stala matkou 
dieťaťa františkánskeho mnícha 
a exponovaného slovenského 
básnika Rudolfa Dilonga. Ča-
ká na vás aj zaujímavé divadel-
né predstavenie  Anna Fran-

ková, ktoré naštudoval Šimon 
Spišák a Veronika Gabčíková. 
Modra má bezpochyby dôleži-
té postavenie na literárnej ma-
pe Slovenska a sme veľmi ra-
di, že bude súčasťou prestížnej 

slovenskej literárnej ceny. Viac 
informácie nájdete na: www.
anasoftlitera.sk ako aj na: www.
kcmodra.sk.

Marcela KVETKOVÁ, 
KC Modra

Na fotografii: Denisa Fulme-
ková

Divadelné prenosy v kine Mier
Ako si už iste mnohí diváci všimli, do programu kina Mier sa 
vrátili záznamy divadelných prenosov zo známych divadelných 
scén. Ako prvé sme premietali dielo Williama Shakespeara Ró-
meo a Júlia. Sprostredkovali sme vám prenos z jedného z piatich 
najväčších divadiel vo Francúzsku, Comédie-Française v Parí-
ži. Druhým v poradí bola slávna hra Antona Čechova Višňový 
sad v podaní Moskovského umeleckého akademického divadla. 

Už čoskoro, 22. apríla o 18.30 
vám ponúkneme dielo Ama-
deus, hru ovenčenú niekoľkými 
soškami Olivier a Tony, ktorá 
zažila v roku 1979 svetovú pre-
miéru práve v National Theatre. 
O päť rokov neskôr ju Miloš 

Forman natočil ako film oce-
nený ôsmimi Oscarmi. Novú 
verziu v National Theatre Lon-
dýn režíruje Michael Longhur-
st. Lucian Msamati sa predstaví 
ako Salieri v ikonickej hre Pete-
ra Shaffera o vzťahu staršieho, 

menej talentovaného skladate-
ľa so živelným géniom menom 

Mozart. Predstavenie je sprevá-
dzané živým orchestrom a odo-
hráva sa na najväčšom javisku 
National Theatre Londýn.

Roman ZATLUKAL 

Chráňme dedičstvo našich otcov
V Domove sociálnych služieb 
a Zariadení podporovaného bý-
vania Merema v Modre sa skú-
ša nové predstavenie s názvom 
chráňme dedičstvo našich otcov. 
Bude to historická komédia plná 
vzácnych informácií. Pozývame 
vás na jej premiéru, ktorá sa bu-
de konať vo štvrtok 27. 4. 2017 
o 18.00 h v Kultúrnom dome 
v Modre. Predstavenie zachytá-
va konkrétne obdobie v histórii 
Modry: od roku 1836, kedy bol 
založený hrnčiarsky cech, až do 
zatvorenia Modranskej majoli-

ky v súčasnosti. Mod-
ra bola centrom hrn-
čiarskeho diania široko 
ďaleko, aj za hranicami 
mesta. Čo všetko sa tu 
dialo, ako to asi vyze-
ralo a čo by sme si ako 
Modrania mali vážiť 
sa dozviete v novom 
predstavení Divadla 
Agape, v ktorom účin-
kujú talentovaní klienti 
DSS Merema pod ve-
dením Martina Žáka. 

Martin ŽÁK

Otváracie 
hodiny 

knižnice
Mestská knižnica v Modre ozna-
muje všetkým čitateľom a náv-
števníkom, že od 1. 3. 2017 sú 
rozšírené výpožičné hodiny na-
sledovne:
Pondelok:  9:00  17:00
Utorok:  9:00  17:00
Streda: 10:00  19:00
Štvrtok:  9:00  18:00
Piatok:  9:00  17:00
Obedňajšia prestávka:
 12:00  12:30 (red)
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Blues & Folk fest Kráľová 2017
 21. 4. 2017, 18.30 - 24.00 / KD Kráľová
V apríli minulého roka sa v Kultúrnom dome v Modre-Kráľo-
vej uskutočnil gitarový Koncert pre Kráľovú. Koncert sa vy-
daril a všetci prítomní, poslucháči, účinkujúci aj organizátori, 
konštatovali, že podobné koncerty by tu mohli odznieť častejšie 
a že by mohla vzniknúť možno i tradícia akejsi „hudobnej jari“. 
Preto sa nadšení organizátori rozhodli zorganizovať koncert aj 
v piatok 21. apríla 2017 o 18.30 hod. v Kultúrnom dome v Krá-
ľovej pod názvom Blues & Folk fest Kráľová 2017

