
Modranské vinobranie: 15. - 17. september 2017
Modra - Hlavné mesto vína® pozýva na oslavy práce vinohradníkov 
Modranské vinobranie po desaťročia tradične oslavuje zaslú-
žené plody neľahkej, zato radostnej práce našich vinohradní-
kov a vinárov. Umenie spracovania hrozna do podoby slad-
kého burčiaku a vína má korene už v stredoveku. Modra sa 
právom, určite aj vďaka vínu, pýši titulom slobodného krá-
ľovského mesta. Nuž a vinobranie ako neodmysliteľná súčasť 
začínajúcej jesene pod Malými Karpatami je známe v blízkom 
i širokom okolí, ba aj na hranicami Slovenska. Radi k nám do 
Modry prichádzajú návštevníci zo všakovakých ďalekých kra-
jín a to najmä pre to čaro, ktoré naša malebná Modra má. 

Zábava, spoznávanie 
aj pohyb v našej Modre 
Celodenný program vinobrania 
je chutne namiešaný pre všetky 
vekové kategórie. Organizácia je 
opäť v šikovných rukách modran-
ského Kultúrneho centra v úzkej 
spolupráci s mestským úradom. 
Všetko je už premyslené a zaria-
dené. Veríme, že sa nielen dobre 
zabavíte a oddýchnete si, ale že sa 
dozviete veľa zaujímavého o vi-
nárskej Modre, o našich ľuďoch. 
Vinobranie ponúkne pestrý hlav-
ný aj sprievodný program pozo-
stávajúci napríklad z jedinečných 
výstav o keramike a modranskom 
chotári. Určite sa vyberte na jedi-

nečnú mestskú vežu, z ktorej vý-
hľad ponúka vidieť Modru ako na 
dlani. Deti a mladých nemôže ne-
zaujať slamené ihrisko-bludisko, 
ktoré malo minulý rok nevídaný 
úspech. Dá sa v ňom schovávať, 
skákať a liezť. O dostatku pohy-
bu i počas hodovania teda isto ne-
bude núdza a rodičia si popri tom 
oddýchnu pri stretnutiach s pria-
teľmi. Slamené ihrisko nájdete 
pred kultúrnym domom Ľ. Štúra 
na Sokolskej 8.

Prešovačka tak, 
ako sa patrí 

Kto by nebol zvedavý na to, 
ako sa v ešte nedávnej minulos-

ti a v mnohých modranských ro-
dinách ešte podnes dorába víno? 
Chcete vidieť ako sa práve ruč-
ne obraté hrozno z riadkov na-
ložené v škopkoch a debničkách 
zomelie v mlynčeku? Ste zveda-
ví ako ho budeme rovnako ruč-
ne, bez akýchkoľvek technológií 
prešovať? A viete ako chutí čer-
stvý a sladučký mušt? Toto všet-
ko uvidíme na vlastné oči vo Vi-
nohradníckom dvore na nádvorí 
historickej radnice počas auten-
tických ukážok prešovania. Bude 
ich počas podujatia niekoľko, tak 
určite to stihnú aj tí, ktorí budú 
sledovať hudobný na hlavnom 
pódiu alebo alternatívny program 
na menšom pódiu v komornejšej 
atmosfére novootvorenej mest-
skej Komunitnej záhrady. 

Začíname 
v piatok o 17.00 vo 

Vinohradníckom dvore
Takže, milí priatelia, vitajte u nás 
v Modre na tradičnom septem-
brovom vinobraní! Oslavy sláv-
nostne otvoríme v piatok na ná-

dvorí historickej radnice o 17.00, 
kedy vyhlásime aj oficiálne vý-
sledky súťaže Vína Modranské-
ho vinobrania. V sobotu o 15.00 
si nezabudnite pozrieť alegoric-
ký sprievod mestom - Poslednú 
lajtru, nuž a v nedeľu potešíme 
napríklad aj našich starších dy-
chovou hudbou. 

V Infostane vám 
poradia a pomôžu

Potrebujete pomoc? Stratili ste 
niečo alebo niekoho? Pomoc 
nájdete v mestskom Infostane, 
priamo pred Kanceláriou prvého 
kontaktu na Štúrovej 59. Kole-
govia vám budú k dispozícii od 
piatku do nedele. V rámci vino-
brania funguje aj telefonická in-
folinka +421 911 035 783. 
Tešíme sa na spoločne strávené 
chvíle na Modranskom vinobra-
ní 2017!
Podrobný program podujatia, do-
pravné informácie a predstavenie 
jednotlivých zón si prečítajte na 
stranách 11 - 14. 
 Jana KUCHTOVÁ

Ročník XXV Číslo 8 August 2017
Vydáva Média Modra, s.r.o.



2
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  A k t u á l n e

Ako bude prebiehať školský rok 2017/2018 
Organizácia nového školského roka je vypracovaná v zmysle § 6 
ods. 8 písm. c) zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi vydanými Minis-
terstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o organizácii škol-
ského roka. Ako bude teda školský rok prebiehať?

Vyučovanie
Školský rok sa začína 1. sep-
tembra 2017. Školské vyučo-
vanie sa začína v pondelok 4. 
septembra 2017. Školské vyu-
čovanie v prvom polroku škol-
ského roka sa končí v stredu 
31. januára 2018 a vyučova-
nie v druhom polroku sa za-
čne vo štvrtok 1. februára 2018 

a skončí sa v piatok dvadsiate-
ho deviateho júna 2018.

Dni voľna
Školský zákon hovorí, že v ob-
dobí školského vyučovania 
môže riaditeľ školy poskyt-
núť žiakom zo závažných dô-
vodov najviac päť dní voľna. 
O poskytnutí voľna informuje 

zriaďovateľa. V materskej ško-
le s celodennou starostlivosťou 
možno prevádzku obmedziť aj 
prerušiť. Prerušenie alebo ob-
medzenie prevádzky cez letné 
prázdniny zverejní riaditeľka 
dva mesiace vopred a informuje 
zákonných zástupcov. Prevádz-
ka MŠ sa preruší najmenej na tri 
týždne.

Zápis do prvého 
ročníka ZŠ

Svoje deti môžete zapísať do 
prvého ročníka základných škôl 
v čase od 14:00 hod. do 18.00 
hod. v tretiu stredu v apríli a po 

nej nasledujúci štvrtok, ktorý 
predchádza začiatku školské-
ho roka, v ktorom má dieťa pl-
niť povinnú školskú dochádzku 
(VZN č. 7/2015, ktorým sa urču-
je miesto a čas zápisu detí do zá-
kladných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Modry ). 

Zápis do škôlky
Do materskej školy sa prijíma-
jú deti priebežne alebo pre na-
sledujúci školský rok. Miesto 
a termín podávania žiadostí pre 
nasledujúci školský rok zverejní 
riaditeľ po dohode so zriaďova-
teľom na budove školy a inom 
verejne dostupnom mieste spra-
vidla od 15. februára do 15. mar-
ca. Riaditeľ zverejní aj podmien-
ky prijímania detí. Prednostne 
sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 
piaty rok veku, deti s odloženou 
povinnou školskou dochádzkou 
a deti s dodatočne odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou. 
Ostatné podmienky prijímania 
detí určí riaditeľ a po preroko-
vaní s pedagogickou radou školy 
zverejní na viditeľnom mieste.
Všetkým zamestnancom našich 
modranských škôl a školských 
zariadení, žiakom i novým žia-
čikom želáme úspešný štart do 
nového školského roka, nech je 
vydarený a bezproblémový.

(red, gal)

Spoplatnenie parkovania v Modre 
Koncom septembra, po vinobraní, vznikne v Modre zóna plate-
ného parkovania. Za parkovanie budú vodiči platiť iba v pra-
covných dňoch od 8.00 - 17.00 hodiny na námestí a neskôr aj 
na Zochovej chate. Podmienky dočasného parkovania schvá-
lili mestskí poslanci na júlovom zasadnutí. Aj vďaka tomuto 
opatreniu si vedenie mesta sľubuje lepšiu dostupnosť parko-
vania v centre, menej dopravných kolízií a priestor na budova-
nie nových parkovacích státí, opravu chodníkov a ciest.

Štúrova ulica
Zóna plateného parkovania na 
Štúrovej ulici bude z južnej 
strany námestia začínať nad 
bývalou viechou a končiť pod 
bývalým hotelom. Na opač-
nej strane bude zóna začínať 
nad kláštorom, pokračovať pod 
a nad sochou Ľudovíta Štúra 

a skončí sa pri odbočke z ná-
mestia na Moyzesovu ulicu - 
starý trh. Na starom trhu bude 
neplatené parkovisko s vyzna-
čeným dopravným značením 
a novou príjazdovou cestou 
medzi námestím a Moyzesovou 
ulicou. V platenej zóne môžu 
vodiči zaplatiť parkovné buď 

v hotovosti prostredníctvom 
troch parkomatov alebo bezho-
tovostne prostredníctvom služ-
by SMS parking. Cena za jednu 
hodinu parkovania bude 0,30 
eur v prípade platby v parko-
mate a 0,50 eur za platbu for-
mou SMS.

Zochova chata
Súčasťou Všeobecne záväzné-
ho nariadenia o parkovaní je 
aj zóna parkoviska na Zocho-
vej chate, ktoré mesto plánu-
je spoplatniť po vypracovaní 
projektu dopravného značenia 
a úprav na parkovisku. Tu by 
podľa schválených podmie-

nok mala byť cena parkovné-
ho 1 euro za 5 hodín parkova-
nia a formou SMS 1,50 eura 
za 5 hodín. Systém dočasného 
parkovania bude prevádzko-
vať mestská spoločnosť Tep-
lo Modra, s.r.o. a kontrolórom 
dodržiavania pravidiel parko-
vania bude Mestská polícia 
Modra. Všetky potrebné infor-
mácie nájdete na stránke www.
teplomodra.sk alebo na tel. čís-
le: 033/647 51 69. 
V nasledujúcom vydaní Mod-
ranských zvestí pre vás pri-
pravíme manuál so základný-
mi informáciami o parkovaní, 
ktorý bude k dispozícii aj na 
samotných parkomatoch. 

Jakub LIŠKA, 
konateľ Teplo Modra, s.r.o.

Prázdniny
Posledný deň vyučovania 
pred prázdninami

Termín prázdnin Začiatok vyučovania 

jesenné 27. október 2017 
(piatok)

30. október- 31. október 
2017

2. november 2017 
(štvrtok)

vianočné 22. december 2017
 (piatok)

23. december 2017 - 5. ja-
nuár 2018

8. január 2018
(pondelok)

polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 
(pondelok)

jarné 2.marec 2018 (piatok)
Bratislavský, Nitriansky, Tr-
navský kraj

5. marec - 9. marec 2018 12. marec 2018 
(pondelok)

veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec - 3. apríl 2018 4. apríl 2018 
(streda)

letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl - 31. august 2018 3. september 2018
 (pondelok)

Pozn.: (neplatí pre materské školy)
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Modranské deti majú nové ihrisko Žihadielko 
V sobotu 12. augusta v dopoludňajších hodinách bolo v Mod-
re oficiálne sprístupnené nové detské ihrisko Žihadielko na-
chádzajúce sa v areáli ZŠ a MŠ Vajanského. Primátor Modry 
Juraj Petrakovič prevzal symbolický kľúč od ihriska z rúk ob-
chodného riaditeľa spoločnosti Lidl Radoslava Leška a spoloč-
ne s deťmi slávnostne prestrihli pásku pred vstupom. 

Modra je celkovo 17. mestom, 
v ktorom sa nachádza ihrisko 
Žihadielko, do konca leta sa 
ich počet zaokrúhli na dvadsať. 
„Ďakujem všetkým Modranom 
a priateľom z okolia za to, že 
hlasovali a vyhrali Žihadielko 
pre Modru,“ povedal primátor 

Modry Juraj Petrakovič. „Mod-
ra získala v hlasovaní viac ako 
38 000 hlasov, čo je štvornáso-
bok počtu jej obyvateľov. Je to 
veľmi pekný výsledok, ktorý pre 
mesto znamená zisk krásneho 
ihriska Žihadielka. Verím, že 
ľudia si naň nájdu cestu rov-

nako ako deň čo deň 
poctivo navštevovali 
internetovú stránku 
a hlasovali,“ uvie-
dol Radoslav Leško, 
obchodný riadi-
teľ spoločnosti Lidl 
Slovenská republi-
ka. 
V rámci slávnostné-
ho otvorenia bol pri-
pravený zaujímavý 
celodenný program. 
Na malých návštev-
níkov čakalo mnoho 
zaujímavých atrak-
cií vrátane vystúpe-
ní obľúbených Tr-

paslíkov z RTVS. Nechýbala 
ani známa postavička včielka 
Maja, nové preliezačky a hra-
cie prvky s podobizňami včiel-
kiných kamarátov, súťaže, 
trampolína, skákací hrad, ma-
ľovanie na tvár, cukrová vata, 
chutné občerstvenie a veľa iné-
ho. Z nového ihriska sa tešia 
najmä najmenší; tak, milí rodi-
čia, zavítajte naň s tými vašimi 
aj vy. (red, lidl)

Na fotografiách: K prestrihnu-
tiu pásky na novom ihrisku Ži-
hadielko boli prizvané aj naše 
deti. Spoločne s kamarátmi sa 
zabávali do večerných hodín.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a

Predstavujeme MsÚ

Marianna Ondrisová, kancelária primátora 
a oddelenie podporných činností
V dnešnej dobe sa úsmev a priateľská rada hľadajú čoraz ťažšie. 
Ľudia sa snažia využiť každú sekundu svojho života naplno, avšak 
nie vždy sa to darí podľa ich predstáv. Vtedy aj ten úsmev a ústre-
tovosť, či snaha poradiť, môžu byť tými kvapkami, pod ktorými 
človeku pookreje myseľ aj duša. Od 1. 4. 2016 sa osobne, na odde-
lení podpornej činnosti v kancelárii primátora, snažím s úsmevom, 
ústretovosťou a snahou pomôcť ľuďom urobiť ich deň ľahší.

Moja pracovná náplň úzko 
súvisí s kanceláriou primá-
tora, vzťahmi s verejnosťou 
a so spoluúčasťou na orga-
nizovaní mestských poduja-
tí. Súčasne spolupracujem so 
všetkými referátmi mestského 
úradu, s Oddelením riadenia 
projektov a cestovného ruchu 
a s Kultúrnym centrom Mod-
ra. Najbližšia spolupráca pre-

bieha s referátom komunikácie 
a marketingu, kde je podstatou 
pružné reagovanie na dianie 
v meste.
Súčasťou mojej práce je aj 
podateľňa, takže občan mô-
že priamo u mňa podať svo-
je žiadosti, oznámenia a rôzne 
iné dokumenty. Samozrejmos-
ťou je individuálny prístup ku 
každému občanovi so snahou 

poradiť a vyriešiť vyskytnutý 
problém.
Kontakty: marianna.ondriso-

va@msumodra.sk,
tel.: 033 6908 300.
 M. ONDRISOVÁ, MsÚ
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Modrou sa opäť prehnala veterná smršť
Západné Slovensko zasiahli vo štvrtok 10. 8. v noci búrky spre-
vádzané silným vetrom, ktorý v nárazoch dosahoval 100 km/h. 
Veterná smršť sa prehnala aj cez Modru a zanechala za sebou 
vyvrátené stromy a množstvo polámaných konárov. Tohtoroč-
né extrémne výkyvy počasia majú negatívny dopad na zdra-
votný stav a kondíciu stromov v meste. 

Monitoring zelene
Mesto uvoľňuje nemalé finanč-
né prostriedky zo svojho roz-
počtu na udržiavanie zelene 
na svojom území, aby predišlo 
možným materiálnym škodám 

na majetku občanov. Zdravotný 
stav stromov monitoruje prie-
bežne: „Suché a odumreté stro-
my vo verejnej zeleni odstraňu-
jeme každý rok na jar a na jeseň. 
Tento rok sme museli vyrúbať 

celkom 37 suchých a nebezpeč-
ných stromov,“ hovorí samostat-
ná odborná referentka životného 
prostredia na mestskom úrade 
ing. Kristína čechová. 

Profesionálne 
posudzovanie kondície 

stromov
Mesto nechalo vypracovať od 
certifikovaného arboristu posú-
denie zdravotného a statického 
stavu stromov. Arborista posúdil 
jedenásť problematických stro-
mov v lokalitách Dukelská a Kos-
tolná ulica a na cintoríne v Modre. 
Vďaka tomu mohlo mesto, podľa 
Kristíny čechovej, určiť, v akom 
poradí a v akom rozsahu budú tie-
to stromy ošetrené, aby mohli pl-
niť svoju funkciu aj počas ďalších 
rokov. „Napríklad koruna lipy 
rastúcej v blízkosti kostola naro-
denia Jána Krstiteľa bola uprave-
ná tak, aby nezasahovala do stre-
chy kostola. Po vyšetrení kmeňa 
rezistografom arborista potvrdil, 
že je v poriadku, bez zjavných po-
škodení koreňových nábehov, bá-

zy kmeňa, kmeňa alebo kostrových 
konárov,“ dodala.

