
Modranské vinobranie 
„Muzika nám zahrala veselo“
Jesenná Modra. Oberačky vo vinohradoch a nekončiaca sa 
vrava pri práci v pivniciach. A celoročnú prácu vinohradní-
kov sa patrí odmeniť. Posedieť s rodinou a priateľmi, od-
dýchnuť si, zabaviť sa a načerpať novú energiu. Toto všetko 
ponúklo naše Modranské vinobranie. V dňoch 15. - 17. sep-
tembra domáci i návštevníci vyšli do ulíc oslavovať. 

Modranské vinobranie ukázalo, 
čo všetko sa ukrýva za neľahkou 
prácou vinohradníkov a vinárov. 
Počas slávností sme mali burčiak 
a víno na každom kroku, nechýbal 
multižánrový kultúrny program 
na hlavnom pódiu a dvoch ved-
ľajších pódiách. 
Primátor mesta Modry Juraj Pet-
rakovič: „Máme za sebou ďalší 
úspešný ročník obnovených obe-
račkových slávností. Teší ma, že 
vinobranie bolo venované naj-
mä vínu, hroznu, práci vinárov 
a vinohradníkov, tradíciám a aj 
keď nedeľa bola upršaná, malo 
výbornú atmosféru. Rád by som 

poďakoval členom modranských 
spolkov, súborov, občianskych 
združení, umelcom, účinkujúcim, 
kultúrnym inštitúciám, cirkevným 
zborom, riaditeľom, pedagógom, 
žiakom a študentom modranských 
škôl, vinohradníkom a vinárom, 
modranským umelcom, družstev-
níkom, sponzorom, podporova-
teľom, dobrovoľníkom a všetkým 
ochotným ľuďom, ktorí pomohli 
vytvoriť jedinečnú dušu tohto-
ročného Modranského vinobra-
nia. Ďakujem vedeniu Kultúrne-
ho centra a jeho zamestnancom 
za ich nasadenie a ďakujem aj 
mojim kolegom z mestského úra-

du, ktorí sa podieľali na príprave 
a realizácii Modranského vino-
brania 2017.“
V Komunitnej záhrade sa koncer-
tovalo, deti s rodičmi sa zabavili 
pri divadielkach a tvorivých diel-
ňach. Tretie pódium zamerané 
na folklór bolo situované vo Vi-
nohradníckom dvore na nádvo-
rí radnice. V mestskej pivnici sa 
ochutnávali Vína Modranského 
vinobrania a na nádvorí sme sle-
dovali ukážky historickej prešo-
vačky.
Na malých čakali kolotoče a sla-
mený labyrint, ktorý mal v mi-
nulom roku úspech, ste poľahky 
našli pred Kultúrnym domom. 
Spoločne s lanovými dráhami vy-
tvorili príjemnú športovú zónu.  
Pomyselnú sobotnú čerešničku 
vytvoril vinohradnícky alegoric-
ký sprievod Posledná lajtra. Na 
jeho čele kráčali študenti so sv. 
Urbanom - patrónom vinohradní-
kov, videli sme primátora s krojo-
vanými Kráľovanmi, folklóristov 
zo súboru Magdalénka, vinohrad-

níkov, dokonca škorce (na fo-
tografii), kone a koče, unikátnu 
zbierku traktorov rodiny Matuš-
kovičových a veľa iného.
Marcela Kvetková, riaditeľka 
Kultúrneho centra uviedla: „Ďa-
kujeme všetkým návštevníkom, 
ktorí svojou hojnou účasťou pod-
porili Modranské vinobranie 
2017. Piatok a sobotu hodnotím 
ako dva veľmi úspešné festivalové 
dni naplnené pestrým programom 
na troch samostatných scénach. 
Nedeľný program bol ovplyvnený 
silným dažďom.“ 
Áno, i keď v nedeľu už Modre po-
časie príliš neprialo, veríme, že na 
atraktivite to nášmu Modranské-
mu vinobraniu neubralo...
O vinobraní aj na stranách 12 
a 13. (jk)

Uzávierka MZ
Uzávierka októbrového čísla bu-
de 11. 10. 2017 do 12.00 h.
 (red)
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K platenému parkovaniu v centre
Od prvého októbra 2017 bude v centre mesta Modry na ná-
mestí a na Štúrovej ulici spustený systém plateného parko-
vania. Správu parkovania bude mať na starosti mestská ob-
chodná spoločnosť Teplo Modra, s.r.o.

Rozdelenie zón
V zóne plateného parkovania, od 
starého hotela smerom nadol po 
oboch stranách námestia až po 
začiatok otvoreného potoka nad 
kláštorom, bude osadené zvislé 
dopravné značenie aj vodorovné 
„čiary“, podľa ktorých sa treba 
riadiť pri dodržovaní dopravných 
pravidiel a parkovaní. V tejto zó-
ne je označených aj sedem par-
kovacích miest pre občanov ZŤP, 
pre ktorých je parkovanie na 
týchto miestach bezplatné. Z to-
ho dve státia sa nachádzajú pod 
sochou Ľ. Štúra, dve v hornej 
časti námestia pri reštaurácii Pa-
vúk, jedno miesto máme k dispo-
zícii pri katolíckom kostole a dve 
nájdete pod historickou radnicou. 

Takisto máme na námestí aj dve 
zásobovacie zóny - pri zastáv-
ke SaD smerom do Bratislavy 
a nad pobočkou sporiteľne. 

Platiť budeme počas 
pracovných dní

Jakub Liška, konateľ spoločnos-
ti Teplo Modra, s.r.o. vysvetľuje: 
„Parkovanie na námestí v Modre 
bude spoplatnené počas pracov-
ných dní, v čase od 8.00 do 17.00 
a za jednu hodinu parkovania 
budete môcť zaplatiť 0,30 eur 
v troch parkovacích automatoch. 
Tieto budú situované pri reštau-
rácii Pavúk, pod kaviarňou Mo-
dur a pod katolíckym kostolom. 
Takisto budete môcť využiť úhra-
du parkovného prostredníctvom 

SMS správ a to na čísle 2200 
v tvare MO_Ah_EČV vozidla (Ah 
je značka pre jednu alebo dve ho-
diny parkovania buď A1 alebo 
A2 ). Vzorová SMS môže byť na-
sledovná: MO A1 PK123AB.Tá-
to SMS bude spoplatnená sumou 
0,50 eur za hodinu parkovania. 
Cez víkend a sviatky bude parko-
vanie bezplatné.“ 

Parkovacie karty
Mesto nezabúda ani na vlast-
níkov budov v novovytvorenej 
zóne parkovania. J. Liška pokra-
čuje: „Áno, našim zámerom je 
ponúknuť pre rezidentov a vlast-
níkov nehnuteľností systém re-
zidenčných parkovacích kariet, 
ktorý bude predložený na schvá-
lenie najbližšiemu mestskému 
zastupiteľstvu na zasadnutí 3. 
októbra.“ Uvedený systém ráta 
s vydaním maximálne 2 kusov 
ročnej rezidenčnej karty na byto-

vú, či nebytovú jednotku. V zá-
vislosti od trvalého pobytu, vlast-
níctva nehnuteľnosti a jej typu 
(bytový či nebytový priestor) sú 
v návrhu VZN karty odstupňo-
vané aj cenovo, od bezplatných 
až po hradené. 
Žiadosti o vydanie rezidenčnej 
karty ako aj všetky informácie 
o platenom parkovaní, posky-
tuje správca parkovania Teplo 
Modra s.r.o. v sídle spoločnosti 
na Šúrskej ul. č. 5, na tel. čísle 
033 647 51 69, na adrese poda-
telna@teplomodra.sk ako aj na 
stránke www.teplomodra.sk. Na 
dodržiavanie pravidiel doprav-
ného značenia a parkovania bude 
dohliadať Mestská polícia Mod-
ra, ktorá bude v prvých dňoch 
od zavedenia vodičov inštruo-
vať. Jakub Liška v závere do-
dáva: „Veríme, že dodržiavanie 
dopravného značenia a systému 
parkovania prispeje k prehľad-
nosti parkovania a cestnej pre-
mávky v centre nášho mesta.“
 (jl, red)

Nové dopravné značenie a parkovacie boxy na Štúrovej
Realizácia ďalšieho značenia 
parkovacích boxov na Štúro-
vej ulici pre potreby avizované-
ho spoplatneného parkovania sa 
uskutočnila v uplynulých týž-
dňoch. Pozdĺž chodníka na pra-
vej strane Štúrovej ulice v smere 
od cintorína, v úseku od býva-

lej viechy k zastávke autobusov 
Štúrova ul. sú nastriekané par-
kovacie miesta s pozdĺžnym, 
v niektorej časti s čiastočným 
státím na chodníku. Vyznačené 
parkovacie boxy spoplatnené-
ho parkovania na Štúrovej ulici 
rešpektujú vjazdy na pozemky 
majiteľov nehnuteľností. Tieto 
úseku vjazdov sú vyznačené žl-
tou kľukatou čiarou (V12a), čo 
je priestor, kde je zakázané státie 
vozidiel, ale je umožnené zasta-
venie najmä pre účely zásobo-
vania. K tomuto vodorovnému 
značeniu ešte pribudli tzv. tiene, 
šikmé biele rovnobežné čiary 
(V13), ktoré vyznačujú priestor, 
do ktorého je zakázané vchádzať 
alebo doň nákladom presahovať, 
ak to nie je potrebné na obchá-
dzanie, odbočovanie na miesto 
mimo cesty.
Ďalšie vyhradené parkovacie 
miesto pre zásobovanie prevá-
dzok v platenej zóne (vyznačené 
žltou kľukatou čiarou ), v dĺžke 
8m pribudlo pred nehnuteľnosť 
na Štúrovej ul. 69. Státie zásobo-
vacích vozidiel v tomto priesto-
re je vymedzené zvislou doprav-

nou značkou. V zóne plateného 
parkovania na Štúrovej ulici je 6 
vyhradených parkovacích miest 
pre osoby so zdravotným postih-
nutím bez spoplatnenia. Parko-
vanie pred kostolom Sv. Štefana 
je upravené vzhľadom na bez-
pečnosť premávky. 
Bezplatné parkovanie v cen-
trálnej časti mesta je možné na 
dvoch obnovených parkovis-
kách: ulica Dr. Bodického, na 
tzv. „Starom trhu“ a pred hote-
lom Modra. Vjazd na neplatené 
parkovisko „Starý trh“ je z ulíc 
Štúrova a Moyzesova, s výjaz-
dom len na Moyzesovu ulicu. 

Čoskoro budú osadené zvislé 
dopravné značky začiatku a kon-
ca zóny plateného parkovania, 
automaty a ich označníky s pres-
nými informáciami o čase spo-
platnenia, o výške poplatku ako 
aj možnosti platby a sankciách. 
Ďalšie informácie týkajúce sa 
spoplatnenia parkovania nájdete 
na stránke www.teplomodra.sk 
a na otázky k dopravnému zna-
čeniu plateného parkovania vám 
radi odpovieme na mestskom 
úrade.

Katarína RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA, 

MsÚ Modra

Termíny MsZ 
a verejného 

zhromaždenia
Najbližšie zasadnutie poslancov 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Modry je naplánované na 3. októ-
ber 2017. Stretnutie sa uskutoční 
v Kultúrnom dome Ľ. Štúra so za-
čiatkom o 14.00 hodine. Podrob-
ný program nájdete na interneto-
vej stránke www.modra.sk a na 
vývesnej tabuli. 
Verejné stretnutie poslancov s ob-
čanmi sa bude konať 11. októbra 
o 18.00 hodine rovnako v Kul-
túrnom dome Ľ. Štúra. Príďte sa 
spýtať, povedať čo vás trápi a vy-
počuť si čo sa v uplynulej dobe 
v meste podarilo urobiť. (red) fO
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Prezident Kiska: „Modra je pekné malé mestečko, 
plné dobrého vína a milých ľudí.“
Prezident Andrej Kiska vo štvrtok 14. septembra navštívil 
Modru, kde diskutoval s vedením mesta o infraštruktúre, ces-
tovnom ruchu, vinárstve aj zachovaní keramikárskeho remes-
la. V Múzeu slovenskej keramickej plastiky sa porozprával 
s významným keramikárom Ignácom Bizmayerom a stretol sa 
so zástupcami cirkví pôsobiacich v meste.

Prezidenta sme privítali tradič-
ne v krojoch s chlebom a so-
ľou. Po vystúpení detského fol-
klórneho súboru Magdalénka 
hovoril s primátorom Modry 
Jurajom Petrakovičom o problé-
moch mesta a zaujímal sa, ako 
môže prispieť k ich riešeniu zo 
svojej pozície. K najpálčivejším 
patrí jednoznačne doprava a in-
fraštruktúra. V meste sa už nie-
koľko rokov hovorí o potrebe 
obchvatu. 

Modranská keramika
Podľa prezidenta Kisku máme 
na Slovensku toho toľko, čo mô-
žeme ukázať svetu. „Žiaľ, jedna 
z našich najznámejších tradícií 
modranskej keramiky sa tak tro-
chu stratila a teraz ju treba na-
novo obnoviť. Spomínam si, ako 
modranskú keramiku obdivo-
vali zahraniční turisti, keď sme 
ju predávali v Kežmarku. Videl 
som ju dokonca aj pri cestách 
v zahraničí. Je to stáročná tra-
dícia, ktorú by sme mali zacho-

vať,“ povedal počas prehliadky 
Múzea slovenskej keramickej 
plastiky. Podľa prezidenta tvor-
ba Slovenskej ľudovej majoliky 
patrí k vhodným reprezentatív-
nym darom pre štátne návštevy 
a preto vyzval svojho kancelá-
ra, aby zvážil túto formu podpo-
ry tradičného remesla v našom 
meste.

Stretnutie s Ignácom 
Bizmayerom

Prezident sa porozprával s kera-
mikárom a národným umelcom 
Ignácom Bizmayerom (na foto-
grafii). Jeho keramika patrí me-
dzi zberateľské kúsky a v Modre 
sme na jeho počesť zriadili ga-
lériu. „Stretnúť sa s 95-ročným 
Ignácom Bizmayerom bol pre 
mňa zážitok. Je plný optimizmu. 

Aj teraz by vyrábal keramiku, 
keby mu to sily dovolili,“ netajil 
svoje nadšenie po stretnutí pre-
zident Kiska. Bizmayer je drži-
teľom štátneho vyznamenania 
Pribinov kríž I. triedy, ktorý mu 
udelili za mimoriadne význam-
né zásluhy v oblasti výtvarného 
umenia a figurálnej tvorby. 
Prezident chce v našom regióne 
podporovať vznik odborných 
škôl zameraných na keramickú 
tvorbu. V Modre sa mu veľmi 
páčilo: „Modra je pekné ma-
lé mestečko, plné dobrého vína 
a milých ľudí. Možno ani neve-
dia, aké príjemné bolo pre mňa 
včera sa s nimi stretnúť,” napí-
sal prezident andrej Kiska na 
svojom facebooku po návšteve 
mesta. Zuzana TICHÁ,

MsÚ Modra

Župné voľby: 4. november 2017
Tohtoročné krajské voľby sa uskutočnia v sobotu 4. novem-
bra 2017. Do župného parlamentu kandiduje 82 nezávislých 
a 280 delegátov strán či koalícií. Predsedom Bratislavského 
samosprávneho kraja sa chce stať 18 zaregistrovaných kan-
didátov, z ktorých je polovica nezávislých a polovica straníc-
kych. Vo volebnom obvode č. 19 - Modra, Šenkvice, Vinosady 
bolo zaregistrovaných osem kandidátov. 

Poslanci bratislavskej župy sa 
na júnovom pracovnom zasad-
nutí zhodli na zmenách v počte 
volebných obvodov a poslan-
cov. finálne čísla 24 voleb-
ných obvodov a 50 poslancov 
sú výsledkom rokovaní župy, 
starostov a primátorov z úze-
mia nášho kraja. Záujemcovia 
o kandidatúru mali možnosť sa 

zaregistrovať do 5. septembra. 
Novým županom BSK má tak 
šancu stať sa okrem súčasné-
ho predsedu Pavla freša, ktorý 
opäť ohlásil svoju kandidatúru, 
aj Rastislav Blaško, Jozef Dan-
ko, Juraj Droba, Milan ftáč-
nik, Natália hanulíková, Mar-
tin Jakubec, Ľubomír Kolárik, 
Daniel Krajcer, Rudolf Kusý, 

Marián Leinerovič, Milan Lo-
pašovský, Ján Mrva, Lukáš Pa-
rízek, Jalal Suleiman, andrej 

Trnovec a Jozef Uhler.
Volebný obvod číslo 19 kam 
patria obce Modra, Šenkvice 
a Vinosady chcú zastupovať 
títo kandidáti: Dominik Buču-
rič - Modra, Patrik Dubovský - 
Šenkvice, Peter fitz - Šenkvice, 
alexander held - Modra, Teré-
zia holecová - Šenkvice, Ján 
chalabala - Modra, Karol Ko-
koška - Modra, Štefan Zabák - 
Modra.
Počet poslancov je zvýšený aj 
z dôvodu nárastu počtu obyva-
teľstva, podľa Registra obyva-
teľov SR má k 31. 12. 2016 náš 
kraj 685 824 obyvateľov. Po-
čet poslancov je podľa zákona 
určený v pomere 12 000 až 15 
000 obyvateľov na jedného po-
slanca. (red, zdroj: bsk)
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Aktuálne investičné akcie mesta
Chodník na 

Bodického ulici
V priebehu mesiaca september 
2017 bol podľa predpokladov 
k termínu dopravnej obchádz-
ky počas Modranského vinobra-
nia dokončený dláždený chodník 
v úseku od Kalinčiakovej ulice 
po Vinársku ulicu. 

