
Mestský ples tentokrát v štýle Rakúsko-Uhorska
Elegantní páni, šarmantné dámy. Valčík a noblesa viedenských 
plesov. Štýlovo zdobené sály, orchester, pohár sektu na uvítanie 
a vychýrené modranské vína. Tohtoročný mestský ples v Modre 
bol zameraný na koniec Rakúsko-Uhorskej monarchie, pripo-
menul roky 1900 – 1918. Plesová sezóna bola týmto slávnost-
ne otvorená a štafetu postupne prevezmú školy, športové kluby 
a zábavychtiví Modrania si v meste majú z čoho vyberať. 

Pri vstupe do tanečnej sály osobne 
vítal hostí primátor Modry Juraj 
Petrakovič v spoločnosti riaditeľ-
ky KC Modra Marcely Kvetko-
vej. Pre 136 hostí bolo pripra-
vené sedenie v oboch sálach pri 
okrúhlych stoloch. Pozvanie na 
otvorenie plesovej sezóny prijali 
partneri mesta, sponzori, spolu-
pracovníci, ako aj ostatní tancach-
tiví Modrania i ľudia z blízkeho 
okolia. Viacerí z nich sú pravi-
delnými návštevníkmi plesu od 
prvého ročníka podujatia. V úvo-
de večera si hostia vypočuli áriu 
z opery A. Dvořáka v podaní 
opernej speváčky Veroniky Čam-
balovej, ktorú na klavíri spre-
vádzal Ivan Koska. Atmosféru 

rakúsko-uhorskej monarchie na-
vodil Salónny orchester Monarch 
pod vedením Štefana Reitera st. 
Nápaditá fotostena s dostatkom 
rekvizít bola obľúbeným miestom 
stretnutí a zoznámení. Hostia ma-
li možnosť pochutnať si na skve-
lých vínach spolku Víno z Mod-
ry a gastro špecialitách z kuchyne 
bistra Kinečko a výbornej káve 
Ebenica.
Niet pochýb, že modranský kul-
túrny dom je stvorený na zábavu, 
tanec akéhokoľvek druhu nevy-
nímajúc. Myšlienka mestských 
plesov vznikla v roku 2017 pri 
organizovaní predošlého, rovna-
ko úspešného formátu s názvom 
Tanečný dom, ktorý KC pripravo-

valo v spolupráci s DFS Magda-
lénka. „Už tieto folklórne ladené 
tanečné domy nám ukázali, že ľu-
dia si radi prídu zatancovať a že 
my vieme priestor kultúrneho do-
mu pekne upraviť na podobné prí-
ležitosti. Po nich sme sa rozhodli 
urobiť náš vlastný folklórny ples, 
ktorý dopadol tak dobre, že nás to 
inšpirovalo k organizácii ďalších 
mestských plesov. Otvárame ni-
mi plesovú sezónu v meste a kaž-
dý rok máme vopred premyslenú 
tému. Keďže v roku 2018 sme si 
pripomínali sté výročie založenia 
prvej československej republiky, 
druhý ples, ktorý sa konal na za-
čiatku roka 2019 sa niesol v du-
chu kultúry a umenia medzivoj-
nového Československa. Nuž a do 
tretice sme si povedali, že by bolo 
krásne sa vrátiť ešte viac do minu-
losti a zatancovať si valčík v krás-
nych róbach z čias Rakúsko-uhor-
skej monarchie (1900 – 1918)“, 
uviedla Marcela Kvetková z KC 
Modra. Na mestskom plese 

nechýbala ani polnočná tombo-
la plná zaujímavých cien, ktoré 
venovali štedrí sponzori a každý 
kto vládal, plesal skutočne až do 
rána bieleho. KC Modra už teraz, 
po ukončení tohtoročného plesu, 
plánuje ten budúcoročný. Takže 
milé dámy a vážení páni, prijmite 
pozvanie na pohár sektu a budúcu 
plesovú sezónu, ktorú opäť otvo-
rí mestský ples. „Rada by som 
aj touto cestou poďakovala kole-
gyniam a kolegom z kultúrneho 
centra a mestského úradu, ktorí 
pripravili program a venovali ho-
diny dôkladnej úprave priestorov 
tak, aby sme kultúrny dom zmeni-
li na dôstojné plesové prostredie, 
kde sa každý bude cítiť príjemne. 
Ďakujeme partnerom, sponzo-
rom, firmám a jednotlivcom, kto-
rí nám darovali fantastické ceny 
do tomboly a v neposlednom rade 
našim milým hosťom, ktorí zaplni-
li tanečný parket a vytvorili krás-
nu atmosféru“, dodáva Marcela 
Kvetková. (jk)
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Získajme spoločne ihrisko Žihadielko pre Kráľovú 
Už raz sa nám to spoločne poda-
rilo, tak zabojujme znova. Ten-
to raz by sme ihrisko Žihadielko 
radi získali pre Modru-Kráľovú. 
Súťaž spoločnosti lidl naberá na 
obrátkach. Každý deň pribúda-
jú hlasy, ktoré zvyšujú šancu na 
výhru detského ihriska, ktoré po-
staví spoločnosť v desiatich mes-
tách, tento rok poslednýkrát. 
Ihrisko je určené pre deti od 2 
do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 
x 20 m a bude sa na ňom nachá-
dzať osem herných prvkov. Hla-
sovanie prebieha na internetovej 
stránke www.zihadielko.sk ale-

bo cez facebook od 13. 1. 2020 
do 29. 2. 2020 do polnoci. Víťazi 
budú po overení hlasovania no-
tárom finálne zverejnení v prvej 
polovici marca 2020. Každý re-
gistrovaný účastník môže raz za 
24 hodín, teda každý deň, hlaso-
vať za svoje mesto, jeden hlas na-
vyše môže každý deň získať, ak 
na stránke zvládne jednoduchú 
online hru. Priebežné poradie je 
zverejnené a pravidelne aktuali-
zované na stránke www.zihadiel-
ko.sk. Neváhajme a zapojme sa 
do hlasovania čím skôr a hlasuj-
me každý deň! (red)

Hlasujme denne 
od 13. 1. do 29. 2. 2020

a získajme krásne ihrsko 
pre svoje mesto.

www.zihadielko.sk

MODRA  
MÁME POSLEDNÚ

ŠANCU VYHRAŤ!

MODRA,MODRA,  

Mestský ples 2020
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a

Mestská spoločnosť Teplo Modra 
mení názov a rozširuje činnosť

Mestské zastupiteľstvo mesta 
Modry schválilo na svojom de-
cembrovom zasadnutí presun 
referátu verejno-prospešných 
služieb do mestskej obchodnej 
spoločnosti Teplo Modra. od 1. 
januára 2020 zabezpečuje súvi-
siace práce pre mesto táto mest-
ská spoločnosť. Jej názov sa od 
8. januára 2020 zároveň mení 
na Služby Modra, s.r.o. Mesto 
chce týmito zmenami skvalitniť 
a zefektívniť služby, rozšíriť čin-
nosti a postupne obnoviť vozový 
park a techniku. Poslanci zároveň 

odsúhlasili prevod budovy starej 
kotolne na Dolnej ulici do ma-
jetku spoločnosti, a to za účelom 
postupnej obnovy a vytvorenia 
zázemia pre verejno-prospešné 
služby. Spoločnosť už pre túto zi-
mu obstarala multifunkčný odhŕ-
ňač a sypač Iveco pre zabezpeče-
nie rýchlejšej a ekonomickejšej 
zimnej údržby a postupne pripra-
ví analýzu a návrhy na zlepšenie 
činnosti VPS pre nasledujúce ob-
dobie. Veríme, že tak po 14 ro-
koch od zrušenia p.o. Technické 
služby mesta Modry robíme spo-
ločne veľký krok k zlepšeniu sta-
rostlivosti o verejné priestranstvá 
a údržbu mesta. Jakub LIŠKA, 
Služby Modra, s.r.o. a Marián 

GAVORNÍK, Mesto Modra

Spomienka na bratov Štúrovcov 
a na Samuela Zocha
Januárová pietna spomienka pri príležitosti výročia úmrtí vý-
znamných osobností cirkevného i spoločenského života Ľudoví-
ta a Karola Štúrovcov a Samuela Zocha sa uskutočnila v nedeľu 
12. januára. V deň, keď pred 164 rokmi navždy do večnosti odiš-
la osobnosť národných aj mestských dejín, kodifikátor spisov-
nej slovenčiny, slovenský národný buditeľ, politik, spisovateľ, 
publicista a pedagóg Ľudovít Štúr. 

„Oni tu nechceli byť pre se-
ba a kvôli sebe, oni tu boli pre 
iných a kvôli iným...“, povedal 
generálny biskup evanjelickej 
a.v. cirkvi na Slovensku Ivan Eľ-
ko počas svojej kázne v modran-
skom Slovenskom ev. a.v. kos-
tole. Počas slávnostných Služieb 
Božích vystúpili s príhovormi, 
medzi inými, aj primátor Mod-
ry Juraj Petrakovič a seniorálny 
kaplán Bratislavského seniorátu 
ECAV na Slovensku Miroslav 

Jäger, ktorý odovzdal prítom-
ným pozdrav v mene bratislav-
skej seniorky a kraľovanskej ev. 
a.v. farárky Sidonie Horňanovej. 
Hostí a účastníkov spomienky 
pozdravili aj členovia modran-
ského ev. a. v. cirkevného zbo-
ru s farárkou Evou oslíkovou. 
Slávnostnú kázeň mal generálny 
biskup ECAV na Slovensku Ivan 
Eľko. V druhej časti sa spomien-
kový sprievod presunul na mod-
ranský cintorín, kde ku hrobom 

troch významných osobností po-
ložili vence zástupcovia ECAV, 
Bratislavského samosprávneho 

kraja, Mesta Modry a SNM-Mú-
zea Ľ. Štúra. Pietnu spomienku 
ukončil krátkym príhovorom 
gen. biskup Eľko, modlitbou ev. 
farárka oslíková a modranský 
ev. zbor zaspieval hymnickú pie-
seň Kto za pravdu horí. 

(jk)

Pre prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia 

Prevádzkovatelia malých zdro-
jov znečisťovania ovzdušia 
(právnické osoby a fyzické oso-
by - podnikatelia, ktoré prevádz-
kujú napr. kotly na tuhé, kvapal-
né a plynné palivo s výkonom 
do 300 kW, rôzne technologické 
celky, veľkochov hospodárskych 
zvierat...) sú povinní každoročne 
do 15. februára oznámiť Mestu 
údaje potrebné pre výpočet výš-
ky poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia – § 6 ods. 4 zákona č. 