Účasť na koncerte prisľúbili vy-
nikajúci muzikanti a zoskupenia 
ako Peci Uherčík a kapela Čenko-
vej deti, rhytm & bluesové zosku-
penie Second Band, Jednofázové 
kvasenie a Fedor Frešo, Ľuboš 
Beňa a Peter „Bonzo“ Radványi 
i Stará jedáleň s Jánom Ponkom 
Dubanom. 
Peci Uherčík a kapela Čenkovej 
deti vystúpili aj na minuloročnom 
koncerte. Kapela vznikla začiat-
kom 80. rokov, členovia majú ko-
rene v Bratislave, viacerí priamo 
v Ružinove. Produkujú vyváženú 
zmes melodickej piesňovej tvor-
by  blues a rock & rollu. Počas 
rokov zostava kapely oscilovala 
okolo dvoch jej základných kame-
ňov, ktorými sú spevák a gitarista 
Braňo Jehlár a hráč na klávesové 
nástroje Peťo Dobrota. Ďalší sta-
ronoví členovia sú Dušky Tvo-
rík, Gusto Čech, Broňo Dobrota 
a Igor „Teo” Skovay.
Second Band  rhytm & blue-
sové zoskupenie v zostave Juraj 
Parízek (spev, gitara), Peter Stoj-
ka (fúkacie harmoniky, perkusie, 
spev), Jaro Rakay (kontrabas), 

Denis Čapkovič (bicie) má kore-
ne v Trnave. Vo svojom repertoári 
majú prevažne bluesové štandar-
dy s osobitými aranžmánmi so sil-
ným závanom East coast Blues. 

Jednofázové kvasenie a Fedor 
Frešo  skupinu tvorí trojica za-
kladateľov D. Valúch, K. Svozil 
a M. Janoušek. Na koncertoch 
a nahrávkach pravidelne spolu-
pracujú s ďalšími hudobníkmi, 
predovšetkým s Tomášom Kukli-
šom, Milanom Tedlom, Fedorom 
Frešom a Jakubom Janouškom. 
Fedor Frešo je výrazná osobnosť 
rezonujúca ďaleko nad rámec 
československej hudobnej scény, 
pôsobiaca ako neoddeliteľná sú-
časť legendárnych skupín Prúdy, 
collegium musicum, Blue Effect, 
Fermata, T&R Band, Traditional 
club Bratislava, ktoré formovali 
doslova životnú filozofiu generá-
ciám až po súčasnosť.
Ľuboš Beňa a Peter “Bonzo” Rad-
ványi (zakladateľ beatovej skupi-
ny The Breakers) sú najznámej-
šími propagátormi rezofonických 
gitár u nás. Sú častými hosťa-

mi európskych festivalov, žijú aj 
v oblasti Slovenska, kde sa naro-
dil a pôsobil John Dopyera. Obi-
dvaja sa niekoľkokrát osobne stre-
tli s rodinou Johna Dopyeru. A tak 
nakoniec pamiatke tohto sloven-
ského rodáka a vynálezcu rezofo-
nickej gitary venovali celé cD.
Stará jedáleň  beatová skupina 
začínajúca začiatkom 90. rokov 
a Ján Ponka Duban  gitarista, 
spevák, skladateľ z Modry, ktorý 
stvárnil hlavnú postavu vo filme 
Juraja Bindzára Okresné blues, 
organizátor bluesových večerov 
v Modre v Musique club Gale-
rie; je autorom hudby na poéziu 
svetových i domácich autorov 
ako charles Baudelaire, Langston 
Hughes, charles Bukovski, chris-
tian Morgenstern, Ľubomír Fel-
dek a iní. Spolu so zakladateľom 
zoskupenia Stará jedáleň Petrom 
Konečným, hráčom na kontrabas, 
menu v jedálni pripravuje Peter 
„Prelo“ Preložník, Peter Tarkay 
(obaja hráči na klávesové nástro-
je) a Roman „Šugi” chovanec (bi-
cie).
Koncert pripravuje Nadácia pre 
človeka v núdzi a prevenciu kri-
minality a neformálne združe-
nie Klub Melanchton s finančnou 
podporou Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie Revia. Projekt pod-
porujú tiež OZ Kráľovan, Mesto 
Modra, Kc Modra, SkyEco, s. r. 
o., Hospodárov výber a Sodoma 
Víno. Srdečne pozývame. (šim)