Parkovisko na 
Bodického a úpravy 
na Komenského ul.

ešte koncom augusta 2017 sa 
uskutočnila úprava parkoviska 
a cestnej komunikácie na Bo-
dického ulici, kde bolo násled-
ne zrealizované dopravné zna-
čenie. celková plocha úpravy je 
1268 m2. Na Komenského ulici 
bol opravený povrch jestvujú-
cich chodníkov v úseku od ulice 
1. mája po Vajanského ulicu a v 
úseku pred bytovými domami 
Komenského 10, 12, 14. Odstrá-
nená bola pôvodná vrstva liateho 
asfaltu a bol položený asfaltobe-
tónový kryt na ploche 928 m2. Vo 
vnútrobloku na Komenského uli-
ci bol položený asfaltový povrch 
na chýbajúcej časti komunikácie 
o výmere 240 m2. Obnovu as-
faltových povrchov zrealizovala 
alpine Slovakia, s.r.o Bratislava 
v objeme 9631,80 €. Dopravené 
značenie na Bodického ulici re-
alizovala Signatech, s.r.o. Častá 
a cena prác bola 1 564,24 €.

Rekonštrukcia kotolne 
Materskej škôlky 

na Sládkovičovej ulici
Počas tohtoročných letných 
prázdnin sa rekonštruovala aj ko-
tolňa MŠ Sládkovičova na Vŕš-
koch. Bol vymenený rozvádzač, 

dodané nové zariadenia MaR, 
ďalej automatizácia a diaľkový 
dohľad kotolne, zrelizované za-
pojenie kotolne - kotlového okru-
hu s výmenou čerpadiel a novým 
rozvádzačom v celkovej hodnote 
9 961 €.

Komunikácia na 
Hviezdoslavovej ulici

V priebehu septembra bol vybra-
ný zhotoviteľ na realizáciu prác 
spevnenie a úprava komunikácie 
na hviezdoslavovej ulici v úse-
ku medzi Štefánikovou a Zocho-
vou ulicou. Realizovať sa bude 
povrchová úprava krytu komu-
nikácie, chodníka a odstavných 
plôch. celková výmera úprav bu-

de 1200 m2 s termínom dokonče-
nia v 11/2017. Realizátor prác je 
cS, s.r.o. Trnava a zmluvná cena 
je 64 798,75 €.

Oprava strešného 
plášťa ZŠ Ľ. Štúra

aj tento rok pokračuje mesto 
v oprave strechy na základ-
nej škole, kde pôvodná vrchná 
vrstva z PUR peny je už bez 
ochranného náteru a vykazu-
je vysokú mieru mechanické-
ho poškodenia, ktoré spôsobu-
je zatekanie interiéru budovy. 
V roku 2015 a 2016 boli opra-
vené strechy pavilónov c, D, 
časť a a e. Predmetom prác 

v tomto roku je oprava plochej 
strechy pavilónov a a e a to 
oprava druhej časti strechy pa-
vilónu a o výmere 470 m2 (časť 
zrealizovaná v r. 2016) a druhej 
časti strechy pavilónu e v čas-
ti nad výmeníkovou stanicou 
a dielňami o výmere 330 m2. 
Práce budú financované z do-
tácie MV SR vo výške 49 500 
€. Termín dokončenia prác je 
11/2017 a práce bude realizo-
vať Tibor Srnec, Bánovce nad 
Bebravou.
 Iveta KRČMÁROVÁ,

MsÚ Modra

Na fotografiách: Malý trh, uli-
ca Vajanského, ulica Dr. Bodic-
kého pred asfaltovaním a po 
ňom a vnútroblok Komenského.
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Na bicykli do Šenkvíc, odtiaľ vlakom do sveta
Združenie obcí Modra - Šenkvice požiadalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o nenávratný finančný 
príspevok na vybudovanie cyklistickej cesty. Ak rezort žia-
dosť schváli, od roku 2019 by už cyklisti aj korčuliari mohli 
takmer päťkilometrovú cyklocestu vyskúšať. Hlavným cie-
ľom je využiť cyklistickú dopravu na presun z Modry na naj-
bližšiu železničnú stanicu v Šenkviciach. 

„Spojili sme sily, pretože ako 
združenie máme väčšiu šancu 
na úspech pri schválení spoloč-
ného projektu cyklotrasy, ktorá 
prepojí Modru a Šenkvice,“ vy-
svetľuje primátor Modry Juraj 

Petrakovič. Stavebné práce by 
sa mali začať už na budúci rok 
v máji. Trasa povedie cez vini-
ce severovýchodne od cesty tre-
tej triedy, ktorá spája Modru so 
Šenkvicami po už existujúcich 

a novonavrhovaných poľných 
cestách. Projekt ráta s opravou 
existujúcich ciest a vybudova-
ním doteraz nespevnených ciest 
v celej hrúbke konštrukcie. Na 
trase sú navrhnuté dve odpočí-
vadlá s príslušným vybavením. 

Práca aj turistika
cyklocesta bude slúžiť na do-
pravu do zamestnania, ale aj na 
turistické účely. Bicykle si môžu 
ľudia odstaviť na odpočívadle 
alebo na zariadeniach pri že-
lezničnej stanici v Šenkviciach. 
Starosta Šenkvíc Peter fitz ho-
vorí, že stavba je bezprostredne 
naviazaná na investíciu do pre-
stupného dopravného terminálu 
v Šenkviciach. „Pri realizácii 
je potrebné obe stavby koordi-
novať. Sľubujeme si od nej po-
silnenie regionálnej mobility, 
zvýšenie bezpečnosti cyklistickej 
dopravy aj infraštruktúry.“ 

Ekologická doprava 
a úspora času

Šenkvická železničná stani-
ca bude slúžiť ako prestupný 

bod do vzdialenejších miest 
ako je Bratislava alebo Trna-
va, kam ľudia z regiónu cestu-
jú za prácou. cyklistická cesta 
podľa modranského primáto-
ra Juraja Petrakoviča umožní 
obyvateľom jednoduchý a eko-
logický presun medzi Modrou 
a Šenkvicami. „Keď docestujú 
vlakom na železničnú stanicu 
a cyklocestou prejdú necelých 
5 km do Modry, nemusia ča-
kať na autobus alebo použiť au-
to.“ cyklistická cesta predsta-
vuje úsporu času pri preprave 
a dennej dochádzke za prácou, 
zvýšenie výkonnosti železnič-
nej dopravy, odľahčenie cestnej 
dopravy, zvýšenie priepustnosti 
kolíznych bodov, zníženie hlu-
ku a prašnosti. V neposlednom 
rade posilnenie zdravia obyva-
teľstva.

Zuzana TICHÁ, 
MsÚ Modra

Na fotografii: Primátor Mod-
ry Juraj Petrakovič a starosta 
Šenkvíc Peter Fitz na trase cyk-
locesty.

Už je to 73 rokov...
Augustová spomienka na SNP
Slovenské národné povstanie, ktoré vypuklo pred 73 rokmi, pria-
mo súviselo s vtedajšou všeobecnou situáciou vo svete. Vznikala 
potreba odstrániť fašizmus a nacizmus. Vypuknutie SNP urýchlil 
fakt, že slovenské hranice prekročili 29. augusta 1944 nemecké 
okupačné vojská. Bolo to predsa nie tak dávno. Dodnes nevieme 
presný počet Slovákov, ktorí zahynuli počas druhej svetovej voj-
ny. Aj preto je potrebné nezabúdať a spomínať. Ešte dnes sú me-
dzi nami takí, ktorí sa pred mnohými rokmi nebáli postaviť fašis-
tickému režimu. Patrí im úcta a poklona. 

Primátor Modry Juraj Petrako-
vič sa takto prihovoril prítom-
ným občanom na augustovom 
spomienkovom stretnutí pri 
príležitosti SNP: „Je koniec 
augusta, dozrieva prvé hroz-
no, vinohradníci chystajú piv-
nice a sudy na oberačky. Ľudia 
si užívajú posledné dovolen-
kové dni... Ani si neuvedomu-
jeme ako nám je dobre. Aj au-
gust 1944 bol teplý, aj vtedy 
dozrievalo hrozno a bolo treba 
chystať pivnice, len vinohrad-

níkov bolo pomenej, sudy vy-
mývali a chystali ženy s deť-
mi. Vojna zasiahla všetkých, 
ťažko ju hodnotiť najmä nám, 
ktorí sme ju nezažili. Je to stá-
le pre mnohých citlivá a chú-
lostivá téma, ktorú aj historici 
často obchádzajú. Každá doba 
nesie so sebou temné aj svetlé 
obdobia, má svojich kladných 
i záporných hrdinov. Tak tomu 
bolo i u nás, kde žili statoč-
ní chlapi ako napríklad Pavel 
Steinhübel, Michal Voda, Vla-

dimír Michálek, Július Košic-
ký, Gustáv Bakoš, Karol Šimko 
alebo Jozef Kopa, ktorí spolu 
s ostatnými neváhali a zapoji-
li sa do odboja. Aj vďaka nim 
viaceré modranské domácnos-
ti ukrývali prenasledovaných 
a hľadaných vojakov a židov. 
Hoci bol všeobecný nedostatok 
potravín a prídelový systém, 
neváhali pomôcť rodinám, 
ktoré boli odkázané na pomoc. 

Spoločnosť sa počas vojny 
zomkla, ľudia a rodiny museli 
vedieť spolu žiť a najmä pomá-
hať si. Akosi sme v ostatnom 
čase nenabrali dosť odvahy 
a nejdeme do podstaty Sloven-
ského národného povstania, 
spájame ho často s minulým 
režimom a neuvedomujeme si 
akým bolo významným krokom 
v našich národných dejinách“.

(red)
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Školské povinnosti zakývali letným prázdninám
Otvorenie školského roka na našich školách
Nie je to tak dávno, čo sa naši školáci tešili na letné prázdniny. 
Obdobie relaxu, športovania a neopakovateľných zážitkov však 
pominulo. Začiatok školského roka 4. septembra zaklopal na dve-
re a do brán všetkých modranských škôl vstupovali žiaci, študen-
ti a ich učitelia a vychovávatelia. Začiatok nového školského ro-
ka bol na oboch našich základných školách, ako inak, slávnostný. 
O to viac, že Základná škola Vajanského je jubilantkou a v duchu 
jej 50. výročia sa niesol celý prvý školský deň.

50-ročná oslávenkyňa 
ZŠ Vajanského

Pozvanie na milú slávnosť, ktorú 
pre všetkých pripravilo vedenie 
školy spolu so žiakmi prijal aj pri-
mátor mesta Modry Juraj Petra-
kovič. Vo príhovore privítal všet-
kých pedagógov, rodičov a žiakov 
školy a poprial im veľa síl v no-
vom školskom roku. Počas sláv-
nosti sa so spevom a prednesom 
predstavili žiačky ZŠ G. Polon-
ská, K. Juranová a e. Polčičová 

s klavírnom sprievodom riaditeľ-
ky Základnej umeleckej školy Lý-
die cibulovej. Riaditeľka školy 
Mária Malacká privítala ostrie-
ľaných školákov a zvlášť nových 
prváčikov. „Hovorí sa, že život je 
zmena. Platí to nielen v živote člo-
veka, ale aj v živote rôznych inšti-
túcií a spoločností. V tomto prípa-
de v živote našej školy, ktorá slávi 
50. výročie vzniku. Celý slávnost-
ný program nakrútili naši žiaci - 
nádejní kameramani a po jeho zo-

strihaní si ich prácu budete môcť 
pozrieť na internetovej stránke 
školy. O profesionálnu fotodoku-
mentáciu sa postarala pani redak-
torka z Modranských zvestí. Všet-
kým našim žiakom, pedagogickým 
i nepedagogickým pracovníkom 
školy prajeme šťastné vykroče-
nie do školského roka 2017/2018. 
Zároveň touto cestou ďakujeme 
všetkým, ktorí sa zaslúžili o ten-
to slávnostný deň“, povedala ria-
diteľka Mária Malacká aj v mene 
svojich kolegov. Na záver kultúr-
neho programu žiaci symbolicky 
vypustili modré balóniky, ktorí 
zdobili oblohu nad mestom. 

Otvorenie školského 
roka v ZŠ Ľ. Štúra

Súbežne s výnimočnými osla-
vami na ZŠ Vajanského sa usku-
točnilo slávnostné otvorenie škol-
ského roka 2017/2018 aj na našej 

druhej škole - ZŠ Ľudovíta Štúra. 
Otvorenia sa zúčastnil zástupca 
primátora Marian Gavorník. hud-
bou, spevom a básňami žiaci ško-
ly privítali školský rok a vykročili 
doň tou správnou nohou. Otvore-
nie sa začalo privítaním všetkých 
prítomných, v prvom rade žia-
kov školy, špeciálne nových prvá-
čikov, sprevádzajúcich rodičov 
v neposlednom rade pedagógov 
školy, ktorí mali už plné ruky prá-
ce s prípravou nového školského 
roka a prípravu prváčikov. 
Všetkým pedagógom, žiakom 
a rodičov želáme úspešný štart 
do nového školského roka, aby 
ho začali s úsmevom a obstáli 
v skúškach, ktoré počas roka prí-
du. Budúcim prváčikom základ-
ných škôl prajeme, aby pre nich 
škola bola príjemným prostredím, 
kde získajú veľa nových vedo-
mostí. (jk, gal)

Základná škola Ľ. Štúra
Ako sa nám darí v úvode školského roka?
Do nového školského roka vstupuje ZŠ Ľ. Štúra úspechmi zo sú-
ťaží, ktoré prebehli ešte v minulom roku, ale vyhodnotené boli 
až v septembri. Všetkým úspešným žiakom srdečne blahoželáme!

• Dňa 23. septembra sa v SOŠ 
záhradníckej v Piešťanoch ko-
nalo slávnostné vyhodnotenie 
celoslovenskej súťaže Klasici 
v komikse. Tretie miesto v ka-
tegórii najmladších žiakov zís-
kali žiačky 4. a triedy, Simonka 
Menčlová, eliška Bišťanová, 
Karolínka Uhliarová, Vaneska 
Gašparovičová a alenka Ko-
vácsová. Do podoby komiksu 
spracovali dielo Jozefa Milosla-
va hurbana Svadba kráľa veľ-

komoravského. 
• Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Stredná 
umelecká škola scénického vý-
tvarníctva v Bratislave vyhlási-
la počas uplynulého školského 
roka už 9. ročník celosloven-
skej súťaže s medzinárodnou 
účasťou Slovensko, krajina 
v srdci európy, ktorá bola ve-
novaná 300. výročiu narodenia 
Rakúsko-uhorskej panovníčky 
Márii Terézii. O Márie Terézie 

sa žiaci učia na hodinách vlas-
tivedy. Preto im táto téma bola 
blízka. Tak si pripravili scenár, 
pani učiteľka a vychovávateľ-
ka im pomohli s výberom kos-
týmov a divadielko po niekoľ-
kých nácvikoch bolo na svete. 
Neskôr prišlo na rad filmové 
spracovanie, ktoré dostalo ná-
zov Spomienky na Máriu Teré-
ziu a ním žiaci 4. a triedy získa-
li v tejto súťaži 1. miesto.
• „cez minulosť spojme náro-
dy v budúcnosti“ bolo motto 
pre kategóriu starších žiakov. 
Žiaci 8. B vytvorili životopisný 
film s názvom ako Jožko z Ta-
jova Wifi našiel. Toto dielo bolo 
venované významnej osobnosti 
našich dejín, Jozefovi Murgaš-
ovi. Odborná porota ich snahu 

a tvorivosť ocenila krásnym 1. 
miestom. 
• Pri príležitosti uvedenia no-
vej 50 € bankovky do obehu 
zorganizovala európska cen-
trálna banka online súťaž euro 
Run pre základné školy v kra-
jinách eurozóny. Zúčastnili sa 
jej aj žiaci našej školy a boli 
úspešní. Medzi 30 najlepších 
v rámci európy sa zaradili - 
Matúš Dvorščík, Viktória Kop-
číková, Matej Socháň, Michae-
la Nemcová, Michaela Lišková, 
Rebecca Piscová a Martin Ko-
váč. Od európskej centrálnej 
banky získali novú bankov-
ku 50 € v špeciálnom rámčeku 
s gravírovaním a od Národnej 
banky Slovenska vecné ceny.