401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov. Táto po-
vinnosť sa netýka rodinných do-
mov.
Príslušné tlačivo je možné si 
stiahnuť na stránke www.modra.
sk v sekcii Ako vybaviť - Život-
né prostredie a odpadové hospo-
dárstvo, prípadne im bude na po-
žiadanie poskytnuté v kancelárii 
prvého kontaktu na Štúrovej uli-
ci 59. (kč)
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a

Štvorlístok zaujímavých projektov do nového roka pre vás 
Začiatkom nového roku Nadácia Revia plánuje projekty, ktorých súčasťou môžete byť aj vy

Začíname rovno odkazom z mi-
nulého roka - pokračujeme 
s projektom odpad sa nevypa-
rí, kde je našim cieľom mini-
malizovať a lepšie triediť od-
pad. Naše EKo-hliadky zistili, 
že modranskí bytovkári stále 
nie sú na tom najlepšie s recyk-
láciou. Rozhodli sme sa teda 
spraviť fyzickú analýzu odpa-
du a zistiť, čo presne sa nachá-
dza v kontajneroch na komunál-
ny odpad a ako ho eliminovať. 
Na rozšírenie projektu nielen 
v Modre, ale aj do ďalších ob-
lastí regiónu sme zažiadali pro-
striedky z rôznych grantových 
výziev. Podporiť nás môžete aj 
vy alebo sa staňte dobrovoľní-
kom a pomôžte nám s fyzickou 
analýzou odpadu.
21. marca je tu opäť jarný beh 
Fair Cross – Behám a pomá-
ham pre všetkých, ktorí si dali 
novoročné predsavzatie, ale aj 
pre tých, ktorí si prídu len tak 
zabehnúť. Navyše tým podpo-
ríte ďalšie športové a pohybo-
vé aktivity v Malých Karpa-
toch. Srdečne pozývame.

V roku 2020 otvárame už po 
24. krát aj Grantový program 
pre všetky iniciatívy občanov, 
občianskych združení, iných 
neziskových subjektov či inšti-
túcií. Chceme podporovať dob-
ré nápady, ktoré zatraktívnia 
Malé Karpaty, rozvinú dobro-
voľníctvo, filantropiu a komu-
nitného ducha. Prihláste svoj 
projekt už dnes tlačivom na re-
via.sk. 
Šťastný štvorlístok nového 
roka uzatvárame možnosťou 

darovať percentá z dane. Re-
via dlhoročne pracuje na tom, 
že v malokarpatskom regióne 
podporuje ľudí, chráni príro-
du a hodnoty. A to práve vďaka 
vám a týmto financiám. Sú dô-
ležitou súčasť fungovania ne-
ziskového sektora. Nenechajte 
tieto príspevky vyjsť navnivoč, 
darujte ich dobrej myšlienke, 
darujte ich nášmu regiónu.

Lucia FINKOVÁ, 
Nadácia Revia

Športovec mesta za rok 2019: zapojte sa do ankety
Komisia školstva, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľ-
stve Modry vyzýva športové kluby a združenia podporujúce 
športovú aktivitu detí a mládeže v meste Modra, aby sa za-
pojili do ankety Športovec mesta za rok 2019. Ocenenie je vý-
bornou príležitosťou ako zviditeľniť svoju činnosť, úspechy 
jednotlivcov či družstiev, pritiahnuť pozornosť nových špor-
tových nádejí a rozšíriť tým aj svoju fanúšikovskú základňu.

Na základe platných nominácií 
športových klubov a združení 
bude hlasovaním členov komi-
sie určené poradie v jednotli-
vých kategóriách. Po zverejne-
ní nominovaných športovcov/
družstiev sa bude môcť verej-
nosť zapojiť do internetového 
hlasovania v kategórii Najpo-
pulárnejší športovec mesta za 
rok 2019. Víťazi ankety budú 
vyhlásení a ocenení počas sláv-
nostného večera.
Komisia školstva, mládeže 
a športu pri MsZ v Modre bude 

vyberať z návrhov nominova-
ných v kategóriách:
1. Najlepší športovec – senior 
2. Najlepšia športovkyňa – se-
nior 
3. Najlepší mládežnícky športo-
vec / mládežnícka športovkyňa 
(žiak, junior)
4. Najlepší športový kolektív – 
seniori 
5. Najlepší mládežnícky športo-
vý kolektív (juniori, dorastenci)
6. Najlepší tréner seniorov 
7. Najlepší tréner mládeže 
(juniori, dorastenci) 

8. Najlepší Modran pôsobiaci 
mimo mesta Modry
Formulár nominácií je zve-
rejnený na web stránke mesta 
v prílohe pod názvom „Dotaz-
ník“ a taktiež informácie náj-
dete aj na facebookovej strán-
ke mesta Modry. Nominácie so 
všetkými potrebnými údajmi 
zasielajte do 28. februára 2020 
na e-mailovú adresu: michaela.
galovicova@msumodra.sk, do-
ručte osobne v podateľni MsÚ 
alebo poštou na adresu: Mest-
ský úrad Modra, Dukelská 38, 
900 01 Modra. Spracované no-
minácie zverejníme na webovej 
stránke mesta a následne bude 
spustené hlasovanie v kategórii 
Najpopulárnejší športovec. 
Pravidlá internetového hlasova-
nia v kategórii Najpopulárnejší 
športovec mesta za rok 2019:

1. Verejné hlasovanie je platné 
od 15. apríla 2020 do 30. aprí-
la 2020 do 12.00 hod.
2. Hlasovanie pre vybraného 
športovca je obmedzené na 
jedenkrát denne (24 hodín) 
z jednej IP adresy.
3. Hlasovanie viac ako jeden-
krát denne z jednej IP adresy 
sa bude považovať za neplat-
né.
4. Za platné sa považujú všet-
ky hlasy poslané v dodržanom 
hlasovacom období (bod 1) 
a zároveň rešpektujúce inter-
val hlasovania (bod 2).
5. Víťazom internetového hla-
sovania v kategórii Najpopu-
lárnejší športovec mesta za 
rok 2019 sa stáva športovec 
alebo družstvo s najvyšším 
počtom overených platných 
hlasov. (red, gal)

Deň 
otvorených 
dverí v GKŠ 

Pozývame budúcich stredo-
školákov a ich rodičov na deň 
otvorených dverí, ktorý sa bu-
de konať v budove Gymnázia 
K. Štúra v Modre dňa 5. februá-
ra 2020 o 9.30 h pre uchádzačov 
o štvorročné štúdium a o 13.00 
h pre uchádzačov o osemročné 
štúdium. Dozviete sa informácie 
o možnostiach štúdia na našom 
gymnáziu a informácie o pod-
mienkach prijatia na štúdium. 
Využite možnosť osobnej komu-
nikácie s vedením školy, učiteľ-
mi a žiakmi a možnosť spýtať sa 
na všetko, čo vás v súvislosti so 
štúdiom na našej škole zaujíma. 
Veríme, že získate cenné infor-
mácie, ktoré vám pomôžu pri 
výbere strednej školy. 

Mgr. Danica GRNÁČOVÁ, 
riaditeľka školy
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Mesto schválilo prebytkový rozpočet, 
ráta so zvyšovaním daní a poplatkov
Mestské zastupiteľstvo v Modre (MsZ) schválilo na svojom de-
cembrovom zasadnutí rozpočet mesta na rok 2020. Za jeho pri-
jatie hlasovalo všetkých 12 prítomných poslancov. Celkové príj-
my budú vo výške 10 605 960 € a výdavky vo výške 9 964 430 
€. Súčasťou rozpočtu je zvýšenie miestnych daní a poplatkov. 
V súčasnej situácii, keď samospráve pribudli zákonné povinnos-
ti a znížila sa podielová daň ide o krok, ktorý sa vníma ako nevy-
hnutnosť. Peniaze z miestnych daní a poplatkov sa znovu vrátia 
do mesta v podobe investícií do škôl, budov, ciest či chodníkov. 

Schválené kapitálové výdav-
ky (investície) predstavujú sumu 
1,158 miliónov eur. Najvýraznej-
šie investície z mestských peňazí 
pôjdu do rekonštrukcií miestnych 
komunikácií na uliciach Komen-
ského (200 tisíc eur) a Sokol-
ská (50 tisíc eur). Na vybudova-
nie parkoviska pred cintorínom 
na Dolnej ulici bolo vyčlenených 
100 tisíc eur. Rekonštrukcia osvet-
lenia v časti Vŕšky by sa mala zre-
alizovať vo výške 85 tisíc eur. 
V investičných výdavkoch, ktoré 
mesto bude financovať z vlast-
ných príjmov sú zahrnuté aj vý-
davky na dobudovanie chodníka 
na Partizánskej ulici po autobu-
sovú zastávku a rozšírenie parko-
vacích miest vo vnútrobloku na 
Komenského ulici. Z vlastných 
príjmov mesta poslanci vyčlenili 
na projektovú dokumentáciu 100 
tisíc eur a na ďalšie financovanie 
územného plánu 35 tisíc eur. Z ex-
terných zdrojov by sa mala dofi-
nancovať revitalizácia prírodného 
kúpaliska na Piesku a rozšírenie 
kamerového systému mesta.

Štát ukrojil mestám 
z príjmov a pridal 

im povinnosti
„Na jeseň minulého roka parla-
ment schválil zvýšenie odpočíta-
teľnej položky pre daň z príjmov 
fyzických osôb. Ľudia síce ma-
jú od januára vyššie čisté platy, 
ale obce a mestá, v ktorých žijú 
prišli o peniaze. Modra dostane 
o 400 tisíc eur menej v porovna-
ní s predošlými rokmi, čo výrazne 
sťažuje zabezpečenie bezproblé-
movej správy mesta,“ upozorňuje 
hlavná ekonómka Modry Tatiana 
Macháčová. okrem zníženia po-
dielových daní čaká mesto výraz-
ný nárast zákonných povinností 
(zvýšenie platov pre pedagogic-

kých a nepedagogických zamest-
nancov, pre zamestnancov ve-
rejnej správy, rekreačné a tzv. 
športové poukazy, zvýšenie mi-
nimálnej mzdy, zvýšenie zákon-
ného poplatku za spracovanie 
odpadov), ktoré musí financovať 
z vlastných zdrojov. „Je potreb-
né zdôrazniť, že zvýšenie platov sa 
týka učiteľov, kuchárok či opatro-
vateliek, ktorých príjmy sú hlbo-
ko pod celoštátnym priemerom,“ 
hovorí viceprimátor Modry Ma-
rián Gavorník. Vedenie mesta aj 
poslanci si podľa neho uvedomu-
jú, že zvyšovanie daní je nepopu-
lárne opatrenie a predstavuje po-
sledné možné riešenie, keď už iné 
možnosti nestačia. „Mesto Modra 
nezvyšovalo dane od roku 2010 
a poplatky od roku 2016, pritom 
sa každoročne snaží skvalitňovať 
služby pre obyvateľov a rozširuje 
zoznam investičných akcií, ktoré 
sa nákladovo snaží vykryť z exter-

ných zdrojov. Investuje však znač-
né množstvo peňazí aj z mestskej 
kasy.“ 
 Zvýšenie daní z nehnuteľností sa 
dotkne všetkých kategórií – po-
zemkov, stavieb aj bytov. Kon-
krétne sadzby jednotlivých da-
ní sú uverejnené na web stránke 
mesta www.modra.sk.
Všetky potrebné informácie o da-
niach a poplatkoch poskytnú te-
lefonicky, mailom, alebo osobne 
v Kancelárii prvého kontaktu na 
Štúrovej 59. 