Festival 
duchovnej 

poézie
Srdečne pozývame milovníkov 
umenia a literatúry na tradič-
né podujatie s názvom Festival 
duchovnej poézie 2017. Lite-
rárny večer s podtitulom Žena 
a kvet je venovaný národné-
mu umelcovi, básnikovi Jáno-
vi Smrekovi pri príležitosti 35. 
výročia jeho úmrtia. 
Podujatie sa uskutoční vo štvr-
tok 27. apríla o 19.00 hod. 
v Modre na Súkenníckej ulici 4 
v Mestskom centre sociálnych 
služieb Modra. V programe 
účinkujú: Mária Olejníková 
a Juraj Sarvaš (recitácia), Jú-
lia Jamrišková a Dušan Jarja-
bek (spev), Dušan Stankovský 
(klavírny sprievod), Juraj Sar-
vaš (scenár a réžia) a Ľubomíra 
Miháliková (sprievodné slovo). 
Na podujatí zaznejú piesne ná-
rodného umelca Gejzu Dusíka 
a ako hosť sa večera zúčastní aj 
národný umelec Ignác Bizmay-
er pri príležitosti svojho vzác-
neho životného jubilea. 
Podujatie pripravili: Mesto 
Modra, Kultúrne centrum 
Modra  Mestská knižnica, cir-
kevný zbor Evanjelickej cirkvi 
a.v. v Modre, Základná ume-
lecká škola, Klub nezávislých 
spisovateľov a Spoločnosť 
priateľov poézie, n.o.
 (red)

Melody Perkelt - kabaretné pásmo 
Kultúrne centrum Modra po-
zýva na kabaretné pásmo 
Melody Perkelt. Je to vese-
lé predstavenie plné zábav-
ných, hudobných a tanečných 
prvkov prepletené skvelými 
hereckými scénami v poda-
ní známej slovenskej herečky 
Anny Šiškovej a jej mladšie-
ho kolegu csongora Kassaia. 
Ako správny a skúsený konfe-
rencier vás pásmom prevedie 
hudobník a herec Roman Fé-
der. O tanečnú hudbu sa posta-
rá zoskupenie Funny Fellows, 

ktoré zahrá na starých nástro-
joch. Pásmo je spomienkou 
na noblesu a galantnosť ča-
sov minulých. Roman Féder 
a csongor Kassai všetkých 
prítomných pánov prevedú 
rýchlokurzom galantnosti, aby 
vedeli ako sa razom stať jed-
notkou v spoločnosti. Nie je 
na škodu zdôrazniť, že diváci 
sa podučia niekoľkým výra-
zom z trochu cudzích jazykov. 
To sa určite hodí na cesty po 
Európe, prípadne do Budapeš-
ti či Viedne. V sobotu 29. aprí-

la vás pozývame na 
večer, ktorý má ne-
opakovateľnú atmo-
sféru a vždy nové he-
recké kreácie. Lístky 
v cene10 € si môže-
te zakúpiť v kancelá-
rii Kultúrneho centra. 
Viac informácií na 
033 / 647 21 12 alebo 
www.kcmodra.sk. 

(mk)

Na fotografii: Anna 
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Hádzanársky turnaj CoPoS Cup 2017
V sobotu 4. marca si v skorých ranných hodinách naši chlapci 
sadli do vlaku smer Považská Bystrica, aby sa po prvýkrát zú-
častnili turnaja s názvom CoPoS cup. Po necelých dvoch hodi-
nách cesty ich čakal súper s najzvučnejším menom Tatran Prešov.

Na chlapcoch bolo vidieť, že sa 
súpera nezľakli a sú odhodlaní sa 
pobiť o čo najlepší výsledok. Iba-
že na ihrisku viac bojovali ako 
hrali, čoho výsledkom bolo veľa 
technických chýb a nepresností 
v koncovke. To v konečnom zúč-
tovaní stačilo iba na najtesnejšiu 
prehru 12:13. Na to, aby vešali 
hlavy nebol čas, pretože už o dve 
hodiny ich čakal súper rovna-
kých kvalít Sporta Hlohovec. Ak 
chlapci chceli pomýšľať na jednu 
z dvoch postupových miesteniek, 
nemohli si dovoliť zaváhanie. Do 
zápasu vstúpili bez rešpektu k sú-
perovi a ťažili z výbornej obrany, 
za ktorou spoľahlivo chytali bran-
kári a tak sa im podarilo polčas 
vyhrať v pomere 9:5. Po zmene 
strán pokračovali v koncentrova-
nom výkone a pohodlne zvíťazili 
16:13. 
V zápase proti dovtedy neporaze-
nému domácemu tímu sa už mohli 
spoľahnúť aj na dve opory Dávi-
da Mišových a Martina Hidašiho, 
ktorí si plnili klubové povinnosti 
v dorasteneckom družstve proti 
ŠKP Bratislava. Po ich príchode 