Mária SETNICKÁ 
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Najlepšie svetové filmy o ekológii v Modre
Organizátori medzinárodného filmového festivalu Eko-
topfilm - Envirofilm vás srdečne pozývajú na filmovú pre-
hliadku toho najlepšieho z aktuálneho ročníka. Filmový 
festival Ekotopfilm - Envirofilm sa bude konať v Kine Mier 
vo štvrtok 5. októbra. Vstup je zadarmo.

festival má už 44. ročnú tra-
díciu a tým sa radí medzi naj-
staršie environmentálne festi-
valy s touto tematikou na svete. 
V máji tohto roku sa konal sú-
ťažný festival ekotopfilm - en-
virofilm v Bratislave a v Ban-
skej Bystrici, do ktorého sa 
prihlásilo viac ako 1 000 doku-
mentárnych filmov z 30 krajín 
sveta. Odborná porota vybrala 
115 najlepších filmov a v Kine 
Mier v Modre bude premietnu-
tých 6 filmov. Jeho program za-
čína doobeda junior festivalom, 
ktorý je určený žiakom a štu-

dentom základných a stredných 
škôl. Poobede pokračuje festi-
val programom pre verejnosť. 
Prvý film Život v oblakoch za-
čína o 16.00 hod. a prenesie nás 
na snehobiele tatranské kopce 
medzi divoké kamzíky. aký je 
príbeh o plytvaní jedla a prečo 
50% z neho končí ako odpad 
porozpráva druhý film v poradí. 
ak ste ešte nepočuli o jednom 
z najfascinujúcejších a pritom 
najmladších národných parkov 
sveta Vatnajökull, potom sa 
nechajte vtiahnuť do jeho krás 
a príbehu. 

Radi sa obliekame pekne 
a podľa posledných módnych 
trendov, pozrite si ďalší film 
z programu festivalu, ktorý 
však ukáže inú stránku mód-
neho sveta - z pohľadu dopadu 
na ekológiu a našu planétu. Bu-
dúcnosť našich miest je názov 

filmovej eseje, ktorá sa zaoberá 
minulosťou, súčasnosťou a bu-
dúcnosťou urbanizácie. Pre-
hliadku víťazných filmov ukon-
čí príbeh (zne)svätenej rieky 
Gangy, ktorú uctieva miliarda 
ľudí a 500 miliónov ľudí je na 
nej závislých. (org)

Čo všetko sme zažili v ŠKD Kamarát 
v závere školského roka

Návšteva žongléra
Po roku do nášho ŠKD Kama-
rát opäť prišiel žonglér s nový-
mi umeleckými trikmi. a že to 
nie je s jeho kúskami jednodu-
ché, si uvedomili aj naše deti, 
keď si ich vyskúšali. Deťom sa 
žonglérske majstrovstvo veľ-
mi páčilo a veríme, že o rok sa 
znovu s ujom žonglérom stret-
neme.

Potulky po Modre
V apríli sme sa vybrali na turis-
tiku na Kalváriu. S deťmi sme 
videli vybudovaný najbližší 
„kopček“ pri Modre. Výhľad 
bol naozaj nádherný!

Z poľovníckej kapsy
V máji sme medzi nami v ŠKD 
Kamarát privítali pána Pušká-
ča, poľovníka, ktorý sa s nami 
prišiel porozprávať o ochrane 
prírody a poľovníctve. Beseda 
bola veľmi zaujímavá, deti ma-
li dostatočné vedomosti o prí-
rode a zvieratkách v nej žijú-
cich a kládli ujovi poľovníkovi 
zvedavé otázky.

Všetkým mamičkám
Každá druhá májová nedeľa už 
tradične patrí našim mamám. Pri 
príležitosti ich veľkého sviatku 
sme v priestoroch našej školy 
na prízemí zorganizovali krás-
nu výstavku portrétov mami-
čiek našich detí z ŠKD. Žiaci pri 
tvorbe svojich prác použili rôzne 
techniky a ukázali tak svoju ši-
kovnosť a tvorivosť. 

MDD v ŠKD Kamarát
Medzinárodný deň detí prebie-
hal ako každoročne v klube rôz-

nymi súťažami. Každá pani vy-
chovávateľka pripravila pre deti 
v ŠKD nejakú zaujímavú súťaž. 
Súťažilo sa napr. v skladaní lie-
tadla z papiera, v skákaní vo 
vreci, v hode do cieľa i vo ve-
domostiach. Na krásne menovky 
dostali deti výtlačky a po spo-
čítaní- vyhodnotení si vyberali 
v každom oddelení z pestrého 
bufetu rôzne veci a vecičky, kto-
rými sa mohli pochváliť doma 
rodičom. Touto cestou sa chce-
me dodatočne poďakovať Rade 
rodičov za poskytnutý finančný 

príspevok k MDD a za to, že de-
ťom v našej škole umožnili pre-
žiť krásny deň plný radosti i zá-
bavy. 

Farebný svet
V jeden nádherný slnečný jú-
nový deň sme v ŠKD Kamarát 
zorganizovali kreslenie na asfalt 
v duchu témy „farebný svet.“ 
Každý „výtvarník“ dostal za 
svoje umelecké dielo sladkú od-
menu. 
Všetkým pani vychovávateľkám 
ďakujem za ich celoročnú prá-
cu v ŠKD Kamarát: p. Kučero-
vej, p. Gacíkovej - Repčíkovej, 
p. Kaiserovej a p. Maticsekovej. 

Gabriela ČEPCOVÁ, 
vedúca ŠKD Kamarát
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Odišiel redaktor Štefan Janák...
Dlhoročného rozhlasového redaktora Štefana Janáka netreba 
Modranom predstavovať. Jeho hlas dobre poznali z Dobrého rá-
na, Nočnej pyramídy a najmä zo stoviek reportáží v Rádiu Regina.

Pán Štefan Janák pracoval v Slo-
venskom rozhlase vyše 30 rokov 
a počas tohto obdobia sa vy-
profiloval na špičkového redak-
tora, ktorý neváhal s mikrofó-
nom prejsť desiatky kilometrov 
v mrazivom, daždivom, alebo 
horúcom počasí. Neúnavne hľa-
dal zaujímavých ľudí a nové té-
my pre svoje relácie a reportáže. 
Osobne som sa sním stretol po 
prvýkrát v roku 2009, kedy sme 
pripravovali prvý ročník Sláv-

nosti hliny. Pamätám si, ako bol 
neúnavný a všetko ho zaujíma-
lo. Neskôr som sa s ním stretal 
častejšie ako člen Modranskej 
Besedy a napokon i ako primá-
tor mesta. Štefan Janák vždy ve-
del čo sa u nás deje, často bol 
informovanejší ako my v Mod-
re. Za roky spolupráce spravil 
pre Modru obrovský kus práce. 
V rozhlase propagoval modran-
ských vinárov, všetky kultúrne 
a spoločenské podujatia a tiež 

informoval o problémoch, ktoré 
nás v Modre trápia. 
„Rozhlasáka“ Štefana Janáka sme 

skrátka vnímali sluchom, bol sú-
časťou našich domácností, náš-
ho života. V posledných rokoch 
prichádzal do Modry sporadicky 
a napriek ťažkej chorobe sa zau-
jímal o dianie v Modre. Kiež by 
takýchto angažovaných a úprim-
ných ľudí do Modry prichádzalo 
čo najviac! Koncom augusta 2017 
sa pán redaktor Štefan Janák na-
vždy vypol z éteru, zostala však 
po ňom dlhá rozhlasová stopa, 
ktorú tu zanechal. Rád by som za 
nás Modranov povedal, pán Janák 
„ďakujem“!

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor Modry

Na fotografii: Rozhlasový redak-
tor Štefan Janák. 

Spomienka na redaktora Štefana Janáka
Dňa 26. augusta 2017 skončil životnú cestu redaktor Sloven-
ského rozhlasu Štefan Janák vo veku 66 rokov. V Slovenskom 
rozhlase pôsobil 45 rokov, po roku 2000 pracoval v regionál-
nom vysielaní, okruh Rádio Regina. Už v roku 1971 začínal pri 
mikrofóne v relácii Dobre ráno, neskôr v relácii Rádiobudík. 
Poslucháči si ho pamätajú aj z relácie Nočná pyramída. Ako 
redaktor s príjemným hlasovým fondom pôsobil v Rádiu Regi-
na na území Západného Slovenska predovšetkým v malokar-
patskom regióne, na Záhorí a na južnom Slovensku.

So Štefanom Janákom som 
úzko spolupracoval pri pro-
pagácii vidieckeho cestovné-
ho ruchu v malokarpatskom 
regióne. Do Modry, hlavného 
mesta vína pravidelne cestoval 
najmä v súvislosti s kultúrny-
mi podujatiami na Malokar-
patskej vínnej ceste. Členo-
via spolku VINcúR v Modre 
často vystupovali v reportáž-

nom vysielaní z Modry, po-
dobne členovia Modranského 
turistického spolku informo-
vali poslucháčov rádia o mož-
nostiach turistiky v okolí 
rozhľadne na Veľkej homoli. 
Štefan Janák si veľmi podrob-
ne pripravoval rozhlasové re-
lácie z Modry a regiónu. Jeho 
telefonáty do Malokarpatskej 
turistickej informačnej kan-

celárie trvali často i niekoľko 
desiatok minút, chcel vedieť 
podrobnosti zo života obyva-
teľov Modry a regiónu. Vypra-
coval podrobný harmonogram 
nahrávania jednotlivých tém 
z mesta. Do improvizovaného 
štúdia v Kultúrnom dome Ľu-
dovíta Štúra v Modre pozýval 
v polhodinových intervaloch 
aktérov najmä z Msú Modra, 
neziskových a spoločenských 
organizácií zameraných na vi-
nohradníctvo, cestovný ruch, 
kultúru, šport, mládež či se-
niorov. ako redaktor vystu-
poval s odborným prehľadom 
spracovaných tém. V každom 
meste na západnom Slovensku 
mal veľa priateľov, mal vybu-
dovanú sieť spolupracovníkov, 

ktorí mu vždy ochotne poskyt-
li podrobné informácie zo ži-
vota obyvateľov mesta. Preto 
jeho relácie verne vystihovali 
atmosféru v mestách a obciach 
regiónu. Viackrát sa zúčastnil 
i odborných exkurzií nezisko-
vej organizácie rozvoja vidiec-
kej turistiky v Modre do Dol-
ného Rakúska, odkiaľ naživo 
vysielal reportáže do éteru. 
Týmto príspevkom chcem ako 
kolega, bývalý redaktor Zá-
padoslovenského vysielania 
Slovenského rozhlasu vyjad-
riť úctu a vďaku za pozornosť, 
ktorú venoval v Slovenskom 
rozhlase Štefan Janák mestu 
Modra a malokarpatskému re-
giónu. František MACH,

Matik Modra

Oživenie ľudových tradícií a zvykov 
Zaspomínajme si a vráťme sa do čias, keď po chotároch po-
behovali bosé deti. Dievčatká v sukničkách, na ktorých mali 
uviazané zásterky, blúzku zdobila výšivka a na hlave šatka. 
Chlapci široké nohavice ukončené strapcami, košieľka s výšiv-
kou a hlavu zdobil klobúčik. To dnes už nevidíme, no vrátiť sa 
späť do starých čias môžeme kedykoľvek a to ľudovou pies-
ňou, ľudovými tradíciami a dochutiť krojovaným oblečením.

Dlho sme nečakali. Vznikol ná-
pad, ktorý sme zrealizovali za-
kúpením ľudových krojov, na-

cvičili sme program a samotným 
vystúpením pod názvom Víta-
nie jari sme tradície vrátili späť 

do povedomia rodičom, starým 
a prastarým rodičom a širokej 
verejnosti na tohtoročnom Vino-
braní 2017.
Touto cestou chceme poďakovať 
mestu Modra, ktoré nás podpori-
lo dotáciou, za ktorú sme zakú-
pili pre deti kroje, aby sme mohli 
oživiť ľudové tradície a zvyky.

Adriana HORVÁTHOVÁ, 
za OZ Vrškárik fO
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Alkohol u mladistvých
Mestská polícia cez leto vykonala viaceré kontroly
Obdobie školských prázdnin využívajú deti a mládež rôzne. 
Jedni zmysluplne, iní pomenej. Preto aj Mestská polícia Mod-
ra nezaháľala a počas letných podvečerov vykonala niekoľko 
kontrol v modranských podnikoch zameraných na požívanie 
a podávanie alkoholu neplnoletým osobám. Prevádzkovatelia 
pohostinstiev dopadli na výbornú. V žiadnom z podnikov nebo-
li zistené mladistvé osoby, ktoré by boli pod vplyvom alkoholu. 

V dňoch 18. augusta a 1. septem-
bra 2017 mestská polícia v sú-
činnosti s Obvodným oddelením 
Policajného zboru Modra opäť 
vykonala rozsiahlu kontrolu za-
meranú na nezákonné požívanie 
alkoholu maloletými a mladistvý-
mi osobami vo vybraných noč-
ných a zábavných podnikoch, kde 
býva predpoklad, že najčastejšie 

dochádza k porušovaniu zákona 
č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických ná-
pojov. Stanislav Straka, náčelník 
Mestskej polície Modra uviedol: 
„Počas uvedených kontrol neboli 
zistené osoby, ktoré neoprávnene 
požili alkohol. Avšak v rámci uve-
dených akcií sme vykonali aj kon-
troly na verejných priestranstvách 

a v parkoch. Tu už bolo zistených 
päť mladistvých osôb, ktoré neo-
právnene požili alkohol. Dychový-
mi skúškami boli u nich namerané 
zvýšené hodnoty. Všetky zistenia 
boli po spracovaní odovzdané 
príslušnému referátu Mestského 
úradu Modra resp. príslušnej ob-
ci podľa trvalého pobytu mladis-
tvej osoby, ktoré vo veci v zmysle 
zákona vykonajú ďalšie zákonné 
opatrenia. Pravidlom ďalej je, že 
o porušení citovaného zákona boli 
neodkladne informovaní zákonní 
zástupcovia detí. O výške pokuty, 
prípadne o uložení inej sankcie 
rozhoduje príslušná obec, podľa 
trvalého pobytu dieťaťa. To, kto 
deťom a teda mladistvým alkohol 
podal je predmetom ďalšieho vy-
šetrovania.“
Z uvedeného vyplýva, že naši 

miestni prevádzkovatelia barov 
a nočných podnikov zákon v tom-
to smere dodržiavajú a pristupujú 
k mladistvým v tomto smere zod-
povedne. To, kde sa zdržiava die-
ťa počas večerov a akým aktivi-
tám sa venuje už je v kompetencii 
každého rodiča. Mestská polícia 
má v pláne venovať sa aj opako-
vaným kontrolám v nočných pod-
nikoch v meste Modra, v ktorých 
sa alkohol predáva. Náčelník S. 
Straka v závere upozorňuje: „V 
prípade nerešpektovania zákazu 
požívania alkoholických nápojov 
osobou mladšou ako 18 rokov, ale 
aj zákazu predaja alkoholu nepl-
noletým, bude MsP Modra postu-
povať v zmysle zákonných kompe-
tencií v spolupráci s príslušnými 
zložkami štátnej správy.“
 (red, ss)