Menej odpadu, 
menej nákladov 

pre mesto i občanov
Tohtoročné navýšenie poplatkov 
za komunálny odpad zohľadňu-
je zvýšené náklady mesta pri na-
kladaní s komunálnymi odpadmi. 
„V roku 2019 platilo mesto za 1 
tonu uloženého odpadu zákon-
ný poplatok 7 eur a v roku 2020 
to bude 12 eur v prípade, že do-
siahneme rovnako dobrý výsle-
dok v triedení odpadu ako v roku 
2018. Zvýšili sa aj ceny skládkov-
ného za všetky druhy odpadov na 
oboch, mestu dostupných sklád-
kach na Dubovej a v Zavare,“ 
hovorí Kristína Čechová z refe-
rátu životného prostredia MsÚ 
Modra. Kým do roku 2018 exis-

toval záujem o zhodnotenie od-
padového dreva napríklad z ná-
bytku, alebo z orezov stromov 
bez finančných nárokov na jeho 
úpravu (štiepkovanie), vlani sa 
situácia zmenila. „Trh sa presý-
til kvalitnou surovinou z ťažby, 
takže o drevený odpad už nikto 
nemal záujem. Niektorí odbera-
telia síce boli ochotní prevziať 
odpad na následné zhodnotenie, 
ale pod podmienkou preplatenia 
nákladov na jeho úpravu. Pred-
pokladané náklady pre mesto by 
v tomto smere predstavovali 20 
tis. eur,“ vysvetľuje Kristína Če-
chová.
Problém je aj s vyzbieraným pa-
pierom. organizácia výrobcov ne-
prepláca náklady spojené so zbe-
rom a zhodnotením papiera nad 
stanovené štandardy. V záujme 
zachovania tejto služby na zber-
nom dvore mesto Modra prepláca 
spomínané náklady po odpočítaní 
príjmu za odpredaný papier. V ro-
ku 2019 však došlo k presýteniu 
trhu s papierom a jeho ceny klesli 
na minimum, čím sa navýšil aj ná-
klad mesta na jeho zhodnotenie.

Zľavy zostávajú 
Aj naďalej zostávajú v platnosti 
zľavy pre určité skupiny obyvate-
ľov. osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím zaplatia o 50 % nižšiu 
daň z nehnuteľností a poplatok za 
komunálny odpad sa zníži o 10 % 
pre dôchodkov, resp. osoby staršie 
ako 62 rokov. (red)

Renovácia lezeckej chatky sa podarila
Vďaka dotácii z participatív-
neho rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja sa poda-
rilo zrenovovať vnútorné aj ob-
vodové steny lezeckej chatky. 
Keďže ide skôr o komunitný 
projekt, kde jej priestor využí-
vajú najmä lezci z občianske-
ho združenia Malé Karpaty 
športový klub a rovnako aj de-
ti z občianskeho združenia Ka-
moši predovšetkým počas let-
ných mesiacov, chceli by sme 
poďakovať všetkým, ktorí za 
projekt vo verejnom hlasovaní 
hlasovali. Vďaka vybudovaniu 
nových stien a ich kompletnej 
tepelnej izolácii pre nás vznik-
la možnosť chatku využívať 
celoročne, čo nám dáva nový 

priestor pre rozvoj a podporu 
hlavne zimných športov. Tento 
projekt sa nám podarilo zrea-
lizovať predovšetkým vďaka 
dobrovoľníkom zo strany rodi-

čov, ale aj detí z vyššie uvede-
ných občianskych združení, za 
čo všetkým veľmi pekne ďaku-
jeme. Peter WALTER

a Jana HRNČIARIKOVÁ
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Január
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Október
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Apríl
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Júl
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Február
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Máj
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Jún
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

August
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

September
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

November
Po Ut St Št Pi So Ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Marec
Po Ut St Št Pi So Ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

December
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Plán práce MsZ na rok 2020

zasadnutie komisií 
pri MsZ

pracovné stretnutie 
poslancov MsZ

zasadnutie 
MsZ
verejné 
zhromaždenie

štátny 
sviatok
školské 
prázdniny
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Z decembrového MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Modry sa na svojom poslednom 
minuloročnom zasadnutí, uskutočnenom 11. decembra 2019 
zaoberalo viacerými témami.

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
nasledovné Všeobecne záväzné 
nariadenia:
• č. 4/2019, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN č. 5/2012, o výške prí-
spevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta
• č. 5/2019, ktorým sa mení a do-
pĺňa nariadenie č. 1/2013, ktorým 
sa určuje výška dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských za-
riadení na území Modry
• č. 6/2019, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN č. 2/2015 k prevádzko-
vému poriadku pohrebísk mesta 
Modra
• č. 7/2019, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
v znení schváleného poslanecké-
ho návrhu (podrobnejšie v článku 
na str. 5)
• č. 8/2019, ktorým sa mení a do-
pĺňa nariadenie č. 2/2017 o miest-
nom poplatku za rozvoj.
• č. 9/2019, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN č. 1/2018 o poskytova-
ní sociálnych služieb mestom.
Poslanci určili za sobášne dni pia-
tok a sobotu, druhý týždeň v kaž-
dom mesiaci kalendárneho roka 
v čase 14.00 do 18.00 hodiny. od 
1. januára 2020 si za sobáš mimo 
obradnej miestnosti zaplatíme 100 
€, pričom o vhodnosti miesta so-
bášneho obradu rozhodnuje Mat-
ričný úrad a v prípade rozporu 
primátor. Zároveň bolo určené, že 
sobášne obrady sa nevykonávajú 
v termíne konania kultúrno-spo-
ločenského podujatia Modranské 
vinobranie. 
Dôležitým bodom programu bo-
la zmena štruktúry a názvu spo-
ločnosti Teplo Modra, s.r.o. na 
Služby Modra, s.r.o, ktorou sa do-
terajšie verejnoprospešné služby 
zabezpečované mestom previedli 
na mestskú obchodnú spoločnosť. 
Viac k téme na str. 3. V prípade 
ďalšej mestskej obchodnej spo-
ločnosti Média Modra, s.r.o. mest-
ské zastupiteľstvo schválilo na-
výšenie základného imania s.r.o. 
z pôvodnej výšky: 5.000,- €, na 

celkovú výšku: 10.000 €. Mestské 
zastupiteľstvo schválilo aj rozpo-
čet na rok 2020, za ktorý hlasovao 
12 prítomných poslancov. Celko-
vé príjmy budú vo výške 10 605 
960 € a výdavky vo výške 9 964 
430 € (viac na str. 4) a zároveň zo-
bralo na vedomie návrh viacroč-
ného rozpočtu mesta Modry na 
roky 2020 a 2022. 
Počas rokovania odsúhlasilo MsZ 
žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na realizáciu projek-
tu Cyklocesta Modra - Šenkvice 
v rámci výzvy Zvýšenie atrakti-
vity a prepravnej kapacity nemo-
torovej dopravy, ktorého ciele sú 
v súlade s platným programom 
rozvoja mesta, ako aj zapojenie 
do projektu v rámci grantov EHP 
2014 -2021 Podnikanie v kultúre, 
kultúrne dedičstvo a spolupráca 
v kultúre.
Poslanci prijali zvýšenie platu pri-
mátora v zmysle ustanovenia § 4 
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primá-
torov miest v znení neskorších 
predpisov s účinnosťou od 1. 1. 
2020 z 30% na 40%. Za kvalitné 
vykonávanie pracovných činností 
v roku 2019 bola odsúhlasená od-
menu pre hlavnú kontrolórku vo 
výške 10% zo súčtu vyplatených 
mesačných platov za obdobie 12 
kalendárnych mesiacov 2019. od-
menená bola aj riaditeľka príspev-
kovej organizácie Kultúrne cen-
trum v sume 1.500 €.
V súvislosti s decembrovými ne-
šťastiami, ktoré zasiahli dve ro-
diny v Modre-Kráľovej a oby-
vateľov bytovky v Prešove sa 
rozhodli modranskí poslanci pri-
spieť sumou z rozpočtu mesta 
a to schválením nenávratného fi-
nančného príspevku rodine na Ná-
rodnej ulici v Kráľovej vo výške 
1.000 €, rodine na Trnavskej uli-
ci vo výške 1.000 €. A mestu Pre-
šov vo výške 1.500 € za účelom 
pomoci obyvateľom Prešova, 
ktorých postihla tragická udalosť 
výbuchu plynu na Mukačevskej 
ulici dňa 6. 12. 2019. Plné znenie 
uznesení nájdete na oficiálnej web 
stránke www.modra.sk. (red)
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ObchODNá veRejNá súťaž
na predaj pozemku mesta Modry v lokalite Malé hliny

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/39, druh pozemku: orná pôda o výmere: 551 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 31. 01. 2020 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/40, druh pozemku: orná pôda o výmere: 552 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 31. 01. 2020 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/41, druh pozemku: orná pôda o výmere: 552 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 31. 01. 2020 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/42, druh pozemku: orná pôda o výmere: 552 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 31. 01. 2020 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/43, druh pozemku: orná pôda o výmere: 552 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 31. 01. 2020 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/64, druh pozemku: orná pôda o výmere: 597 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 31. 01. 2020 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/76, druh pozemku: orná pôda o výmere: 514 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 31. 01. 2020 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/77, druh pozemku: orná pôda o výmere: 518 
m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 
11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 31. 01. 2020 o 12:00 hod. Kritériom pre posu-
dzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového ma-
jiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

KONtaKt
Mária blechová, evidencia a správa majetku mesta
tel.: 033/6908319
e-mail: maria.blechova@msumodra.sk

Podmienky obchodnej verejnej súťaže,
územnoplánovacia informácia a ďalšie podklady sú 
uverejnené aj na webovej stránke www.modra.sk.

Plán práce MsZ na rok 2020
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Keď história ožíva: Stoličný potok
To isté miesto, ten istý uhol pohľadu, len iný rok. Zobrali sme dobo-
vé fotografie z Modry a okolia, nafotili to, čo je na nich dnes a spo-
jili minulosť so súčasnosťou. Výsledkom sú koláže, v ktorých oží-
va naša história. Staré fotografie vyblednú, ľudia časom zabudnú 
a pritom je toho toľko, čo sa v Modre udialo a stojí za spomienku. 
Vydajte sa s nami na objavnú cestu do vlastnej minulosti. 