chlapci ožili a družstvo predvied-
lo skvelý kolektívny výkon. Počas 
zápasu sme súpera ani raz nepus-
tili do vedenia, aj napriek tomu, 
že disponoval veľmi kvalitnými 
strelcami z väčších vzdialeností. 
V tomto zápase fungovala obrana 
a dávali sme rýchle góly z protiú-
tokov. Bolo to dôležité víťazstvo, 
ktoré nás priblížilo k postupu zo 
skupiny. 
Na ranný zápas s Rožňovom sa 
nastupovalo s vedomím, že aká-
koľvek výhra stačí na víťazstvo 
v skupine. Bol to súper, ktorý 
v doterajšom priebehu nezískal 
ani jeden bod a tak v zápase do-

stali priestor chlapci, ktorí hrá-
vajú menej. Ukázali veľký po-
tenciál a svojím výkonom tiež 
prispeli k tomu, že sme sa v se-
mifinále mohli stretnúť s Tatabá-
nyou. S týmto družstvom sme už 
v tomto roku odohrali niekoľko 
stretnutí, v ktorých sa nám nepo-
darilo uspieť. Rýchlo sme prehrá-
vali a nedarila sa nám kombinačná 
hra, ani obrana, ktorá nás zdobila 
na celom turnaji odrazu nestála 
na pevných nohách. Polčas sme 
prehrali 5:7. Po zmene strán sme 
pokračovali v nekoncentrovanom 
výkone a súper nám začal utekať. 
Na ukazovateli skóre zrazu svietil 
stav 9:13 a do konca zápasu ostá-
valo 6 minút. Následnou zmenou 
obrany a výmenou na brankár-
skom poste sme postupne znižo-
vali súperov náskok. Prebrali sa 

nám spojky a zrazu bol stav ne-
rozhodný 14:14. Do konca zápa-
su ostávalo 30 sekúnd, keď Hidaši 
„vypichol“ loptu a svojím gólom 
nás po prvýkrát v zápase poslal do 
vedenia, ktoré sme už s vypätím 
všetkých síl nepustili z rúk a tešili 
sa tak z postupu do finále.
 V poslednom zápase turnaja nás 
čakal opäť tím domáceho MŠK, 
ktoré si vybojovalo finále pro-
ti Baníku Karviná. Finálový zá-
pas bol znovu veľmi náročný, obe 
družstvá nechali na ihrisku všet-
ko. Vo vyrovnanom zápase, kde 
sa nám darila kombinačná hra sme 
polčas vyhrali 10:7. Druhý polčas 
sa ťahal gól na gól a finále sme vy-
hrali 19:16.
A na záver ešte drobnosť, ktorá 
nás potešila. V mailovej pošte sme 
si našli tieto riadky, za ktoré ďaku-
jeme slečne Zuzane: „Dnes večer 
som cestovala rovnakým vlakom 
ako vaši zverenci, predpokladám, 
že išli zo súťaže v PB, keďže niesli 
pohár za 1. miesto. Vlak bol plný 
a preto som stála v uličke. Tu cha-
lani pohotovo zareagovali a hneď 
ma oslovili so slovami „teta sadni-
te si, my postojíme“. Takéto sprá-
vanie ma veľmi milo prekvapilo 
a zároveň som sa aj pousmiala, 
keďže mám 21 a na tetu sa veru 
necítim. Ak budete s chalanmi ur-
čite ich pochváľte!”
 David BERNER,

tréner

Finále šachovej ECO-C extraligy v Modre
Vo veľmi krátkom čase sa novému vedeniu šachového klubu 
v Modre podaril po našej účasti v Lige Majstrov ďalší husár-
sky kúsok. Na konci minulého roku klub vyhral konkurz na 
usporiadanie finále extraligy. Táto správa je pre členov klubu 
veľmi potešujúca, no zároveň aj zaväzujúca ku kvalitnej orga-
nizácii tohto významného celoslovenského podujatia. 