Stromy - prirodzené 
tienidlá a filtre

Súčasné zmeny počasia budú 
v budúcnosti podľa predpovedí 
častým javom. Stromy v mes-
te výrazne pomáhajú pri znižo-
vaní extrémnych letných teplôt, 
zachytávajú veľké množstvo 
prachu a nečistôt, ktoré spô-
sobujú niektorým obyvateľom 
zdravotné problémy. Mesto sys-
tematicky nahrádza vyrúbané 
stromy mladými stromami tak, 
aby plnili svoje dôležité funk-
cie. „Na jeseň tohto roku plá-
nujeme obnoviť alebo doplniť 
uličné stromoradia na uliciach 
Dr. Bodického, Bratislavská, 
Sládkovičova, Štefánikova, Šúr-
ska, Puškinova a Partizánska,“ 
upresnila Kristína čechová.
 (msú)

Na fotografii: Víchrica neušetri-
la ani strom pred Domom smút-
ku na cintoríne v Modre.

Odpady „krášlia“ okolia mnohých stojísk v meste
 Rozsypané odpadky či plné plastové vrecia položené vedľa 
smetiakov, staré televízory, stavebný materiál z prestavby by-
tu, aj záchodové misy a kuchynské linky. Bohužiaľ, taká je 
realita viacerých kontajnerových stojísk v meste, najmä však 
v rekreačných oblastiach Harmónia a Piesok. A čo s tým?

Každý z nás je rád, keď sa doma 
cíti dobre. Má radosť z novej 
dlážky, z vymenenej kuchyne či 
zo zrekonštruovanej kúpeľne. 
Všetko to stojí peniaze, úsilie 
a kopec práce. A keď sa blížime 
do finále, stačí už len pozbierať 
krabice, vyniesť smeti tam kam 
patria a dostaví sa pocit uspoko-
jenia. Bohužiaľ, nájdu sa medzi 
nami aj takí, ktorí napriek tomu, 
že majú rovnakú možnosť, ako 
každý z nás a to odovzdať od-
pad do zberného dvora, vyvezú 
ho len k najbližšiemu stojisku, 
v lepšom prípade hlava-nehlava 
nahádžu do najbližšieho kontaj-
nera.
Je to však v poriadku? Nie, nie je. 
Neraz v článkoch opakujeme ve-

ty o zodpovednosti a ohľadupl-
nosti. Už našich najmenších učí-
me úcte k prírode a spoločnému 
prostrediu. Nehovoriac o ohľa-
duplnosti voči ostatným. Učí-
me sa recyklovať a separovať. 
Platíme dane za odpad. A máme 
k dispozícii zberný dvor. Mesto 
vytvára pre svojich občanov pod-
mienky na to, aby sme spoločne 
udržiavali poriadok a čistotu. ide 
o naše životné prostredie, o to 
prostredie, v ktorom žijeme. čí-
tajme nálepky na kontajneroch, 
je na nich zrozumiteľne zobraze-
né, čo kam patrí. informujme sa 
na mestskej Odpadovej telefonic-
kej linke 0904 889 542 a hlavne 
nebuďme voči sebe neohľadupl-
ní. Uvedomme si, najmä tí, kto-

rých sa to týka, že ak urobíme 
neporiadok na stojiskách a mi-
mo nich, zvyšujeme tak náklady 
mesta na odvoz, čo sa neskôr mô-
že nepriaznivo premietnuť do po-
platku za odpadky.
A naopak. Veľké uznanie a po-
ďakovanie na tomto mieste patrí 
všetkým občanom, ktorí pristu-
pujú k veci zodpovedne, triedia 

a ukladajú odpad tam, kam patrí. 
Ďakujeme vám, že a snažíte ro-
biť veci správne a vyzývame os-
tatných, aby pristupovali lepšie 
k nášmu spoločnému životnému 
prostrediu.
 K. ČECHOVÁ, MsÚ a red.

Na fotografii: kontajnerové 
stojiská v Harmónii.

fO
TO

: A
R

C
h

íV
 M

Z

fO
TO

: A
R

C
h

íV
 M

Sú



5
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  A k t u á l n e

Generálny pardon BVS
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. udeľuje „generálny 
pardon“ na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do ve-
rejnej kanalizácie. Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez 
zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú ešte do 31. au-
gusta 2017 možnosť zlegalizovať svoje pripojenie bez sankcií. 

Generálny pardon sa týka 
tých, ktorí odvádzajú odpado-
vé vody a zrážkové vody do 
verejnej kanalizácie v správe 
BVS a majú s BVS uzatvorenú 
platnú a účinnú zmluvu na do-
dávku pitnej vody z verejného 
vodovodu (platia vodné) bez 
zavedenej služby „odvádzanie 
a čistenie odpadových vôd“ 
(stočné) a/alebo „odvádzanie 
a čistenie vôd z povrchové-
ho odtoku“ (zrážky), prípadne 

odvádzajú odpadové vody do 
verejnej kanalizácie z iných/ 
vlastných zdrojov.
Ako postupovať pri udelení 
generálneho pardonu:
• producent doručí osobne 
alebo poštou na adresu: Bra-
tislavská vodárenská spoloč-
nosť, a.s., Prešovská 48, 826 
46 Bratislava 29) od 20. júna 
do 31. augusta 2017 vyplne-
né a podpísané tlačivo „Pod-
klady pre uzatvorenie zmluvy 

o odvádzaní odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou v rámci 
generálneho pardonu“, ktoré 
nájde aj na internetovej strán-
ke www.bvsas.sk v sekcii For-
muláre na stiahnutie: 
• na základe správne vyplne-
ného tlačiva zašle BVS produ-
centovi na podpis novú Zmlu-
vu o dodávke pitnej vody 
a odvádzaní odpadových vôd.
Generálny pardon nebude 
môcť BVS uplatniť, ak: 
• bude vyplnené tlačivo doru-
čené po 31. auguste 2017; 
• producent nedoručí BVS 
podpísanú zmluvu, resp. ju 
doručí po 31. októbri 2017; 
• je u producenta odpadových 
vôd potvrdený neoprávnený 
odber pitnej vody z verejného 
vodovodu; 

• spoločnosť u producenta už 
identifikovala neoprávnené 
vypúšťanie odpadových vôd; 
• medzi producentom a BVS 
už existuje súdny spor.
V prípade preukázania neo-
právneného vypúšťania od-
padových vôd do verejnej 
kanalizácie po skončení ge-
nerálneho pardonu si BVS 
bude od neoprávnených pro-
ducentov uplatňovať náhradu 
škody a aj zmluvnú pokutu - 
v prípade fyzickej osoby (ne-
podnikateľa) vo výške 300 eur 
a v prípade ostatných produ-
centov vo výške 3000 eur.
Podrobný postup a informácie 
nájdete aj na www.modra.sk.

(red, zdroj: bvs)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 
166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov. 
Voľby sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7.00 do 22.00 h. 
Pripomeňme si základné informácie.

Právo voliť
Voliť môže každý občan Sloven-
skej republiky a cudzinec, kto-
rý má trvalý pobyt v obci, ktorá 
patrí do územia samosprávneho 
kraja alebo má trvalý pobyt vo 
vojenskom obvode, ktorý patrí 
na účely volieb do orgánov sa-
mosprávneho kraja do jeho úze-
mia (ďalej len „obyvateľ samo-
správneho kraja“) a najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 
rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zá-
konom ustanovené obmedze-
nie osobnej slobody z dôvo-
dov ochrany verejného zdravia 
a výkon trestu odňatia slobody 
uložený za spáchanie obzvlášť 
závažného zločinu.

Právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva sa-
mosprávneho kraja môže byť 
zvolený obyvateľ samosprávne-
ho kraja, ktorý má trvalý pobyt 
v obci alebo vo vojenskom ob-
vode, ktoré patria do územia vo-
lebného obvodu, v ktorom kan-
diduje a najneskôr v deň volieb 
dovŕši 18 rokov veku. Za pred-

sedu samosprávneho kraja mô-
že byť zvolený obyvateľ samo-
správneho kraja, ktorý najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 25 
rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je 
výkon trestu odňatia slobody, 
právoplatné odsúdenie za úmy-
selný trestný čin, ak odsúdenie 
nebolo zahladené, pozbavenie 
spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob hlasovania
Voliť môžeme len v obci svoj-
ho trvalého pobytu vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zozna-
me voličov sme zapísaní. Volič 
je povinný preukázať okrskovej 
volebnej komisii svoju totož-
nosť predložením občianskeho 
preukazu alebo dokladu o po-
byte pre cudzinca. Volič dostane 
dva hlasovacie lístky - hlasovací 
lístok pre voľby do zastupiteľ-
stva a hlasovací lístok pre voľ-
by predsedu samosprávneho 
kraja a prázdnu obálku opatre-
nú odtlačkom úradnej pečiatky 
obce (mesta alebo mestskej čas-
ti). Prevzatie hlasovacích líst-
kov a obálky potvrdí volič v zo-

zname voličov vlastnoručným 
podpisom. Každý volič sa musí 
odobrať do osobitného priesto-
ru. Voličovi, ktorý nevstúpi do 
osobitného priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov, 
okrsková volebná komisia hla-
sovanie neumožní. Na hlasova-
com lístku pre voľby do zastupi-
teľstva môže volič zakrúžkovať 
najviac toľko poradových čísiel 
kandidátov, koľko poslancov má 
byť v príslušnom volebnom ob-
vode zvolených. Na hlasovacom 
lístku pre voľby predsedu môže 
volič zakrúžkovať poradové čís-
lo len jedného kandidáta. Volič 
vloží do obálky jeden hlasovací 
lístok pre voľby do zastupiteľ-
stva a jeden hlasovací lístok pre 
voľby predsedu samosprávne-
ho kraja, následne vloží obálku 
do volebnej schránky. Rovnako 
má právo voliť aj volič, ktorý 
sa nemôže dostaviť do voleb-
nej miestnosti najmä zo zdravot-
ných dôvodov, má právo požia-
dať obec a v deň konania volieb 
okrskovú volebnú komisiu o vy-
konanie hlasovania do prenos-
nej volebnej schránky a to len 
v územnom obvode volebného 
okrsku, pre ktorý bola okrsková 
volebná komisia zriadená.
Každý volič je povinný odložiť 
nepoužité alebo nesprávne upra-

vené hlasovacie lístky do zape-
čatenej schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov, 
inak sa dopustí priestupku, za 
ktorý mu bude uložená pokuta 
33 eur.
Všetky podrobné informácie 
k spôsobu hlasovania nájdete na 
www.modra.sk alebo vám budú 
poskytnuté aj na mestskom úra-
de 033/ 6908 333. (red)

Futbalisti ďakujú!
Futbalový oddiel OZ-FC 
Slovan Modra, ďakuje 
firme KNOTT - riaditeľo-
vi pánovi Dušanovi Špá-
nikovi a zamestnancom, 
za materiálnu a technic-
kú výpomoc pri realizácií 
ochranných sietí s kon-
štrukciou za futbalové 
bránky.
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Petícia za obnovu rozhľadne
Už v apríli sme zaznamena-
li na niektorých podujatiach 
v Pezinku zber podpisov pod 
petíciu za záchranu rozhľad-
ne na Veľkej homoli. Mnohí 
Pezinčania túto petíciu pod-
písali, pretože rozhľadňa sa 
stala obľúbeným cieľom ich 
turistických výletov a tiež 
preto, že už v minulosti budo-
vali rozhľadňu spolu s Mod-
ranmi aj Pezinčania. Mesto 
Pezinok vtedy prispelo aj fi-
nančne a Pezinčania tu odpra-
covali bezplatne stovky hodín. 
Rozhľadňa sa stala turisticky 
atraktívnym miestom pre ti-
sícky turistov, ktorí ju za viac 

ako pätnásť rokov navštívili. 
Keďže však bola rozhľadňa 
postavená z dreva, ktoré má 
relatívne krátku životnosť, bo-
la kvôli bezpečnosti návštev-
níkov pred časom definitívne 
uzavretá. Jednoducho bude 
treba postaviť novú rozhľad-
ňu, s čím súhlasia aj primáto-
ri a občania Modry a Pezinka, 
ktorí vyjadrili projektu svoju 
podporu. 
Problémom je, že petičný vý-
bor navrhuje obnoviť rozhľad-
ňu v pôvodnej podobe, s čím 
ale nesúhlasia ani primátori, 
ani odborníci, ba ani časť ve-
rejnosti, ktorá argumentuje, že 

opäť by sa stavala rozhľadňa 
len na 15 rokov a po tejto do-
be by sa musela demontovať 
a postaviť nová. Je na škodu 
veci, že predstavitelia petičné-
ho výboru svoju požiadavku 
presadzujú bez toho, aby ak-
ceptovali názory odborníkov. 
Vedenie mesta opakovane pá-
nu Milanovi Ružekovi pri-
pomínalo, že akceptujeme 
a podporujeme spoločný pro-
jekt novej rozhľadne, ale nie 
v podobe, ako ho presadzuje 
petičný výbor s ním na čele 
(teda obnovu v pôvodnej po-
dobe a v materiáli). A rovna-
ko sme ho uistili, že mnohí, 

ktorí sme petíciu podporili, 
sme ju vnímali ako iniciatívu 
na podporu nového, moder-
ného a najmä podstatne trvác-
nejšieho objektu. Na stretnutí 
primátorov Modry a Pezinka 
24. júla bola aj oficiálne jas-
ne deklarovaná snaha podpo-
riť výstavbu novej rozhľadne 
a spoločne hľadanie foriem 
jej financovania. Tak, aby mal 
nový objekt šancu slúžiť mi-
lovníkom prírody viac ako len 
jedno alebo dve desaťročia. 
Ako primátor mesta Pezinok 
preto odmietam tiež akékoľ-
vek zneužitie tohto projektu 
na politické ciele alebo indivi-
duálne záujmy.
 Oliver SOLGA,

primátor mesta Pezinok

Turistická rozhľadňa na Veľkej homoli - ako ďalej
Moja konzultácia v ústave sta-
viteľstva a architektúry Slo-
venskej akadémie vied v Bra-
tislave rozvírila jednosmerné 
smerovanie v probléme vy-
budovania novej turistickej 
rozhľadne na Veľkej homoli. 
Bol to dôsledok skutočnosti, 
že po niekoľkých ponukách na 
diskusiu o uvedenom probléme 
som sa stal „persona non gra-
ta“ pre najvyšších predstavite-
ľov mesta Modra a jedného po-
slanca - vševedka. 
Vytýkať, že na rozhľadňu bo-
lo použité nevhodné drevo a že 
sú chyby v technickom rieše-
ní, je neuvážené a zavádzajú-
ce. Statika terajšej rozhľadne 

je riešená konštrukciou scho-
dov, vertikálnych a horizon-
tálnych prvkov, statických be-
tónových blokov a oceľových 
lán. úplne rovnaké rozhľadne 
s využitím projektu ing. Vlas-
timila Dohnala sú vybudované 
v blízkosti mesta Myjava, nad 
obcou Brestovec a na západnej 
strane Bielych Karpát, pri obci 
Javorník.
Nevypracovali z dôvodu časo-
vej tiesne ani novú projektovú 
dokumentáciu. ing. horešová 
z mestského úradu a tesársky 
majster stavebnej firmy po pre-
hliadke rozhľadne na Veľkej 
homoli a niekoľkých konzul-
táciách so mnou v Modre na 
Mestskom úrade v Myjave od 
mája do novembra 2009 stavbu 
rozhľadne realizovali. Zväčšili 
dimenzie všetkých konštrukč-
ných prvkov a pridali ďalšie 
horizontálne. Týmto rieše-
ním dosiahli, že statika oboch 
rozhľadní je perfektná. Je to 
dôkaz, že statické konštrukčné 
riešenie rozhľadne je dobré. 
Statické posudky turistickej 
rozhľadne na Veľkej homoli 
na objednávku Mestského úra-
du v Modre z roku 2014 a 2016 
sú zavádzajúce. Rovnako zavá-
dzajúca je aj informácia v prí-
spevku mesačníka Pezinčan. 
Som si istý, že primátor mesta 

Pezinok Oliver Solga ho napí-
sal na podklade zavádzajúcich 
informácií od primátora Modry 
Juraja Petrakoviča.
Šírenie lží a zavádzanie ve-
rejnosti v probléme turistic-
kej rozhľadne je pracovnou 
metódou dvoch najvyšších 
predstaviteľov mesta a jedné-
ho poslanca - vševedka. Ak sa 
ohlásia, bude to dôkaz ľudo-
vej múdrosti - trafená hus za-
gágala. Výraz zavádzanie som 
prevzal od ing. Arch. henrie-
ty Moravčíkovej z ústavu sta-
vebníctva a architektúry SAV 
počas konzultácií o súčasných 
problémoch s rozhľadňou, 
o čom je verejnosť informova-
ná v našom mesačníku. 
Rozhľadňa vydržala nárazy 
vetra vyše 145 km za hodinu 
pred niekoľkými rokmi a aj 
poslednú víchricu na západ-
nom Slovensku. Odolala, ďalej 
stojí, ale následkom je mnoho 
vyvalených a zlomených stro-
mov, ako som zistil na túre 13. 
augusta Požadovať za každú 
cenu zmenu rozhľadne je zavá-
dzanie. Rozhľadňa nie je nafu-
kovací panák.
Samozrejme, že na repliku 
projektu terajšej rozhľadne 
je nutný nový realizačný pro-
jekt s využitím dreva dubo-
vého a smrekovca opadavého 

a kovových spojovacích prv-
kov s možnosťou ich výmeny.
Príspevok v Modranských 
zvestiach č. 6 „Stretnutie ar-
chitektov na rozhľadni“ - sú 
informácie o tomto poduja-
tí od autorky Denisy Kovác-
sovej. Dovolím si, vyjadriť 
sa k druhej časti: Záverom 
stretnutia sa odborníci archi-
tektúry a statiky zhodli. Nemo-
hol som uveriť informáciám 
v bodoch 1, 2, 3. Preto som sa 
telefonicky spojil s ing. Arch. 
Moravčíkovou a požiadal 
o prečítanie textu na internete 
a o jej vyjadrenie.
V ďalšom telefonickom roz-
hovore mi oznámila, že vy-
jadrenie napísala redakcii 
Modranských zvestí a čaká na 
odpoveď. Považujem za po-
trebné túto odpoveď uverejniť 
v našom časopise, aby sa verej-
nosť dozvedela pravdu v tomto 
probléme. 
Treba si uvedomiť, že keby 
nebola vybudovaná terajšia 
rozhľadňa na Veľkej homoli, 
vďaka nadšeniu a obetavosti 
jej tvorcov, morálnej a finanč-
nej podpore občanov, prav-
depodobne doteraz by nebola 
žiadna a ani súčasné problémy 
s vybudovaním novej.