Predstavujeme pracovníkov mesta
Ing. Zuzana Lazarová, hlavná kontrolórka 
Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta Modra. Hlavného 
kontrolóra volí Mestské zastupiteľstvo na šesťročné obdo-
bie. Za výkon svojej funkcie zodpovedá Mestskému zastupi-
teľstvu, ktorému je povinný minimálne raz do roka podávať 
správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Postavenie 
hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, jeho voľ-
bu, skončenie výkonu funkcie, plat, rozsah a pravidlá kontrol-
nej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra určuje zákon NR SR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V meste Modra je hlavnou kon-
trolórkou Ing. Zuzana Lazaro-
vá. „Funkciu hlavnej kontro-
lórky vykonávam v Modre od 
júna 2012. Návrhy plánov kon-
trolnej činnosti, ktoré mi schva-
ľuje MsZ na polročnej báze sa 
snažím zostavovať tak, aby bo-
la zabezpečená periodicita kon-
trol v jednotlivých organizáci-
ách zriadených a založených 
mestom Modra a aby kontroly 
pokrývali jednotlivé oblasti čin-
nosti mestského úradu. Schvále-
né plány kontrolnej činnosti sú 
zároveň pre hlavného kontroló-
ra poverenia na výkon kontro-
ly v príslušnom kontrolovanom 
subjekte. Plány kontrol môže 
hlavnému kontrolórovi kedykoľ-
vek doplniť Mestské zastupiteľ-
stvo o vykonanie neplánovaných 
kontrol. V rámci jednotlivých 
kontrol preverujem dodržiava-

nie a uplatňovanie všeobecne 
záväzných predpisov pri hospo-
dárení s finančnými prostriedka-
mi a majetkom mesta, resp. or-
ganizácií zriadených/založených 
mestom. Zúčastňujem sa ško-
lení a stretnutí organizovaných 
Združením hlavných kontroló-
rov miest a obcí SR za účelom 
výmeny skúseností a dodržiava-
nia rovnakých postupov pri kon-
trolách hlavných kontrolórov“.
Pre rok 2017 schválilo mestské 
zastupiteľstvo v plánoch kon-
trolnej činnosti kontroly zákon-
nosti, účelnosti a efektívnosti pri 
hospodárení s finančnými pro-
striedkami pridelenými z roz-
počtu mesta za rok 2016 v MŠ 
Kalinčiakova a Sládkovičova, 
kontrolu zúčtovania dotácií po-
skytnutých prijímateľom dotácií 
z rozpočtu mesta Modra v roku 
2016, kontrolu hospodárenia za 

roky 2015 a 2016 vo všetkých 
troch obchodných spoločnos-
tiach založených mestom Mod-
ra, kontrolu plnenia uznesení 
MsZ ku koncu jednotlivých pol-
rokov. Zuzana Lazarová dodáva: 
„Mestskému zastupiteľstvu som 
predložila správu o výsledkoch 
kontrol vykonaných v roku 2016 
a Stanovisko hlavnej kontrolór-
ky k návrhu záverečného účtu 
za rok 2016 pred jeho schvále-
ním v MsZ. Do konca roka mi 
z plánovanej kontrolnej činnos-
ti ostáva vykonať kontrolu hos-
podárenia za roky 2015 a 2016 
v spoločnosti Média Modra, 
s.r.o., kontrolu plnenia opatrení 
prijatých na nápravu nedostat-
kov z predchádzajúcej kontroly 

v Kultúrnom centre Modra, kon-
trolu plnenia uznesení MsZ k po-
slednému zasadnutiu MsZ v ro-
ku 2017 a vypracovať stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu mesta Modra na rok 
2018 a viacročnému rozpočtu na 
roky 2019 - 2020 následne po je-
ho zverejnení na úradnej tabuli 
a webovom sídle mesta Modra.”
hlavný kontrolór teda kontrolu-
je zákonnosť, účinnosť, hospo-
dárnosť a efektívnosť pri hospo-
dárení a nakladaní s majetkom 
a majetkovými právami mesta. 
Kontroluje príjmy, výdavky a fi-
nančné operácie mesta, vykonáva 
kontrolu vybavovania sťažností 
a petícií, dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov, 
všeobecne záväzných nariadení 
mesta, plnenia uznesení MsZ a in-
terných predpisov mesta a úloh 
ustanovených osobitnými pred-
pismi. Kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra podlieha mestský 
úrad, rozpočtové a príspevko-
vé organizácie zriadené mestom, 
právnické osoby, v ktorých má 
mesto majetkovú účasť a osoby, 
ktorým boli poskytnuté z rozpoč-
tu mesta účelové dotácie alebo 
návratné či nenávratné finančné 
výpomoci. hlavný kontrolór vy-
pracúva aj odborné stanoviská 
k návrhu rozpočtu mesta a k ná-
vrhu záverečného účtu mesta pred 
ich schválením v MsZ. (red, zl)
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Návšteva Ľ. Štúra alebo deväť tipov, 
ktoré som sa naučil na túre v Modre
Volám sa Rado a mám 28 rokov. Od malička ma bavilo pí-
sanie. Po vysokej škole, vyštudoval som kulturológiu, sa mi 
nedarilo nájsť prácu, v hlave som mal milión alternatív, čo 
so mnou bude, neskôr po pár rokoch života v zahraničí som 
sa rozhodol dať výpoveď v dobre platenej práci a venovať sa 
svojmu snu. Spojil som písanie s cestovaním. Založil som si 
na internete cestovateľský blog s názvom Nie je túra bez Štú-
ra na www.hoppeyr.com a chystám sa postupne precestovať 
a spoznať naše krásne Slovensko. Lebo všetci dnes cestujú 
„von”, ale ja chcem, po rokoch v zahraničí, spoznať hlavne 
Slovensko. Dlho som rozmýšľal nad tým, kam sa vyberiem 
na prvú túru. Chcel som si vybrať niečo, čo si dobre zapamä-
tám. A zrazu bolo rozhodnuté. Modra.

Dostaneš sa tam 
mega ľahko autobusom
Do Modry som sa vybral z auto-
busovej stanice Bratislava. cesta 
trvala len jednu hodinku a vystú-
pil som (symbolicky) na zastáv-
ke Modra-Štúrova ulica. Nech už 
sa vyberieš do Modry z ktorého-
koľvek smeru, táto zastávka je 
tým najlepším riešením. Vystúpiš 
hneď oproti múzeu (ja som si ho, 
ale samozrejme nevšimol) a si 
zároveň aj na hlavnom námestí 
mesta.

Priprav sa, že Štúr 
a víno sú všade

Vystúpil som a už ma zdraví Štúr 

aj s kamošmi… Bolo mi jasné, že 
tam bude asi z každej strany na 
mňa pozerať, hneď po tabuliach 
s ponukou vína. Tých tam bolo 
asi viac ako ľudí, čo som stretol 
za celý deň.

Uvidíš mega veľa 
kostolov, len si zisti, 

kedy sú otvorené
hovorím si, že nebudem „trapo-
šiť“ a opýtam sa niekoho, ktorým 
smerom je múzeum. Tak som sa 
opýtal hneď prvej pani… Uká-
zala mi smer a ja som asi hodinu 
a pol múzeum hľadal na mieste, 
kde ma nasmerovala. Nevadilo 
mi, že to tak dlho trvá, lebo som 

zistil, že v Modre je mega veľa 
pekných kostolov… akurát ma 
mrzelo, že boli všetky zamknu-
té. Tiež je super, že pamiatky sú 
pokope a ty nemusíš mať túru za 
Štúrom mega náročnú.

Zistíš, že tam okrem 
Štúra žili aj iné 

slovenské osobnosti
Popri tom ako som hľadal múze-
um (úplne na zlom mieste) som 
si všimol aj to, že na každom dru-
hom dome je pamätná tabuľa, 
že tam žil či pôsobil nejaký vý-
znamný človek. ani teba nebaví 
ten pocit, keď vieš, že si to meno 
už niekde počul, len si nedokážeš 
spomenúť na súvislosti? Tak som 
potom radšej tabule prestal čítať.

Dozvieš sa, že Múzeum 
Ľ. Štúra a Pamätná izba 

sú na jednom mieste
Keď bolo už aj mne samému div-
né, že to múzeum neviem nájsť, 
opýtal som sa znovu jednej tety 
na smer a tá mi povedala, že je 
presunuté už vyše 10 rokov úplne 
inde. Táto informácia ti ušetrí mi-
nimálne jednu hodinu hľadania. 
Takže ako som už vyššie písal, 
stačí sa pri výstupe z autobusu 
otočiť a na strane oproti, trošku 
vyššie je múzeum.

Za vstupné do múzea 
nezaplatíš veľa

Nezabudni, že v pondelky zvyk-
nú byť kultúrne inštitúcie, múzeá 
či galérie zatvorené. Každá prvá 
nedeľa v mesiaci prináša bez-
platné vstupné do múzeí a galé-
rií, ktoré patria pod Ministerstvo 
kultúry SR. ale aj v prípade, že si 
lístok musíš kúpiť, tak neminieš 
veľa. expozície: lístok pre do-
spelého - 3 eurá, zľavnený lístok 
(žiaci, študenti, dôchodcovia, 
držitelia kariet ISIc, ITIc, eu-
ro 26) - 1 euro, deti do 6 rokov, 
držitelia preukazov ZŤP, držite-
lia preukazov IcOM a Unesco, 
pedagogický dozor, zamestnanci 
múzeí a galérií v SR a ČR a no-
vinári - zdarma. Pamätná izba: 
lístok pre dospelého - 2 eurá, 
zľavnený lístok - 1 euro.

Dozvieš sa veľa 
zo Štúrovho života

expozície, klasicky ako v múze-
ách. Môžeš si tam pozrieť osobné 
predmety nielen jeho, ale aj Jo-
zefa Miloslava hurbana a Jána 
Kalinčiaka. Každý si Štúra spá-
ja s uzákonením spisovnej slo-
venčiny, ale on toho urobil ove-
ľa viac. Mne sa páčilo aj to, že 
expozícia obsahuje viacero diel 
venovaných Štúrovi od sloven-
ských výtvarných umelcov, ktoré 
sú naozaj cool.

Uvidíš ako prepojiť 
jeho život s modernými 

technológiami
Čo mňa bavilo na tejto výstave, 
okrem toho, že som tam v čase 
návštevy bol jediný návštevník 
(čo je na druhej strane aj trošku 
smutné), bolo prepojenie expozí-
cie s modernými interaktívnymi 
tabuľami. Mohol som si vypočuť 
Štúrov príhovor či hrať sa na in-
teraktívnej obrazovke. Život Štú-
ra prepojiť s niečím moderným, 
lebo si presne pamätám, ako ma 
nebavili tie nudné výklady sta-
rých tetušiek v múzeách. Len tá 
podoba sa im trošku nevydarila.

Dáš si fotku 
v hipster izbe Štúra

Povedz mi, kto by toto nechcel? 
Návšteva Štúra prebehla v jeho 
Pamätnej izbe. Tá pripomína po-
sledné roky jeho života v Modre 
a bolo to super, že som tam bol. 
a tiež som zistil, že môj pracov-
ný stôl vyzerá podobne ako ten 
jeho. Symbolicky som si nechal 
aj bradu a urobil si selfie foto-
grafiu so Štúrom. Len sa akosi 
nemal chuť fotiť. Moja návšteva 
Štúra a túra v Modre bola super, 
no ja som stihol vidieť len toto. 
Určite je však toho oveľa viac, čo 
sa oplatí vidieť (Galéria Ignáca 
Bizmayera či Múzeum sloven-
skej keramickej plastiky). Tak 
schválne, či sa ti podarí natrafiť 
na niečo, čo som ja prepásol. No 
ja sa už teraz teším, okrem iných 
túr, aj na túru do Uhrovca, kde sa 
Štúr narodil.

Radoslav HOPPEJ, 
cestovateľ a bloger

Na fotografii: Mladý bloger po-
čas návštevy Modry neobišiel ani 
známe Múzeum Ľ. Štúra.fO
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Reformačné slávnosti v Kráľovej
K 500. výročiu počiatkov Lutherovej reformácie 

Výstava Hrdinovia 
a koncert Mojše Band

Prvým podujatím, ktoré sa 
v Modre-Kráľovej uskutočni-
lo v rámci jubilejného roka, bol 
koncert Mojše Band a vernisáž 
výstavy portrétov preživších ho-
lokaust 1. septembra v pietnom 
mieste Zelený les. Výstavu Ja-
roslava Žiaka z cyklu hrdino-
via, ktorá potrvá do konca júna 
2018, otvorila kurátorka Lea 
Lovíšková. Po vernisáži sme si 
v evanjelickom kostole vypoču-
li židovské piesne založené na 
biblických textoch v interpretá-
cii skupiny Mojše Band. Projekt 
Regionálne podujatia k 500. vý-
ročiu reformácie bol uskutočne-
ný vďaka finančnej podpore Re-
vie - Malokarpatskej komunitnej 
nadácie. Obe podujatia finančne 
podporilo aj Mesto Modra.

Medzinárodné 
vedecké kolokvium

Ďalším podujatím je medziná-
rodné vedecké kolokvium „Re-
formácia a holokaust: história 
a súčasnosť“ v Modre-harmó-
nii na pôde Univerzity Komen-
ského. cieľom je vzdelávanie 
evanjelických farárov z Bra-
tislavského seniorátu v otáz-
ke Lutherovho postoja a posto-
ja cirkvi k židovskému národu. 
Záujem o kolokvium prejavili 
aj ďalší účastníci zo Slovenska, 
a to nielen z cirkevného pros-
tredia. hlavnou prednášajúcou 
je Dr. Irmgard Schwaetzero-
vá, prezidentka evanjelických 
cirkví v Nemecku, ktoré zdru-
žujú takmer 22 miliónov čle-
nov nemeckých protestantských 
cirkví a v ktorých je citlivá té-

ma Lutherovho postoja k Židom 
v súčasnosti veľmi živá. 
Kolokvium ako súčasť projek-
tu „holokaust a reformácia: dve 
pamiatky a jeden odkaz“ sa re-
alizuje s finančnou podporu 
Ministerstva spravodlivosti SR 
v rámci dotačného programu na 
presadzovanie, podporu ochra-
nu ľudských práv a slobôd a na 
predchádzanie všetkým formám 
diskriminácie, rasizmu, xenofó-
bie, antisemitizmu a ostatným 
prejavom intolerancie.

Seniorálny deň 
Podujatia v jubilejnom roku re-
formácie vyvrcholia seniorál-
nym dňom v Modre-Kráľovej: 
v nedeľu 15. októbra slávnost-
nými službami Božími s piet-
nym aktom v Zelenom lese 
a popoludňajším programom. 
Modra-Kráľová privíta evanjeli-
kov zo všetkých 28 cirkevných 
zborov Bratislavského seniorátu 
pod vedením evanjelických du-
chovných - farárok a farárov. Na 
slávnosti budú prezentované dva 
výstupy projektov Bratislavské-
ho seniorátu ecaV na Sloven-
sku: vystúpenie novozaloženého 
speváckeho zboru evanjelických 
duchovných Bratislavského se-
niorátu a prezentácia ich prvej 
zbierky kázní (postily). Oba pro-
jekty Bratislavského seniorátu 
„Jubilejný rok 500. výročia Re-
formácie (1517 - 2017): Refor-
mácia a hudba“ a projekt „Späť 
k prameňom! Kultúrne a vzdelá-
vacie aktivity v jubilejnom roku 
500 výročia reformácie (1517 
- 2017)“ sa realizovali s finanč-
nou podporou Bratislavského 
samosprávneho kraja. Na senio-

rálnom dni sa zúčastnia predsta-
vitelia evanjelickej a. v. cirkvi, 
Židovských náboženských obcí, 
Bratislavského samosprávneho 
kraja, Trnavského samosprávne-
ho kraja a Mesta Modry.
Rovnako srdečne pozývame na 
seniorálne reformačné slávnosti 
do Modry-Kráľovej aj obyvate-
ľov nášho mesta. 
Jubilejný rok reformácie vyvr-
cholí celoslovenskými slávnost-
nými službami Božími v Bra-
tislave-Petržalke 31. 10. 2017 
a premiérou opery hrad prepev-
ný v Slovenskom národnom di-
vadle v Bratislave. 

Rekonštrukcia 
strechy kostola

Podujatia v jubilejnom roku 
Lutherovej reformácie sa budú 
konať v kostole v Modre-Krá-
ľovej, ktorého strecha prešla na 
jar kompletnou rekonštrukciou, 
takže kostol je pripravený pri-
jať domácich i hostí - účastníkov 
reformačných osláv. V mene 

evanjelického a. v. cirkevného 
zboru v Modre-Kráľovej ďa-
kujeme partnerom za pridele-
né dotácie a Mestu Modra za 
ústretovosť a pomoc pri zmene 
organizácie dopravy počas re-
konštrukcie. Projekt „Rekon-
štrukcia strechy evanjelické-
ho kostola v Modre-Kráľovej 
v jubilejnom roku 500. výročia 
reformácie“ bol uskutočnený 
vďaka finančnej podpore Revie 
- Malokarpatskej komunitnej 
nadácie, Bratislavského samo-
správneho kraja z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy 
2017 na podporu kultúry, ob-
lasť 1 - Podpora ochrany hmot-
ného kultúrneho dedičstva. Na 
rekonštrukciu strechy finančne 
prispelo aj 18 evanjelických cir-
kevných zborov Bratislavské-
ho seniorátu vrátane miestneho 
evanjelického a. v. cirkevného 
zboru v Modre. V mene evan-
jelického a. v. cirkevného zbo-
ru v Modre-Kráľovej ďakujeme 
všetkým darcom!

Sidonia HORŇANOVÁ, 
seniorka - zborová farárka 

a predsedníčka 
OZ Poľné ľalie

Program Reformačných osláv v Evanjelickom 
Kostole v Modre-Kráľovej
15. októbra:
10.00 h Slávnostné služby Božie so spoveďou a s Večerou Páno-
vou - slávnostným kazateľom bude Michael Bünker, biskup Ra-
kúskej evanjelickej a. v. cirkvi. Vystúpi Spevácky zbor farárov 
Bratislavského seniorátu pod vedením dirigenta a organistu Mgr. 
art. Janka Siromu, PhD. Po službách Božích pietny akt v Zele-
nom lese. Obed pre všetkých účastníkov.
15. 00 h Program v kostole - uvedenie prvej zbierky kázní fa-
rárov Bratislavského seniorátu, predstavenie erbu Bratislavské-
ho seniorátu, prednáška o histórii Bratislavského seniorátu, dve 
putovné výstavy: „Vyšívaná história reformácie na Slovensku“, 
ktorú tvorí 15 vyšívaných obrazov s výjavmi z dejín evanjelickej 
cirkvi, a výstava „500 rokov reformácie ecaV na Slovensku“, 
hudobné vystúpenia jednotlivých cirkevných zborov a iné.
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Muzika na tohtoročnom vinobraní
V rámci hudobnej dramaturgie tohtoročného Vinobrania 
a v súlade s finančnými možnosťami sa nám podarilo pripra-
viť bohatý program, z ktorého si mohol vybrať každý. Počas 
troch dní nám na hlavnom pódiu, v Komunitnej záhrade ako 
aj vo Vinohradníckom dvore znel autentický či štylizovaný fol-
klór, populárna hudba, world music, dychová hudba, rock, 
jazz, funk, rap či dokonca blues. Naším zámerom bolo vyho-
vieť širokej škále poslucháčov všetkých vekových skupín. 