„Za miesto usporiadania sme 
zvolili reprezentatívne priestory 
modranského hotela Majolika, 
kde máme aj svoj domovský stá-
nok. Ide o jedno z najdôstojnej-
ších miest pre hranie tejto krá-
ľovskej hry na Slovensku a aj 
to zrejme podstatne zavážilo pri 
rozhodovaní šachového zväzu 
o pridelení usporiadania tejto fi-
nálovej akcie. Termín finále určil 
zväz na posledný marcový víkend 
a to konkrétne na 24. - 26. marca. 

Na jednom mieste bude v tomto 
čase hrať v Modre až 100 šachis-
tov z 12 klubov celého Slovenska. 
Zídu sa tu najlepší šachisti nielen 
zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľ-
ska, Maďarska a Ukrajiny. Os-
tatné dvojkolo bolo bohužiaľ pre 
naše extraligové družstvo smolné 
(prehrali sme najtesnejším roz-
dielom s družstvami z Humen-
ného a Košíc v pomere 3,5:4,5). 
Zahráme si tak o celkové piate 
miesto v extraligovej tabuľke, čo 

by pre náš klub po minulej se-
zóne znamenalo výrazný posun 
vpred.“, uviedol Ján Kišon, pred-
seda klubu.

Program finále
V piatok 24. 3. 2017 je začiatok 
stretnutí o 18.00 hod. Medzi se-
bou sa stretnú družstvá Košice-
Humenné, Slovan BADunajská 
Streda, DunajovLiptov, Sabi-
novPrakovce, DubnicaOsuské 
a naše modranské ŠK ModraDe-
vínska Nová Ves. V sobotu 25. 3. 
2017 začínajú stretnutia o 13.00 
hod. Medzi sebou odohrajú zápas 
tieto družstvá: HumennéDunaj-
ská Streda, KošiceSlovan BA, 
LiptovDNV, PrakovceOsuské, 
SabinovDubnica a naše družstvo 

sa stretne s družstvom z Dunajo-
va. V záverečný deň, v nedeľu 
26. 3. 2017 je začiatok stretnu-
tí o 10.00 hod. Sily si zmerajú 
družstvá Slovan BAHumenné, 
Dunajská StredaKošice, DNV-
Dunajov, DubnicaPrakovce, 
OsuskéSabinov a naše ŠK Mod-
ra sa na záver stretne s družstvom 
z Liptova.
Pre všetkých fanúšikov tejto 
kráľovskej hry je pripravený on-
line prenos v reštaurácii hotela. 
Pre túto príležitosť pripraví ve-
denie hotela špeciálne šachové 
menu. V priestoroch hotela budú 
k dispozícií šachovnice nielen 
pre extraligových hráčov a ich 
sprievod, ale aj pre fanúšikov.
 (red, kiš)
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Florbalu sa v Modre darí 
Aj túto sezónu florbal v Modre naberá na obrátkach. Pribú-
dajú hráči, strelené góly, počet odohratých zápasov, počet 
víťazstiev, skúsenosti... Sezóna 2016/2017 sa zatiaľ pre klub 
javí ako veľmi úspešná. 

Staršia i mladšia prípravka 
(ročníky 2006 a mladší) hrá 
zatiaľ svoju najlepšiu sezónu. 
Z množstva odohratých zápa-
sov sa staršej prípravke ani raz 
nepodarilo ochutnať chuť pre-
hry. Mladšia prípravka z 18 
odohraných zápasov prehra-
la len dvakrát. Mladší žiaci sú 
v pomerne novej zostave, kde 
sa tím stále buduje, momentál-
ne sa pohybujú v tabuľke v lige 
okolo 6. miesta. Veľkú radosť 
nám robia i starší žiaci (roč. 
2002 a 2003), ktorí sú momen-

tálne v konkurencií ďalších 8 
tímov z BA kraja s náskokom 
5 bodov na druhej pozícií. Po-
sledné 4 zápasy ukážu, či sa 
nominujú na Majstrovstvá Slo-
venska v tejto kategórií. Doras-
tenci majú u nás v klube taktiež 
pevné miesto. Túto sezónu tvo-
ria perfektnú partiu, čo sa odrá-
ža i na ihrisku. V konkurencii 8 
tímov majú už jasnú minimál-
ne bronzovú medailu. Rovnako 
ako starší žiaci, sa v posledných 
zápasoch tiež pobijú o postup 
na majstrovstvá. Ku koncu se-

zóny sa klub každoročne zú-
častní niekoľkých turnajov, kde 
florbalisti nášho klubu okrem 
letnej turnajovej atmosféry na-
čerpajú i nové florbalové skúse-
nosti. V júli, tak ako každý rok, 
organizujeme opäť florbalový 
denný aj pobytový tábor pre 

menších i väčších florbalistov. 
Držte nám palce v boji za dob-
rými výsledkami a za radosťou 
z hry.
Viac informácií zo zápasov na 
našej FB stránke FBc Blueber-
ries Modra.