Milan RUŽEK

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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Nostalgia nemôže byť dôvodom na ohrozenie 
bezpečnosti návštevníkov rozhľadne na Veľkej Homoli
Pomenovanie „Vševedko” 
v článku pána Ružeka je pravde-
podobne adresované mne, keď-
že ma už v tomto duchu oslovil 
viackrát. Neakceptujem pred-
kladané informácie a závery 
proti mojej vlastnej logike, ve-
domostiam a skúsenostiam, iba 
na základe toho, že „ich zdro-
jom je fundovaný odborník”. 
Snažím sa zistiť a vydiskutovať 
si príčinu rozdielu dosiahnutých 
záverov, doplniť chýbajúce in-
formácie a niekedy zmením 
svoj názor ja, inokedy druhá 
strana. častokrát i fundovaný 
odborník. Pán Milan Ružek mi 
nedokázal vyargumenovať opa-
kovateľnosť výstavby rozhľad-
ne na Veľkej homoli podľa pô-
vodného projektu a tak zvolil 
cestu mediálneho nátlaku a ma-
nipulácie verejnosti. Pre neho 
je jedinou prípustnou cestou 
opäť postaviť tú istú rozhľadňu, 
ktorá je najkrajšia, najhodnot-
nejšia, najpohodlnejšia, najlac-
nejšia, naj... Dal stovkám ľudí 

podpísať petíciu za opakova-
nie výstavby podľa pôvodného 
projektu, aj keď bol upozornený 
na skutočnosť, že aj úplne nová 
rozhľadňa postavená podľa pô-
vodného projektu by bola sta-
ticky nevyhovujúca. To potvrdi-
li statici, ktorých argumenty na 
stretnutí architektov nerozpo-
rovala ani Prof. Dr. ing. Arch. 
Moravčíková z ústavu staviteľ-
stva a architektúry SAV. Pôvod-
nú stavbu nie je možné opako-
vať. Je možné navrhnúť novú 
rozhľadňu tak, aby čo najviac 

svojou siluetou pripomínala pô-
vodnú stavbu. Pevnosť a stabili-
tu stavby je však potrebné rie-
šiť iným spôsobom, než bola 
navrhnutá a postavená pôvodná 
stavba. Súčasná rozhľadňa bola 
postavená ako pomerne pruž-
ná stavba s kĺbovými spojmi, 
kde hlavným prvkom stability 
sú bočné oceľové laná, ktoré sa 
v minulosti viackrát pod nápor-
mi vetra uvoľnili. Zákony fyzi-
ky a mechaniky nepustia a nie 
každá stavba je vhodná pre aké-
koľvek miesto. Je šťastím, že 

sa počas 15 rokov jej prevádz-
ky nič tragické nestalo. Argu-
ment pána Ružeka, že existu-
je sesterská - takmer rovnaká 
rozhľadňa na Myjave postave-
ná podľa pôvodného projek-
tu a bez akýchkoľvek problé-
mov som si overil. Bol som sa 
tam pozrieť a rozdiely medzi 
oboma stavbami sú podstatné. 
„Myjavská” rozhľadňa stojí na 
okraji planiny v nadmorskej 
výške cca 350 mnm obklopená 
poliami. Vládnu tu teda úplne 
iné meteorologické podmienky 

ako na hrebeni Malých Karpát 
v nadmorskej výške 710 mnm 
na Veľkej homoli. Rozhľadňa 
sa nachádza cca 30 metrov od 
výbornej cestnej komunikácie, 
dovoz materiálu a príjazd sta-
vebných mechanizmov je bez-
problémový. Niečo iné je dostať 
žeriav alebo domiešavač betónu 
na Veľkú homolu. Výška oboch 
stavieb je približne rovnaká. Zá-
kladňa „Myjavskej” rozhľad-
ne je však v oboch osiach pri-
bližne o meter širšia a všetky 
jej pätky pre uchytenie nosných 
stĺpov sú zapustené do celis-
tvej ťažkej betónovej platne, čo 
dáva samotnej stavbe solídnu 
stabilitu aj bez bočných oceľo-
vých lán. Rozhľadňa na Veľkej 
homoli má každú pätku zaliatu 
zvlášť v malom betónovom od-
liatku a jej stabilitu zabezpeču-
jú hlavne bočné oceľové laná. 
Tento typ rozhľadne vôbec nie 
je lacný. Výstavba „Myjavskej” 
rozhľadne stála v roku 2010 su-
mu 195.576,00 eur, čo je pod-
statne viac ako plánovaná suma 
na výstavbu novej rozhľadne 

na Veľkej homoli. A i keď vek 
„Myjavskej” rozhľadne je me-
nej ako polovica veku existujú-
cej rozhľadne na Veľkej homo-
li, vstup na ňu je už dnes iba na 
vlastné nebezpečenstvo. 
čoskoro mesto Modra pred-
staví verejnosti projekt novej 
rozhľadne na Veľkej homoli. 
Jej vzhľad z diaľky by mal byť 
takmer rovnaký ako vzhľad sú-
časnej rozhľadne, z blízka však 
budú viditeľné určité rozdie-
ly v konštrukcii. Bude to však 
podstatne tuhšia stavba, kto-
rej základom stability nebudú 
bočné oceľové laná. Jej veľ-
kou výhodou bude aj možnosť 
vymeniť ktorýkoľvek jej diel 
bez potreby veľkých staveb-
ných mechanizmov. Verím, že 
bude návštevníkom Veľkej ho-
mole slúžiť omnoho dlhšie ako 
súčasná rozhľadňa. Nostalgia 
Milana Ružeka za rozhľadňou, 
ktorej venoval kus svojho ži-
vota, je pochopiteľná. Ale mu-
sí pochopiť aj on, že pre nostal-
giu nikto zo zodpovedných za 
projekt, výstavbu, kolaudáciu 
a prevádzku rozhľadne nebude 
riskovať ľudské životy a nedá 
sa zavrieť. A nálepkovanie všet-
kých, ktorí s ním nesúhlasia, za 
diktátorov či vševedkov na tom 
nič nezmení.

Ing. Ján JAŠEK,
poslanec MsZ v Modre

Na fotografiách: umiestnenie 
Rozhľadne Myjava; uchytenie 
pätiek Myjava; uchytenie pätiek 
Homola.
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Letný tábor Školského klubu Kamarát
Cez prázdniny sa opäť otvorili brány Školského klubu detí Ka-
marát pri ZŠ Vajanského, aby spolu začali prázdniny v dennom 
tábore. Prvý júlový týždeň sa niesol v duchu zážitkov a výletov.

Po týždňoch strávených počas 
roka v laviciach sa deti poriad-
ne rozhýbali pri tu-
ristickej vychádzke 
zo Zochovej chaty 
na čermákovu lúku, 
kde sa poriadne vy-
šantili pri futbale, lop-
tových hrách alebo 
hrou v lese. V utorok 
sme navštívili Mini-
farmu v Lubini. Deti 
sa oboznámili s cho-
vom domácich a exo-
tických zvierat, mohli 
nakŕmiť nenásytné 

kozičky, ovečky, lamy a o zábavu 
bolo postarané vo vodnom parku, 

ktorý je súčasťou minifarmy. 
Po krátkom jednodňovom voľne 
sme načerpali energiu a vybrali 
sme sa na Alifarmu do Vinosad. 
Videli sme rôzne domáce zvierat-
ká a kačky a husi nám s hrdosťou 

predviedli mláďatká. 
Ozdobou Alifarmy je 
ťava Ali, ktorá si s ra-
dosťou pochutnávala 
na dobrotách. Netra-
dičným zážitkom bo-
lo spoznávanie cho-
vu včiel a odvážlivci, 
bezpečne oblečení 
proti zvedavým vče-
lám, si mohli zblízka 
prezrieť včelnicu. 
Letný tábor sme za-
končili v Modre. Veľ-

mi zaujímavá bola návšteva 
Vinohradníckeho a poľnohospo-
dárskeho družstva, deti si mohli 
zblízka popozerať jalovice a aj 
malé teliatko Miška. Dozvede-
li sa mnoho zaujímavostí o cho-
de družstva a takisto sa deti zo-
známili s technikou používanou 
v družstve, pri prácach na po-
liach. To, že náš Kamarát je po-
riadne ťažký, sme sa presvedči-
li pri odchode z družstva, vážili 
sme spolu viac ako jednu tonu. 
Ako príjemné osvieženie sme 
zvolili výbornú zmrzlinu a tábor 
sme zakončili v Kine Mier pri 
rozprávke Dobrodružstvo pod 
hladinou. 
Radi by sme poďakovali všet-
kým, ktorí sa pričinili o to, aby 
bol denný letný tábor pre deti za-
ujímavý a plný zážitkov.

(kk)

Ďakujeme vám všetkým
Dvadsiateho prvého júna bol v našej škôlke na Sládkovičovej 
ul. veľký deň. Oslavovali sme sviatok našich otcov. Krátkym 
programom a vyrobenými darčekmi sme im spríjemnili tento 
deň. Angličtinári pod vedením lektorky nám v pripravenom 
pásme predviedli, čo sa počas školského roka naučili a čo už 
všetko vedia po anglicky.

Na záver sa s nami rozlúčili 
naši predškoláci z triedy slnie-
čok a včielok. Veru, boli sme aj 
dojatí, keď piesňami a tablom, 
ktoré pomohli vyrobiť rodičia 
dali vedieť, že v septembri ich 
už čaká školský zvonček. Na 
druhý deň s hrdosťou, spolu 
so svojimi učiteľkami, odniesli 

tablo do Cafe Modur, kde ich 
pri tejto udalosti pán Trnovec 
odmenil zmrzlinou. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli svoj-
im nápadom a ochotou deťom 
spríjemniť posledné dni v škôl-
ke.

Petra SMOLENICKÁ, 
učiteľka MŠ Sládkovičova 

Ďakujeme, Revia...
Malokarpatská komunitná nadácia Revia v uplynulom školskom 
roku finančne podporila projekty realizované v ZŠ Ľ. Štúra „VER 
mi, kompostovanie je užitočné“ a „Výroba animovaných filmov“. 

Vďaka tejto pomoci si žiaci tre-
tieho ročníka založili kompos-
tovisko. Chovom kalifornských 
dážďoviek ekologickým spôso-
bom premieňali biologický odpad 
v triede na kompost. Ten následne 
využívali na prihnojovanie kve-
tov. Žiaci sa zároveň zapojili do 
súťaže festival vedy a techniky. 
Poznatky, ktoré získali pozorova-
ním dážďoviek, spracovali do pro-
jektu a ten následne prezentovali 
pred odbornou porotou.

Žiaci ii. stupňa sa už niekoľko 
rokov učia vyrábať animované 
filmy a spoty. Tým sa zdokona-
ľujú nielen v zmysluplnom vy-
žívaní informačných technoló-
gií, ale zároveň sa nenásilnou 
formou oboznamujú s rizikami 
digitálnych technológií, či s dô-
ležitosťou ochrany autorských 
práv a duševného vlastníctva. 
filmy sú zasielané do rozličných 
súťaží. Žiaci sa s nimi umiestňujú 
na popredných miestach. (set)
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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
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Bratislavský samosprávny kraj začal 
s rekonštrukciou kaštieľa 
Bratislavský samosprávny kraj začal s postupnou rekonštruk-
ciou Národnej kultúrnej pamiatky - Kaštieľ v Modre, ktorý je 
sídlom Malokarpatského osvetového strediska. Prvým krokom 
bola oprava oporného múru v areáli záhrady Kaštieľa, ktorý 
bol ohrozovaný najmä zosuvom pôdy a koreňovým systémom 
stromov. Vzhľadom na kultúrnu hodnotu a pamiatkovú zónu 
ostal zachovaný pôvodný tvar aj rozmery stáročného schodiska.

„Modranský Kaštieľ čaká podľa 
všetkého už na jeseň rozsiahla re-
konštrukcia a do dvoch rokov by 
sa z neho malo stať kultúrne cen-

trum celého regiónu. Po rekon-
štrukcii tu svoje miesto nájdu 
neziskovky, vinári, ale aj ožive-
ná majolika, ktorá je kultúrnym 

dedičstvom Modry a okolia. Za-
čali sme oporným múrom a scho-
diskom, ktoré už hrozili zosuvom. 
Najdôležitejšia bola kvalitná 
hydroizolácia, nakoľko nad mú-
rom pokračuje svah,“ predostrel 
zámery predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Pavol Fre-
šo.
Komplexná rekonštrukcia by 
mala byť hradená z eurofon-
dov z Programu spolupráce In-
terreg V-A SK - AT. Z vlastných 
zdrojov však najskôr župa opra-
vila jestvujúci oporný kamen-
ný múr a priľahlé schodisko. 
Tie bolo potrebné rekonštruovať 
z dôvodu erózie okolitého svahu 
a pôsobením koreňového systé-
mu dnes už vzrastlých stromov. 
Keďže samotný Kaštieľ a jeho 
okolie sa nachádza v pamiatko-
vej zóne, musel mať múr aj scho-
disko po rekonštrukcii zachovaný 
jestvujúci tvar a jednotlivé roz-
mery. Rekonštrukcie pozostávali 
z odkopania jestvujúceho múra 

po hĺbku novej základovej špáry 
a následného zosilnenia novým 
železobetónovým oporným mú-
rom s priznaným obkladom z lo-
mového kameňa. Betónové scho-
disko bolo demontované v celom 
rozsahu. Nové schodisko je zho-
tovené ako replika pôvodné-
ho schodiska. Celkové náklady 
dosiahli výšku 167 699,76 eur 
s DPh. 
Sídlo Malokarpatského osve-
tového strediska, modranský 
Kaštieľ, tak prechádza postupnou 
rekonštrukciou. Po schválení eu-
rofondov bude župa pokračovať 
v prebudovaní Národnej kultúr-
nej pamiatky na Kultúrno-krea-
tívne centrum regiónu.  (bsk)

BSK: Ocenenia Sociálny čin roka 
Kreativita, efektivita, cielenosť aktivít, kvalita poskytovania 
služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov - aj to 
sú atribúty, na základe ktorých sa aj tento rok budú hodnotiť 
a odovzdávať ocenenia Sociálny čin roka. Na tieto kritériá pri-
hliada aj Bratislavský samosprávny kraj. 