Sme veľmi radi, že v piatok 
dostali podporu a priestor ka-
pely z domácej hudobnej scé-
ny. Koncerty kapiel Stará jedá-
leň, Bukasový masív (na foto 
2) a PiiJem&Matelko&Malevil 
dopadli nad očakávania a do-
slova strhli obecenstvo. Takisto 
spolupráca s občianskymi zdru-
ženiami sa ukázala ako veľmi 
plodná. DfS Magdalénka sa 
snaží podrobne mapovať etno-
grafiu mesta a okolia malokar-
patského regiónu od Záhoria 
po Trnavskú rovinu. Už sme si 
zvykli, že ich vystúpenia dis-
ponujú prepracovanou choreo-
grafiou a veľkou interpretačnou 
kvalitou. Inak tomu nebolo ani 
na tohtoročnom Vinobraní. Pre-
miéru mala aj naša nová školská 
kapela Blueband zo ZUŠ Mod-
ra a moderný tanec zastupova-
la výborná aDT crew. V sobotu 
predviedli profesionálny výkon 
kapely hrdza, Muzička, vyni-
kajúco zafungovala kapela Bil-
ly Barman (na foto 4) a príjem-
ným prekvapením bol aj projekt 
Solid Move, za ktorým sa skrý-
va populárny slovenský raper 
MOe. Záverečná diskotéka DJ-
-a carla z fun rádia roztancova-
la námestie. 
Nedeľný program na námestí 
bol v znamení špičkových dy-
chových súborov z celého Slo-
venska. Dychová hudba Zá-
horienka sa pýši prívlastkom 
„reprezentatívna“ a naozaj ne-
sklamala. Osobne ma mrzí, že 
ich vystúpenie bolo pozname-
nané silným dažďom, ktorý ku 
koncu znemožnil aj skalným 
fanúšikom dlhšie zotrvať. Spe-
váčka Kristína bola hviezdou 
nedeľného programu a ani zlé 
počasie neodradilo najmä ro-
diny s deťmi koncert navští-
viť a vypočuť si známe hity. 
Swingless Jazz ensemble, kto-

rý sa zo školského bigbandu 
vyprofiloval na profesionálne 
hudobné teleso interpretujúce 
swingovú a jazzovú hudbu, si 

to takpovediac odniesol najviac. 
Pred ich koncertom sa spustil 
mohutný lejak a tak kapele ne-
ostávalo nič iné, len zahrať pred 
poloprázdnym hľadiskom. Ich 
hudbe to však neubralo na kráse 

a kto si so sebou zobral dáždnik, 
vychutnal si ich koncert takmer 
naplno. Záver Vinobrania na 
hlavnom pódiu patril skvelej 
Katke Korcek - speváckej dive 
známej ešte z pôsobenia v le-

gendárnej kapele Made2Mate. 
Počas koncertu zazneli autor-
ské skladby z jej najnovšieho 
albumu a nechýbali ani hity Do 
you love me (Made2Mate), cre-
ep (Radiohead) či Valery (amy 
Winehouse). Našťastie poča-
sie sa ku koncu umúdrilo, všet-
ci „vytrvalí“ sa presunuli pred 
hlavné pódium a tancovali, čo 
len posledné sily stačili. abso-
lútny záver tohtoročného Vino-
brania patril amy Winehouse 
alias Katke Korcek a veľmi ko-
morne predvedenej skladbe Lo-
ve Is a Losing Game. Kto zotr-
val dokonca, isto skonštatoval, 
že krajšiu bodku na záver sme si 
nemohli želať. 
Dovolím si poďakovať aj účin-
kujúcim na vedľajších pódiách. 
V piatok podali excelentný vý-
kon kapely Brajgel a ZVa 12-28 
Band. V sobotu sme mali mož-
nosť započúvať sa do jazzových 
harmónií a intonačného maj-
strovstva Lucie Lužinskej (na 
foto 1) a jej kapely Quintessen-
ce. Záverečný sobotný koncert 
patril kapele Bad Karma Boy 
(na foto 3) a bol zároveň akou-
si afterparty, na ktorú sa presu-
nuli všetci, ktorí nepohrdnú ani 
alternatívnejším rockom. Veľmi 
oslovil mužský spevácky zbor 
Záruby z Orešian ako aj speváci 
a speváčky z Rastislavskej ko-
nopy, ktorí pôsobivo dotvorili 
atmosféru starých viech na Vi-
nohradníckom dvore. O parád-
nu ľudovú zábavu sa postarali 
Šenkvická muzika a Ľh Vieska. 
a čo dodať na záver? Samo-
zrejme nikdy sa nedá vyhovieť 
každému a všetci máme svoje 
vlastné preferencie. Dokona-
lá dramaturgia neexistuje a aj 
pri najväčšej snahe nedokáže-
me uspokojiť každého. Pokú-
sili sme sa ponúknuť žánrovo 
pestrú paletu rôznych štýlov 
s kvalitnou hudobnou produk-
ciou a veríme, že aj keď mnohé 
z mien, ktoré boli pre vás pred 
Vinobraním neznáme si na-
koniec získali vašu pozornosť 
a oslovili svojou tvorbou. Ďaku-
jeme vám preto za vašu priazeň 
a tešíme sa opäť o rok. Dopo-
čutia na Modranskom vinobra-
ní 2018.

Ján SKLENÁR, 
dramaturg KC Modra
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Z atmosféry Modranského vinobrania 2017
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Víno Modranského vinobrania 2017
Súťaž pripravená pri príležitosti tohtoročného vinobrania 
s názvom Víno Modranského vinobrania je vytvorená pre ob-
lasť Modranského vinohradníckeho rajónu (MVR) - Modra, 
Vinosady, Šenkvice, Vištuk a Dubová.

„Akéže by bolo vinobranie bez 
vína. Nuž a akéže by to bolo 
modranské vinobranie bez mod-
ranského vína. Sme lokálpatrio-
ti, modranskí vlastenci a mnohí 
z nás naše víno už ani nepoznajú. 
Vykrúcame ústa nad mokmi aus-
trálskymi, španielskymi, kupu-
jeme hrozno na juhu Slovenska 
a naše modranské ide do „strate-
na“. Vinohrady nám miznú pred 
očami a my už ani nevieme ako 
chutí zelený muškátel zo Šnáud, 
či rivola z Rozumperkov. A bolo 
treba urobiť nápravu“, povedal 
profesor fedor Malík, pod kto-

rého vedením degustovala a hod-
notila komisia v zložení erik 
Brunovský, Štefan Čambal, Mi-
roslav Dudo, Vincent Jakubec, 
Roman Janoušek, Tomáš Klim-
ko, Jozef Kováč, Milan Lanča-
rič, Ľubomír Miklovič, Miroslav 
Petrech, Vladimír Sodoma a Ma-
tej Tlačík tiché suché, polosuché 
biele a červené vína. Degustácia 
sa uskutočnila v priestoroch a za 
podpory Strednej odbornej školy 
vinársko-ovocinárskej. Zaregis-
trovaných bolo 85 vzoriek. Oce-
neným dodatočne srdečne blaho-
želáme.

Oficiálne výsledky:
Šampión - víno s najvyšším poč-
tom bodov: Vzorka č. 112 - Velt-
línske zelené, ľadové víno r. 2015 
- Ing. Miroslav Dudo, Modra
Cena doc. Ing. Jána Farkaša, 
CSc. za najvyššie ocenené víno 
odrody Tramín červený Vzorka 
č. 109 - Tramín červený, bobu-
ľový výber r. 2016 Ing. Miroslav 
Dudo, Modra
Cena Vincenta Šikulu za naj-
vyššie ocenené víno odrody 
Veltlínske zelené Vzorka č. 112 
- Veltlínske zelené 2015, ľadové 
víno r. 2015 Ing. Miroslav Dudo, 
Modra
Cena Gašpara Kišoňa za naj-
vyššie ocenené víno odrody 
Rulandské biele Vzorka č. 60 
- Rulandské biele r. 2015 Vínko 

Klimko, Modra
Víťaz kategórie I.1 - I.2 Vína ti-
ché biele suché a polosuché (zv. 
cukor do 12 g/l) vzorka č. 39 - 
Veltlínske zelené r. 2016 Roman 
Janoušek - Zámocké vinárstvo, 
Pezinok
Víťaz kategórie I.3 - I.4 Vína ti-
ché biele polosladké a sladké (zv. 
cukor nad 12 g/l) vzorka č. 112 - 
Veltlínske zelené r. 2015, ľadové 
víno r. 2015 Ing. Miroslav Dudo, 
Modra
Víťaz kategórie II.5 - II.6 Ví-
na ružové suché a polosuché 
(zv. cukor do 12 g/l) vzorka č. 
120 - Svätovavrinecké r. 2016 
Ing. Rastislav Čistý Villa Modur, 
Modra
Víťaz kategórie III.21 - III. 22 
Vína červené suché a polosuché 
(zv. cukor do 12g/l) Vzorka č. 
141 - Dunaj 2015 Ing. Miroslav 
Dudo, Modra (red)

Vzácna návšteva z Japonska
Pracovníčky Múzea Ľ. Štúra v Modre privítali 22. augusta 2017 
vo svojich priestoroch návštevu z ďalekého Tokia: historika, 
asociovaného profesora Tokijskej univerzity Ph.D. doc. Tatsuya 
Nakazawu, vedúceho katedry východoeurópskych dejín, člena 
viacerých medzinárodných historických spoločností i redakcií od-
borných časopisov. Počas prehliadky novej expozície i príjemne 
strávenej besedy sa prítomní dozvedeli viacero prekvapivých zau-
jímavostí o vzťahu japonských historikov k slovenským dejinám. 

ako o sebe prezradil Ph.D. doc. 
Nakazawa, je príslušníkom už 
tretej generácie japonských his-
torikov, ktorí sa celoživotne za-
meriavajú na kľúčové momenty 
novodobej slovenskej histórie, te-

da na revolučné meruôsme roky, 
na pôsobenie Ľ. Štúra, na premenu 
národa „bez histórie“ na konštitu-
ovaný národ a pod. Z japonskej 
perspektívy je to zaujímavé o to 
viac, že sa tieto naše prelomové 

udalosti odohrávali v habsburskej 
monarchii, podobne konštitučnej 
monarchii ako bolo a je aj súčasné 
Japonsko. Dôvod návštevy japon-
ského historika v Modre a Múzeu 
Ľ. Štúra však tentoraz nebol iba 
Ľ. Štúr, o ktorom už napísal kni-
hu a prisľúbil v blízkej dobe prísť 
do Modry a svoj pohľad na Štú-
ra a na slovenské národné dejiny 
aj odprednášať, ale aj ďalšia mi-
moriadna osobnosť, modranský 
rodák Jozef hajnóczy. Ph.D. Na-
kazawa je hlavným organizáto-
rom projektu Tokijskej univerzity, 

medzinárodnej Konferencie o eu-
rópskom jakobinizme, ktorá sa 
uskutočnila v priebehu septembra 
s podporou Ministerstva školstva 
a japonskej vlády. 
Potešiteľný je fakt, že medzi 
francúzskymi, anglickými, ne-
meckými, rakúskymi, ruskými, 
poľskými a maďarskými histo-
rikmi bude v Tokiu prezentovať 
myšlienky i osud uhorských ja-
kobínov, ktorých bol práve J. 
hajnóczy jedným z hlavných 
ideologických vodcov i sloven-
ská historička PhDr. eva Kowal-
ská, DrSc., spoluautorka knihy 
Uhorská rapsódia alebo tragický 
príbeh osvietenca Jozefa hajnóc-
zyho. Príslušníci jakobínskych 
hnutí v uvedených krajinách pat-
rili k prvej generácii revoluci-
onárov demokratov a liberálov 
napĺňajúcich v reálnom živote 
rôznym spôsobom obsah hlav-
ného hesla francúzskej revolú-
cie „Bratstvo, rovnosť, sloboda“ 
a pre jednotlivcov rovnako ako 
i pre národné spoločenstvá. Pre 
japonských historikov je haj-
nóczy uznávanou a vysoko hod-
notenou historickou osobnosťou, 
pretože predstavoval umierne-
ný prúd uhorského jakobinizmu, 
podobne ako sa umiernený jako-
binizmus prejavil s väčším časo-
vým oneskorením aj v samotnom 
Japonsku. Karol KANTEKfO
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Spomienka
So smútkom v srdci a slzami v oku spomíname na 
Teba každý deň v roku už len kytičku kvetov na 
hrob môžeme dať a zapáliť sviečku a tíško spo-
mínať. Dňa 21. septembra si spomíname na de-
siate výročie nášho brata a otca Ľubomíra Žgrlíka 

z Modry. Spomína manželka, deti, švagor, švagriná, sestra a ostatná 
smútiaca rodina.

Spomienka
Odišiel tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. Nech s nami spomína kaž-
dý, kto ho mal rád. Dňa 28. 11. 2017 si pripomenie-
me 10. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca, dedka a pradedka Michala Kišoňa. S láskou 

spomínajú manželka helena, dcéry helena, Danka a Katka s rodi-
nami.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili posled-
nej rozlúčky s naším otcom Michalom Petrášom 
dňa 26. júla 2017. Sme vďační za prejavenú úctu 
a spoluúčasť ako aj za slová útechy a povzbudenia. 
Zvlášť ďakujeme pani farárke anne adamovičovej 

a pani farárke eve Oslíkovej za ich citlivý prístup a podporu. Tiež 
ďakujeme za milú spomienku v Modranských zvestiach pani agáte 
Petrakovičovej - Šikulovej. S úctou vďačné dcéry a synovia.

Spomíname
Dňa 21. 10. 2017 by sa bol dožil 90. narodenín náš 
otec, dedko a pradedko Janko cvešper. Spomeňte si 
s nami. Smútiaca rodina. 

Narodili sa:
Balažovičová Liliana 10. 8.
cipková Zoja 7. 8.
Danko Dávid 24. 8.
horáčková Matilda 2. 8.
Jakabovičová adela 16. 8.
Klempa Martin 18. 8.
Lederleitner Matej 31. 8.
Oravec Marek 10. 8.
Oroszi Stanislav 1. 8.
Ostertag alexander 7. 8.
Ružek andrej 3. 8.
Satková Veronika 29. 8.

Opustili nás:
Palková alžbeta, 90 r. 2. 8.
Nerád Karol, 93 r. 8. 8.
Koláriková Irena, 92 r. 9. 8.
a. Vrazsovics, 76 r. 12. 8.
ambrová Monika, 76 r. 15. 8.
Kováč Ján, 72 r. 17. 8.
hollánová Margita, 94 r. 21. 8.
ernst Jozef, 66 r. 24. 8.
Ružeková Darina, 51 r. 27. 8.

Jubilanti:
90 roční

Šimková Mária 25. 9.
Vachová Mária 8. 9.

85 roční
Lepulicová Zuzana 7. 9.
Velebrínová Oľga 8. 9.

80 roční
Gilanová helena 12. 9.
Macháčková Irena 16. 9.

SpoločenSká kronika

Mináriková helena 19. 9.
75 roční

Bednáriková Mária 8. 9.
Ing. Ifčičová Oľga 19. 9.
Maďar Ján 21. 9.
Ing. arch. V. Rommerová 3. 9.
Ševcová amália 12. 9.

70 -roční
Mgr. adámková Natália 19. 9.
Bartošová Viera 21. 9.
Bočkajová Ružena 6. 9.
Kovačovičová anna 29. 9.
Kovár Marian 4. 9.
Kubánová anna 16. 9.
Mgr. Mareček Dušan 25. 9.
Nemečková Viera 21. 9.
Príbulová Viera 13. 9.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ

Zosobášili sa
Robert Jajcay
a Monika Murčová 12. 8.
Martin Macák
a Zuzana Kvasnicová 19. 8.
Dr. Stefan Schmidt
a Mgr. Zuzana Šeborová 26. 8.
Tomáš Ruman
a Kristína Körösiová 26. 8.
Matúš Uher
a Silvia hudecová 9. 9.
Viktor Kompiš
a Mgr. anna Dresslerová 9. 9.

Eva HORNÁČKOVÁ

Dám do prenájmu  
nadštandardné 

kancelárske/obchod-
né priestory v centre 
Štúrovej ul. (bývalá 

Tatra banka)

Kancelárie je možné 
prenajať aj jednotlivo.

Tel: 0905 824 739

AMBULANCIA 
DENTÁLNEJ 
HYGIENY

Ľudmila Galášová 
d.d.h.