Jedna z legiend hovorí, že 
Modra dostala meno po mod-
rej farbe potoka, ktorý prete-
kal mestom. Aký bol skutoč-
ný pôvod mena nášho mesta 
zatiaľ presne určiť nevieme, 
ale s istotou môžeme tvrdiť, 
že mestom pretekal a dodnes 
preteká Stoličný potok. V pr-
vom historickom opise Mod-

ry od J. J. Schreibera sa píše, 
že v mestských lesoch vyvie-
ral pekný počet prameňov, toré 
mali čerstvú a zdravú vodu. Aj 
Stoličný potok vyvieral v mod-
ranských lesoch, od prameňa 
priberal rad malých prítokov, 
ktoré mali čarovné názvy. Ka-
tastrálne mapy z konca 19. sto-
ročia tak uvádzajú mená ako 

Rezbárov jarok (Schnitzer Gra-
ben), Zbojnícky jarok (Rauber 
Graben), Rázsoška jarok (Ra-
soska Graben), Kolársky, alebo 
Wágnerov Jarok, Smradľavý 
jarok (Der stinkende Graben), 
ale tiež Mŕtvy jarok (Todten 

Graben), liesková 
dolina (Das nusse 
Thal) a mnohé ďal-
šie. Stoličný potok 
pretekal mestom 
až do konca 19. 
storočia, kedy za-
siahla aj Modru vl-
na modernizácie. 
Prestavba neobišla 
meštianske domy 
ani spomínaný po-
tok, ktorý prekry-
li a vytvorili tak 
miesto pre dopra-
vu. Kanalizačné 
práce boli veľkou 
udalosťou, kto-

rú zachytil objektív fotografa. 
Technické zariadenie vysta-
vané s fortieľom v 19. storočí 
slúžilo na zachytávanie a odvá-
dzanie odpadových vôd až do 
21. storočia. 
 Agáta PETRAKOVIČOVÁ
ŠIKULOVÁ, SNM-Múzeum 

Ľ. Štúra, Zuzana TICHÁ, 
MsÚ Modra 
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Modra Art
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Oslovili sme rôznych umelcov, aby zvečnili dominanty Modry 
a okolia. Ďalšie tričko zo série Modra Art je od Dominika Trusinu.

V Modre je veľa pozoruhodných 
miest, medzi ktoré patrí aj pseu-
dorenesančný kaštieľ, dnes sídlo 
Malokarpatského osvetového 
strediska. Nezvyčajná stavba za-
ujme okoloidúceho noblesnou 
architektúrou. Málokto však tuší, 
že pôvodne to bol starý Wágne-
rovský mlyn. Modra so svojimi 
potokmi akými bol Žliabok, ale-
bo Kamenný potok bola totiž aj 
mestom mlynov. V Modre ich 
bolo viac ako pätnásť a Wágne-
rovský mlyn patril medzi tie naj-
staršie, možno ho nájsť na naj-
starších vojenských mapách. Šlo 

o vôbec prvý mlyn v zastavanom 
území mesta Modry. Noblesný 
vzhľad získal objekt vďaka ci-
sárskemu kancelárovi Arthuro-
vi Polzerovi, ktorý ho prestaval 
na lovecký kaštieľ s okrasnou 
záhradou. V prvej polovici 20. 
storočia sa stala budova načas 
sídlom Vinársko - ovocinárskej 
školy. Dnes je kaštieľ miestom 
vína, kultúry a múz, ktoré obýva-
jú impozantné sídlo vďaka Ma-
lokarpatskému osvetovému stre-
disku. Zuzana TICHÁ, MsÚ
a Agáta PETRAKOVIČOVÁ 
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Prihláste 
sa za člena 

redakčnej rady
Súčasná Redakčná rada mesač-
níka Modranské zvesti (RR MZ) 
končí svoje dvojročné pracovné 
obdobie. V mene redakcie a vy-
davateľa MZ vyslovujeme po-
ďakovanie za aktívnu spoluprá-
cu, ktorej výsledkom sú noviny, 
ktoré každý mesiac čítate. Ďaku-
jeme členom rady za hodiny ak-
tívnej práce, ktorú venujú tvorbe 
Zvestí.
Zároveň zverejňujeme výzvu na 
predkladanie žiadostí o členstvo 
v RR MZ na ďalšie dvojročné 
obdobie. Ak máte záujem, pri-
hláste sa písomnou formou a to 
zaslaním krátkej žiadosti e-ma-
ilom na zvesti@mediamodra.sk 
alebo poštou na adresu Média 
Modra s.r.o., Redakcia Modran-
ské zvesti, Sokolská 8, 900 01 
Modra. 
Podmienky: prihláška musí ob-
sahovať plné meno záujemcu, 
jeho adresu, telefonický aj e-
-mailový kontakt, stručné zdô-
vodnenie záujmu o prácu v RR 
MZ. Termín uzatvorenia prihlá-
šok bude 14. februára 2020 do 
9.00 hod. 

Mgr. Jana KUCHTOVÁ,
redakcia MZ



9
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m

Uvítanie do života
v roku 2020 v termínoch 25. apríla a 10. októbra
Mesto Modra bude pokračovať v organizovaní slávnostného 
uvítania detí do života aj v tomto roku. Rodičia, ktorí sa chcú 
so svojimi ratolesťami zúčastniť na slávnosti, v Kancelárii 
prvého kontaktu na Štúrovej ulici 59 vyplnia žiadosť, ktorá je 
dostupná aj na web stránke mesta www.modra.sk. 

K dispozícii sú dva prihla-
sovacie termíny: 25. apríl 
o 17.00 h a 10. október 
o 16.00 h. Uvítanie malých 
Modranov do života je komor-
nou slávnosťou spojenou so 
zápisom do Pamätnej knihy 

mesta, fotografovaním a odo-
vzdávaním malých darčekov 
pre deti. Vlani sa počas uví-
tania do života primátor mes-
ta Juraj Petrakovič prihovoril 
vyše dvadsiatke malých Mod-
rankov: „Vraví sa, že keď sa 

narodí dieťa, pribudne na ne-
bi jedna hviezda. Úprimne si 
želám, aby Modru prikrývalo 
široké hviezdne nebo.” 
Pre každú rodinu je príchod 
nového člena veľkou udalos-
ťou – sviatkom a tak je to aj 
v meste. Mesto je komunitou 
ľudí, ktorá spolu žije a reš-
pektuje sa. „Máme radosť 
z príchodu nových občiankov. 
O pár rokov to budú oni, ktorí 
budú držať v rukách kormidlo 
mestských dejín.“ 

Štatistika obyvateľstva 
Modry za rok 2019

Demografická krivka v Modre 
kopíruje celoslovenský trend. 
Rodí sa menej detí a vek doži-
tia sa predlžuje. V roku 2019 
sa narodilo 74 detí, čo je o 24 
menej ako rok predtým. Po-
čet obyvateľov nad 60 rokov 
sa zvýšil v porovnaní s rokom 
2018 o 50. Za vlaňajší rok sa 
do Modry prisťahovalo o 20 
ľudí viac ako sa odsťahovalo. 
Ďalšie zaujímavé čísla nájdete 
v tabuľkách.

Zuzana TICHÁ, 
MsÚ Modra
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Počet obyvateľov k 31. 12. 2019
Muži 4490
Ženy 4785
Spolu 9275
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Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. 2019
Deti do 3 rokov 282
Deti 3 – 6 rokov 298
Deti 6 – 15 rokov 854
Mládež 15 – 18 rokov 228
Dospelí 18 – 60 rokov 5274
Dospelí nad 60 rokov 2339

Pôrodnosť, úmrtnosť a migrácia za rok 2019
Počet narodených detí 74
Počet prisťahovaných obyvateľov 202
Počet zomrelých 87
Počet odsťahovaných obyvateľov 182
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Škôlka na Vŕškoch otvorila svoje 
35. Vianoce vo veľkom štýle
Rozžiarené detské očká, šuchot slávnostných sukničiek škôl-
károk aj buchot parádnych krpcov na chlapčenských nôž-
kach, ale hlavne dojatí rodičia! Taký bol podvečer 12. decem-
bra v Kultúrnom dome v Modre. V tento deň totiž Materská 
škola Sládkovičova známa aj ako „škôlka na Vŕškoch“ osla-
vovala svoje 35. výročie.

Tridsaťpäť rokov veru nie je má-
lo. Veď do tejto škôlky už vodia 
svoje deti tí, čo sem pred rokmi 
sami chodili. Jedna z prvých ab-
solventiek sa sem vrátila aj ako 
pani učiteľka. A to Peťka Smo-
lenická, ktorá učí v triede naj-
starších detí – Včielok. ,,Všetci 
sa každoročne tešíme na príchod 
toho najkrajšieho sviatku roka. 
Čas letí a s ním sa mení aj štýl, 
ale duch Vianoc pretrváva,“ 
otvorila vianočnú besiedku detí 
z materskej školy Sládkovičova 
riaditeľka lucia Šimková. Z jej 

hlasu bolo poznať, že aj ona je 
dojatá. Predsa len 35 rokov je 35 
rokov. Časy, keď škôlka otvá-
rala svoje brány, pripomenu-
la básnička od Vilmy Šimkovej 
v podaní včielok Kajky, Mišky 
a Elky. „Vianoce sú sviatky šťas-
tia, pokoja, za oboje ďakujem ti 
vlasť moja...,“ recitovali dievča-
tá. Báseň končí na dnešné časy 
azda staromódne - želaním mie-
ru pre svet. Pripomína tak nao-
zaj obdobie, keď škôlka otvori-
la prvýkrát svoje brány. A to ešte 
v predrevolučnom roku 1984. 
Slovo dostala učiteľka Zlat-
ka Vlasáková, ktorá vedie trie-
du Včielok. Práve ona je jedna 
z tých, čo v tejto materskej škole 
začínali svoju kariéru. Pani uči-
teľka Zlatka, ako ju volajú de-
ti, nevynechala ani jedny jediné 
Vianoce na Vŕškoch. ,,Tridsať-
päť rokov škôlka na Vŕškoch sto-
jí, v štyroch triedach sa teraz už 
85 detí rojí. Dávno v Modre kop-
ce stáli a na Vŕškoch škôlku sta-
vali. Detí bolo ako maku a mno-
hé škôlku nemali,“ začala svoje 
rozprávanie o začiatkoch škôlky 
Zlatka.