Udeľovanie týchto ocenení 
uskutočňuje od roku 2003 Mi-
nisterstvo práce, sociálnych ve-
cí a rodiny Slovenskej republi-
ky. Na ocenenie za Sociálny čin 
roka je možné navrhnúť ktoré-
koľvek zariadenie, obec, mesto, 
neziskovú organizáciu, práv-
nickú či fyzickú osobu, kto-
rá akýmkoľvek výnimočným 
a humánnym spôsobom, nad rá-
mec svojich pracovných povin-
ností, bola nápomocná. „Bra-
tislavský samosprávny kraj 
oceňuje prácu ľudí v sociálnej 
oblasti, ktorá je veľakrát nao-
zaj psychicky aj fyzicky náročná 
a aj morálne odmeniť, oceniť 
a povzbudiť týchto ľudí je veľ-

mi dôležité. Preto takisto každý 
rok udeľuje ocenenia najlepším 
pracovníkom v sociálnej oblas-
ti. Má to pozitívny ohlas a pô-
sobí to ako motivácia 
pre ich ďalšiu prácu, 
ale aj pre skvalitňova-
nie poskytovania soci-
álnych služieb, ktoré je 
pre Bratislavský kraj 
dlhodobou prioritou,“ 
vyjadril sa predseda 
Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol 
Frešo. 
Na základe návrhu ko-
misie získajú ocenenie 
Sociálny čin roka 2017 
tie subjekty, ktoré v ro-

ku 2016 vykonali mimoriadne 
humánnu a originálnu sociálnu 
aktivitu pre ktorúkoľvek zne-
výhodnenú skupinu ľudí (deti, 
starší ľudia, ťažko zdravotne 
postihnutí, atď.) Ocenení budú 
aj zamestnanci detských domo-
vov, zamestnanci oddelení soci-
álnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny a za-
mestnanci neštátnych akredi-
tovaných subjektov detských 
domovov a sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kura-
tely. 
Návrhy nominácií subjektov na 
Sociálny čin roka treba posie-
lať prostredníctvom vyplnenej 
prihlášky do 7. septembra 2017 
na e-mailovú adresu okv@em-
ployment.gov.sk alebo na ad-
resu: Ministerstvo práce, soci-

álnych vecí a rodiny 
SR, tlačový a komu-
nikačný odbor, Špi-
tálska 4, 6, 8, 816 43 
Bratislava. Vyplnenú 
prihlášku môžu poslať 
obce, fyzické osoby, 
občianske združenia, 
neziskové organizácie, 
nadácie, štátne orga-
nizácie, štátne orgány, 
vyššie územné celky, 
podnikateľské subjek-
ty alebo cirkevné orga-
nizácie. (bsk)
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Krúžky CVČ
Tak, ako aj každoročne modran-
ské Centrum voľného času sa sta-
rá o program pre naše deti a to 
počas celého školského roka. Už 
teraz sú pripravení na svojich stá-
lych, ale najmä nových kamará-
tov. Pribudlo viacero zaujímavých 
krúžkov a stretnutí, noví animáto-
ri a lektori, nové zážitky a spozná-
vania. Centrum voľného času sa 
zaoberá oblasťami: spoločensko-
-vedná, spoločensko-pastoračná, 
vzdelávacia, prírodovedná, kul-
túrna, športová, technická, klubo-
vá a iné.
Krúžkov je neúrekom, preto ich 
presný zoznam spoločne s pod-
robným popisom každého a pod-
mienkami nájdete priamo v Cen-
tre na Štúrovej ulici alebo v pekne 
spracovanom propagačnom bu-
letine, na web stránke www.scv-
cmodra.sk alebo sa môžete pria-
mo obrátiť na pani riaditeľku 
centra eriku Strelingerovú. (red)

Máte doma malé dieťatko?
Trávte s ním čas v Materskom centre Modráčik
Aj po lete sme tu pre vás, v materskom centre Modráčik. Na-
bití energiou, nápadmi a inšpiráciami sa už tento mesiac na-
plno rozbehneme po oddychovom prázdninovom režime. Pre 
najmenších a ich maminy pripravujeme bohatý dopoludňajší 
program. Každý si môže prísť na svoje. Veď posúďte sami.

Tvorivé dielničky malých 
zvedavých rúčok, niekedy aj 
špinavých, no to k tomu patrí.
Pohybové aktivity pre naj-
menších. Rozvoj pohybu, mo-
toriky a k tomu veľa zábavy 
a smiechu. 
„Nosím Ťa“ - nosičské 
stretnutia plné zaujímavých 
tém, hostí a noviniek
Matkou čoskoro alebo doj-
čené dieťatko? Poradenstvo 
s laktačnou poradkyňou pre 
budúce či dojčiace matky
Aj mama potrebuje reset 

a máme ho vo forme strečingu 
a príjemného cvičenia, samo-
zrejme v prítomnosti detvá-
kov. Ako inak?
Každá z nás sa potrebuje odre-
agovať, akosi realizovať. Bez 
detí, pracovných, domácich 
povinností. či matka, Katka, 
manažérka, priateľka... Piat-
kové večerné „Tvorivé ja“ 
povedú tvorivé duše, jed-
noznačne. helena horváthová 
z kreatívneho obchodíku Fol-
ly a Zuzana frňová z dielne 
Rukodielňa u Zuzky. Nech sa 

páči, termíny stretnutí:
22. 9.: jesenná dekorácia tech-
nikou quilling
13. 10.: šikovný háčik, šikov-
ný košíček
24. 11.: adventná ozdoba 
technikou falošný patchwork
15. 12.: zdobené vianočné 
medovníčky 
Všetky večery sú pripravo-
vané aj pre neskúsených zve-
davcov. Tak sa netreba báť, 
stačí prísť a odniesť si do-
mov vlastnú tvorbu. 
Sledujte nás na www.face-
b o o k . c o m / M C M o d r á č i k . 
Akékoľvek otázky a bližšie 
informácie vám poskytneme 
na telefónnom čísle 0910 459 
668 alebo e-mailom mcmod-
racik@gmail.com.

Veronika 
HEVIEROVÁ, 

za mamičky

Moje leto s Amavetom v Chorvátsku
V polovici prázdnin som sa ja, Marek Blecha, zúčastnil letné-
ho tábora v Chorvátsku, ktorý organizoval Amavet klub 944 
Impulz a ktorý som mohol navštíviť vďaka podpore asociá-
cie Amavet - Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Cestova-
li sme večer autobusom a sedel som vzadu. Cesta bola dlhá 
a náročná, v autobuse som sa nevedel vyspať. 

Po zobudení sa mi naskytol 
nádherný pohľad na okoli-
tú krajinu a len čo som vy-
stúpil z autobusu, ohlušil ma 
zvuk cikád. Keď sme prišli 
do kempu, veľmi sa mi páčili 
mobilné domčeky. Ubytovali 
sme sa a delegát nám dal in-
štrukcie a potom som koneč-
ne išiel na pláž. 
Bolo pekné to prepojenie 
s morom a prírodou. V tábore 
sme mávali rozcvičku, hráva-
li sme ping-pong, bedminton 
alebo sme sa len tak rozprá-
vali. Okrem toho sme čas ve-
novali tvorivým dielňam, vy-
rábali náramky prežitia (z 
paracordu), gélové sviečky a iné 
spomienkové predmety. Po ve-
čeroch mala naša animátorka 
pripravené zaujímavé prezentá-
cie venované prírode, alebo sme 
s ňou robili rôzne pokusy. inoke-
dy sme pozerali zaujímavý film 

v našom kempe na premietacom 
plátne. Pre našu zábavu sa orga-
nizoval orientačný beh po kem-
pe alebo sme hrali volejbal, či 
basketbal a iné hry. Zúčastnili 
sme sa zaujímavých výletov do 
blízkeho (Brela - skákacie hra-

dy vo vode), ale aj vzdialenej-
šieho okolia. Najlepší zážitok 
pre mňa bol splav na rafte na 
rieke Cetina. Veľmi pekný zá-
žitok mám z výletu na lodi, keď 
sme išli do blízkeho mesta Ma-
karska, lebo sme išli večer a ja 

som sa prvýkrát plavil na lodi. 
Potom sme sa ešte raz plavili na 
lodi na ostrov Brač. Je to pekný 
ostrov, kde nám pripravili chut-
nú makrelu. Zbytky jedla sme 
hádzali rybám a čajkám a sledo-
vali sme, ako jedia. Veľká zába-

va bola, keď sme si dali preteky 
na nafukovačkách po dvojiciach 
vo vode. 
Po návrate z výletu sme navští-
vili aj jednu miestnu diskoté-
ku, kde pustili hudbu iba pre 
nás. V sobotu, v deň odchodu, 
sme sa zbalili, upratali mobilné 
domčeky a išli sme ešte k vo-
de. Ja som väčšinou hral kar-

ty. Keď sme sa viezli naspäť 
na Slovensko, zdalo sa mi, že 
v autobuse bolo viac zábavy, 
než keď sme išli tam, oveľa 
viac sme si spievali a aj sa mi 
lepšie spalo. A ešte jedna po-
známka - zmrzlinu tam majú 
vynikajúcu!
Som veľmi spokojný s tým-
to fantastickým táborom, 
našiel som si nových ka-
marátov a prvýkrát vo svo-
jom živote som bol pri mo-
ri. Chcem sa celej asociácii 
Amavet veľmi poďakovať, 
nesmierne si vážim možnosť, 
ktorú som dostal.

Marek BLECHA, 
žiak základnej školy 
na Vajanského ulici

Na fotografii: Marek (vľa-
vo) v spoločnosti kamarátov z 
Amavet klubu si užíval horúce 
dni v Chorvátsku.
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Čo a kde nájdete na vinobraní 
Vinobraním ožije celé mesto, jeho ulice, dvory i pivnice. Mesto 
Modra sústreďuje program slávností na tri hlavné scény: Vino-
hradnícky dvor na Štúrovej 51, Hlavné pódium na námestí Ľ. Štú-
ra a komornejšia scéna v Komunitnej záhrade na Štúrovej 59. Je-
dinečnosť osláv dotvoria miestni vinári, majitelia domov, dvorov, 
pivníc a ateliérov, ktorí uvítajú a pohostia svojich návštevníkov. 

Vinohradnícky dvor 
Upravením nádvoria historickej 
radnice sme vytvorili priestor, 
ktorý predstavuje tradičné prv-
ky oberačiek. Bude to srdce 
podujatia s ponukou toho naj-
lepšieho z Modry: burčiaku, ví-
na, muštov, hrozna a pravých 
vinohradníckych domácich je-
dál z kuchyne Farmy pod Gaš-
tankou. Zažijete komentované 
ukážky prešovania, ochutnáte 
čerstvo vylisovaný mušt alebo 
vína od vinárov zo spolku Vin-
cúr. Súčasťou priestoru bude 
aj otvorená historická mestská 
pivnica s verejnou degustáciou 
vín zo súťaže Víno Modranské-
ho vinobrania. 

Hlavné pódium 
Vyvrcholením oberačkových 
slávností bola vždy aj „muzi-
ka”. Väčšie koncerty sa budú 
konať na pódiu na námestí. Pia-
tok bude patriť modranským 
kapelám, sobotňajší program je 
žánrovo pestrý a jeho vyvrcho-
lením bude alegorický sprie-
vod i večerný ohňostroj. Nede-
ľa bude pokojnejšia s bohatou 
ponukou prevažne dychových 
súborov. Jedným z najkrajších 
zážitkov vinobrania bude šty-
lizovaný alegorický sprievod 
- Posledná lajtra. Tento sym-

bol ukončenia oberačiek tvorí 
množstvo miestnych ochotní-
kov a dobrovoľníkov. Sprievod 
smeruje od evanjelických kos-
tolov k hlavnému pódiu, odkiaľ 
ho bude komentovať moderátor 
tohtoročného vinobrania Mar-
tin Žák. 

Komunitná záhrada 
Dvor na Štúrovej ulici s mož-
nosťou prechodu za mestské 
hradby bude cez deň fungo-
vať ako detská scéna s progra-
mom pre rodiny s deťmi a večer 
ako vedľajšie hudobné pódium 
s ponukou komornejších a al-
ternatívnejších koncertov. 

Slamené ihrisko 
Na podujatí opäť nájdete fan-
tastickú slamenú architektú-
ru z dielne združenia ArTUR 
postavenú zo slamených blo-
kov od nášho Vinohradníckeho 
družstva. Veľké prírodné ihris-
ko tento rok nájdete pred Kul-
túrnym domom na Sokolskej 
ulici. Ako správne a bezpečne 
skákať nám prídu ukázať chala-
ni zo združenia Parkour Brati-
slava (v sobotu o 18.00). 

Výstavy 
Na množstvo a všestrannosť 
výstav počas vinobrania sme 

v Modre pyšní. Ak sa chcete 
dozvedieť viac o modranskom 
vinohradníctve, pozývame vás 
na výstavu fotografií Pavla Po-
rubana a Slavomíra Štepánka - 
Modranský chotár, ktorá vznik-
la pri príležitosti vinobrania. 
Nebudú chýbať výstavy kera-
miky, výtvarného umenia, stá-
le expozície v Múzeu Ľ. Štúra 
či historické traktory v uliciach 
mesta. Mesto a celé podujatie 
si budete môcť pozrieť v plnej 
kráse aj z mestskej veže. 

Remeselný trh 
a gastro stánky 

Trh s remeselnými výrobkami 
nájdete na námestí. Pripravi-
li sme pre vás aj chutné gastro 
a ponuku lahodného vínka či 
burčiaku od našich miestnych 
vinárov. Dukelská ulica bude 
patriť typickému občerstveniu 
a južná časť námestia zasa tr-
hovníkom. 

Infostan Mesta Modry
Potrebujete poradiť? Stratil sa 

vám niekto alebo niečo? Na 
tento účel mesto Modra zriadi-
lo infostan na Štúrovej 59 (pred 
Kanceláriou prvého kontak-
tu). Nájdete tu komplexné in-
formácie o priebehu podujatia, 
turistické informácie z oblasti 
cestovného ruchu, propagačné 
materiály, dobrovoľnú zbierku 
na Rozhľadňu na Veľkej homo-
li, straty a nálezy. Vzhľadom 
na veľký záujem o prehliadku 
mestskej veže si budete môcť 
v infostane zakúpiť vstupenku 
s konkrétnym časom prehliad-
ky. Vstupné bude dobrovoľné 
a bude použité na opravu mest-
skej veže. V rámci vinobranie 
bude zriadená telefonická linka 
+421 911 035 783 prístupná po-
čas celého podujatia.

Ďalšie informácie
Uvedený program, mapu pod-
ujatia, charakteristiku jednot-
livých zón a všetky dôležité 
kontakty nájdete aj na webovej 
stránke vytvorenej k podujatiu: 
www.modranskevinobranie.sk.

Marcela KVETKOVÁ 
a Ján SKLENÁR, 

KC Modra
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SPRIEVODNÝ PROGRAM
SLAMENÉ IHRISKO 
 jedinečné slamené ihrisko z dielne ArTUR, piatok – nedeľa
 Parkour workshop pre malých aj veľkých tracerov s OZ Parkour
 Bratislava, sobota 18:00 h

INFOSTAN Mesta Modra 
 informačný uzol, straty a nálezy, piatok – nedeľa 

STRETNUTIE PRI DUCHOVNOM SLOVE  
 Sv. omša, farský kostol sv. Štefana kráľa, nedeľa 7:30, 10:30 
 Služby Božie, Evanjelický kostol, nedeľa 9:30 

NEMECKÝ EVANJELICKÝ KOSTOL 
 Koncert speváckeho zboru JERONÝM (ČR), sobota 18:00 

LIPOVÁ ALEJA
 Mercedes-Benz Tour 2017, prehliadka veteránov,  
 piatok 12:30 – 14:30
 Ukážka výcviku psov, Kynologický klub J. Stolárika Modra, 
 sobota 17:00

VÝSTAVY / galérie / pamiatky  
G1 Historická radnica: Modranský chotár; J. Franko a M. Liška 
G2 Mestská veža, vyhliadka a výstava Časopriestor 
 (Pavol Šima Juríček) 

G3 SNM – Múzeum Ľ. Štúra
G4 Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Galéria Ignáca Bizmayera 
G5 Renesančný mlyn SODOMA VÍNO – VaPD Modra
G6 Pavol Šima Juríček, Galéria vo dvore
G7 Historické traktory, Oldtimer Traktor, rodina Matuškovičovcov 
G8 Nemecký evanjelický kostol, Výstava Otvorené dvere 2017 
G9 Modranský sirotinec, Výstava mladých umelcov

VÍNNE PIVNICE, viechy a muzika vo dvoroch 
 VINÁRSTVO FIALA, koncert Park@Waves, sobota 15:00
 VINOHRADNÍCKY dvor U ŠEBOV, modranské víno a niečo pod zub
 U PRADEDA, VÍNO Z MODRY – ochutnávka vín modranských
 vinárov, piatok 16:00 – 22:00, sobota 13:00 – 22:00  
 VINÁRSTVO KOVÁČ, modranské víno a niečo pod zub
 PAVÚK WINE RESTAURANT, reštaurácia a vínna pivnica
 STARÝ DOM, reštaurácia a vináreň 
 Renesančný mlyn SODOMA VÍNO – VaPD Modra, vináreň 
 a prehliadky mlyna, piatok a sobota 
 KLUBOVŇA JAMA, pohostinstvo, koncert Senátori, piatok 20:00,
 LL/DJ, sobota 20:00, hudba Gipsy čáve, sobota 23:00
 APPOLO CLUB, pohostinstvo, koncert Stop Band, piatok 19:00

KOLOTOČE, Dukelská ulica, piatok – nedeľa 

Zmena programu vyhradená.

piatok 15. 9. 2017
 VINOHRADNÍCKY DVOR 

 historická radnica,
 Štúrova 54
17:00 slávnostné otvorenie  
 Modranského vinobrania
17:30 odovzdanie cien súťaže Víno 
 Modranského vinobrania 
18:00 otvorenie výstavy Modranský chotár
18:00 – 22:00 Verejná ochutnávka vín
 zo súťaže Víno Modranského
 vinobrania, mestská pivnica

 HLAVNÉ PÓDIUM
 námestie, Štúrova ul. 
18:00 – 19:00 Stará jedáleň
20:00 – 21:00 B U K AS OV Ý M AS Í V 
22:00 – 23:00 PiiJem&Matelko&Malevil