Ivana BENČURIKOVÁ

Mladšie žiačky v sezóne 2016/17
Táto sezóna je pre dievčatá ročníku 2005/2006 v podstate ,,prvá 
súťažná´´. Doteraz dievčatá hrali len minihádzanú, ktorej tur-
naje boli maximálne raz za mesiac. Na základe toho sme si túto 
sezónu stanovili cieľ zoznámiť sa s veľkou hádzanou a prebudiť 
v dievčatách väčší záujem o tento šport. 

Niektoré z nich prešli základmi 
hádzanej od prípravky, niektoré 
sú úplne nové, ale javia sa veľmi 
šikovné. To však mne ako tréne-
rovi nestačí a preto sa snažím, aby 
s hádzanou viac zžili a sledovali ju 

aj vo voľnom čase, ak sa dá. V sú-
ťaži sme povyhrávali niektoré zá-
pasy, s tým, že v každom zápase 
si vždy zahrajú všetky dievčatá 
aj mladšie ročníky, nakoľko tú-
to sezónu berieme ako zoznamo-

vaciu. Od budúcej sezóny už bu-
dem od dievčat vyžadovať oveľa 
viac víťazstiev a lepší herný pre-
jav, nakoľko základy už majú za 
sebou. Momentálne máme v tejto 
kategórii 16 dievčat. Po sezóne 
odídu 2 opory k starším žiačkam 
ročníky 2004 a to Miška Macko-
vá a Viky Kopčíková, ktoré nás 
doteraz dobre ťahali. Od dievčat, 
ktoré so mnou prešli aj prípravkou 
a spomínanou mini hádzanou ako 

Stella Steinhüblová, Nikola Dax-
nerová, Nina Kintlerová, Natália 
Kintlerová budem teraz očaká-
vať, že preberú štafetu a stanú sa 
ťahúňmi družstva. V tomto by im 
mali pomôcť nové tváre ako Petra 
Nováková, Adela Rubínová, Miš-
ka Šaškovičová a hlavne Simona 
Schmidtová a Tamarka Kapinová, 
od ktorých si veľa sľubujem, hlav-
ne čo sa týka strieľania gólov a ag-
resivity v obrane. Ak sa k nim pri-
dajú brankárky Katka Richterová 
a Eliška Hroncová (ročník 2007) 
spolu so snaživou Viky Lepori-
sovou (ročník 2007) tak nemám 
obavu o budúcnosť dievčenskej 
hádzanej v Modre. Ešte stále však 
u dievčat chýba väčšia výbušnosť 
a rýchlosť v myslení hlavne počas 
zápasov. Toto sa ale dá odstrániť 
poctivou prácou na tréningoch, 
ktorú doteraz dievčatá preukazu-
jú. Ak pri hádzanej vydržia, čo je 
u dievčat ťažká dilema, tak o nich 
ešte budeme počuť.
 Róbert KINTLER, tréner

Na fotografii: tréner Kintler Ró-
bert, Tamara Kapinová, Michae-
la Šaškovičová, Petra Nováková, 
Natália Kintlerová, Nina Kintle-
rová, Simona Schmidtová, Adela 
Rubínová, Eliška Hroncová, Ni-
kola Daxnerová, Katarína Richte-
rová, Viktória Leporisová, Simo-
na Soukupová, Natália Plešková 
a Tamara Koutná.
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www.emelix.sk, pocitace@emelix.sk, 033/640 65 80

POČÍTAČE
PREDAJ, SERVIS, OPRAVY, 
PRÍSLUŠENSTVO, SOFTVÉR, ANTIVÍRUS

EMELIX, s.r.o., Štúrova 61, 900 01 Modra
Na námestí oproti kostolu

REGISTRAČNÉ 
POKLADNICE

Lacné počítače 
s dvojročnou 

zárukou

SPRÁVA POČÍTAČOV
 A SIETÍ

PODNIKOVÝ SOFTVÉR
Výroba, Sklady, Predajne, 

Účtovníctvo
RIEšENIA OD SKÚSENÝch 

PROFESIONÁlOV
EMElIX, s.r.o., štúrova 61, Modra

www.emelix.sk 
emelix@emelix.sk, 033/640 65 80

IT 
na kľúč

  Ponúkame udené mäso, 
    fajnový chren, domácu 
  kačicu a lokše, vajíčka, 
    perníky a všakovaké    
             maškrty!