ako začal celý príbeh
Prvé deti – presne 60, prišli do 
dvoch tried v ok-
tóbri 1984. Škôlka 
mala vtedy osem 
zamestnankýň, a to 
tri učiteľky, škol-
níčku, riaditeľku, 
hlavnú kuchárku 
a jednu pomoc-
nú kuchárku, ktorá 
priestory aj upra-
tovala. V tých ča-
soch tu bola ešte 
škôlkárkou aj už 
spomínaná pani 
učiteľka Peťka. Na 
starosti ju mala pani 
učiteľka Andriška 
Horváthová, ktorá 

tu vedie deti doteraz. A veru už 
mnohokrát ukázala svoje herec-
ké nadanie počas vystúpení detí. 
Práve ona nakreslila aj prvé tab-
lo. Zachovala sa z neho žiaľ len 
jediná fotografia. Detí pribúdalo 
a pre veľký záujem sa krátko po 
otvorení spravila zrušením prá-
čovne tretia trieda - Kvetinky. Po 
revolúcii viedla 17 rokov škôlku 
práve pani učiteľka Zlatka. Sa-
mostatne škôlka existuje od roku 
2005, keď sa odčlenila od mater-
skej školy SNP. Vtedy vznikla 
aj štvrtá trieda Myšičky pre naj-
menšie detičky. Prvý karneval na 
Vŕškoch bol vo februári 1985. ,,V 
roku 1986 k nám nastúpila pani 
učiteľka Tánička Patáková, ktorá 
tu pracovala až do odchodu do 
dôchodku,“ povedala. V tom is-
tom roku prišla do škôlky aj pa-
ni kuchárka Janka Kintlerová. Tá 
varí pre deti doteraz. 

veľký snežný sľub
Výročie si nenechal ujsť ani 
modranský primátor Juraj Pet-
rakovič. „Tešíme sa na program 
a prajeme škôlke minimálne ďal-
ších krásnych 35 rokov,“ pove-
dal po príchode na javisko. Spo-
lu s viceprimátorom Mariánom 
Gavorníkom priniesli nielen 
obligátne kvety, ale vyslovili aj 
veľký sľub. „Keď napadne prvý 
veľký sneh, prídeme vám od-
hrnúť všetky chodníky,“ sľúbi-
li spoločne. Tak už len počkať, 
kým poriadne nasneží! 
Potom už dostali hlavné slovo 

deti. Ako prvé prišli na pódium 
za tónov piesní poupratovať de-
ti z triedy slniečok. Tie si pripra-
vili aj básničky, ktoré neboli ani 
krátke ani ľahké. Recitovali ich 
však jedna báseň. Nasledovali 
najmenšie myšičky. Tie prezra-
dili svoje tajné prianie - a to už 
spomínanú snehovú nádielku. 
Známy hit „Rolničky, rolničky“ 
roztlieskal celú sálu. Nasledova-
lo hudobné pásmo triedy Kveti-
niek, ktorým veselo prehupka-
li. A potešili nielen oči svojich 
rodičov, starých rodičov, súro-
dencov, ale dojali aj svoje panie 
učiteľky. Ako posledné išli naj-
staršie Včielky. Tie si pripravili 
vianočné pásmo, kde nechýba-
lo ani vítanie Jezuliatka. Scé-
nu obsadili koledníci „Tadeáš“ 
a „ondro“, ktorí sa vybrali aj so 
skromnými darmi do Betlehe-
ma pokloniť Ježiškovi. Výkon 
oboch gratulantov bol výborný. 
Posledná pieseň „Anjeli lietajú 
nízko“ v podaní Včielok nene-
chala ani jedno oko suché.
Záverečné slovo patrilo zástup-
kyni rodičov pani Silvii Čviri-
kovej. Tá vyslovila to, čo v tej 
chvíli cítili všetci. „Ďakujme za 
obetavú prácu, za to nadšenie, 
za to, že tie naše deti sprevádza-
te až na prah školy,“ povedala 
za všetkých rodičov. To ďaku-
jem však patrilo nielen všetkým 
učiteľkám, ale aj kuchárkam 
a upratovačkám. Veď tie zaple-
tené vrkôčiky, napravené zipsy, 
či objatia pre uplakaných škôl-
károv veru nespočíta nik. A veru 
ani za tie roky napečené buchty 
či všetky ťahy metlou a vysáva-
čom. Zdenka SEČKÁROVÁ

KOLLÁROVÁ

Ďakujeme za 
podporu pre 

našich seniorov
V mene klientov Mestského cen-
tra sociálnych služieb Modra i v 
mene vedenia a celého kolektí-
vu pracovníkov by sme radi vy-
jadrili poďakovanie za ústreto-
vosť pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti počas celého roka 
lekárom a sestrám v ambulan-
ciách, najmä MUDr. Džupovi 
a MUDr. obžerovej. Naša vďa-
ka patrí tiež kolektívu Ados Cha-
rita Šenkvice, spolupracujúcim 
rodinám našich klientov a za 
duchovnú podporu evanjelic-
kej a katolíckej cirkvi v Modre. 
A nedá sa nespomenúť i ostat-
né subjekty, ktoré sú nám nápo-
mocné pri starostlivosti o cieľo-
vú skupinu seniorov, ide o školy 
a školské zariadenia, Jednotu 
dôchodcov Slovenska v Modre, 
vedenie mesta a všetkých ľudí 
dobrej vôle, ktorí rozmanitým 
spôsobom a vo svojom osobnom 
voľne prejavujú nezištný záujem 
o tých, ktorí sú vďační za každé 
dobré slovo. Ďakujeme.

Jana MACHALOVÁ, 
riaditeľka MsCSS 
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Keď Modrania myslia na iných...
Rozlúčka so starým rokom v znamení spolupatričnosti a pomoci
Vianočný čas býva obdobím kedy viac premýšľame, pozasta-
víme sa po celoročnom zhone a užívame si dni pokoja. Nie 
však každý mal uplynulé Vianoce pokojné dni. Hovoríme 
o našich susedoch, obyvateľoch Modry-Kráľovej, ktorým 
požiar zničil značnú časť majetku, ich domovy a tak sa pred-
vianočné chvíle stali chvíľami boja o základné veci. A neho-
voriac o desiatok prešovských rodín, ktoré počas výbuchu 
plynu prišli o všetko, niektorí aj o to najcennejšie. Modrania 
aj v takýchto vypätých chvíľach dokázali, že vedia byť mi-
moriadne empatickí, sebe ubrať a myslieť na druhých.

Pomoc pre nešťastné 
rodiny postihnuté 

požiarom
obom postihnutým rodinám 
z Modry-Kráľovej pomáhalo 
mnoho známych aj neznámych 
ľudí. Či už finančne alebo ma-
teriálne. Každý podľa svojich 
možností. I tu platilo, že každé 
jedno euro sa ráta. Človek ak 
príde naraz o značnú časť svoj-
ho majetku, ale i o všetko, váži 
si každú pomoc a podporu. A tú 
vyjadrili aj zamestnanci mesta 
a jeho organizácií, keď sa roz-
hodli nevenovať si navzájom 
na vianočnom večierku darče-
ky, ale finančne prispieť obom 
nešťastným rodinám. Spoloč-
ná pomoc určite padla rodinám 
vhod, pretože práve v čase Via-
noc by sme sa mali všetci tešiť, 
oddychovať a byť šťastní so 
svojimi blízkymi vo svojich do-
movoch. Im toto nebolo práve 
pred Vianocami dopriate, preto 
sme sa spojili v správnej myš-
lienke. Ďakujeme, že ste po-
mohli v neľahkej chvíli. 

Mysleli sme aj na 
Prešovčanov po 
výbuchu bytovky

Ani obrovská tragédia obyva-
teľov 12 poschodového by-
tového domu v Prešove, kto-
rá otriasla celým Slovenskom, 
nás nenechala chladnými. 
Modrania sa i tu spojili a kaž-
dý kto mohol pomohol. Finan-
ciami, oblečením alebo morál-
nou podporou. Na mestských 
vianočných trhoch, ktoré kaž-
doročne podporujú myšlienku 
podpory komunity sa pomáhalo 
aj Prešovčanom. Ján Chalabala 
s manželkou varili na nádvorí 
radnice divinový guláš a dámy 

z mestského úradu a informač-
nej kancelárie ho za poplatok 
ponúkali návštevníkom. Spoje-
ním spoločných síl 
a v mene solidari-
ty sa dobrá myš-
lienka pretavila do 
600 € prerozdele-
ným Prešovčanom 
i našim Kraľova-
nom. Spolu bolo 
rodinám na Krá-
ľovej venovaných 
880 € vrátane da-
rov od úradníkov. 
Primátor Modry 
spolu s poslanky-
ňami i poslancami 
MsZ sa zároveň na 
sklonku roka roz-
hodli zrušiť pláno-
vaný mestský ohňostroj a ušet-
rené financie poslať obetiam 
nešťastia v Prešove.

vianočné koláčiky, 
balíčky a naplnená 
Komunitná špajza

Referát sociálnych vecí Mest-
ského úradu a v spolupráci 
s Mestským centrom sociál-
nych služieb pripravil opäť pred 
sviatkami tradičnú charitatívnu 

zbierku vianočného pečiva. Ko-
láčiky a ovocie darovalo počas 
Vianočného zastavenia 38 dar-
com a primátor spoločne s po-
slancami dary osobne odovzdali 
do zariadení sociálnych služieb 
v Modre, do Detského domo-
va, Mestského centra sociál-
nych služieb Modra, Nemocnice 
Modra n.o., DSS a ZpB Merema 
a do 20 domácností jednotlivcov 

a rodín v nepriaznivej sociálnej 
situácii. okrem toho bola po-
skytnutá pomoc vytypovaným 

občanom v núdzi vo forme po-
travinových balíčkov z organizá-
cie Centrum pre rodinu Pezinok 
a to spolu 55 balíkov po 14 kg 
pre 45 príjemcov v priebehu me-
siacov jún, október, november 
a december 2019. Z kresťanské-
ho združenia Berea boli darova-
né balíčky pre viac než 100 prijí-
mateľov. Vďaka Malokarpatskej 
komunitnej nadácii Revia, kto-
rá sprostredkovala skontakto-

vanie s darcom (nemenovanou 
firmou), dostali obdarovaní 540 
l mlieka, toaletný papier a ser-
vítky. Z komunitnej chladničky 
bol počas roka 2019 poskytnutý 
8 krát (respektíve v ôsmych ter-
mínoch) „chladničkový nákup“ 
pre celkovo 62 prijímateľov. Aj 
počas Vianoc bola vďaka viace-
rým darcom špajza a chladnička 
dostatočne naplnené.

vianočná pošta a láska 
v škatuli od topánok

V predsviatočnom období sa 
aj Mestské centrum sociálnych 
služieb zapojilo do dvoch dob-
rovoľníckych aktivít. Prvou bola 
„Vianočná pošta“ občianskeho 
združenia Pohodovo a druhou 
aktivita od žiakov zo ZŠ Medzi-
laborecká v Bratislave „Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od to-
pánok“. „Urobili sme tak s cie-
ľom potešiť obyvateľov nášho 
zariadenia, ale aj so záujmom 
podporiť myšlienku spolupatrič-
nosti a rozvoja sociálnych kon-
taktov. Pošta od nepamäti ľudí 
spájala, pozdravy a priania sú 
súčasťou sviatočných dní a ob-
darovanie je priestorom preja-
viť záujem o druhého človeka, 

vyjadriť či vytvoriť emóciu. Veľ-
mi si ceníme čas, lásku a pozor-
nosť, ktorú pisatelia pozdravov 
a darcovia krabičiek venovali 
v podstate neznámemu človeku. 
Prinieslo to svoje ovocie. Roz-
dávanie pošty a darov s osob-
ným a milým slovom potešili nie 
len adresátov, ale všetkých, kto-
rí boli pri tom“, povedala Jan 
Machalová, riaditeľka MsCSS 
v Modre. (jk)

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
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Odpočet činnosti mesta za rok 2019 
Vlani stál bežný chod mesta celkovo 3 673 000 eur, z toho najväčšie výdavky išli na nakla-
danie s komunálnym odpadom vo výške 374 993 eur. Medzi ďalšie významné nákladové 
položky patria každoročne verejnoprospešné služby, sociálne služby, správa a údržba ma-
jetku mesta, údržba verejného osvetlenia, ciest, chodníkov a mestskej zelene. 