 KOMUNITNÁ ZÁHRADA
 vedľajšie pódium, Štúrova 59  
19:00 – 20:00 Brajgel
21:00 – 22:00 ZVA 12-28 Band 

sobota 16. 9. 2017
 VINOHRADNÍCKY DVOR 

 historická radnica
11:00 Prešovačka – komentovaná ukážka 
 lisovania hrozna, podávanie muštu
12:00 – 22:00 Verejná ochutnávka vín, 
 mestská pivnica
12:30 Zbor Záruby, mužský spevácky
 zbor z Orešian
14:00 Prešovačka – komentovaná ukážka 
 lisovania hrozna, podávanie muštu
17:00 Prešovačka – komentovaná ukážka 
 lisovania hrozna, podávanie muštu
18:00 Šenkvická muzika hrá do spevu 
 i do tanca

 HLAVNÉ PÓDIUM
 námestie
11:30 Detský folklórny súbor Magdalénka
13:00 Muzička 
15:00 Alegorický sprievod 
 POSLEDNÁ LAJTRA
17:00 Hrdza 
19:00 B I L LY BA R M A N 
21:00 ohňostroj
21:15 Solid Move
23:00 DJ Carlo (FUN rádio)

 KOMUNITNÁ ZÁHRADA
 vedľajšie pódium
11:00 Blueband – školská kapela ZUŠ Modra
12:00 Divadelné predstavenie Literárno-
 dramatického odboru ZUŠ Modra
13:00 – 18:00 Divadelný rebriniak – pestrý 
 program pre deti, divadielko, škola 
 žonglovania, hry 
18:30 WoodPack - workshop s inovatívnym 
 nástrojom Borisa Čellára 
20:00 Lucia Lužinská & Quintessence
22:00 Bad Karma Boy 

nedeľa 17. 9. 2017
 VINOHRADNÍCKY DVOR 

 historická radnica
11:30 Prešovačka – komentovaná ukážka 
 lisovania hrozna, podávanie muštu
12:00 – 19:00 Verejná ochutnávka vín,
 mestská pivnica
13:00 Rastislavická konopa – spev. skupina 
14:30 Rok vo vinici – tematické
 vinohradnícke pásmo a predstavenie 
 tradičného kroja 
 z Modry – Kráľovej, ĽUSK 
16:00 Vieska a Tanečný dom, muzika 
 a tancovačka (s lektorkami)  
 na ľudovú nôtu

 HLAVNÉ PÓDIUM
 námestie
12:00 Dychová hudba Záhorienka 
14:00 KRISTÍNA
16:00 Swingless Jazz Ensemble
18:00 K ATA R I N A KO RC E K & BA N D 

 KOMUNITNÁ ZÁHRADA
 vedľajšie pódium 
11:00 Švihadlo – športový workshop 
 s Jump Rope
12:00 Kenshin-tachi – ukážka historického
 japonského šermu
13:00 Chůdadlo (CZ): Rómeo a Júlia,
 predstavenie pre deti
14:00 Tanečná skupina ADT crew – workshop 
 a vystúpenie  
15:00 – 16:30 Chůdadlo: Fangle,
 akrobatická komediálna show,
 žonglovanie 
15:00 – 18:00 Tvorivé dielne pre rodiny 
 s deťmi, OZ Modruša
17:00 Chůdadlo (CZ): Rómeo a Júlia,
 predstavenie pre deti

Program
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Zmena organizácie dopravy počas Vinobrania
Modranské vinobranie patrí k najnavštevovanejším poduja-
tiam v našom meste. Obyvatelia sa aj tento rok musia pripra-
viť na dočasné obmedzenia a zmeny v organizácii dopravy. 
Prosíme vodičov aj chodcov o trpezlivosť a vzájomnú spo-
luprácu. Veríme, že tradičné oberačkové slávnosti spoločne 
prežijeme v pohode a príjemnej atmosfére.

Úplná uzávierka
Od štvrtka 14. septembra až do 
pondelka 18. septembra platí 
uzávierka a obchádzka mesta. 
Uzavretá bude Dukelská uli-
ca od križovatky s ulicami Ka-
linčiakova a Štefánikova až po 
hornú bránu. Rovnako Štúrova 
ulica od slovenského evanjelic-
kého kostola po rímsko-kato-
lícky kostol sv. Štefana. úplná 
uzávierka sa týka aj ulíc: Sokol-
ská, Kukučínova a Moyzesova. 
Doprava povedie po vyznačenej 
obchádzkovej trase.
Prosíme obyvateľov uzatvore-
nej zóny, aby uvoľnili všetky 
parkovacie plochy a to najne-
skôr do štvrtka 14. septembra 
do 11.00 h. Odporúčame nájsť 
si náhradné parkovacie miesta 

mimo uzatvorenej zóny, alebo 
parkovať svoje autá v podbrá-
niach a dvoroch. Vopred ďaku-
jeme za ústretovosť a rešpekto-
vanie hodín, počas ktorých je 
povolený vjazd vozidiel do uza-
tvorenej zóny.

Vstup do 
uzatvorenej zóny

Do uzatvorenej zóny sa dosta-
nú tí obyvatelia Modry, kto-
rí majú trvalý pobyt v uzatvo-
rených uliciach a preukážu sa 
občianskym preukazom. Tým, 
ktorí nemajú trvalý pobyt 
v uzatvorenej zóne (napríklad 
zabezpečujú zásobovanie ob-
chodných prevádzok alebo ma-
jú prechodný pobyt v zóne), 
vydá povolenie na vjazd mesto 

Modra v kancelárii prvého 
kontaktu na Štúrovej ul. č. 59. 
Prosíme prevádzkovateľov ob-
chodov v uzatvorenej zóne, 
aby si zabezpečili zásobova-
nie svojich prevádzok v piatok 
(15. septembra) a v sobotu (16. 
septembra) do 10.00 h.

Kontrolovaný vstup 
do uzatvorenej zóny 

počas vinobrania
• Piatok, 15. september 2017 
do 10.00 h
• Sobota, 16. september 2017 
do 10.00 h
• Nedeľa, 17. september 2017 
do 10.00 h
• Pondelok, 18. september 
2017 do 12.00 h

Trasa obchádzky
• Smer Trnava z Bratislavy 
po uliciach - Štefánikova, Ka-
linčiakova, Dr. Bodického, 
Kuzmányho, Baštová, horná
• Smer Trnava zo Šenkvíc po 
uliciach - Šúrska, Štefánikova, 

Kalinčiakova, Dr. Bodického, 
Kuzmányho, Baštová, horná
• Smer Bratislava z Trnavy po 
uliciach - horná, Baštová, Vi-
nárska, Dr. Bodického, Kalin-
čiakova, Štefánikova

Autobusové spoje
Autobusy budú premávať v ča-
se uzatvorenia a obchádzky 
mesta (od štvrtka 14. septembra 
12.00 h. do pondelka 18. sep-
tembra 2017 12.00 h.) po zme-
nenej obchádzkovej trase. Za-
stávky SAD na Dukelskej ulici 
a Štúrovej ulici budú zrušené 
a preložené pred kino Mier. Za-
stávka pred evanjelickým kos-
tolom do Šenkvíc bude zrušená, 
v prevádzke zostane zastávka 
na Dolnej ulici pri BVS a Slo-
venskej ľudovej majolike, ako 
aj na Šúrskej ulici pred obchod-
ným domom Billa. Ostatné za-
stávky sa nemenia.

Mgr. K. RUŽEKOVÁ POL-
TÁRSKA, referent správy 

a evidencie majetku

Víno Modranského vinobrania 2017
Tento rok budú vinári z modranského chotára opäť súťažiť 
so svojimi vínami o cenu Šampión Modranského vinobrania 
a o ďalšie významné ocenenia. Preto neváhajte a prihlasujte 
svoju najlepšiu produkciu do súťaže aj vy. Na slávnostnom 
vyhodnotení 15. septembra sa dozvieme mená víťazných vi-
nárstiev a prechutnáme najlepšie vína na verejnej degustácii 
v mestskej pivnici pod historickou radnicou.

Vlani sa do súťaže zapojilo 33 
vinárov s 85 súťažnými vzor-
kami. Preto sa organizátori - 
Mesto Modra v spolupráci so 
Strednou odbornou školou vi-
nársko-ovocinárskou v Mod-
re a obcami Šenkvice, Vino-
sady, Dubová, Vištuk a Píla, 
rozhodli pokračovať ďalším 
ročníkom. Rozšírili súťaž-
né kategórie o ružové vína 
a v bielych o vína polosladké 
a sladké.

Prihlášky 
do 31. augusta

Zber súťažných vzoriek bude 
prebiehať v dňoch 21. 8., 24. 8., 
28. 8. a 31. 8. 2017 medzi 17.30 

a 19.30 h. v pivnici pod kance-
láriou prvého kontaktu Msú na 
Štúrovej 59, Modra. Z každej 
prihlásenej vzorky musí súťa-
žiaci dodať 6 fliaš (0,75l, 0,50l) 
s označením výrobcu, s názvom 
vína, označením kategórie, roč-
níka a prívlastku.

Len vína 
z Modranského rajónu
Do súťaže a verejnej prehliad-
ky možno prihlásiť len vína 
z Modranského vinohradníc-
keho rajónu (mesto Modra, 
obce Šenkvice, Vinosady, Du-
bová, Vištuk a Píla). Podmien-
kou je, aby mal vinohradník, 
vinár či výrobca na sklade mi-

nimálne 200 l prihláseného ví-
na. Za vzorku, ktorá predsta-
vuje 6 fliaš sa neplatí. Vzorky 
zostávajú vo vlastníctve orga-
nizátora.

Hodnotenie na 
odbornej degustácii

Súťažné vína budú hodnotiť 
dve 5-členné komisie zosta-
vené z renomovaných znal-
cov v odbore. Odbornú de-
gustáciu povedie prof. Ing. 
fedor Malík DrSc. Mená víťa-
zov sa dozvieme na slávnost-
nom odovzdávaní ocenení 15. 
septembra v historickej radni-
ci o 17.30 h. Verejnosť môže 
najlepšie vína ochutnať až do 
17. septembra v mestskej piv-
nici pod historickou radnicou.
 

Ocenenia
Šampión VMV - víno s naj-
vyšším počtom bodov

Víťazi jednotlivých kategórií
• Vína tiché biele suché a po-
losuché (zv. cukor do 12 g/l) 
• Vína tiché biele polosladké 
a sladké (zv. cukor nad 12 g/l) 
• Vína ružové suché a polosu-
ché (zv. cukor do 12 g/l)
• Vína červené suché a polo-
suché (zv. cukor do 12g/l) 

Špeciálne ocenenia
• Cena Doc. Ing. Jána Farka-
ša, CSc. - za najvyššie ocene-
né víno odrody Tramín červe-
ný
• Cena Vincenta Šikulu - za 
najvyššie ocenené víno odro-
dy Veltlínske zelené (Zelený 
muškátel, Zelenák)
• Cena Gašpara Kišoňa - za 
najvyššie ocenené víno odro-
dy Rulandské biele
Štatút súťaže a prehliadky 
Víno Modranského vinobra-
nia 2017 nájdete na stránke 
www.modranskevinobranie.
sk. Kontakt: dominika.meny-
hartova@msumodra.sk, 0917 
462 087.
 Michal KVETKO
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Poďakovanie
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym za účasť na pohrebe nášho drahého 
otca, starého a prastarého otca Ivana Nosála, kto-
rý zomrel po krátkej ťažkej chorobe 30. júla 2017. 
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, 
ktorými ste nám pomohli zmierniť náš hlboký žiaľ nad stratou vzác-
neho človeka. Spomíname naňho v dobrom a s láskou! Syn ivan 
s rodinou, syn Patrik s rodinou a priateľka Marta Kernová s rodinou.

Nezabúdame
Odišiel si a všetkej ľudskej útechy márne sú slová. 
Každý rok spomíname na teba znova, útechu dodá-
va nám nádej a viera, že raz sa zídeme, veď láska 
neumiera. S bolesťou v srdci si pripomíname 15. 
výročie odchodu do večnosti nášho drahého manže-

la, otecka, deduška a brata františka Markoviča. Priatelia a známi, 
spomínajte s nami.

Spomienka
Odišiel tíško ako odchádza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. Nech s nami spomína kaž-
dý, kto ho mal rád. Dňa 30. 8. 2017 si pripomenie-
me 10. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca a dedka Jozefa Somorovského. S láskou spo-
mínajú manželka eva, syn Jozef a dcéry ivana a Zuzana s rodinami.

Spomienka
Dňa 4. 9. 2017 uplynie 25 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama a babička Mária Šuryo-
vá. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spo-
mienku. Dcéra Ľubica s rodinou.

Narodili sa
Bako Samuel 18. 7.
Gyepes Šimon 25. 7.
Kamišová emma Anna 25. 7.
Nižňanská eliška 5. 7.
Obrtlíková Diana 7. 7.
Rosochová Liliana 3. 7.
Sagmeister Michal 27. 7.
Valentovič iľja 11. 7.
Vančík Adam 18. 7.

Opustili nás
Kintlerová Mária, 90 r. 7. 7.
Kučera Ján, 60 r. 19. 7.
Petráš Michal, 89 r. 21. 7.
heribanová Mária, 70 r. 28. 7.
Škarčák Pavel, 81r. 29. 7.
Nosál ivan, 73 r. 30. 7.
Svrček Michal, 67 r. 16. 7.

Jubilanti
98 ročná

Sodomová Mária 8. 8.
90 roční

Bačová Paulína 7. 8.
Liberčanová Mária 18. 8.

80 roční
Bartošová Ružena 8. 8.
Kovačovičová irena 24. 8.

75 roční
Durgalová Jana 20. 8.
Masarovič Milan 28. 8.

70-roční
Brestičová Božena 22. 8.
Cíferský emil 18. 8.
Ciglán Branislav 28. 8.
černák Milan 30. 8.
Duban Alojz 18. 8.
Gavorníková Marta 15. 8.
Glasová Ľubica 15. 8.

SpoločenSká kronika

hajková Anna 11. 8.
ing. Kirchmayer Pavol 31. 8.
Koči Robert 15. 8.
Poruban Slavomír 7. 8.
Vrobel Benet 21. 8.
Záleská helena 11. 8.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
evidencia obyvateľov MsÚ

Zosobášili sa
Andrej Dinuš
a Mária Pavlíková 3. 6.
Martin Košut
a Gabriela Šafárová 10. 6.
Martin Maršo 
a Patrícia Gábrišová 10. 6.
Juraj Bondra
a ing. Natália Guldanová 10. 6.
Miloš Kopčík
a Michaela Bučeková 10. 6. 
Michal Nemec
a Renáta Uhrová 10. 6.
Miroslav černák
a ing. S. Tancošová 24. 6.
Peter Krajčo
a Natália Rešetková 1. 7.
erik Majba
a RNDr. Lucia Budinská 7. 7.
ing. Mgr. Juraj Baričič
a Kristína Juranová 21. 7.
Adam Pátrovič
a Denisa Antušková 22. 7.
Pavol Novák
a Ľudmila Tarásková 22. 7.
Štefan Rímeš
a Adela Šimonovičová 27. 7.

Eva HORNÁČKOVÁ, 
matrika

Vandalizmus v Modre
Napriek snahe väčšiny obyva-
teľov o udržiavanie poriadku 
a čistoty v meste sa nájdu ľudia, 
ktorým na kultivácii spoločného 
prostredia nezáleží. Poškodzujú 
mestský majetok a znepríjem-
ňujú esteticky aj funkčne život 
nám ostatným.
Lesy Modra evidujú poškode-
né a vyvrátené lavice, vytrh-
nutý bleskozvod, vylámané 
okenice a veľké množstvo od-

padkov v okolí horárne Široké. 
„Mrzí ma takýto prístup ľudí, 
pretože les a horáreň slúžia všet-
kým“, netajil rozčarovanie lesný 
hospodár a konateľ spoločnosti 
Lesy Modra s.r.o. Milan Gajar. 
Mesto preto v budúcnosti zváži 
uzamknutie vchodov do areálu 
a v spolupráci s mestskou polí-
ciou zabezpečí ich pravidelný 
monitoring, najmä počas víken-
dov. (msú, red)autoškola V.I.P.

MODRA, Vajanského 70, 0905 222 444

ponúka výcvik na sk. ”B”
za akciovú cenu 550 €

info: www.autoskolavip.sk ... sme tu pre Vás ...

Uzávierka Modranských zvestí
Septembrová uzávierka Modranských zvestí bude v stredu 20. sep-
tembra 2017 do dvanástej hodiny. (red)
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Elegantný piknik v Harmónii
Turistická sezóna v Modre Harmónii zvykne byť aj v týchto 
časoch slávnostne otváraná. Lúka Otčenáška na Okružnej uli-
ci sa 17. júna premenila na piknikovú lúku s dekami a košíkmi 
s dobrotami. Stretali sme elegantných pánov a krásne odeté 
dámy. Modranský piknik približuje návštevníkom dávnu his-
tóriu niekdajšieho turistického letoviska zo začiatku 20. storo-
čia, kedy Harmónia zažívala svoj rozkvet. 