VESELÚ
VEĽKÚ NOC!TEŠÍME SA NA VÁS 

NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 
(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

JAR PRiNÁŠA  
DOBROTY!
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Kultúrno-spoločenské podujatia 
v mesiaci apríl 2017

1. 4., 15.00 - 18.00 h: Vítanie jari, tematic-
ké tvorivé dielne, výroba kraslíc, pletenie kor-
báčov, škola frkacúl pod vedením OZ Ľusk. 
Účasť nahláste vopred na 0908 700 207 ale-
bo lusk.kralova@gmail.com., miesto: Kultúr-
ny dom Modra, organizátor: Kc Modra, OZ 
Ľusk, www.kcmodra.sk 

2. 4., 19.00 h: Hlasné čítanie, Patrick Süskind: 
Príbeh pána Letka, večer s literatúrou, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: Klub hlas-
ného čítania

5. 4., 16.30 h: Jarné hry detí, miesto: Kultúr-
ny dom Modra, organizátor: MŠ Sládkovičova

8. 4., 13.00 h: Predveľkonočné stretnutie, 
miesto: Kultúrny dom Kráľová, organizátor: 
OZ Kráľovan

11. 4. 2017: Štúrova Modra, krajská súťaž-
ná prehliadka v umeleckom prednese poézie 

a prózy IV.  V. kategórie a divadiel poézie, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
Malokarpatské osvetové stredisko

12. 4. 2017: Malokarpatský festival vedy 
a techniky v Modre, projektová súťaž pre 
žiakov základných a stredných škôl.
8.30 h – 9.00 h:  Registrácia a inštalácia 
projektov; 10.00 h – 10.15 h:  Slávnostné 
otvorenie MFVaT; 10.15 h – 12.15 h:  Pre-
zentácia a hodnotenie projektov a prác žia-
kov; 11.00 h – 15.00 h: prezentácia Modra, 
prednáška o Prvej pomoci, rádioamatérska 
prednáška; 15.00 h – 15.30 h: Vyhodnote-
nie projektov a prác žiakov a ukončenie, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
Amavet Klub 944 Impulz, amavet944@
gmail.com

23. 4., 17.00 h: Literárny festival Anas-
oft litera 2017, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátori: združenie ars_lite-

ra, Kc Modra  Mestská knižnica, www.
kcmodra.sk 

27. 4., 18.00 h: Chráňme dedičstvo našich 
otcov, Divadelné predstavenie súboru Agape 
pod vedením Martina Žáka., miesto: Kultúr-
ny dom Modra, organizátor: DSS Merema

27. 4., 19.00 h: Festival duchovnej poézie 
2017, miesto: Sobášna sieň, Súkenícka ul. 4, 
organizátori: Klub nezávislých spisovateľov, 
Spoločnosť priateľov poézie, EcAV Modra, 
Mestská knižnica Modra

28. 4. 2017: Ignác Bizmayer - národný 
umelec, Podujatie je oslavou 95. narodenín 
keramikára a národného umelca. Miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: Múzeum 
Ľ. Štúra, Mesto Modra

29. 4., 18.00 h: Melody perkelt, Kabaretné 
pásmo, vstupné: 10 € / predpredaj vstupe-
niek v kancelárii Kc Modra, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: Kc Modra, 
033/647 21 12, www.kcmodra.sk

30. 4., 17.00 h: Stavanie mája, miesto: Modra 
 Kráľová, organizátor: OZ Kráľovan. (mk)

1. 4. – SO – 16.30
BALERÍNA
4€ / FRA 2016 / 89 min / SD / MP

1. 4. – SO – 19.00
GHOST IN THE SHELL
4€ / USA 2017 / 102 min / ST / MP 15

2. 4. – NE – 16.30
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
4€ / USA 2017 / 87 min / SD / MP