Na investičné akcie mesto získalo 153 546 
eur z externých zdrojov. Z vlastných zdro-
jov prispelo vo výške 1 205 789 eur, pri-
čom z tejto sumy bude žiadať o preplate-
nie 321 170 eur za vybudovanie prírodnej 
nádrže a náučného chodníka na Zocho-
vej chate z projektu NemoNet. Z pláno-
vaných investičných akcií na rok 2019 sa 
podarilo zrealizovať tie najnáročnejšie, 
ostatné mesto presúva na tento rok.

Revitalizácia Moyzesovej ulice
Mesto v prvej etape koordinovalo niekoľ-
ko činností priebežne od rekonštrukcie 
kanalizácie, cez kompletnú výmenu inži-
nierskych sietí až po úpravu koryta potoka 
a výmenu osvetlenia. V druhej etape na-
sledovali úpravy povrchu cesty od Dukel-
skej po Bodického ulicu, vytvorenie od-
dychových zón s parkovacími miestami 
a výsadba zelene. Po zime budú odstrá-
nené nedostatky, ktoré sa v rámci prebera-
cieho konania vyskytli. Celkové náklady 
stavby vo výške takmer 362 tisíc eur bo-
li znížené sankciou za nedodržanie lehoty 
výstavby o viac ako 8 600 eur.

chodník na Štefánikovej ulici
V roku 2019 pokračovala rekonštrukcia 
druhej tretiny pravostranného chodníka 
na Štefánikovej ulici v smere z Bratisla-
vy. Mesto opäť koordinovalo práce s Bra-
tislavskou vodárenskou spoločnosťou, 
ktorá najskôr zrekonštruovala vodovod 
a vodovodné prípojky. Následná obnova 
chodníka bola spojená s vysadením nové-
ho stromoradia z dvoch desiatok javorov 
poľných. Chodník bude lemovať živý plot 
tak, ako je tomu v prvej tretine. Celkovo 
sa výška investície vrátane výsadieb vyš-
plhala na vyše 102 tisíc eur.

Priechody na Dolnej ulici
Investícia vo výške 47 tisíc eur z mest-
skej pokladnice išla na dva nové bezpeč-

né priechody pre chodcov na Dolnej ulici. 
Ide o hlavný ťah v blízkosti modranského 
cintorína a lipovej aleje s frekventovanou 
dopravou.

Kamerový systém
Systém bezpečnostných kamier v meste 
sa opäť rozrástol. Na štyri nové kamery 
z dotácie Ministerstva vnútra SR vo výške 
8 tisíc eur mesto prispelo v rámci spoluú-
časti sumou 2 tisíc eur.

Nové učebne v ZŠ vajanského
Žiaci majú k dispozícii dve moderne vy-
bavené učebne – jazykovú a prírodoved-
nú, a novú školskú knižnicu. Na vybudo-
vanie učební s atraktívnymi didaktickými 
pomôckami mesto získalo prostriedky 
z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR vo výške takmer 148 670 
eur. Povinná spoluúčasť financovania zo 
strany mesta predstavovala 7 825 eur. 

Multifunkčné ihriská
Hraciu plochu na multifunkčnom ihrisku 
v areáli ZŠ Vajanského sa podarilo kom-
pletne vymeniť vďaka dotácii vo výške 10 
tis. eur od Úradu vlády SR. Finančná spo-
luúčasť mesta Modry predstavovala 7 767 
eur. Multifunkčné ihrisko vybudovali aj 
v areáli Gymnázia K. Štúra z dotácie Úra-
du vlády SR vo výške 38 tisíc eur. Pro-
jekt podporil aj Bratislavský samosprávny 
kraj (vyše 9 tisíc eur), mesto Modra (7 ti-
síc eur) a oZ Rodičovská rada Gymnázia 
(1500 eur).

Ihrisko Zlatíčko
Vo vnútrobloku na Komenského ulici sa 
podarilo vďaka partnerom postaviť nové 
ihrisko Zlatíčko s hracími prvkami pre de-
ti do 12 rokov. Mesto dalo v blízkosti osa-
diť nové lavičky a vysadilo vzrastlé stro-
my. Celková výška investície bola 50 tisíc 
eur, väčšinu zaplatili sponzori: Zlatá stud-

ňa, Knott, Bohnenkamp, Slovenská ľudo-
vá majolika, Hotel Zochova chata, Fejsal 
Abazi.

Priestor pred biolkou
Centrálny priestor v Modre-Kráľovej 
pôsobí usporiadane vďaka novému pre-
pojeniu jednotlivých častí chodníkmi 
s bezpečnými priechodmi pre chodcov. 
Funkčné využitie mu na chvíľkový od-
dych dodali pergoly, ktoré v lete obrastú 
popínavkami a budú vytvárať prirodze-
ný tieň nad lavičkami. Súčasťou priesto-
ru je stojan na bicykle, smetný kôš, in-
formačná tabula s mapou. V centrálnej 
spevnenej časti je šachta s odnímateľným 
poklopom pre osadenie vianočného stro-
mu počas sviatkov. Celkové náklady na 
projekt predstavovali 85 tisíc eur, z toho 
11 tisíc zaplatil Bratislavský samospráv-
ny kraj. Za oneskorenie odovzdania diela 
musel dodávateľ zaplatiť mestu sankciu 
viac ako 8 tisíc eur.
 

Mestské hradby
Mesto s finančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR vo výške 15 tisíc eur vlani 
pokračovalo v obnove východného úse-
ku mestských hradieb. Spoluúčasť samo-
správy predstavovala 1 135 eur. V oblasti 
severovýchodného bastiónu boli domu-
rované kaverny a upravené škáry hĺbko-
vým škárovaním. Koruna hradieb je v sú-
lade s pokynmi Krajského pamiatkového 
úradu nadmurovaná a rozobraté murivo je 
nanovo premurované. 

súsošie Ľ. Štúra
očisty sa po odsúhlasení pamiatkarmi doč-
kalo aj súsošie Ľ. Štúra na námestí. Časom 
sa na carrarskom mramore usadil čierny 
depozit, uhlíková vrstva, mach a plesne. 
odborné čistenie pomníka, reštaurátorské 
práce a retušovanie písma stáli mesto 6 450 
eur, z toho 1 500 eur zafinancoval Brati-
slavský samosprávny kraj.

Urnový háj
Južnú časť cintorína na Dolnej ulici zapl-
nilo 323 urnových miest, ktoré sa na jar 
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zazelenajú vysiatou trávou. V tieni vysa-
dených stromov nájdu dôstojný odpoči-
nok naši blízki. Mesto v urnovom háji vy-
sadilo 12 stromov: lipy veľkolisté, duby 
červené aj letné a javory mliečne. Celko-
vé náklady na projekt sú takmer 47 tisíc 
eur.

Prístrešok pod homoľou
Turisti nájdu pod novým prístreškom zo 
smrekovca opadavého miesto na oddych 
aj úkryt pred dažďom. Finančnú podpo-
ru vo výške 5 tisíc eur sa podarilo získať 
z programu komunitných grantov Nadácie 
VÚB, zvyšných 650 eur doplatilo mesto 
Modra.

Zelená Modra
Zachovanie vinohradníckeho rázu cho-
tára, sadenie stromov a zelene v meste 
i okolí je jednou z priorít mestského za-
stupiteľstva. Vlani mesto z externých 
zdrojov dokončilo zatiaľ najrozsiahlejšiu 
výsadbu stromov v lokalite Zochova chata 
– Piesok. Celkovo tam pribudlo vyše 560 
stromov ako súčasť náučného chodníka, 
z toho 131 vzrastlých so založenými koru-
nami a 430 menších stromčekov, ktoré vy-
tvoria živý plot okolo bývalej Huncokár-
skej školy. Výsadba vrátane nákupu stála 
vyše 17 tisíc eur z projektu NemoNet.

Mesto podporilo obe základné školy 
v realizácii zelených projektov. Či už iš-

lo o vytvorenie školského ovocného sa-
du alebo projekt biodiverzity, ktorý má 
v školských areáloch zlepšiť klimatické 
podmienky výsadbou ovocných, okras-
ných stromov a kríkov. ovocné stromy 
a kríky financovalo mesto Modra a okras-
né stromy vysadené pred južnou fasádou 
školy na Vajanského ulici zaplatila lu-
cia Pašková. V meste pribudlo 50 nových 
stromov a vyše 130 zelených krov. 

Prírodný amfiteáter 
aj náučný chodník

Pri Huncokárskej škole v oblasti Zocho-
vej chaty vznikol prírodný amfiteáter 
s pódiom na kultúrne a spoločenské podu-
jatia. Priestor školy lemuje nový drevený 
plot a v areáli môžu návštevníci v letných 
mesiacoch obdivovať originálnu výstavu 
o horských ľuďoch – Huncokároch, kto-
rí žili v modranských lesoch od polovice 
18. storočia. V blízkosti lyžiarskeho vle-
ku pribudol turistický prístrešok a odpočí-
vadlo. Ďalší prístrešok a náučný chodník 
je v okolí observatória. Všetky sú financo-
vané z cezhraničného programu EÚ Inter-
reg Slovensko – Rakúsko VA 2014 – 2020 
v rámci projektu NemoNet – Sieť integ-
ratívneho kvalitatívneho turizmu v regió-
ne Neziderské jazero – Modra. Ide o spo-
luprácu medzi rakúskymi obcami Jois 
a Purbach a mestom Modra.

Plány na ďalšie obdobie
Projekty, ktoré sa mestu podarilo do-
končiť v roku 2019 boli náročné na re-
alizáciu z administratívneho, časového 
aj finančného hľadiska. Na tento rok sa 
presúva rekonštrukcia fasády ZŠ Ľ. Štú-
ra a ZUŠ, rekonštrukcia verejného osvet-
lenia v Modre, časť Vŕšky a náročná re-
konštrukcia komunikácie na Komenského 
ulici. V pláne je ďalšie rozširovanie ka-
merového systému v Modre, v lokalitách 
Harmónia a Zochova chata a spustenie 
bezplatných hotspotov Wi-Fi na verej-
ných priestranstvách v rámci iniciatívy 
WiFi4EU. Pod hlavičkou NemoNet-u 
mesto tento rok plánuje dokončiť revita-
lizáciu prírodného kúpaliska na Zochovej 
chate, spustiť audiosprievodcu k náučné-
mu chodníku, vydať knihu o Huncokároch 
a spustiť novú web stránku visitmodra.sk. 