Kellenbergerova 15, 
Modra

Tel.: 0905 729 214

Riadková inzercia
 z fyzioterapeutka poskytne 

cvičenie v domácom prostredí 
(imobilní pacienti, bolesti chrb-
tice, pacienti po zlomeninách, 
cvičenie podľa Vojtu, reflexná 
masáž chrbta a pod.).

Tel.: 0918 250 910
 z Obchodná zástupkyňa Prvej 

stavebnej sporiteľne a.s., Ing. Mi-
riam Balúchová rieši pre klientov 
sporenie, poistenie, financovanie 
nehnuteľností a bytových potrieb.

Tel.: 0902 228 166
 z hľadáme pracovnú posilu do 

výroby včelích úľov. Kvalifikova-
nú I nekvalifikovanú. Podmienka 

je šikovnosť, chuť pracovať a čis-
tá hlava. Pracovisko je v Modre - 
Královej. Tel.: 0917 721 431

 z Masáže - Michal Bednarovský 
(Vajanského 1, Modra) oznamuje 
zákazníkom, že cena za klasickú 
masáž sa upravuje na 15 € od 1. 
septembra 2017.

Tel.: 0915 977 517
 z Kúpim v Modre starý 200 lit-

rový vínový sud na dekoráciu.
Tel.: 0904 129 594; 

02/52 95 76 54
 z Kúpim vinohrad v Modre do 

20 árov. Tel.: 0905 696 787
 z Predám vinicu 2362 m2 s chat-

kou 3 x 22 m2 v Modre. Veľ-
mi pekný výhľad. Volajte medzi 
18.00 a 19.00 hod.

Tel.: 0917 798206

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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Deň vo vinohradoch
Stráviť deň na vzduchu a popri 
tom spoznávať vinárov priamo 
vo viniciach a ochutnávať ich ví-
na umožňuje práve Deň vo vino-
hradoch. Do viníc ste mohli peši, 
bicyklom alebo i autom. Každý 
podľa svojich možností a chuti. 
Deviaty ročník podujatia sa usku-
točnil v sobotu 9. septembra a na-
vštíviť ste mohli dovedna 52 vi-
níc na trase od Rače, cez Modru 
až po Budmerice. Vinári predsta-
vili hrozno, z ktorého víno dorá-
bajú, pri celodennom výlete mal 

možnosť návštevník spoznať náš 
kraj a jeho zákutia. Vo viniciach 
boli pripravené aj kulinárske špe-
ciality ako guláš podlievaný fran-
kovkou alebo šenkvický gerheň. 
Slávnostného otvorenia podu-
jatia, ktoré sa konalo v Modre 
v mieste zvanom Kalvária sa zú-
častnil predseda Malokarpatskej 
vínnej cesty Peter fülöp, riaditeľ-
ka Malokarpatského osvetového 
strediska anna Píchová a primá-
tor mesta Modry Juraj Petrako-
vič. Táto jedinečná ochutnávka 

vína, burčiaku a hrozna má už 
svoje stále miesto medzi turis-
tickými atrakciami v Malokar-

patskom regióne. Už teraz sme 
zvedaví, čo prinesie nasledujúci 
jubilejný desiaty ročník. (red)

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

Modruša v Komunitnej záhrade na Vinobraní
Máme v Modre nový verejný priestor! Komunitná záhrada 
mesta Modry funguje len čosi cez štvrť roka a už hostí kon-
certy, stretnutia rôznych modranských skupín. V lete v nej 
našiel útočisko detský folklórny súbor Magdalénka alebo or-
ganizovaná skupina modranských mamičiek a bola povýšená 
aj na jedno z miest kde sa konal oficiálny program modran-
ského Vinobrania. A hoci bola počas Vinobrania častovaná 
riadnymi prívalmi dažďa, ponúkla priestor aj pre nové ko-
munitné aktivity. Jednu z nich organizovalo občianske zdru-
ženie Modruša v daždivé nedeľné popoludnie. 

Modruša - čím sa 
zaoberáme, kto sme?

Občianske združenie Modruša, 
ktoré v Modre funguje druhý 
rok má vo svojich stanovách za 
cieľ prepájanie komunity s kra-
jinou, v ktorej sa nachádza. Po-
važujeme za dôležité, aby naša 
komunita, ľudia ktorí ju tvoria 
a teda aj deti vnímali, ako ve-
ľa dobrého a jedinečného pre 

nás všetkých prichádza práve 
z rázu oblasti, v ktorej sa na-
chádzame. Modra je vinohrad-
nícke mesto a vinohradníctvo je 
krásne vpečatené do rázu kraji-
ny a charakteru jej obyvateľov. 
Je o ňom počuť v pesničkách 
z tohto kraja, je prepojené s prí-
behom krajiny a ľudí, ktorí ju 
obývali. Modrania spoznávajú 
začínajúce leto podľa vône vi-

niča a prichádzajúcu jeseň 
zas podľa vône z pivníc 
pri oberačkách. Vinohrad-
níctvo je súčasť modran-
skej identity a to, aby si 
aj dnešné modranské deti 
k nemu zachovali vzťah je 
dôležité.

Tvorivé dielničky 
mali úspech, 
aj keď pršalo

Organizátori vinobrania 
sa na Vinobraní aj počas 
dažďa vynašli a pre tvori-
vé dielničky rodín s deťmi 
našli útočisko v priestoroch 
bývalej kaviarne. a tak, sí-
ce v komornejších priesto-

roch než bolo plánované, priš-
lo na maľovanie a otláčanie na 
tričká, dotváranie zvieratiek či 
výrobu domácich barometrov. 
a nielen to. Malí nadšenci pre-
šovali a ochutnávali práve vyli-
sovaný mušt. Vonku, v komu-
nitnej záhrade sa ako súčasť 
podujatia trepotali vo vetre je-
dinečné práce detí zo všetkých 
modranských materských a zá-
kladných škôl na tému „práce 
vo vinohrade“. Škôlkari kreslili, 
školáci písali a kreslili, ale aj de-
batovali doma s rodičmi na tému 
vinohradníctva. a my sme po-
tom hľadeli na jedinečný prejav 
každého dieťaťa, ako vidí svet, 
krajinu a vinohrady. choďte sa 
pozrieť do komunitnej záhrady 
mesta Modra, možno tam tie, čo 
prežili krušné daždivé časy ešte 
nájdete...

Ďakujeme za výbornú 
spoluprácu

Pri organizovaní nášho vstu-
pu na Vinobraní sme pocítili, 
že naša modranská komunita 
funguje priam zázračne. Týmto 
chcem veľmi poďakovať všet-
kým zúčastneným stranám. Pa-
ni učiteľkám a vychovávateľ-
kám z modranských základných 
a materských škôl - výkresy, 
ktoré pre našu výstavu vytvo-
rili sprostredkúvajú trpezlivosť 
a lásku s akou s deťmi pracujú. 
Riaditeľom týchto inštitúcií, že 
nám otvorili dvere a do plného 
programu, ktorý s deťmi majú, 

vpustili aj tvorenie na tému prác 
vo vinici. Pani riaditeľke Zlatici 
Liškovej za zapožičanie malého 
prešu, vďaka ktorému deti pre-
šovali, Strednej odbornej škole 
pedagogickej Modra za poskyt-
nutie podpory z rady študen-
tov pri vedení tvorivých dielni-
čiek a samozrejme patrí vďaka 
nášmu mestu za pomoc pri in-
štalácii detských prác a poskyt-
nutie priestoru. Modra je naozaj 
miestom, kde sa oplatí robiť ak-
tivity pre deti.

Naše blízke plány
a čo ešte môžete čakať od nás, 
od OZ Modruša? ak ste na ma-
terskej alebo rodičovskej dovo-
lenke alebo proste radi trávite 
čas s deťmi vonku, môžete sa 
k nám pripojiť na našich pre-
chádzkach modranským cho-
tárom vždy v piatok dopolud-
nia. Kde sa práve stretávame, 
nájdete na našej facebookovej 
stránke Modruša. Tiež znovu 
rozbiehame cyklus započatý mi-
nulý rok pod názvom Rodičia 
deťom. V ňom sa jeden pondel-
kový podvečer stretávame nad 
témami rodičovstva a výchovy, 
ku ktorému si prizývame odbor-
níkov. Najbližší seminár bude 
na tému hranice vo výchove 9. 
10. o 18.00. No a do tretice sa 
už teraz tešíme na to, čo za nás - 
Modrušu vylepšíme na budúco-
ročnom Vinobraní.

Maruška KRATOCHVÍLO-
VÁ, OZ Modruša, red.fO
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K e r a m i k a

Konferencia o zachovávaní tradície keramiky
19. septembra sa v Modre-har-
mónii hovorilo na odbornej 
konferencii organizovanej Bra-
tislavským samosprávnym kra-
jom o tradícii keramiky v Bra-
tislavskom kraji a možnostiach 
jej kreatívnej reflexie. Medzi 
zaujímavými témami domá-
cich a rakúskych prednášateľov 
odzneli aj príspevky predná-
šateľov z Modry. PhDr. agáta 
Petrakovičová z Múzea Ľ. Štú-
ra hovorila o Reflexii západo-
slovenskej keramickej tradície 
na produkciu modranskej ke-
ramickej dielne a jej kolegy-
ňa Mgr. Viera Tarkayová spo-
menula generácia významných 
povojnových keramikov. aká 
bola cesta od ornamentu k di-
zajnu prezradil zástupca mod-

ranska, s.r.o. Mgr. art. Jakub 
Liška, MRes a o novom sme-
rovaní známej Slovenskej ľu-
dovej majoliky porozprávala 
Ing. Miriam fuňová. Pozvanie 
prijali aj zástupcovia Občian-
skeho združenia Modranská 
Beseda, ktoré sa keramikou, jej 
históriou i súčasnosťou zaoberá 
už niekoľko rokov. Vo svojom 
príspevku opísal prítomným za-
chovávanie keramickej tradície 
na príklade festivalu Slávnosti 
hliny v Modre Mgr. Juraj Pet-
rakovič. Medzi ďalšími hos-
ťami boli zástupcovia Múzea 
mesta Bratislavy, Malokarpat-
ského múzea v Pezinku, Od-
boru cestovného ruchu a kul-
túry BSK, ale aj predstavitelia 
z Volkskundemuseum Wien. 

Tak, ako v minulých ročníkoch, 
aj z tohtoročnej odbornej kon-
ferencie bude spracovaný zbor-
ník s kompletnými príspevkami 
prednášateľov. 
Deviaty ročník konferencie sa 
konal v rámci Dní európske-
ho kultúrneho dedičstva 2017 

a pripravil ho Bratislavský sa-
mosprávny kraj v spolupráci 
s partnermi a s projektom he-
ritage SK-aT, ktorý je spolufi-
nancovaný z Programu spolu-
práce Interreg V-a Slovenská 
Republika - Rakúsko.
 (red)

Slávnosť hliny - Keramická Modra 2017
 Deviaty ročník podujatia, ktoré približuje krásu a slávu re-
mesla spojeného s hlinou naprieč stáročiami, sa zameral na 
umenie ľudových i profesionálnych figuralistov s osobitným 
dôrazom na tvorbu národného umelca Ignáca Bizmayera, kto-
rý sa v tomto roku dožíva 95 rokov a stále tvorí krásu z celkom 
obyčajnej hliny. Výstavu jeho nasledovníkov Jozefa Franka 
a Mariána Lišku si môžete pozrieť v radnici. Obaja sú autor-
mi Modranského keramického betlehemu.

Vďaka úspešnej tradičnej koláčo-
vej zbierke sa betlehem opäť roz-
šíri. Presné informácie o zbierke 

nájdete na www.dakujeme.sme.
sk Do modranskej Komunitnej 
záhrady na Štúrovej 59 pribudnú 
víťazné napájadlá z druhého roč-
níka súťaže o najkrajšie keramic-
ké kŕmidlo alebo napájadlo pre 
vtáčiky.

historička a dobrovoľníčka agá-
ta Petrakovičová Šikulová ob-
jasňuje vznik figurálnej kerami-

ky: „Prvé drobné plastiky alebo 
figúrky vznikali, aby sa vyplnil 
voľný priestor v hrnčiarskych pe-
ciach a zabezpečil sa tak dobrý 
výpal. Figúrky plnili aj funkciu 
hračiek pre deti z hrnčiarskych 
stredísk. Hrnčiari zhotovovali fi-

gúrky vo voľných chvíľach, išlo 
najmä o zvieratká, vtáčiky, ko-
níky, prasiatka. Neskôr pribudli 
k zvieratám postavičky pastierov, 
krojovancov, alebo sedliakov. Za-
čiatkom 20. storočia sa cielenej 
figurálnej tvorbe začali venovať 
aj keramici v modranskej diel-
ni, vyrástli tu také osobnosti ako 
napríklad Ignác Bizmayer, Im-
rich Kóňa alebo Michal Škarčák. 
Nasledovníkov našli v Mariáno-
vi Liškovi, Drahošovi Chalánym 
alebo Jozefovi Frankovi. Tvorbu 
všetkých môžete obdivovať na vý-
stavách sprevádzajúcich tohto-
ročnú Slávnosť hliny - Keramic-
kú Modru.“
V rámci tohtoročnej Slávnosti 
hliny boli sprístupnené viaceré 
výstavy: Svet detstva a mlados-
ti I. Bizmayera v Múzeu sloven-
skej keramickej plastiky figu-
rálni keramikári franko - Liška 
v historickej radnici, Tok vody 
slovinských keramičiek inštalo-
vaná v Múzey Ľ. Štúra, ale i stá-
le expozície Z histórie keramiky 
v Modre v Múzeu slovenskej ke-
ramickej plastiky a nezabudnu-
teľná Galéria Ignáca Bizmayera. 
Z verejných zdrojov Slávnosť 
hliny - Keramickú Modru 2017 
podporil fond na podporu ume-

nia. Podujatie je realizované s fi-
nančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby SR a OOcR 
Malé Karpaty. Tradičným partne-
rom podujatia je Mesto Modra. 
Projekt sa realizuje s finančnou 
podporou Bratislavského samo-
správneho kraja a uskutočnil sa 
vďaka finančnej podpore Nadá-
cie ZSe. Partneri a organizáto-
ri podujatia sú OZ Modranská 
Beseda, SNM−Múzeum Ľ. Štú-
ra v Modre, Kultúrne centrum 
Modra, Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre, Mestské cen-
trum sociálnych služieb v Mod-
re, OZ Ľusk, OZ Kraľovan, OZ 
Magdalénka, Biolka, Pekáreň 
harmónia, Pekáreň Častá, Slo-
venská ľudová majolika, mod-
ranska, Mária Malinová - rema-
art, modranskí keramikári, 47 
keramikárov - účastníci jarmoku, 
cech kachliarov, Park hrania 
a oddychu, modranskí skauti, OZ 
Víno z Modry, OZ artur, TaSR, 
Modranské Zvesti, Pravda, Rádio 
Modra, TV Pezinok, portál www.
sdetmi.com a OZ Wellgiving. 
Viac informácií a fotografie náj-
dete aj na facebooku Modranskej 
Besedy. (mb)

Na fotografii: Figuralisti Jozef 
Franko (vľavo) a Marián Liška 
vystavovali počas Slávnosti hliny 
v historickej radnici.
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Z hádzanárskej kuchyne
Úvod mužom nevyšiel

úvod extraligy mužov pod ná-
zvom Slovnaft handball extra-
liga zatiaľ našim mužov nevy-
chádza podľa predstáv. hneď 
v úvodnom stretnutí prekvapu-
júco podľahli v domácom pro-
stredí družstvu Malaciek 22:27. 
Následne neuspeli ani v Nových 
Zámkoch (23:29) a doma s To-
poľčanmi (23:35). Žiaľ, prejavu-

je sa naša stará bolesť a to pre-
mieňanie čistých gólových šancí 
a aj ukončenie kariéry skúsených 
hráčov (Bača, Mišenčík, Kint-
ler). Pevne dúfame, že v ďalších 
stretnutiach naši chlapci zabo-
jujú a pripíšu si aj prvé body do 
tabuľky. Zároveň pozývame na-
šich fanúšikov na jediné domá-
ce stretnutie v októbri, ktoré sa 
uskutoční v sobotu 7. 10. 2017 

o 19.00 hod. Naši muži privíta-
jú úradujúceho majstra SR Tat-
ran Prešov.