Bola známym relaxačným 
miestom, ľudia k nám chodili 
dýchať čerstvý a zdravý vzduch 
a tráviť príjemné chvíle. O niečo 
podobné sa každý rok pokúša-
me práve podujatím Modranský 
piknik pod taktovkou KC Mod-
ra. Ani počas toho tohtoročného 
nechýbala slávnostná jazda rep-
liky prvého česko-slovenské-
ho auta Tatra Prezident z roku 
1897 autora Ladislava Csengela, 
jazda historických bicyklov zo 
zbierok združenia Tyrnaviave-

lo a Velo Orbis Majerov a syn 
alebo očakávaná módna dobo-
vá prehliadka. Okrem toho sme 
videli rodinné marionetové di-
vadielko a prišiel aj Charlie 
Chaplin v podaní Vlada Kulíš-
ka - jedného z najlepších európ-
skych imitátorov. Popoludní sme 
sa prešli aj s primátorom po his-
torických vilkách, maľovali sme 
s umelkyňou Jankou Lepejovou 
a počúvali hudbu zo šelakových 
gramoplatní. K tomu sme tanco-
vali swing, slowfoxtrot a tango. 

Zasvietili sme zbierku dobových 
svietidiel, zahrali si komické vý-
stupy z hier Voskovca a wericha 
a večer v tichu sme sledovali 
nemý film s klavírnym sprievo-
dom Petra Tarkaya a popri tom 
sme pozorovali hviezdy. V Mod-
re na júnovom pikniku sme ma-
li všetko, čo k takému pikniku 

patrí a azda platí to povestné, že 
„v Modre robia najlepší piknik“.
 (red)

Na fotografii: Charlie Chaplin 
alias Vlado Kulíšek bavil prí-
tomné dámy a pánov na pikniku 
aj počas dobovej módnej pre-
hliadky.

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

Výtvarníci úspešne reprezentujú kráľovskú Modru
Koncom mája sa uskutočnila vernisáž výstavy Salón výtvar-
níkov 2017 v Zoya Museum - Elesko Wine Park. Organizáto-
ri podujatia Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské 
osvetové stredisko a Zoya Museum pripravili 21. ročník výsta-
vy na reprezentatívnej medzinárodnej úrovni. 

Salón výtvarníkov je prehliadka 
tvorby výtvarníkov bratislav-
ského kraja, ktorí sa prezentujú 
v rôznych výtvarných žánroch, 
technikách a námetoch. Zoya 
Museum je priestranný a mo-
derný objekt, ktorý ponecháva 
dielam dostatočný priestor vy-
niknúť. Kurátorom výstavy je 
výtvarník a pedagóg Mgr. Pa-
vol Šima Juríček. 
Na tohoročnom Salóne sa pre-

zentovalo až 67 výtvarníkov so 
svojou tvorbou. Tretina vý-
tvarníkov je z Bratislavy, 13 
z Modry, 8 z Pezinka a zvyšok 
z ostatných miest a obcí kraja, 
prevažne malokarpatského re-
giónu. Každý rok sa predsta-
vujú aj dvaja pozvaní hostia zo 
zahraničia, v tomto roku to bola 
výtvarníčka Joanna Sulek Ma-
linowska z waršavy a fotograf 
Jozef Mann z Rakúska. Najväč-

šiu skupinu tvoria výtvarníci so 
zameraním na maľbu, sochár-
stvo, ďalej na fotografiu, kera-
miku, textil, kov a sklo. Našu 
kultúrnu Modru úspešne re-
prezentovali výtvarníci: Kata-
rína Bencová, Ľudovít Ďureje, 
Martin Dzurek, helena hrba-
tá, edita Kallová, Jana Lepejo-
vá, Darina Lichnerová, Tomáš 
Polonský, Ján Strieš, Pavol Ši-
ma-Juríček, Mária Špániková, 
Michaela Matovič Valachová 
a Vladimír Zrník.
Koncom júla si výstavu priš-
la pozrieť aj uznávaná odbor-
níčka svetového umenia Nadi-
na Valová z Modry-harmónie, 
ktorá sa so svojimi dojmami 
podelila s čitateľmi Modran-
ských zvestí. „Priestory Zoya 
Museum zaliate slnečnými lúč-
mi patria k najkrajším výstav-
ným priestorom na Slovensku 
i v medzinárodnom meradle. 
Upútali ma najmä modranskí 
výtvarníci. Hneď po prícho-
de ma zaujala práca Martina 
Dzureka - bronz umiestnený 
v strede výstavnej sály, ďalej 
nainštalovaný objekt Ladislava 
Čierneho. Zaujali ma aj objek-

ty otca Mariana a syna Tomá-
ša Polonských pod názvom „Z 
dvoch ateliérov“ a tiež malé so-
chy pod názvom „Veličenstvo“ 
od Františka Hubeka. Vystave-
né obrazy Pavla Šímu Jurička 
pútajú svojimi impresionistic-
kými farbami. Ako žena som dl-
ho stála pred vitrínou so šper-
kami pani Márie Špánikovej, sú 
pomerne nápadné s krásnymi 
farebnými kameňmi. Žasla som 
nad jemnosťou paličkovej čipky 
pani Dariny Lichnerovej. Z vý-
stavy som odchádzala s hre-
jivými pocitmi radosti a spo-
kojnosti s prácou slovenských 
umelcov, všetci sú veľmi indivi-
duálni, súčasne však držia krok 
s umelcami vo svete.“ A ako 
nám povedal kurátor výstavy 
Pavol Šima Juríček: „Výtvarná 
tvorba nás kultivuje, obohacu-
je, robí náš život krajším, znesi-
teľnejším, dotvára nám vlastné 
uvedomenie.”

František MACH, 
Matik Modra

Na fotografii: Výtvarníci náš-
ho regiónu na tohtoročnom 
„Salóne“ v Elesku Wine Park.
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II. výročný oheň OZ Priatelia lesa 
Čermákova lúka, Piesok
OZ Priatelia lesa je občianskym združením založením v roku 
2003, ktoré združuje šesť dnes už legendárnych trampských osád 
v Modre a okolí: T. O. Čierny Medveď, T. O. Geronimo, T. O. Bie-
la Hviezda, T. O. Pavučina, T. O. Manitoba a T. O. Brezička. Osa-
dy združujú cez 40 aktívnych vyznávačov života v nedotknutej 
prírode, ktorí okrem tradičných potlachov, pochodov a čistenia 
lesných ciest a studničiek aktívne vypomáhajú najmä „partner-
skej“ organizácii Lesom Modra, s.r.o. so zalesňovaním, zhotovo-
vaním oplotenia proti zveri, likvidáciou nefunkčných oplotení, 
uhadzovaním haluziny a to v celkovom rozsahu 400 hodín ročne. 

Čermákova lúka
Termín tohtoročného ii. výroč-
ného ohňa bol stanovený na máj 
s tým, že sa kamarátske stretnu-
tie uskutoční na blízkej čermá-
kovej lúke (590 m n. m.), kto-
rá je obľúbeným výletníckym 
a táborníckym miestom v Ma-
lých Karpatoch. Na „čermáč-
ke“ bol v minulosti starý, pôvod-
ný huncokársky cintorín, kde sa 
v súčasnosti nachádza zrekon-
štruovaný náhrobok lesníka-hun-
cokára Josefa Csermaka s man-
želkou a deťmi. V súčasnosti je 
správcom lúky poľovník ivan 
Kintler, ktorý sa o dané miesto 
vzorne stará - pravidelne ho ko-
sí, vysádza stromčeky, zhotovil 
tu prístrešok a altánok. čermáč-
ka má nielen strategickú polohu 
- t. j. z každého osadného fleku je 
tu dobrý prístup, ale nachádza sa 
tu aj viacero ohnísk a tiež výdat-
ný prameň pitnej vody, podľa ná-
zoru viacerých odborníkov s naj-
lepšou vodou v Karpatoch. 

Najlepšia „fyzulnačka“ 
aj správne nápoje

úlohy šéfkuchára sa ako tradič-
ne zhostil šerif osady Manitoby 
- kamarát červík, ktorý v sobotu 
doobeda uvaril najlepšiu fazuľo-
vicu, že sme sa po jej konzumá-
cii oblizovali až za ušami. červík 
ako správny šéfkuchár odmietol 
prezradiť tajomstvo, aké presne 
ingrediencie pridával, ale skvelé 
údené kolienka, rebierka, pliecko 
a tiež pikantné klobásky z bud-
merického družstva sa nedali 
v bublajúcom kotlíku prehliad-
nuť. fakľu na zapálenie pago-
dy vyrobil kamarát Lukke, o zá-
sobovanie proviantom, aby sme 
počas troch dní netrpeli smädom 
ani hladom sa postarali kamaráti 
Kinťo, Arťo a Kyro. 

Piatkové 
kamarátske debaty 

Na flek sme dorazili v piatok 
popoludní a po rozložení sta-
nov a tradičnom uvítacom prí-
pitku sme začali za pomoci ka-
maráta Johnyho-Texasa hľadať 

drevo na vlajkostožiar. Počasie 
bolo krásne slnečné, májové, 
trošku veterné, príjemných 22 °C 
a dúfali sme, že podobne slnečno 
a teplúčko bude aj v sobotu, aby 
sme si mohli vychutnať oku la-
hodiacu sýtozelenú, rozkvitnutú, 
rozvoniavajúcu malokarpatskú 
prírodu. Pridružili aj ďalší kama-
ráti z osady Geronimo - Bundy 
a Golem a do neskorej noci sme 
ostali v družnej debate pri oblohe 
posiatej množstvom hviezd. 

Sobota v znamení hier 
pre malých aj veľkých

Sobotné ráno prinieslo silný vie-
tor, ktorý ešte pred východom 
slnka kymácal stromami a stan-
mi. Taktiež teplota prudko po-
klesla a nás čakalo skoro mrazivé 
prebudenie pri asi 10 °C s tým, že 
počas celého dňa mierne mrholi-
lo a výdatne dul severák. Kama-
rátov ale počasie neodradilo a tak 
sa chytil kamarát červík svojej 
varešky s tým, že nám predve-

die kulinárske umenie. My os-
tatní sme sa venovali príprave 
detských súťaží, ktorých organi-
záciu si zobrali pod palec Rad-
ka s Koníkom s tým, že sa naj-
prv strategicky využil silný vietor 
na púšťanie šarkana, pri ktorom 
asistoval kamarát Roman a ná-
sledne po vytvorení podmienok 
sa rozbehli vo veľkom detské 
súťaže, ktorých sa aktívne zú-
častnili aj dospelí kamaráti, veď 
sa predsa nedajú drobizgom za-
hanbiť. Celkovo sa uskutočnilo 
5 súťaží: hod loptičkou, hod pod-
kovou, detičky absolvovali beh 
s ešusom naplneným po okraj vo-
dou cez prekážkovú trať, hľada-

nie cukríkov v múke bez použitia 
rúk, rýchlostný beh a tradičnú lu-
kostreľbu, ktorú si neskôr vyskú-
šali takmer všetci dospelí. Sláva 
víťazom, česť porazeným. Prvý 
skončil Vladko, druhá Martinka 
a tretia Vikinka. Detským víťa-
zom boli rozdané ceny a všetkým 
deťom sladké odmeny. 

Prišli medzi nás 
aj ďalší kamaráti

Postupne sa flek zaplňoval ďal-
šími stanmi a prichádzajúcimi 
kamarátmi z Trnavy - Lokom 
a Strapcom. Tiež sa zväčšo-
valo združenárske zastúpenie 
o členov osady Brezička: še-
rifa Bubáka s Luckou a deť-
mi, Ondreja so synom a Ju-
raja. Nechýbali ani zástupcovia 
Medveďov v podaní šerifky 
Aničky a tiež obaja Kedrovci. 
Po súťažiach sa deťúrence aj 
dospelí kamaráti zasýtili skve-
lou fazuľovicou s domácimi 
slížikmi od kamaráta červíka, 

za čo mu vyslovujeme úprimne 
poďakovanie. 

Druhý výročný oheň
Vzhľadom na to, že počasie sa 
nie a nie umúdriť a v obave, aby 
nás neprekvapila prietrž mračien, 
rozhodli sme sa výročný oheň 
zapáliť skôr ako odbila 18. ho-
dina. Presunuli sme sa k ohnis-
ku pod blízky dub, kde po zavo-
laní ohňa šerifka osady čierny 
Medveď Anička zapálila fakľou 
druhý výročný oheň, na ktorý sa 
už tešili všetky deti a my dospelí 
samozrejme tiež. Predseda zdru-
ženia kamarát Arťo privítal všet-
kých a vyhlásil minútu ticha. Po 
dôstojnej spomienke na kama-
rátov, ktorí odišli na svoj večný 
vander sa rozbehla voľná zába-
va, hra na gitare, kde sa vyzna-
menali kamaráti Strapec a Kedro 
mladší. Romantické tóny tramp-
ských evergreenov sa ešte dlho 
do noci niesli po lúke, ktorá bola 
ožiarená plápolajúcim ohníkom 
a vyletujúcimi iskrami a temnou 
bezhviezdnou mrakmi posiatou 
oblohou. Boli také výdatné, že 
zvuk gitary prehlušil nocou sa 
nesúce kvílivé zvuky lomcujú-
cich haluzí, ktoré len s námahou 
odolávali silným poryvom vetra. 
Poslední mohykáni vydržali pri 
ohni takmer do polnoci a už teraz 
môžeme skonštatovať, že bolo 
vynikajúco aj napriek nepriazni 
počasia. O rok zase vzplanie vý-
ročný oheň a uvidíme, akou kuli-
nárskou špecialitkou nás kamarát 
červík prekvapí. Možno to bude 
aj orientálny guláš, ktovie? 
Artúr SOLDÁN - kamarát Ar-
ťo, predseda OZ Priatelia lesa, 

za všetkých účastníkov 

Mestské 
centrum hľadá 
opatrovateľku

Mestské centrum sociálnych slu-
žieb Modra hľadá opatrovateľ-
ku do domácnosti. Kvalifikač-
né predpoklady: opatrovateľský 
kurz alebo stredoškolské vzde-
lanie v zdravotníckom odbore. 
Nástup možný ihneď. Bližšie in-
formácie získate na tel. číslach 
033/647 46 25 alebo 0905 973 
871. (red)
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Naše 
čipkárky 

v Prešove
Na Medzinárodnom festivale pa-
ličkovanej čipky, ktorý sa konal 
v dňoch 22. - 24. júna v Prešove, 
malo zastúpenie aj naše mesto 
Modra. Medzi takmer stovkou 
čipkárok zo siedmych krajín sa 
predstavili aj textilná výtvar-
níčka Darina Lichnerová, ktorá 
okrem paličkovania používa pri 
svojej tvorbe aj iné textilné tech-
niky (tkanie, pletenie, vyšívanie, 
batikovanie a pod.) a Anna Sý-
korová, Slovenka pôvodom zo 
Srbska žijúca v Modre už 13 ro-
kov. Tá mala na spomínanom fó-
re svoju premiéru a prezentova-
la sa najmä originálnou vlastnou 
technikou inšpirovanou konia-
kovskou čipkou. Obe čipkárky 
zaujali účastníkov festivalu tvo-
rivým prístupom k tradičnej pa-
ličkovanej čipke, vďaka čomu sa 
táto technika stáva zaujímavou 
aj pre súčasnú generáciu. (el)

Prvý september v Zelenom lese v Kráľovej
Občianske združenie „Poľné ľalie“ pozýva na vernisáž výstavy fotografií Hrdinovia 
slovenského fotografa a pedagóga Jaroslava Žiaka a koncert skupiny Mojše Band. 
Obe podujatia nesú odkaz: holokaust a reformácia - dve pamiatky a jeden odkaz. 
Vernisáž výstavy sa začína 1. septembra o 18.00 hodine a koncert o 18.30 h.

Fotograf Jaroslav Žiak sa venuje foto-
grafii ateliérovej i exteriérovej. Pracu-
je na niekoľkých projektoch súčasne 
a typické sú pre neho aj projekty mno-
horočné. Tematicky prevláda hlavne in-
scenovaný portrét, často však ide o doku-
mentárny záznam skutočnosti. Dôležitú 
súčasť jeho diela tvoria zátišia, záznamy 
predmetov a hľadanie ich vzájomných 
vzťahov a to v rôznych súvislostiach. fo-
tograf Žiak vystavuje doma i v zahraničí 
a za svoju tvorbu získal viacero ocene-
ní. V kráľovanskom Zelenom lese bude 
vystavovať svoj výber fotografií z cyk-
lu s názvom hrdinovia (portrétový do-
kument priamych účastníkov 2. svetovej 
vojny).
Mojše band pozostáva z členov: Michal 
Paľko, františek Kubiš a Lukasz Labus-
ga. Kapela interpretuje najmä židovskú 
hudbu stredoeurópskeho regiónu a priná-
ša obraz o štýle židovského umenia zná-
meho tiež ako luftmenschn (špecifický 

žáner ľahkej zábavy, vyhľadávaný 
v židovskej spoločnosti od polovi-
ce 16. storočia, ktorý predstavuje 
súbor neviazaného dialógu spája-
júceho v sebe literatúru, divadlo 
a hudbu). Mojše band chce pre-
zentovať verejnosti rôzne druhy 
a žánre židovskej tradície a to ak-
tuálnymi vyjadrovacími prvkami. 
Kapela vystupuje v kluboch, na 
koncertných pódiách a v syna-
gógach, účinkovala na viacerých 
festivaloch a hostila návštevní-
kov medzinárodných projektov. 
Nahráva hudbu pre divadelné 
predstavenia, v roku 2012 nahra-
la dva profilové albumy (Židovské 
piesne zo Slovenska a Shabath 
songs jam).
Srdečne vás pozývame, príďte si 
aj vy pripomenúť dve pamiatky 
a jedno miesto. Pietny Zelený les 
je v Modre-Kráľovej na Národnej 

ulici pri evanjelickej fare. Uvidíte výpo-
vedné fotografie a započúvate sa do ži-
dovskej hudby. (red)

Za odchodom majstra...
Keď odchádza starý keramický majster, praskne v džbánku du-
ša, srdce... Je však smutnejšie, ak odchádza jeden z posledných 
starých majstrov. Majster Michal Petráš bol súčasťou maľovanej 
Modry, veď aj pesnička Hore Modrou maľovaná dlážka, akoby 
bola písaná pre majstra bývajúceho priamo pod Hornou bránou.