Zuzana TICHÁ, 
MsÚ Modra
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Životné jubileum
„Radoško“ – tak volali žiaci pána učiteľa ruského jazyka Mgr. 
Ivana Radošovského, ktorý od roku 1974 až do januára 1990 učil 
na „Štúrke“ ruštinu, slovenčinu, dielne aj telesnú výchovu. Dote-
raz žiaci na neho s láskou spomínajú a možno im ani nenapadne, 
že 13. januára 2020 oslávil krásne životné jubileum 80 rokov.

Narodil sa 13. januára 1940 vo 
Vrbovom. Po skončení vysokej 
školy učil v Skalici, Štefano-
ve, Prievaloch aj Budmericiach. 
Práve v Budmericiach stretol 

mladú učiteľku Evu, ktorú si 
vzal za manželku a v harmonic-
kom manželstve žijú dodnes. 
V januári 1990 sa stal riadite-
ľom ZŠ Ľudovíta Štúra v Mod-

re, o rok na to vyhral konkurz na 
riaditeľa školskej správy najprv 
za Bratislavu VIII-vidiek, ne-
skôr po reorganizácii okresov 
pre Senec, Malacky a Pe-
zinok. Na tejto pozícii pô-
sobil až do roku 2002, ke-
dy ho zdravotné problémy 
prinútili odísť do dôchod-
ku.
Náš otec Ivan spolu s ma-
mou Evkou vychovali 
a poskytli slušné vzdela-
nie trom dcéram. Na dô-
chodku sa s láskou venujú 
vnúčatám a otec aj záhrad-
ke. oci, prajeme ti zdravie, 
optimizmus a životnú silu, 
aby si čo najdlhšie sledo-
val študijné úspechy tvo-
jich piatich vnúčat. Chceli 
by sme ti poďakovať a ešte 

veľa rokov čerpať z tvojej múd-
rosti a životných skúseností, tvo-
je dcéry Janka, Katka a Ivka.

Ivana MAJDOVÁ

Ľudia z Modry, 19. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý prvý pondelok v mesiaci nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vzni-
kol v spolupráci s talentovanou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou 
k Modre a Modranom. Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

evanjelickí farári 
eva a jan Oslíkovci (48, 49)

„Často mám obavy, či vieme dať ľuďom od-
povede na otázky, ktoré ich trápia. Ako sa 
prihovoriť dnešnému človeku, aby dokázal 
poznať a pochopiť Božiu lásku a ponúknuť 
mu priestor, aby mohol prísť a túto lásku 
zažiť,” hovorí evanjelický farár Jan oslík. 
Spolu s manželkou Evou vedú posledných 
osem rokov evanjelický cirkevný zbor 
v Modre, pod ktorý spadajú aj obce Vino-
sady a Šenkvice. obaja pochádzajú z farár-
skych rodín a zoznámili sa na Evanjelickej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave. „Som 
presvedčený, že láska je najvyššou hodno-
tou, jediným na čom skutočne záleží a často 
aj odpoveďou na naše trápenia. Láska nie 
ako chemický proces v ľudskom tele, ale 
ako spôsob, ktorým sa tvoria, budujú a pre-
hlbujú vzťahy.”
„To najťažšie, s čím zápasíme je strach. 
Strach je najsilnejšia diablova zbraň na to, 
aby z nás urobil pyšných sebcov. A potom 
to nie je život, ale boj o prežitie. Lenže na 
strach pomáha iba dokonalá láska. Takú 
my nemáme. Až vtedy dokážeme žiť napl-
no, keď sa prestaneme báť o seba a visieť 
na viditeľnom svete a na tom, čo dokáže-
me,” dopĺňa pani farárka oslíková. „Nábo-
ženstvá boli vytvorené ako spôsob na od-

búranie strachu. Často si však 
aj v nich vytvoríme nepriate-
ľa, ktorého sa potom bojíme. 
Preto viera v Ježiša, ktorý je 
Kristus, nie je náboženstvo. 
Je to zážitok lásky, ktorá člo-
veka oslobodí od nezdravého 
strachu. Vracia nám identi-
tu, zdravú sebadôveru a tým 
aj zmysel, kvôli čomu žiť. My 
potrebujeme istotu, že aj nás 
niekto miluje a pomáha nám 
byť a žiť.”
„Ale my chceme radšej ná-
boženstvo, ako vzťah a lás-
ku. Možno si to ani neuvedo-
mujeme, ale každý z nás má 
nejaké. Pre niekoho je to ro-
dina, alebo práca, pre iného 
šport. Napríklad futbal je ty-
pické náboženstvo – má svoj 
chrám (ihrisko), svojich kňa-
zov (tréneri), svätyňu (brán-
ka), program (pravidlá) a aj 
svoju cenu,” odľahčuje pa-
ni farárka. Dôležitým prv-
kom evanjelickej cirkvi a.v. 
je reformácia a farári cítia, 
že náprava, obnova osobné-
ho života aj cirkvi sa musí 

diať v každej dobe. „Človek si spoveďou 
robí reformu vlastného života, vyznáva sa 
z hriechov, prosí o odpustenie a dostáva 
šancu na reštart, na nový začiatok. Je to 
celoživotný proces, nie jednorazová zále-
žitosť. Pre cirkev ako spoločenstvo to platí 
rovnako,” uzatvára pán farár.
 Zuzana TICHÁ

Fo
To

: N
IN

A
 S

K
A

lí
K

o
V

á
Fo

To
: A

R
C

H
íV

 R
o

D
IN

y

Uzávierka MZ
Februárová uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 19. 2. 
2020 do 12.00 hod. (red)

Riadková 
inzercia

 z Prenajmem garáž na mesiac 
za 50 €. Tel.: 0908 152 030
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tichá spomienka
Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať 
do konca života. S hlbokým zármutkom si pripo-
míname dňa 26. 1. 2020 prvé výročie, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec 
a pradedko František Somorovský. Tí, ktorí ste ho 

poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéra Gitka, synovia František a Róbert s rodinou, vnuci 
Michal, Tomáš a vnučky Veronika, Kristína, pravnuci Alex, Paulín-
ka a ostatná rodina. 

spomíname
Dňa 9. 1. 2020 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy 
opustil pán Peter Rác. S láskou spomína manželka, 
synovia, dcéra s manželkou, vnuci a celá rodina.

Nezabudneme
Ten, kto poznal – spomenie si. Ten, kto miloval – 
nezabudne. Dňa 28. 1. 2020 uplynie 25 rokov, čo 
nás navždy opustila dcéra Iveta lehocká, rod. Kin-
tlerová s dcérou Ivetkou. S láskou spomínajú rodi-
čia, manžel, dcéra lucka s rodinou, súrodenci s ro-
dinami a ostatná rodina.

tichá spomienka
Dňa 18. 1. 2020 uplynul jeden rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička, babička a prababička 
Darina Kľúčiková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. S láskou spomína dcéra Viera 
s rodinou a ostatná rodina.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m / I n z e r c i a

Inzercia MZ info: 0911 999 784 spomíname
oťaželi pracovité ruky, zatvoril si krásne oči, srdce 
stíchlo... Dňa 14. 12. 2019 nás po ťažkej chorobe 
vo veku 63 rokov v blízkosti manželky a detí opus-
til otec a manžel Milan Kľúčik. Česť jeho pamiat-
ke! Chýbaš nám tatino. Mirka, Matúš a manželka 

Ľubka.

spomienka
Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás. Tú lásku v na-
šich srdciach nezničí ani čas. Zbohom nestihol si 
povedať, len žiaľ v srdciach nás všetkých navždy 
zanechať. Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam, čím 
ďalej ubieha, tým viacej chýbaš nám. Spi sladko 
drahý náš, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe kaž-
dučký deň. Dňa 24. 1. 2020 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil 
drahý manžel, otec, dedko, brat, švagor a strýko Jozef Polák. S lás-
kou spomínajú manželka Vlasta, dcéry Marcelka, Andrejka, vnučka 
Natálka a ostatná smútiaca rodina.

tichá spomienka
Dňa 29. 1. 2020 uplynie 11 rokov od smrti našej 
drahej a milovanej manželky, mamičky a babič-
ky lýdie Mindekovej. S láskou a úctou spomínajú 
manžel a deti s rodinami.

spomíname
Dňa 26. 1. 2020 uplynie jeden rok odo dňa, kedy 
nás navždy opustil Miloslav Bartoš. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku. Nikdy neza-
budneme. Smútiaca rodina.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s man-
želom, otcom a dedkom Ľuboslavom Kľúčikom. 
Rozlúčili sme sa s ním 27. 12. 2019 vo veku ne-
dožitých 74 rokov na cintoríne v Modre-Kráľovej. 
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary. Smútiaca ro-
dina.

tichá spomienka
Dňa 19.1.2020 uplynú 4 roky, čo nás naždy opustil 
Miloš Hajdušek. S láskou spomínajú manželka, syn 
a dcéra s rodinou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu prosím tichú spomienku.

Ďakujeme
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, známym 
a priateľom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim dra-
hým zosnulým Rastislavom Súkenkom dňa 13. 12. 
2019. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové 
dary. Smútiaca rodina.

spomienka
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich 
srdciach zostávaš s nami. Dňa 7. 1. 2020 si 
pripomíname 15. výročie úmrtia môjho brata 
Branislava Šureka. S láskou a úctou spomína sestra 
a synovec. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku. 

Prijmem vodiča na osobné moto-
rové vozidlo, čiastočný úväzok (2-3 
dni v týždni), z Modry alebo blízkeho 
okolia.
Prednostne výsluhový dôchodca.

Kontakt: 0911 62 55 37

Nezabúdame
V našich mysliach ostáva navždy, hoci si 30. janu-
ára 2020 pripomenieme 5 rokov, keď nás navždy 
opustila naša mama a stará mama Marta Nemcová. 
S láskou a úctou spomínajú synovia Erik a Róbert 
s rodinou.