Striedavé úspechy 
našej mládeže

V mesiaci september sa do svo-
jich súťaží zapojili aj naše mlá-
dežnícke družstvá. Veľmi dobre 
do súťaže 1. ligy vstúpili naši 
mladší a starší dorastenci, ktorí 
si v domácom prostredí poradili 
s družstvom hŠK pri ŠG Koši-
ce. Starší žiaci v prvom stretnutí 

si hravo poradili s rezervou ŠKP 
Bratislava, kedy si zahrala ja ce-
lá lavička. Mladší žiaci „B“ v pr-
vom stretnutí nestačili na „a“ 
družstvo ŠKP Bratislava a mlad-
šie žiačky po bojovnom výkone 
prehrali v Rohožníku. 
Pevne dúfame, že naši mladí há-
dzanári a hádzanárky budú pred-
vádzať peknú hádzanú a že bu-
deme s ich výkonmi spokojní. 
Taktiež sa tešíme aj na podporu 
našich fanúšikov a najmä pri de-
ťoch ich rodičov. (hy) 

Modranskí turisti v Národnom parku Muránska planina
Koncom augusta usporiadal Modranský turistický spolok pre 
svojich členov turisticko-poznávací zájazd zameraný na obja-
vovanie malebnej, miestami ešte stále nedotknutej prírody Ná-
rodného parku Muránska planina. Bohatý päťdňový program 
zažilo viac ako štyridsať priateľov prírody. 

Začali sme prehliad-
kou Pustého hradu 
pri Zvolene. Nená-
ročným výstupom na 
hrad sme sa pripravi-
li na trasy, ktoré bo-
li naplánované rôznej 
dĺžky a náročnosti - 
od 12 km po 27 km. 
Nad obcou Muráň sa 
vypína mohutné skal-
né bralo cigánka, kde 
sa nachádzajú zrúca-
niny slávneho Mu-
ránskeho hradu, kto-
rý patrí medzi najrozsiahlejšie 
(3,2 ha) a najvyššie položené 
hrady (938 m.n.m.) u nás. Pri-
viedol nás k nemu chodník cez 
horskú Veľkú lúku, ktorá je za-
ujímavá voľným chovom koní 

- tzv. norika muránskeho (zara-
dený do chráneného genofondu 
pôvodných plemien za účelom 
záchrany). Stadiaľ viedli naše 
kroky na vyhliadku Poludnica. 
Táto obrovská skalná stena je 

najkrajšia a najznámejšia vy-
hliadka Národného parku MP. 
Boli sme očarení nádhernými 
výhľadmi a právom sa nazýva 
tiež prírodný klenot planiny.
Na najvyšší vrch Národného 

parku MP fabovu ho-
ľu (1 439 m n.m.) nás 
zaviedol úzky lesný 
chodník s hustou trá-
vou, kríkmi a množ-
stvom popadaných 
stromov. Výstup bol 
náročný, keďže lesy 
prírodnej rezervácie 
boli po kalamite po-
nechané na samový-
voj a málo udržiavaný 
chodník je turistami aj 
málo navštevovaný. 
Odmenou za namá-

havý výstup bolo občerstvenie 
lesnými plodmi - čučoriedka-
mi a malinami, ktoré sa tu na-
chádzali vo veľkom množstve. 
Zvyšky stredovekého hradu sa 
ukrývali na vápencovom bra-

le Tisovská hradová. Náučný 
chodník nás doviedol na vy-
hliadku nad mesto Tisovec a 
ďalej, pokračoval po skalnom 
hrebeni, kde exponované mies-
ta zabezpečovali reťaze.
Dokonalý relax po náročných 
túrach nám poskytol penzión 
s wellness zariadením, situo-
vaný v prekrásnom prostredí 
Muránskej planiny a vlastným 
pivovarom. V záverečný deň 
pobytu sme sa posilnili sloven-
skými špecialitami na salaši 
Zbojská a vystúpili na blízku 
rozhľadňu. V Slovenskej Ľup-
či rodina hiadlovských pre nás 
pripravila prehliadku mlieč-
nej farmy a degustáciu syrov 
vlastnej výroby, tzv. slovenský 
parmezán. Opäť môžeme pove-
dať, že v prírode sme načerpa-
li novú energiu, veľa zážitkov 
a tešíme sa na ďalšie výlety do 
prírody.

Danka KLÚČIKOVÁ, 
Modranský turistický spolok

SPRÁVA POČÍTAČOV
 A SIETÍ

PODNIKOVÝ SOFTVÉR
Výroba, Sklady, Predajne, 

Účtovníctvo
RIEšENIA OD SKÚSENÝch 

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

www.emelix.sk 
emelix@emelix.sk, 033/640 65 80
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PRE VÁŠ
DOMOV

PODLAHY
DVERE
TAPETY

Moyzesova 4 
PANORAMA CENTRUM, Pezinok

0918 725 110
www.odpodlahy.sk 

Veterinárna ambulancia, Štefánikova 18, MODRA

ORDINAÈNÉ HODINY:
PO-PIA 9.00 - 12.00 a 15.00 - 18.30

SO 9.00 - 12.00

MVDr. Roman STRIEŽENEC

NOVÉ

Pohotovos�, objednávky na tel. èísle: 0908 593 783

www.carpathiavet.sk
Veterinárne diéty a doplnky

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
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
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Jablkové hodovanie máme za dverami
Ak ste milovníkmi jabĺk a dobrôt z nich pripravených, určite 
si nenechajte ujsť jedno z najobľúbenejších jesenných podujatí 
organizovaných aj u nás v Modre. Áno, hovoríme o Jablkovou 
hodovaní. Podujatie z dielne Malokarpatského osvetového stre-
diska za podpory Bratislavského samosprávneho kraja sa usku-
toční už čoskoro. Rezervujte si preto 7. október a zastavte sa 
v Modre v kaštieli a záhrade na Hornej ulici 20.

Uvidíte, čo všetko sa dá z ja-
bĺk upiecť, uvariť, naaranžovať. 
Stretnete známych, spoznáte 
neznámych. Karpatská oblasť 
je typická nielen hroznom a ví-
nom, ale aj pestovaním najzná-
mejšieho jesenného ovocia a to 
jablkami. Jablkové hodovanie 
je tradičným a mimoriadne na-
vštevovaným produktom ces-
tovného ruchu. Počas dňa ne-
bude chýbať ani sprievodný 
kultúrny program, v ktorom sa 
predstaví aj rakúska Obec Je-
denspeigen.
V Modre počas Jablkového ho-
dovania nájdete ponuku vín 
modranských vinárstiev, fran-
cúzske palacinky, Budme-
rickú izbičku, majstrovstvo 
sklenára, maľovanie na tvár, 
Slovenskú ľudovú majoliku, 
handmade produkty, belgickú 
čokoládu, med, šperky a samo-
zrejme množstvo koláčov a ja-

bĺk. Tohtoročné podujatie je 
pripravené v spolupráci s pro-
jektom „Kultúrno-kreatívne 
oživenie tradícií“ (heritage SK-
-aT), ktorý je spolufinancovaný 
z Programu spolupráce Interreg 
V-a Slovenská Republika - Ra-
kúsko. (red)

Jeseň v spoločnosti OZ Kráľovan
Pochváľte sa plodmi zo svojich záhrad
Občianske združenie Kráľovan opäť po roku srdečne pozý-
va na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov s názvom Plody ze-
me. Výstava je tradičnou a miestny Kultúrny dom sa počas 
dvoch dní 7. a 8. októbra rozvonia jesennými plodmi z našich 
záhrad a sadov. Preto ak chcete ukázať, čo dobré sa vám po-
darilo dopestovať, neváhajte, prineste plody svoje práce do 
KD Kráľová a to v piatok 6. 10. v čase od 17.00 do 20.00 hodi-
ny. Výstava Plody zeme bude sprístupnená pre verejnosť od 
14.00 do 20.00 počas oboch výstavných dní.

Súčasťou výstavy Plody ze-
me bude už tretí ročník súťaže 
Vinohradnícky strašák 2017. 
Každý záujemca si môže za-
súťažiť vo výrobe najorigi-
nálnejšieho strašiaka do vino-
hradu, ktorý bude odstrašovať 
neporiadnych škorcov. Súťaž 
sa uskutoční v sobotu 7. ok-
tóbra od 15.00 do 18.00 hodi-

ny. Strašiaky vyhodnotí poro-
ta a výsledky budú vyhlásené 
o 18.30. Do súťaže sa môže 
prihlásiť každý: jednotlivci, 
skupiny a rodiny bez rozdie-
lu veku. Nikoho neminie ani 
odmena. Organizátor súťažia-
cim poskytne drevený základ 
a drobný materiál ako fixky, 
špagát drôt, nožnice, slama. 

Ostatné rekvizity si prinesú 
samotní súťažiaci. Vyrobené 
strašiaky si môžete prezrieť až 
do nedele večera 20.00. Nuž 
a po skončení výstavy si mô-

že každý súťažiaci vziať svoj-
ho strašiaka k sebe domov 
alebo ho darovať niektorému 
z miestnych vinárov. 
Občianske združenie Kráľo-
van sa už teraz teší na všet-
kých návštevníkov výstavy 
Plody zeme a na súťažiacich.
 (red)

Chrámový 
koncert Katky 

Knechtovej
Nemecký evanjelický kostol je 
nádhernou kulisou kultúrnych 
podujatí v našom meste a prista-
nú mu rôzne hudobné štýly. chrá-
mový koncert Katky Knechtovej 
a The hope Gospel Singers ho cel-
kom zaplnil nadšeným publikom. 
Vydarené podujatie opäť pomohlo 
evanjelickej fare, ktorá použije 
dobrovoľné vstupné na obnovu 
priestorov kostola. Za koncertný 
zážitok patrí poďakovanie spoloč-
nosti Wertheim a mestu Modra.
 Zuzana TICHÁ,

MsÚ Modra
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Fragile opäť v Modre
Rezervujte si už teraz 6. november 
Obľúbená slovenská vokálna skupina Fragile vy-
stúpi v pondelok šiesteho novembra v Kultúrnom 
dome v Modre. Pozývame vás na koncert skupiny 
zloženej z populárnych osobností, známych z rôz-
nych televíznych seriálov, divadelných, muzikálo-
vých produkcií či televíznych šou. 

Bez použitia hudobných ná-
strojov, teda a cappella, skupi-
na fragile interpretuje známe 
rock/pop/jazzové hity sveto-
vých umelcov. Ich najväčšou 
prednosťou sú tituly súčas-
nej populárnej hudby. hitom 
svetových autorov a interpre-
tov dávajú svojou kreativi-
tou a hravosťou novú tvár. Ich 
predstavenia sú plné nielen vý-
bornej hudby, ale aj skvelého 
humoru, vďaka ktorým zažije-
te neopakovateľný večer plný 
jedinečnej zábavy. Koncert sa 
začína o 19.00 hod a vstupen-
ky si môžete zakúpiť v kance-
lárii Kultúrneho centra alebo 

v sieti predajní Tic-
ketportal. 
fragile tvoria: Bra-
ňo Kostka, Soňa No-
risová, Jana Golis, 
helena Krajčiová, 
Svetlana Rymaren-
ko, Slavo Košecký, 
Martin Madej a Jo-
žo hečko. alternu-
júcimi členmi skupi-
ny sú: Peter Lacho, 
Martin Klempár, 
Daniela Tomešová 
a Karolína Majerní-
ková. Marcela

KVETKOVÁ, 
KC Modra

Modranské 
veršobranie 2017

Tradičné podujatie, ktoré sa bude konať 
19. októbra o 16.00 v Kultúrnom centre 
v Modre, venujeme v tomto roku detskej 
tvorbe a literatúre pre deti. Veršobranie 
otvoria slávnostnými fanfárami žiaci ZUŠ. 
V programe vystúpia malí z modranských 
materských škôl MŠ Vŕšky, MŠ SNP, MŠ 
Kalinčiakova a hosťujúca škôlka MŠ Lien-
ka zo Smoleníc. Detičky prednesú básnič-
ky, zaspievajú pesničky, aj zatancujú. Tí 
starší, predškoláci, si pripravia básničky 
a veršovanie z Maľovanej abecedy od Jána 
Smreka, ktorého 35. výročie úmrtia si pri-
pomíname. 
ako hostia, ale i účinkujúci v programe sa 
na podujatí zúčastnia Gabriela Spustová - 
Izakovičová s knižkou Mačiatka, ďalej ilu-
strátori detských kníh Martin Kellenberger 
a Peter cpin. Pre deti, pre rodičov, žiakov, 
pre študentov a širokú verejnosť vystú-
pi PIKI divadlo so známym predstavením 
Keď mama nie je doma. Táto klauniáda nás 
všetkých osvieži a poteší.
Na oberanie básní napísaných na viničo-
vých listoch a na listoch z modranského 
chotára srdečne pozývame všetkých. Príďte 
si obrať tú svoju peknú básničku! 

Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ, 
Mestská knižnica Modra

Tanečné divadlo Opernball
hlavnou inšpiráciou tohto tanečného pred-
stavenia je slávny bál Viedenskej opery, pres-
nejšie vstupy tanečných interpretov na tej-
to udalosti. Opernball je metaforou akéhosi 
uzavretého systému, spoločnosti, ktorá vy-
znáva zvláštnu hierarchiu a zvláštne hodno-
ty. Je kritikou neoliberálneho prístupu uplat-
ňovaného na čokoľvek bez rozdielu. Strach 
ocitnúť sa mimo systému trvalej a systema-
tickej podpory je existenčnou otázkou. Tvor-
ba verzus základné životné potreby - je ume-
nie niečo, čo táto spoločnosť potrebuje alebo 
pod umením rozumieme len a len zábavu? 

Pozývame vás na „..svieže, dôvtipné a zá-
roveň tematicky ukotvené tanečné dielo.“ 
(Dáša Čiripová, divadelná kritička o predsta-
vení). autorkou konceptu a réžie je úspešná 
slovenská choreografka, tanečníčka a hereč-
ka Petra fornayová, ktorá len prednedávnom 
stvárnila jednu z hlavných postáv vo filme 
Juraja Lehotského - NINa. ak vás zaujíma 
tanec a jeho prepojenie s divadlom, pozýva-
me vás na toto pôsobivé predstavenie, ktoré 
sa uskutoční 23. októbra o 19.00 vo veľkej 
sále Kultúrneho domu v Modre.
 Ján SKLENÁR, KC Modra
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Cena Hrnčárskeho škrátka
Prvý ročník súťaže pre deti v ľudovom speve 
Modranský Detský folklórny súbor Magdalénka v spolupráci 
s Kultúrnym centrom Modra vyhlasuje 1. ročník súťaže v ľu-
dovom speve pre deti z materských a základných škôl, gymnázií 
a odborných stredných škôl, ako aj pre deti z detských folklór-
nych súborov a základných umeleckých škôl. 

DfS Magdalénka pôsobí v meste 
Modra od roku 2002. Súbor do-
stal meno po najstaršej odrode 
hrozna, ktorá sa pestovala na oko-
litých svahoch. Poslaním Magda-
lénky je združovať záujemcov 
o prácu s deťmi a mládežou v ob-

lasti tradičnej a ľudovej kultúry. 
Viesť ich k spoznávaniu rôznych 
foriem našej kultúry, vyvíjať tvo-
rivú činnosť a propagovať ju do-
ma i v zahraničí. Členmi súboru 
sú deti z Modry a okolia. Učia 
sa spoznávať svoj región z inej 

stránky. cez tematické pásma, ta-
nečné choreografie a piesne spo-
znávajú a zachovávajú miestne 
tradície. Reprezentujú mesto na 
folklórnych festivaloch, taneč-
ných a speváckych prehliadkach 
tak na krajskej ako aj celoštátnej 
úrovni. V záujme ešte väčšieho 
spropagovania regiónu, spestre-
nia účinkovania pre deti v súbo-
re, ako aj väčšieho vzbudenia zá-
ujmu o ľudovú pieseň aj u iných 
detí a mládeže sa vedenie súbo-
ru rozhodlo zorganizovať súťaž 
v ľudovom speve o cenu hrnčár-
skeho škrátka 2017. 
Týmto pozývame v mene DfS 

Magdalénka všetky deti, žiakov 
a študentov na novú súťažnú pre-
hliadku, ktorá bude oslavou ľu-
dovej piesne tohto regiónu. Pri-
hlásiť sa môžete do 13. októbra 
2017 e-mailom na: alzbeta.vo-
zarova@gmail.com alebo poštou 
na: Kultúrne centrum Modra, So-
kolská 8, 900 01 Modra. Na obál-
ke uveďte: „Súťažná prehliad-
ka v ľudovom speve“. Podrobné 
propozície súťaže vám budú po-
skytnuté v Kultúrnom centre ale-
bo na tel. čísle: +421 908 731 
225. Súťaž podporil fond na 
podporu umenia a Bratislavnský 
samosprávny kraj. (red)

Letná čitáreň - najúspešnejší projekt mestskej knižnice
Druhú letnú sezónu otvorila svoje brány letná čitáreň Mestskej 
knižnice v Modre. Leto, pohoda pri čítaní knižiek a časopisov, 
príjemné literárne večery, koncerty, diskusie, tvorivé dielne, čí-
tania pre letné škôlky a tábory, stretnutia mamičiek... To všetko 
sa odohrávalo od 10. júna do 14. septembra v záhrade pri kultúr-
nom dome, ktorú sme na tri mesiace premenili na letnú čitáreň. 