Majster Michal 
Petráš bol rodá-
kom z Blaho-
vej pri Dunajskej 
Strede, narodil 
sa 3. apríla 1928. 
Ako chlapec ľúbil 
maľovať, nič mu 
nebolo drahšie 
ako ceruzka a ne-
skôr štetec v ruke. 
Za svoje prvé ce-
ruzky, ktoré vymenil od kamará-
ta za vajíčka, dostal vraj riadny 
výprask. Modra bola Michalovi 
Petrášovi súdená, našiel v nej 
dve celoživotné lásky, keramiku 
i svoju manželku Zuzanu. Vyu-
čil sa v roku 1948 v modranskej 
dielni a pracoval v nej ako ma-
liar neuveriteľných 40 rokov. 

Ak sa vám stane 
práca koníčkom, 
ťažko sa odchá-
dza od maliar-
skeho kruhu, tak 
tomu bolo i v prí-
pade majstra Pet-
ráša, ktorý pokra-
čoval v maľovaní 
aj na dôchodku. 
Z tohto obdobia 
vzišli nezabud-

nuteľné taniere so starými mod-
ranskými vzormi, s rastlinnými 
a živočíšnymi motívmi, vždy 
nádherne a precízne vymaľova-
né. Obľúbenou témou majstra 
Petráša boli však vinohradní-
ci a keramikári, rád zobrazoval 
i remeslá s jednotlivými atribút-
mi a modranskú architektúru.

Majstrovstvo a skúsenosti 
majstra Petráša priviedli čle-
nov Modranskej Besedy aj 
k rozhodnutiu, aby sa stal spo-
lu s majstrom Jánom Jablonov-
ským a majstrom Michalom 
horníkom garantami festivalu 
Slávnosti hliny v Modre. Páni 
spolu otvorili jeho prvý ročník 
a stali sa súčasťou podujatia. 
Pred časom nám odišiel do ke-
ramického neba pán Jablonov-
ský, a ani sme sa nestačili spa-
mätať, odišiel aj majster Michal 
Petráš. 
V pomyselnom keramickom 
nebi je isto príjemne teplo, ve-
ľa farieb a nechýba dobrá ná-
lada, ktorú si vedeli starí kera-
mickí majstri urobiť nielen vo 
chvíľach voľna, ale i pri prá-
ci. Nuž, nech Vám je, majster 
Petráš, v spoločnosti kerami-
kov príjemne a nech Vás mod-
ranská hlina prijme do svojich 
rúk. Značka MP zostane vyrytá 
navždy na vašich nádherných 
maľovkách i v našich srdciach!

Agáta PETRAKOVIČOVÁ 
ŠIKULOVÁ
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Martin Rázus a jeho lásky...
Spomienky sú neoddeliteľnou súčasťou života. Bez spomienok na minulosť a ich refle-
xie strácame jeden z oporných bodov, ktoré nám pomáhajú tvoriť prítomnosť a tak for-
movať budúcnosť. Aj preto v Modre radi spomíname - a zvlášť na tých, ktorí výrazne 
ovplyvnili život a vieru ľudí. Medzi takto výrazných ľudí patril v Modre aj Martin Rázus. 

Zdržal sa tu síce iba necelý rok, napriek tomu 
pobyt v Modre ovplyvnil nielen celý jeho ži-
vot, ale zanechal intenzívnu stopu aj v živote 
a spomienkach Modranov. Z Modry si Mar-
tin Rázus odviezol svoju celoživotnú lásku 
elenu Zochovú a v Modre sa ako mladý kap-
lán učil zvestovať evanjelium o Božej láske 
k človeku. Snáď aj preto vzťahu k Modranom 
venoval jednu zo svojich básní. Pri zostavo-
vaní spomienkového popoludnia na tohto fa-

rára, básnika, autora mnohých kníh a zároveň 
aj politika boli preto inšpiráciou zvlášť bás-
ne a texty o láske. Program pripravili členo-
via cirkevného zboru Ľubomíra Miháliková 
a eva Oslíková spolu s ďalšími účinkujúci-
mi (Jozef Mihálik, Peter hornáček a Zuzana 
Bilská). hudobne podujatím prevádzal Pe-
ter Tarkay a počúvanie textov z Rázusovej 
tvorby bolo obohatené aj o zážitok z výstavy 
obrazov Ľ. Rapoša. Podujatie sa konalo ako 

súčasť aktivít Letokruhu M. Rázusa 2017, 
ktoré každoročne organizuje Spolok Marti-
na Rázusa. Vzácnym zástupcom Spolku M. 
Rázusa a milým hosťom tohto stretnutia bol 
Juraj Sarvaš, ktorý doplnil podujatie svojimi 
myšlienkami o M. Rázusovi a prednesom je-
ho textov. Biblický text hovorí: „Spomínajte 
na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo 
Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správa-
nia, a napodobňujte ich vieru.“ (List Židom 
13,7). Cez Rázusove texty je možné pozor-
ne odsledovať jeho angažovanosť a horli-
vosť v zápasoch o viac lásky v tomto svete. 
Sú bohatou inšpiráciou pre reflexiu vlastných 
životných „lások“ a zároveň povzbudením 
k odvahe a angažovaní sa pre zápasy o Božiu 
lásku v našom svete. Tak ako sa o to snažil aj 
Martin Rázus. Eva OSLÍKOVÁ

Slávnosť hliny sa 
začína výstavami vo 
štvrtok 31. augusta

Umenie ľudových i profesionálnych figu-
ralistov je témou deviateho ročníka me-
dzinárodného festivalu remesla a tradícií 
Slávnosť hliny - Keramická Modra. Oso-
bitne sa venuje tvorbe národného umelca 
ignáca Bizmayera, ktorý sa v tomto roku 
dožíva 95 rokov a stále tvorí z obyčajnej 
hliny krásu. Podujatie je súčasťou Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva. Keramic-
ká Modra oslavuje hlinu, remeslo, tradí-
ciu. Ponúka odborné výstavy, seminár, 
tvorivé dielne, ukážky v točení kerami-
ky, keramický jarmok, bál a štylizovaný 
sprievod - labovku. Nebudú chýbať dob-
roty na zahnanie hladu a smädu, hudobný 
program, razenie pamätnej mince, diva-
dielko a detské hry z čias našich predkov.
Pozornosť určite, okrem ostatného zaují-
mavého programu, upriamte už na štvrt-
kové akcie a to odborný seminár, otvore-
nie výstav a jedinečne stvárnené divadelné 
predstavenie. 
31. 8.: figurálna tvorba v dielach ľudo-
vých a profesionálnych umelcov, Ignác 
Bizmayer 95 - medzinárodný odborný fes-
tival, Kultúrny dom ĽŠ, Sokolská 8
31. 8. o 16.30: Tok vody - výstava slo-
vinských keramikárok. Múzeum Ľ. Štúra, 
Štúrova 84
31. 8. o 18.00: Franko a Liška - výstava ke-
ramikárov, historická radnica, Štúrova 54
31. 8. o 19.30: Divadlo Agapé - Chráňme 
dedičstvo našich otcov, Kultúrny dom ĽŠ, 
Sokolská 8
Podrobný program nájdete na plagáte, 
v udalosti na facebooku a na stránke www.
modranska-beseda.sk (red)
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Máte nádejného 
folkloristu?

V dňoch 19. a 21. 9. 2017 sa usku-
toční v Kultúrnom dome Ľ. Štúra 
na Sokolskej 8 v Modre v priesto-
roch malej sály Konkurz pre no-
vých - budúcich členov Detského 
folklórneho súboru Magdalénka. 
Prihlásiť môžete deti vo veku od 
5 do12 rokov. V prípade, že je die-
ťa mimoriadne talentované, môže 
mať min. 4 roky a maximálne 13 
rokov. Konkurz sa koná do nasle-
dovných zložiek súboru: tanečnej, 
speváckej a hudobnej (člen ľudo-
vej hudby). Na konkurz si prineste 
a pripravte: cvičky, jednu ľudovú 
pesničku - zaspievať, v prípade 
záujmu o členstvo v ľudovej hud-
be - aj hudobný nástroj, na ktorý 
dieťa hrá (napr. píšťalka, husle, 
akordeón, heligónka a pod.). Tí, 
ktorí sa stanú členmi DfS Mag-
dalénka budú môcť rozvíjať svoj 
talent po stránke hudobnej, ta-
nečnej, speváckej aj v javisko-
vom prejave. Tak určite neváhajte 
a príďte medzi ostatných, ktorých 
baví folklór. (av)

Modranský Tanečný dom
Na jeseň vás opäť roztancujeme v Tanečnom dome v Mod-
re. V sobotu 30. septembra sa pod vedením skúsených lek-
toriek Adi Mudrochovej a Majky Miklovičovej môžete na-
učiť tri nové regionálne tance. 

Príďte si vyskúšať starý pá-
rový krútivý tanec s názvom 
starobabská, ktorý je podob-
ný čardášu a rozšírený bol 
najmä v okolí Myjavy. Tiež 
si vyskúšame kroky ďalších 

dvoch zábavných tancov: so-
tyš a tleskaná. Tanečný dom 
je neformálna výuka tan-
cov a voľná tancovačka na 
ľudovú nôtu pre každého, kto 
má chuť si zatancovať a za-

baviť sa. účasť nevyžaduje 
žiadnu predchádzajúcu zna-
losť či skúsenosť s tancom. 
Prísť môžete s partnerom, 
sami či s partiou priateľov. 
Tanečné domy z dielne fol-
klórneho súboru Magdalénka 
a Kultúrneho centra Modra 
sme zažili už dva. Na každom 
vládla príjemná, veselá ná-
lada, nechýbal humor a veľa 
pohybu. Určite sa zastavte na 
tom ďalšom, septembrovom 
tanečnom dome. Bude zába-
va, o tom niet pochýb.
Do tanca i do spevu opäť za-
hrá skvelá muzika zo Šenkvíc. 
O zvlaženie smädných kr-
kov sa postará Bistro Kineč-
ko. Vstupné je 5 € a lístok sa 
kupuje priamo pred akciou 
v Kultúrnom dome. Taneč-
ný dom vám prinesie radosť 
z tanca a poznanie čara ľudo-
vej muziky a piesne. Juch! Sr-
dečne pozývame v mene fol-
klórneho súboru Magdalénka 
a Kultúrneho centra Modra.
 (km, red)

Katky Knechtovej
a speváčky

Mesto Modra a spoločnosť Wertheim
Vás pozývajú na koncert gospelového zboru

The Hope Gospel Singe	

v nedeľu 10. septembra 2017 o 1900 hod.
do nemeckého evanjelického a. v. kostola v Modre

Vstupné dobrovoľné
Finančný výťažok bude použitý
na obnovu priestorov kostola
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Náš Detský folklórny súbor Magdalénka 
Čo máme za sebou a čo nás čaká alebo ďakujeme deťom aj partnerom
Prázdniny sa postupne dostali na svoj koniec a naše deti, kto-
ré sú členmi DFS Magdalénka veríme, že užitočne oddychujú. 
Veď si to zaslúžia. Celý minulý školský rok poctivo trénova-
li, dvakrát a niekedy aj trikrát do týždňa. Úspešne účinko-
vali a reprezentovali mesto Modru na rôznych vystúpeniach, 
súťažiach a folklórnych festivaloch. Pracovali dosť a tak si 
prázdniny naozaj zaslúžili a my - ich vedúci im to veľmi pra-
jeme, ale zároveň sa na nich už tešíme v novom školskom ro-
ku. V tom predošlom sa deti z DFS Magdalénka zúčastnili 
mnohých vystúpení nielen v Modre, ale aj v blízkom okolí. 

Ďakujeme všetkým 
našim partnerom 

za pomoc 
Aktívni boli aj na Krajskej ta-
nečnej prehliadke DfS v me-
siaci marec, ktorá sa konala 
v KD Zrkadlový háj v Bratisla-
ve pod názvom „Vrť sa diev-
ča“. Odniesli sme si cenu „Zlaté 
pásmo“ za tanečnú choreogra-
fiu „Ako deti z Vajnor chce-
li potešiť strýčka Martina, keď 
mu úrodu škorce zožrali“. Deti 
sa v nej premenili na riadky aj 
hrozná, niektoré zas na kaďu aj 
preš. Obecenstvu aj porote sa to 
veľmi páčilo. Bolo to zaujíma-
vé už aj preto, že sme ako jediný 
súbor zo všetkých zúčastnených 
reprezentovali choreografiou 
svoj región. Aby deti vierohod-
ne interpretovali to, čo sa vo 
vinohrade odohrávalo, museli 
byť aj vhodne oblečené do kro-
jov a odevov, ktoré sa vo Vaj-
noroch nosili pri práci. Tak sme 
museli tieto kroje a obuv kúpiť. 
Vďačíme za to Bratislavskému 
samosprávnemu kraju a Fon-
du na podporu umenia, ktorí 
nás podporili finančnou čiast-
kou z projektov, v ktorých sme 
o finančnú výpomoc žiadali. Na 
ušitie chlapčenských košieľ na 
choreografiu „Obrázky z Myja-
vy“ nám prispela Malokarpatská 
komunitná nadácia Revia. Touto 
cestou ďakujeme aj mestu Mod-
ra, jeho zástupcom, poslancom 
a primátorovi Jurajovi Petra-
kovičovi, ktorí naše deti v tejto 
krásnej činnosti podporujú. Na-
ša vďaka patrí aj Kultúrnemu 
centru v Modre pod vedením 
riaditeľky Marcely Kvetkovej, 
všetkým jej zamestnancom, 
ktorí nám vychádzajú v ústrety 
a vďaka ktorým má DfS Mag-
dalénka svoju domovskú scénu, 

ako to nazvala naša umelecká 
vedúca Veronika hajdučíková. 
Samozrejme veľké poďakova-
nie patrí aj rodičom a starým 
rodičom, ktorí súbor navšte-
vujú. Nie je to jednoduché pri-
spôsobovať celý svoj rodinný 
program programu súboru a to 
nielen počas školského roka, ale 
aj cez prázdniny, kedy je veľa 
folklórnych festivalov. 

Festival v Chorvátsku 
predstavil náš kraj 

Na jednom z nich a to po prvý 
raz v zahraničí sa deti z DfS 
Magdalénka zúčastnili koncom 
školského roka, v dňoch 28. 6. - 
5. 7. 2017. Bolo to v Chorvátsku 
na Mff „Adriatica folc fest“. 
Na tomto festivale sme sa pred-
stavili spolu so súbormi z Poľ-
ska, estónska, Lotyška, Ma-
ďarska a Kanady a to v mestách 
Crikvenica, Novi Vinodolski 
a Kraľjevac. Spevmi z Vajnor, 
vynášaním Lesoly z Kráľovej pri 
Modre, tancami z Myjavy a Zu-
berca doniesli divákom kúsok 
Slovenska a predviedli naše kro-
je a veľmi pekne reprezentovali 
nielen súbor a mesto Modra, ale 
celý Bratislavský kraj. Veríme, 
že si to na budúci rok zopaku-

jeme niekde aj na inom festiva-
le v zahraničí. Chce to však veľa 
úsilia, ochoty a trpezlivosti a tak 
sa budeme musieť veľmi snažiť. 
No a čo nás čaká v budúcom 
školskom roku? hneď na konci 
prázdnin v posledný augustový 
týždeň sa budeme v KC Modra 
sústreďovať na najbližšie vystú-
penia, ktoré nás čakajú. Kto by 
chcel deti z DfS Magdalénka vi-

dieť tancovať a spievať, nech sa 
najbližšie príde pozrieť na nasle-
dovné podujatia:
2. 9.: Slávnosť hliny - Keramic-
ká Modra, 9. 9.: folklórny fes-
tival Mravenec v Plaveckom 
Štvrtku a 16. 9.: Vinobranie 
v Modre.
Nezabudnime na mimoriadne 
vydarené podujatie, ktoré orga-
nizuje DfS Magdalénka v spo-
lupráci s KC Modra a to septem-
brový Tanečný dom s ľudovou 
hudbou zo Šenkvíc. V novem-
bri chystáme pre deti zo Zák-
ladných škôl „Súťaž v ľudovom 
speve o cenu hrnčárskeho škrát-
ka“. Bližšie informácie získate 
priamo na vašej Základnej ško-
le v druhej polovici mesiaca sep-
tember. V decembri chystáme 
nový Vianočný program pre ob-
čanov Modry, ktorý sa uskutoční 
v KC Modra 9. 12. 2017. 
ešte raz vás srdečne pozývame 
na podujatia, ktoré pripravujeme  
pre všetkých, ktorí majú radi 
peknú hudbu, spev a tanec.