2. 4. – NE – 19.00
ÚKRYT V ZOO
4€ / USA 2017 / 127 min / ČT / MP 12

4. 4. – UT – 19.00
ÚNOS
4€ / SR 2017 / 102 min / OV / MP 15

5. 4. – STR – 19.00
DIERA V HLAVE – Filmový klub K4
2€ / 4€ / SR / ČR 2016 / 90 min / ST / MP 15

6. 4. – ŠTV – 19.00
GHOST IN THE SHELL
4€ / USA 2017 / 102 min / ST / MP 15

7. 4. – PIA – 19.00
LALALAND
4€ / USA 2016 / 126 min / ČT / MP 12

8. 4. – SO – 16.30
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
4€ / USA 2017 / 87 min / SD / MP

8. 4. – SO – 19.00
POWER RANGERS
4€ / USA 2017 / 124 min / ČD / MP 12

9. 4. – NE – 16.30
BODI: PSIA SUPERSTAR
4€ / USA 2017 / 90 min / SD / MP

9. 4. – NE – 19.00
KRÁSKA A ZVIERA
4€ / USA 2017 / 123 min / SD / MP 7

11. 4. – UT – 19.00
ŠPINAVÝ KŠEFT
4€ / FRA 2017 / 100 min / ČT / MP 12

12. 4. – STR – 19.00
CEZ KOSTI MŔTVYCH – Filmový klub K4
2€ / 4€ / POĽ/SR/ČR/NEM 2017 / 128 min / 
ST / MP 15

13. 4. – ŠTV – 19.00
PROTI SVOJEJ KRVI
4€ / VB 2017 / 98 min / ČT / MP 12

14. 4. – PIA – 19.00
CHATRČ
4€ / USA 2017 / 132 min / ST / MP 12

15. 4. – SO – 16.30
SPIEVAJ
4€ / USA 2016 / 110 min / SD / MP

15. 4. – SO – 19.00
RÝCHLO A ZBESILO 8
4€ / USA 2017 / 136 min / ST / MP 12

16. 4. – NE – 16.30
LEGO®: BATMAN VO FILME
4€ / USA 2017 / 104 min / SD / MP

16. 4. – NE – 19.00
ŠPUNTI NA VODE
4€ / ČR 2017 / 83 min / OV / MP 

18. 4. – UT – 19.00
RÝCHLO A ZBESILO
4€ / USA 2017 / 136 min / ST / MP 12

19. 4. – STR – 19.00
OSPALÁ ZÁTOKA – Filmový klub K4
2€ / 4€ / FRA 2016 / 122 min / ČT / MP / 15

20. 4. – ŠTV – 19.00
VO VEĽKOM ŠTÝLE
4€ / USA 2017 / 96 min / ST / MP 12

21. 4. – PIA – 19.00
STRATENÉ MESTO Z
4€ / USA 2016 / 140 min / ČT / MP 12

22. 4. – SO – 16.30
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
4€ / USA 2017 / 87 min / SD / MP

22. 4. – SO – 18.30
AMADEUS – National Theatre Londýn
8€ / VB 2017 / 210 min / ST / MP 12

23. 4. – NE – 16.30
BABY ŠÉF
4€ / USA 2017 / 97 min / SD / MP

23. 4. – NE – 19.00
CUKY LUKY FILM
4€ / SR 2017 / 100 min / OV / MP

25. 4. – UT – 19.00
VO VEĽKOM ŠTÝLE
4€ / USA 2017 / 96 min / ST / MP 12

26. 4 – STR – 19.00
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
– Filmový klub K4
2€ / 4€ / ČR/SR/FRA 2016 / 68 min / OV / MP 12

27. 4. – ŠTV – 19.00
UTEČ
4€ / USA 2017 / 103 min / ČT / MP 15

28. 4. – PIA – 19.00
CUKY LUKY FILM
4€ / SR 2017 / 100 min / OV / MP

29. 4. – SO – 16.30
BALERÍNA
4€ / FRA 2016 /  89 min / SD / MP

29. 4. – SO – 19.00
THE CIRCLE
4€ / USA 2017 / 90 min / ČT / MP 12

30. 4. – NE – 16.30
BABY ŠÉF
4€ / USA 2017 / 97 min / SD / MP

30. 4. – NE – 19.00
PÁPEŽ FRANTIŠEK: Modlite sa za mňa
4€ / ŠPA/TAL 2015 / 104 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

PROGRAM KINO APRÍL