Záujem o koncerty, literárne 
a diskusné večery tak ako v mi-
nulom roku prekročil hranice 
nášho mesta. Podujatí sa zúčast-
ňovali návštevníci z celého ma-
lokarpatského regiónu, čo nás 
veľmi teší. Letnú čitáreň v bežnej 
prevádzke navštívilo asi 700 náv-
števníkov, z toho asi jedna treti-
na boli deti do 10 rokov. Tento 
rok sme do projektu pripojili aj 
novovytvorenú Komunitnú zá-
hradu na Štúrovej ulici 59, kde 
ste si mohli vypočuť diskusiu na 
tému Genius loci mesta Mod-

ry a koncert úspešnej slovenskej 
speváčky a skladateľky Kataríny 
Málikovej a jej ansámblu (na fo-
tografii). 
Už teraz začíname pripravovať 
projekt a program letnej čitárne 
na budúcu sezónu. Radi by sme, 
aby ste sa aj vy stali jeho spolu-
tvorcami. ak máte dobré tipy 
a nápady alebo vám v letnej či-
tárni tento rok niečo chýbalo, 
napíšte nám na mailovú adresu 
kniznica@kcmodra.sk. Možno 
aj vaše námety a podnety v roku 
2018 zrealizujeme. Letnú čitáreň 

môžete využívať na komunitné 
stretnutia, hlasné čítanie, tema-
tické diskusie a na všetky pod-
ujatia, ktoré prepájajú umenie 
a literatúru. Príďte si k nám aj bu-
dúcu sezónu oddýchnuť a pose-
dieť v tieni borovíc s dobrou kni-
hou v ruke. Ďakujeme všetkým 

návštevníkom a priaznivcom za 
podporu a tešíme sa na vás opäť 
o rok. 
Projekt letnej čitárne z verejných 
zdrojov podporil fond na podpo-
ru umenia. Ďakujeme!

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica Modra

Výprava do sveta zvukov 
Pozvánka na hudobný projekt Braňa Dugoviča
Ste otvorení novým hudobným zážitkom a zaujímavej hudbe? 
Príďte si vypočuť autorský projekt modranského hudobníka 
a klarinetistu Braňa Dugoviča s názvom 1 + 2 Cross-Country 
Skiing, ktorý vytvoril a odohrá spoločne so známym britským 
producentom Eddie Stevensom (klávesové nástroje, elektronika) 
a hudobníkom a experimentálnym skladateľom Danielom Mate-
jom (gramofón, elektronika). Trojica autorov pripravuje vydanie 
rovnomenného CD a sériu jesenných koncertov. Jeden z nich sa 
uskutoční v utorok 17. októbra v priestoroch Kina Mier Modra. 

Braňo Dugovič je známy sloven-
ský hudobník, stojí za projektami 

ako sú Uspávanky, cluster en-
samle plays Phil Glass, vystupuje 

s Janou Kirschner a inými 
hudobníkmi. Tím skve-
lých hudobníkov - Dugo-
vič, Matej, Stevens vás 
pozýva na objavnú výpra-
vu do sveta zvukov od kla-
sickej hudby cez improvi-
záciu až po elektroniku. 
Koncert sa koná 17. 10. 
2017 o 19.00 hod v Kine 
Mier. Vstupné v predpred-
aji je 6,00 € a priamo na 
mieste 8,00 €. Vstupenky 
si môžete zakúpiť v kan-
celárii Kc alebo na mieste pred 
koncertom.

 Braňo DUGOVIČ 
a KC Modra 
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Všetky riešenia nájdete na 
www.uhler2017.sk/plan

► Zavediem pravidelnú taktovú dopravu vo všetkých 
častiach kraja – pretože ľudia si zaslúžia dobré 
a pravidelné spojenie.
► Presadím nadväznosť spojov verejnej dopravy – 
pretože nič nie je horšie, ako zbytočné čakanie.
► Presadím veľkokapacitné záchytné parkoviská pred 
vstupmi do Bratislavy v cene cestovného lístka – 
pretože to má byť zodpovednosť župy.
► Podporím budovanie terminálov integrovanej osobnej 
prepravy – pretože je to jediný spôsob, ako spraviť 
verejnú dopravu atraktívnou a pohodlnou.
► Zabojujem o obchvat Modry, Pezinka a Svätého 
Jura – pretože už je najvyšší čas.
► Budem podporovať budovanie cyklotrás pre cestu do 
práce a rekreáciu – pretože čoraz viac ľudí cyklodopravu 
využíva každodenne a tá musí byť hlavne bezpečná.
► Presadím efektívnu údržbu a pravidelnú opravu 
ciest, pretože je rok 2017.
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7.Doprava zadarmo je podvod, 
ja mám lepší plán:
Z dopravy sa stala hlavná téma volieb. Som 
rád, pretože doprava je kľúčová kompetencia 
župy. Je však smutné, že súčasný župan sa 
k tomu postavil ako populista, upriamil pozor-
nosť len na cenu cestovného a vôbec nerieši 
kvalitu dopravy. Navyše jeho výpočty nesedia. 
Keby sa k trvalému pobytu prihlásilo rovno aj 
158 tisíc ľudí, ktorých dane by vykryli výpadky 
tržieb vo výške 68 mil. eur, čo je samozrejme 
nereálne, doprava by zostala na rovnako zlej 
úrovni, ako je dnes. Výpadok bude musieť župa 
a mesto zobrať zo sociálnych služieb, zo škol-
stva a z opráv ciest. Ľudia nejazdia autami 
preto, že je doprava drahá, ale preto, že je zlá. 
To je to, čo mal župan 8 rokov riešiť a neriešil.

Doprava naozaj potrebuje riešenia, ale nie 
marketingové, tie naozajstné a odborné. 
Preto:

DOBRÝ ŽUPAN

iete čo spája Mod-
ru, Pezinok a Vi-
nosady? Je toho iste 

viac, ale úplne hmatateľná 
je samozrejme cesta. Tá je 
zároveň aj najväčším prob-
lémom ľudí. Cesta, ktorá 
patrí Bratislavskému sa-
mosprávnemu kraju je na 
mnohých úsekoch v zlom 
stave. Zároveň je stále čas-
tejšie upchatá kolónami 
áut. Ale najhoršie je čosi 
iné. Ťažké mechanizmy 
a kamióny poškodzujú 
okolité domy. 

MINULOSŤ
Dopravná situácia v Pezin-
ku či v Modre sa zhoršuje 
z roka na rok. To je žiaľ 
fakt. Dostať sa len z jed-
ného konca týchto miest 
na druhý trvá v dopravnej 
špičke celú večnosť. Preto 
sa už niekoľko rokov hovo-

rí o obchvate týchto miest, 
ktorý by významne pomo-
hol. Presnejšie, o obchva-
te sa hovorí už dlhé roky 
a stále sa iba hovorí.

Na pohľad sa zdá, že 
je málo peňazí. Skutoč-
ným problémom však je, 
že vedenie bratislavskej 
župy v decembri 2016 
rozhodlo, že z pôvodne 
vyčlenených 36 miliónov 
eur z európskych peňazí 
pôjde priamo na obchvat 

iba 10 miliónov. Za tých-
to 10 miliónov eur sa však 
urobí iba prvá fáza, tzv. 
grobské obchvaty. Do-
pravnej situácii v Pezinku, 
Vinosadov, či Modre však 
toto nijako nepomôže.

BUDÚCNOSŤ
Obchvat Pezinka, Vinosa-
dov a Modry je nevyhnut-
ný. Je potrebný pre ľudí 
z celého regiónu. Ľudia 
trpia v zápchach v centre 
Pezinka a pre ľudí z obcí 
spoza Modry je cesta do 
Bratislavy každodenným 
peklom. Vedenie brati-
slavskej župy pravidelne 
sľubuje, že tento prepo-
trebný obchvat postaví, no 
v skutočnosti znížilo sumu 
určenú na jeho výstavbu. 
Bratislavský samosprávny 
kraj tvrdí, že nemôže za-
čať stavať, kým Národná 

diaľničná spoločnosť ne-
zverejní defi nitívne rieše-
nie, podľa ktorého bude 
rozširovať diaľnicu D1. Nie 
je to pravda. Na obchvate 
Pezinka už mohol a mal 
kraj dávno pracovať. Mini-
málne mala byť pripravená 
projektová dokumentácia, 
vyriešené pozemky a povo-
lenia. Veď je to robota na 
niekoľko rokov! A čaká na 
nové vedenie župy.

V pezinskom okrese je 
viacero problémov, ktorý-
mi sa župa musí začať za-
oberať. Nedostatočné vla-
kové spojenie, problémy s 
rozmiestnením dostupnej 
lekárskej starostlivosti... No 
sľubovaný obchvat je už 

absolútna nevyhnutnosť. 
Už ho musíme postaviť.

Ak sa pýtate odkiaľ na to 
zoberie župa peniaze, od-
poveď nebude zložitá. Keď 
som si ako starosta mest-
skej časti Bratislava – Nové 
Mesto spolu s poslancami 
povedal, že musíme dať 
5 miliónov eur na rekon-
štrukciu škôl a škôlok, kde 
zatekali strechy a boli za-
klincované okná, tak sme 
sa nepýtali, kde nájdeme 
peniaze. Urobili sme to. 
Bez úveru. Lebo to bolo 
správne. 

Teraz je správne urobiť 
pre Pezinok a Modru ob-
chvat, ktorý bude slúžiť ľu-
ďom. Tak to urobíme.

Rudolf Kusý: Postavím obchvat Pezinka a Modry. Bodka.
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Podujatia v Modre v októbri
1. 10., 19.00 h: Hlasné čítanie - Juraj Bind-
zár: Mlčky a krátko, večer s literatúrou, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
Klub hlasného čítania

7. - 8. 10., 14.00 h - 20.00 h: Plody zeme, vý-
stava ovocia, zeleniny a kvetov, 7. 10. - súťaž 
Vinohradnícky strašiak 2017, miesto: Kultúr-
ny dom Kráľová, organizátor: OZ Kráľovan, 
+421 902 691 781

7. 10., 10.00 h: Jablkové hodovanie s mla-
dým vínom, všetko o jablkách a dobrotách 
z nich, Jablkofest - koncerty country, blue-
grass, folk a trampských skupín, miesto: ná-
dvorie a záhrada kaštieľa MOS, horná 20, 
Modra, organizátor: Malokarpatské osvetové 
stredisko Modra, +421 33 643 34 89, www.
moska.sk

15. 10., 18.00 h: Kým nás smrť nerozdelí, 
Premiéra divadelného predstavenia (autorka Z. 
hýllová) amatérskeho divadla MoKraĎ, Mi-
lostný trojuholník sa začína podobať plavbe na 
rozbúrenom mori. Odohráva sa boj kto z koho, 

s kým a proti komu. Vstupné je dobrovoľné, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: di-
vadlo MoKraĎ

17. 10., 19.00 h: 1 + 2 Cross-Country Ski-
ing, Koncert súčasnej vážnej a experimentál-
nej hudby troch hudobníkov Dugovič/Stevens/
Matej, miesto: Kino Mier Modra, vstupné: 8 € 
(na mieste)

18. 10., 18.30 h: Našim starkým, koncert 
žiakov Základnej umeleckej školy Modra, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
ZUŠ v Modre

19. 10., 16.00 h: Modranské veršobranie 
2017, Maľovaná abeceda (maľovaná, milova-
ná, mejlovaná), Tradičné modranské podujatie 
venované oberaniu básní napísaných na vini-
čových listoch, hostia večera: poetka Gabriela 
Spustová-Izakovičová, divadlo Piki, výtvarní-
ci Martin Kellenberger a Peter cpin, deti z ma-
terských škôl a žiaci ZUŠ Modra, ZŠ Ľ. Štúra., 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: Kc 
Modra - Mestská knižnica

21. 10., 10.00 h. - 21.00 h.: Deň otvorených 
ateliérov 2017, Pozývame vás na návštevu do 
ateliérov výtvarníkov nášho regiónu., organizá-
tor: Malokarpatské osvetové stredisko Modra

23. 10., 19.00 h: Opernball, tanečné pred-
stavenie inšpirované slávnym bálom Vieden-
skej opery, vstupné: 4 € / študenti a seniori 2 
€, miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
Kc Modra

25. 10. 2017 o 17.00 h. Paci Pac: Pesničková 
Encyklopédia Turné 2017, koncertné turné 
pre deti, Vstupenky v hodnote 5 € na Predpred-
aj.sk, miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, 
www.pacipac.sk

28. 10., 15.00 h.: Stretnutie so svetlonosom, 
tematické tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, 
vyrezávanie tekvíc, výroba masiek, maľovanie 
na tvár, miesto: Kultúrny dom Modra, organi-
zátor: Kc Modra

28. 10., 17.00 h.: Lampiónový sprie-
vod Modrou IV., putovanie s Máriou Teré-
ziou, vstup voľný a masky sú vítané, miesto: 
priestranstvo pred Kultúrnym domom Modra, 
organizátor: OZ Ľusk, Kc Modra. (kc)

1. 10. – NE – 16.30
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ 2
4€ / USA/KAN 2017 / 92 min / SD / MP

1. 10. – NE – 19.00
ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR
4€ / ČR/SR 2017 / 115 min / OV / MP

2. 10. – PO – 19.00
VÍNO NÁS SPÁJA
4€ / FRA 2017 / 113 min / ČT / MP 12

3. 10. – UT – 19.00
ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ
4€ / ŠPA 2016 / 128 min / ČT / MP 12

4. 10. – STR – 19.00
KŘÍŽÁČEK - PROJEKT100
2€ / 4€ / ČR/SR 2017 / 90 min / OV / MP 12

5. 10. – ŠTV – 16.00
EKOTOPFILM - ENVIROFILM
vstup zdarma / dokumenty z celého sveta

6. 10. – PIA – 19.00
AMITYVILLE: Prebudenie
4€ / USA 2017 / 85 min / ST / MP 12

7. 10. – SO – 16.30
HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM
4€ / ČR/BEL 2017 / 85 min / SD / MP 12

7. 10. – SO – 19.00
BLADE RUNNER 2049
4€ / USA 2017 / 163 min / ST / MP 15

8. 10. – NE – 16.30
ESÁ Z PRALESA
4€ / FRA 2017 / 97 min / SD / MP

8. 10. – NE – 19.00
ČERVENÁ
4€ / SR/ČR 2017 / 83 min / OV / MP 12

10. 10. – UT – 19.00
LA SCALA: CHRÁM ZÁZRAKOV
6€ / TAL 2016 / 90 min / ČT / MP

11. 10. – STR – 19.00
BRAZIL – PROJEKT100 
2€ / 4€ / VB 1985 / 131 min / ČT / MP 15

12. 10. – ŠTV – 19.00
NA MLIEČNEJ CESTE
4€ / VB/USA 2017 / 125 min / ČT / MP 15

13. 10. – PIA – 19.00
HORA MEDZI NAMI
4€ / USA 2017 / 109 min / ST / MP 12

15. 10. – NE – 16.30
SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HAR-
MÓNIA
4€ / SR 2017 / 90 min / OV / MP

15. 10. – NE – 19.00
NINA 
4€ / SR / ČR 2017 / 82 min / OV / MP

16. 10. – PO – 19.00
GOOD TIME
4€ / USA 2017 / 100 min / ČT / MP 15

18. 10. – STR – 19.00
ODRAZY – PROJEKT100
2€ / 4€ / Poľsko 2017 / 98 min / ČT / MP 15

19. 10. – ŠTV – 18.30
CYRANO DE BERGERAC –
DIVADLO V KINE
8€ / FRA 2016 / 185 min / ČT / MP

20. 10. – PIA – 19.00
BLADE RUNNER 2049 3D
6€ / USA 2017 / 163 min / ST / MP 15

 21. 10. – SO – 16.30
MALÝ YETI
4€ / BEL/FRA 2017 / 92 min / SD / MP

21. 10. – SO – 19.00
GEOSTORM
4€ / USA 2017 / 108 min / ST / MP 12

22. 10. – NE – 16.30
MY LITTLE PONY VO FILME
4€ / USA/KAN 2017 / 99 min / SD / MP

22. 10. – NE – 19.00
SNEUHLIAK
4€ / USA 2017 / 100 min / ST / MP 15

24. 10. – UT – 19.00
FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI 3D
6€ / TAL 2015 / 85 min / ČT / MP

25. 10. – STR – 19.00
PLECHOVÝ BUBIENOK - PROJEKT100
2€ / 4€ / FRA/NEM 1979 / 164 min / ST / MP 15

26. 10. – ŠTV – 19.00
ALIBI NA MIERU
4€ / FRA 2017 / 90 min / ČT / MP 12

27. 10. – PIA – 19.00
GEOSTORM 3D
6€ / USA 2017 / 108 min / ST / MP 12

28. 10. – SO – 16.30
EMOJI FILM
4€ / USA 2017 / 91 min / SD / MP

28. 10. – SO – 19.00
JIGSAW
4€ / USA 2017 / 91 min / ČT / MP 15

29. 10. – NE – 16.30
LEGO NINJAGO
4€ / USA 2017 / 97 min / SD / MP

29. 10. – NE – 19.00
BAJKERI
4€ / ČR 2017 / 109 min / OV / MP 12

31. 10. – UT – 19.00
MATKA!
4€ / USA 2017 / 115 min / ST / MP 15
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