Alžbeta VOZÁROVÁ, 
DFS Magdalénka

Na fotografii: Modranské 
„Magdalénky“ zakotvili počas 
leta na festivale v Chorvátsku.

Riadková 
inzercia

 z Predám chatku s pozemkom 
500 m2 v katastri Modra, časť 
Ohnavy, v osobnom vlastníctve. 
Vhodná na rekonštrukciu. 

Tel.: 0903 249 544
 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 Obchodná zástupkyňa Prvej 

stavebnej sporiteľne a.s., ing. 
Miriam Balúchová rieši pre 
klientov sporenie, poistenie, fi-
nancovanie nehnuteľností a by-
tových potrieb.

Tel.: 0902 228 166
 z Masáže - Michal Bedna-

rovský (Vajanského 1, Modra) 
oznamuje zákazníkom, že cena 
za klasickú masáž sa upravuje na 
15 € od 1. septembra 2017.

Tel.: 0915 977 517

Pilates - 
pokračujeme!

Pre všetkých záujemcov o cvi-
ky na chrbticu, kĺby a správne 
držanie tela máme dobrú sprá-
vu. Cvičenie Pilates prebieha 
každú stredu v telocvični Centra 
voľného času na Štúrovej ulici 
v Modre a to nasledovne:
1. hodina o 19.00 pre pokroči-
lých a 2. hodina o 20.10 pre za-
čiatočníkov (začína až od 20. 9. 
2017). info pre nových cvičen-
cov na telefónnom čísle: 0903 
135 613. (red)

Seniori, 
do Krakova!

Jednota dôchodcov Slovenska 
v Modre pozýva svojich čle-
nov aj sympatizantov na troj-
dňový poznávací zájazd do Kra-
kova v termíne od 26. - 28. 9. 
2017. Cena pre členov je 120 € 
a pre nečlenov 130 €. Odchod 
je naplánovaný na utorok 26. 9. 
o 6.00 z parkoviska pred Kultúr-
nym domom Ľ. Štúra. Prihlášky 
a platbu prijíma pani Kazičková 
v Klube seniorov od 5. 9. (red)
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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

Nový ročník extraligy mužov v hádzanej
Prázdniny a nielen tie školské, ale aj hádzanár-
ske, už sú na konci. Od 17. júla sa naši muži 
poctivo pripravujú na nový ročník hádzanár-
skej extraligy. Slovenskému zväzu hádzanej sa 
podarilo dotiahnuť nového generálneho spon-
zora, ktorým je Slovnaft, a.s. Názov súťaže pre-
to bude Slovnaft Handball Extraliga. V novom 
ročníku extraligy sa predstaví 10 družstiev. 

Z extraligy bolo vylúčené druž-
stvo ŠKh Agrokarpaty Pezinok 
a nováčikom je družstvo Tatran 
Prešov „B“. Po základnej časti, 
v ktorej sa stretnú družstvá každý 
s každým doma - vonku, sa súťaž 
rozdelí na družstvá umiestnené na 
1. - 6. mieste a na družstvá umiest-
nené na 7. - 10. mieste. V nadstav-
bovej časti odohrajú družstvá opäť 
stretnutia každý s každým, doma 
- vonku. Po ukončení nadstav-
by družstvá umiestnené na 1. - 4. 
mieste budú hrať play-off o maj-
stra SR. Družstvá umiestnené na 
5. - 8. mieste budú hrať o nový Li-
gový pohár. Družstvá umiestnené 
na 9. a 10. mieste budú hrať baráž 

o udržanie sa v extralige s 1. a 2. 
družstvom 1. ligy. Pevne veríme, 
že sa chlapcom bude v tomto roč-
níku extraligy dariť, veríme, že sa 
im budú vyhýbať zranenia.

Pozor: začiatky 
stretnutí o 19.00h!

Chceme upozorniť všetkých fa-
núšikov, že v tomto ročníku ex-
traligy sme sa rozhodli pre zme-
nu hracieho dňa a taktiež zmenu 
začiatku stretnutí. Väčšinu domá-
cich stretnutí odohrajú naši muži 
v piatok od 19.00 hod. Pevne ve-
ríme, že aj v tomto súťažnom roč-
níku si nájdete cestu do haly a po-
vzbudíte našich chlapcov.

Program
1. 9. 2017 o 19.00 hod. Slovan 
Modra - Strojár Malacky
8. - 9. 9. 2017 hC Štart Nové 
Zámky - Slovan Modra
15. 9. 2017 o 19.00 hod. Slovan 
Modra - hK Agro Topoľčany
22. 9. 2017 o 19.00 hod. Slovan 
Modra - hKM Šaľa
30. 9. - 1. 10. 2017 Tatran Pre-
šov „B“ - Slovan Modra

Permanentky v predaji
Pre záujemcov sú permanentky 
na domáce stretnutia extraligy už 
v predaji. Cena sa oproti minulé-
mu roku nezmenila a je 20 € na 
celú sezónu. Cena V.I.P. perma-
nentky je 50 €. Permanentky za-
kúpite priamo v športovej hale 
u správcu športovej haly p. Lac-
koviča v pracovných dňoch v čase 
od 17.00 do 20.00 hod. (hý)

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 
Rača, Bratislava prijme do pracovného pomeru  

zdravotné sestry s nástupom ihneď.

Náplň práce:
ošetrovateľská starostlivosť 
o seniorov, práca v dvojzmen-
nej prevádzke od pondelka do 
piatku, dodatková dovolenka.

Požiadavky na zamestnanca:
 z ukončené stredoškolské 

vzdelanie, Stredná zdravot-
ná škola

 z empatický prístup ku klien-
tom 

 z požadovaná prax min. 2 roky

Ponúkaný plat dohodou.

Bližšie informácie osobne 
v DSS, Podbrezovská 28 

alebo na tel. č. 02/44 882 369

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 
Rača, Bratislava prijme do pracovného pomeru  

upratovačky s nástupom od 1. 9. 2017

Požiadavky na zamestnanca:
 z základné vzdelanie a vyššie
 z samostatnosť, poriadkumilovnosť

Ponúkaný plat dohodou.

Bližšie informácie osobne 
v DSS, Podbrezovská 28 

alebo na tel. č. 02/44 882 369

Nádražná ul. (vedľa stavebnín) 

Šenkvice 900 81 Otváracie hodiny

Po - Pia: 08:00 - 16:00

So: 08:00 - 12:00

pozicovnasenkvice@gmail.com

stavebné náradie, záhradné náradie
lešenie, miešačky

0903 370 767

Dáme do prenájmu 
v centre Modry 
priestory 70 m2 

na obytné 
alebo podnikateľské účely.

Telefón: 0903 248 802  
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DOPRAVA ZADARMO,  
ALEBO DOPRAVA PORIADNE?

Váš kandidát na 
bratislavského župana www.uhler2017.sk/doprava

Blíži sa finále kampane a župan, ktorý za 
8 rokov nemá žiadne výrazné výsledky, 
potrebuje zaujať. Ukázalo sa, že lanovka 
cez Dunaj bude skôr turistickou atrakciou 
než skutočnou pomocou bratislavskej 
doprave, tak súčasný župan oprášil nápad 
kandidáta Mariána Kočnera z roku 2006 
s MHD zadarmo.

Prax zo zahraničia ukazuje, že to nie je 
dobrý nápad. Sľubované prínosy v podobe 
nižšieho počtu áut to neprinieslo. Tí, ktorí 
majú viac prostriedkov, sa vrátili do áut, 
iní zas začali využívať verejnú dopravu aj 
na trasy, ktoré predtým absolvovali pešo. 
Výsledný efekt je plnšia a ešte horšia 
doprava pre bežných ľudí, pretože nie 
je na investície do infraštruktúry 
a nových vozidiel.

Doprava naozaj potrebuje nový impulz,
ale som presvedčený, že to majú byť veci, 
ktoré sú o kvalite a komforte. Veci, ktoré 
sa robia všade naokolo a fungujú, veci, 
ktoré vieme urobiť aj v Bratislavskom 
kraji, len treba chcieť a hlavne vedieť ako. 
Od záchytných parkovísk pre autá aj bi-
cykle, cez poriadnu integrovanú dopravu 
s nadväzujúcimi a častými spojmi, až po 
nové linky a trasy, ktoré dávajú zmysel. 
Doprava v kraji potrebuje nápady, ktoré 
majú odborné zázemie a nápady, ktoré je 
župan schopný naplniť a zrealizovať.

To je moja ponuka vám voličom a verím, 
že je zaujímavejšia, ako 11 rokov staré 
Kočnerove nápady vo Frešovom 
podaní.
 

OVOCIE

Nech sa páči

čerstvé šťavy

aj  
so
sebou

TeŠÍMe sa Na VÁs 
Na VajaNsKÉHo 54, MoDRa 

(VeDĽa DeTsKÝch LeKáROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK
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Podujatia v Modre v septembri
1. - 2. 9. 2017: Slávnosť hliny - Keramic-
ká Modra 2017, Umenie modranských maj-
strov hrnčiarskeho remesla v uličkách mesta, 
pripomienka tradície ľudovej keramiky a vese-
lý hrnčiarsky jarmok., organizátor: OZ Mod-
ranská beseda, www.modranska-beseda.sk

4. 9. 2017 od 14.00 h. - 17.00 h.: Deň otvo-
rených dverí v SCVČ, Možnosť zoznámiť 
sa s fungovaním Centra voľného času pre de-
ti ale aj ich rodičov. Predstavia sa krúžky už 
fungujúce, ale i tie nové. Pre deti sú priprave-
né aktivity športové a tvorivé. Všetky deti sa 
budú môcť zabaviť na dvore i v herni Cen-
tra., miesto: Súkromné centrum voľného času 
v Modre, organizátor: SCVč v Modre, 033/ 
640 07 02, www.scvcmodra.sk

9. 9. 2017: Deň vo vinohradoch, ochutnáv-
ka hrozna a vína v malokarpatských vinohra-
doch, organizátori: Malokarpatská vínna ces-
ta a Malokarpatské osvetové stredisko Modra

10. 9., 19.00 h: The Hope Gospel Singers & 
Katka Knechtová, gospelový koncert, vstup-

né dobrovoľné, finančný výťažok bude po-
užitý na obnovu priestorov kostola, miesto: 
Nemecký evanjelický kostol v Modre, organi-
zátor: spoločnosť wertheim 

15. - 17. 9.: Modranské vinobranie, tradič-
né oberačkové slávnosti, festival vína a hud-
by, organizátori: Mesto Modra, KC Modra 
Modra

30. 9. 2017: Cyklistické preteky, 6. ročník 
Cyklistických pretekov je určený pre deti 
i dospelých. Súťažiť sa bude v 4 kategóri-
ách a v troch disciplínach, 9.00 h: Registrácia 
účastníkov pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice 
(odbočka z cesty na Šenkvice smerom k sta-
rej tehelni), 10.00 h: Štart, trasy jednotlivých 
kategórií budú vytýčené v smere do vinohra-
dov, organizátor: SCVč v Modre

30. 9., 19.00 h: Tanečný dom, neformálna 
výuka tancov a tancovačka na ľudovú nôtu, 
vstupné: 5 €, miesto: Kultúrny dom Modra, 
organizátor: DfS Magdalénka, Kultúrne cen-
trum Modra. (kc)

31. 8. – ŠTV – 19.30
TEMNÁ VEŽA
4€ / USA 2017 / 91 min / ST / MP 12

1. 9. – PIA – 17.00
EMOJI FILM
4€ / USA 2017 / 91 min / SD / MP

1. 9. – PIA – 19.30
LOGAN LUCKY: Miliónová lúpež
4€ / USA 2017 / 119 min / ČT / 12

2. 9. – SO – 17.00
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ 2
4€ / USA/KAN 2017 / 92 min / SD / MP

2. 9. – SO – 19.30
TERMINÁTOR 2: Deň zúčtovania 3D
6€ / USA/FRA 1991/2017 / 137 min / ČT / MP 12

3. 9. – NE – 17.00
HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM
4€ / ČR/BEL 2017 / 85 min / SD / MP 12

3. 9. – NE – 19.30
ČIARA
4€ / SR/UKR 2017 / 113 min / OV / MP 15

5. 9. – UT – 19.30
ANNABELLE 2: Stvorenie zla
4€ / USA 2017 / 109 min / ST / MP 15

6. 9. – STR – 19.30
POSLEDNÁ RODINA – FILMKLUB K4
2€ / 4€ / POL 2016 / 124 min / ČT / MP 12

7. 9. – ŠTV – 19.30
ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA
4€ / USA 2017 / 118 min / ST / MP 15

8. 9. – PIA – 19.30
BARRY SEAL: Nebeský gauner
4€ / USA 2017 / 114 min / ST / MP 12

9. 9. – SO – 17.00
JA ZLODUCH 3
4€ / USA 2017 / 90 min / SD / MP

9. 9. – SO – 19.30
TO
4€ / USA 2017 / 135 min / ČT / MP 15

10. 9. – NE – 17.00
MALÝ YETI
4€ / BEL/FRA 2017 / 92 min / SD / MP

10. 9. – NE – 19.30
PO STRNIŠTI BOS
4€ / ČR/SR 2017 / 110 min / OV / MP 7

12. 9. – UT – 19.30
BARRY SEAL: Nebeský gauner
4€ / USA 2017 / 114 min / ST / MP 12

13. 9. – STR – 19.30
OUT + ŽLTÁ – PROJEKT100
2€ / 4€ / SR/ČR 2017 / 88 min / ST / MP 15

14. 9. – ŠTV – 19.30
ATOMIC BLONDE
4€ / USA 2017 / 115 min / ČT / MP 15

15. 9. – PIA – 19.30
DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA
4€ / USA 2017 / 90 min / ST / MP 12

16. 9. - SO
VINOBRANIE – nepremietame

17. 9. – NE – 17.00
EMOJI FILM 3D
6€ / USA 2017 / 91 min / SD / MP

17. 9. – NE – 19.30
OKLAMANÝ
4€ / USA 2017 / 94 min / ST / MP 12

19. 9. – UT – 19.30
TULIPÁNOVÁ HORÚČKA
4€ / USA/VB 2017 / 105 min / ČT / MP 15

20. 9. – STR – 19.30
KLIENT – PROJEKT100
2€ / 4€ / FRA/IRÁN 2016 / 125 min / ČT / MP 15

21. 9. – ŠTV – 19.30
KTORÝ JE TEN PRAVÝ
4€ / USA 2017 / 100 min / ČT / MP 12

22. 9. – PIA – 19.30
TO
4€ / USA 2017 / 135 min / ČT / MP 15

21. 9. – SO – 17.00
HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM 3D
6€ / ČR/BEL 2017 / 85 min / SD / MP 12

21. 9. – SO – 19.30
KINGSMAN: Zlatý kruh
4€ / USA 2017 / 110 min / ST / MP 12

22. 9. – NE – 17.00
LEGO NINJAGO
4€ / USA 2017 / 97 min / SD / MP
 
22. 9. – NE – 19.30
ČIARA
4€ / SR/UKR 2017 / 113 min / OV / MP 15

26. 9. – UT – 19.30
VÍNO NÁS SPÁJA
4€ / FRA 2017 / 113 min / ČT / MP 12

27. 9. – STR – 19.30
DRUHÁ STRANA NÁDEJE - PROJEKT100
2€ / 4€ / FÍN/NEM 2017 / 100 min / ČT / MP 15

28. 9. – ŠTV – 19.30
AMERICKÝ ZABIJAK
4€ / USA 2017 / 112 min / ČT / MP 15

29. 9. – PIA – 19.30
KTORÝ JE TEN PRAVÝ
4€ / USA 2017 / 100 min / ČT / MP 12

30. 9. – SO – 17.00
LEGO NINJAGO 3D
6€ / USA 2017 / 97 min / SD / MP

30. 9. – SO – 19.30
HRÁČI SO SMRŤOU
4€ / USA 2017 / 90 min / ST / MP 15

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

PROGRAM KINO SEPTEMBER

Zápis do knižnice 
Od 4. 9. do 30. 9. sa môžu prísť prváčiko-
via zapísať a stať sa novými čitateľmi Mest-
skej knižnice. hoci ešte nepoznajú všetky pís-
menká, dostanú zdarma čitateľský preukaz 
a k nemu pridajú knihovníčky aj malý darček. 
V knižnici na malých čitateľov čakajú detské 
knižky, ktoré si môžu vypožičať domov alebo 
čítať v čitárni. (rk, red)