16
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m

Modra mesto športu a športovcov
Počas Modranského vinobra-
nia 2019 usporiadali modranskí 
nadšenci, seniori, výstavu His-
tória športu v Modre, o ktorej 
sme už informovali v predchá-
dzajúcich vydaniach MZ. Výsta-
va dokumentovala históriu, ale 
aj súčasnosť športového diania 
v meste pod Malými Karpatmi. 
organizátori si kládli za cieľ po-
môcť zmeniť životný štýl oby-
vateľov mesta a najmä mladých 
ľudí vytiahnuť od počítačov.
Ako sa tento zámer podarilo re-
alizovať, hovorili organizátori 
na spoločnom stretnutí pri via-
nočnej kapustnici v školskej je-
dálni ZŠ Ľudovíta Štúra v Mod-
re. Za účasti primátora Juraja 
Petrakoviča, členov mestského 
zastupiteľstva Mariána Gavor-
níka a Viery Jančovičovej dis-
kutovali tri desiatky niekdajších 
športovcov o vytváraní podmie-
nok pre šport v meste. Hlavné 
vystúpenie v rámci besedy mal 
pedagóg, športovec Karol Je-
lemenský, ktorý hovoril o pod-
mienkach výstavby lyžiarskeho 
svahu s vlekom a umelou skĺzni-
cou na Zochovej chate v sedem-
desiatych rokoch minulého sto-

ročia. Konštatoval, že nadšenie 
Modranov vybudovať prvý ly-
žiarsky svah v Československu 
vychádzalo zo skutočnosti, že 
chceli poskytnúť svojím deťom 
vynikajúce podmienky pre celo-
ročné lyžovanie v meste. 

beseda pri kapustnici
Najúspešnejším športom v mes-
te Modra je hádzaná, ktorá sa 
začala hrať v polovici minulého 
storočia na škvarovom ihrisku 
pri pedagogickej škole. Vďaka 
nadšencom ako Stanko Škar-
čák, Jano Šimonovič, Ján Du-
dáš, Ján lauda, Jozef Zápražný, 
bratia Jedličkovci a ďalší sa há-
dzaná na celoslovenskej úrovni 
usadila v Modre aj po výstavbe 
športovej haly pri ZŠ Ľudovíta 
Štúra v Modre. o skúsenostiach 
z hádzanej hovoril niekdajší ria-
diteľ školy Emil Šimonovič, 
Miroslav Jedlička a ďalší. Naj-
starším športom v Modre je tu-
ristika, ktorá sa začala formo-
vať koncom 19. storočia na pôde 
Modranského kasína, pokračo-
vateľom je Modranský turistic-
ký spolok (MTS). Viac ako sto 
členov MTS pravidelne organi-

zuje v sobotu vychádzky do Ma-
lých Karpát, najmä na turistickú 
rozhľadňu na Veľkej Homoli, 
ktorú stavali Milan Ružek, An-
ton Macháček a ďalší nadšenci 
na prelome tohto tisícročia. Tu-
ristická legenda, deväťdesiat-
nik Milan Ružek venoval turis-
tike v Malých Karpatoch celý 
svoj život, značkoval chodníky, 
robil aj osvetu, na besede oce-
nil spoluprácu s mestom pri vý-
stavbe novej podobnej rozhľad-
ne Alexandra Filípka, ktorá bola 
už i nominovaná na ocenenie. 
Členovia MTS však konštato-
vali potrebu omladenia členskej 
základne turistov, prilákať mla-
dých ľudí do prírody. Je tu príle-
žitosť pre vznik krúžku mladých 
turistov na základných školách 
v meste. Do besedy prispel oce-
nený pedagóg, telocvikár Jozef 
Matejovič z SoŠVo. Na škole 
dlhodobo vytvárajú dobré pod-
mienky pre športovanie štu-
dentov stredných škôl v mes-
te. Dôležitý je zdravotný stav 
mladých ľudí, aby všetci podľa 
zdravotných možností sa zapo-
jili do športovania počas stredo-
školského štúdia. Do diskusie sa 
zapojil i športovec, senior, atlét 
Vincent Mráz, Vladimír Košnár 
a ďalší, ktorí ocenili organizova-
nie Športových hier seniorov na 
ihrisku SoŠVo v Modre. Mod-
rania patria medzi najúspešnej-
šie športové kolektívy na Slo-
vensku o čom svedčia desiatky 
trofejí v klubovni JDS.

Investície do športu 
a do mladých

Na besede vystúpili i predstavi-
telia mesta, hovorili o vytvára-
ní podmienok pre športovanie, 
obnovu prírodného kúpaliska na 
Zochovej chate, obnove turis-
tických chodníkov, vybudova-
ní prírodného klziska a ďalších 
zámerov. Prítomní jednoznač-
ne konštatovali, že investície do 
športu a mladých ľudí sú najlep-
šie investície v meste. Moderátor 
besedy uviedol návrh na organi-
zovanie výstavy počas Modran-
ského vinobrania 2020, so za-
meraním na aktivity organizácií 
tretieho sektora, ktoré pod patro-
nátom nadácie Revia sa úspešne 

podieľajú na rozvoji mesta a ce-
lej občianskej komunity. 

sme mestom športu 
a športovcov

Na záver besedy Karol Kantek 
priblížil situáciu s celoživotným 
športovaním, športovaním pre 
zdravie a športovaním seniorov 
v súčasnom svete. Neprofesio-
nálne športové činnosti nadobú-
dajú na celom svete stále väčší 
význam a je im aj zo strán vlád 
a najrôznejších inštitúcií veno-
vaná stále väčšia pozornosť. Veď 
jeden z najefektívnejších spôso-
bov ako znížiť obrovské náklady 
na zdravotníctvo je mať zdravú 
populáciu. Preto v niektorých 
európskych krajinách zdravot-
né poisťovne začali podporo-
vať nielen ťažko chorých, ale aj 
tých, ktorí si zdravie upevňujú 
športovaním. K tomu môže na-
pomáhať nielen štát či poisťov-
ne, ale aj každé mesto tým, že 
bude vytvárať pre občanov stále 
lepšie podmienky pre športové 
vyžitie. Výstava o histórii mod-
ranského športu bola z tohto po-
hľadu malým krokom ako spra-
viť inventúru niekdajšieho, ale 
aj súčasného stavu športových 
možností v Modre. Preukázala, 
že Modra má nielen vynikajúce 
prírodné podmienky na športo-
vanie, ale aj množstvo odborní-
kov, zanietených organizátorov 
a športovcov. 
Poďakovanie za kapustnicu 
patrí vedeniu školy a kuchár-
kam v školskej jedálni. Za po-
hár modranského vínka patrí 
poďakovanie Igorovi Rarigovi, 
Vincovi Jakubcovi, Vladimírovi 
Hutterovi a Antonovi Macháč-
kovi. František MACH, red.

Ocenení darcovia
11. novembra sa v Pezinku 
uskutočnilo oceňovanie dar-
cov krvi. Medzi mnohými 
boli aj viacerí naši Modra-
nia. Zlatú plaketu MUDr. Ján-
skeho dostal Marián liška, 
striebornú Ľubomír Horváth, 
František Kollár a bronzovú 
Katarína Hýllová, Milosla-

va Danišová, Michal Kanka, 
Iveta Krčmárová a Dr. Ivona 
Džupová. Na novembrovom 
odbere v Kultúrnom dome 
Modra sa zúčastnilo 36 dar-
cov. V budúcom roku 2020 sú 
stanovené nasledovné termíny 
odberov: 24. 3., 28. 7. a 24. 
11. (js)
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Redakčné uzávierky 
Modranských zvestí 2020

15. 1.
19. 2.
18. 3.
15. 4.
13. 5.
17. 6.

15. 7. 
19. 8.
16. 9.
14. 10.
11. 11.
 9. 12.
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Internet

od4€
mesačne

Internet +TV

od6€mesačne

s archívom

WIFI ROUTER ZADARMO INŠTALÁCIA OD 0€

Kvalitný DOMÁCI INTERNET 
Digitálna HD TELEVÍZA

Stabilný INTERNET 
až do 30Mb/s
Rýchly servis a dohľadová
služba
Až do 109 TV staníc
aj v HD kvalite + TV archív
Najmodernejšie technológie
a zariadenia

objavte svet bez obmedzení...

ZAŽITE NOVÝ SVET DIGITÁLNEJZÁBAVY
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Náš vianočný čas
December je za nami. V Modre 
sme prežili niekoľko pekných 
adventných chvíľ. Mesto Mod-
ra a Kultúrne centrum spoloč-
ne s partnerskými organizácia-
mi, občianskymi združeniami, 
školami a dobrovoľníkmi pri-
pravili stretnutia s Mikulášom, 
koncerty, besiedky, vystúpe-
nia, výstavy, ktoré zavŕšili ko-
morné vianočné trhy Vianočné 
zastavenie na nádvorí historic-

kej radnice. Vďaka našim ško-
lám, spolkom a remeselníkom 
Modra opäť ponúkla tradície 
a ukázali i spolupatričnosť. Vý-
ťažky z predajných trhov puto-
vali opäť pre školy a združenia. 
Správnu myšlienku podporilo 
aj mesto a podalo pomocnú ru-
ku. Tím pracovníkov Informač-
nej kancelárie a mestského úra-
du na čele s Jánom Chalabalom 
varili divinový guláš, z ktoré-

ho výťažok z predaja bol odo-
slaný nešťastným obyvateľom 
bytovky v Prešove, ktorú zničil 
pred Vianocami výbuch plynu. 
V radnici znova pribudli posta-
vy v keramickom betleheme, 
v pomyselnej maštali bol živý 
betlehem a na balkóne Tiché-
ho domu pripravili nadácia Re-
via a Amavet klub živý orloj. 
Nechýbala ani tradičná chari-
tatívna zbierka vianočného pe-
čiva. Vlastnoručne napečené 
dary odovzdal primátor Juraj 
Petrakovič spolu s poslancami 

rodinám v núdzi a obyvateľom 
tunajších DSS. V Kráľovej sa 
každú adventnú nedeľu konali 
stretnutia pri adventnom ven-
ci na priestranstve medzi kos-
tolmi. Svetlom pre Kráľovú si 
každoročne pripomína iniciatí-
va obyvateľov viaceré duchov-
né témy. Vianočný čas v Modre 
sa odbitím polnoci na Silvestra 
31. decembra na stretnutí na ná-
mestí pred historickou radni-
cou preklenul do novoročných 
sviatkov, plných predsavzatí 
a očakávaní. (jk) 
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Čítanie vám pristane
Oslovili sme ďalších našich hostí a prinášame vám nové tipy 
na výbornú literatúru pre deti aj dospelých. Nechajte sa in-
špirovať, príďte a čítajte. Mestskú knižnicu po rekonštrukcii 
opäť otvoríme 2. marca 2020!

Martin Žák, bábkoherec, zakla-
dateľ Divadla Agapé, dramato-
terapeut v Domove sociálnych 
služieb Merema v Modre od-
porúča čitateľom modranskej 
knižnice tvorbu Daniela Hevie-
ra. „Veľmi rád by som odporu-
čil môjho obľúbeného autora 
Daniela Heviera. Pamätám si, 
že som sa s jeho tvorbou prvý-
krát stretol v druhom ročníku na 
Vysokej škole múzických umení. 
Mali sme umelecký prednes. Vy-
bral som si jeho zbierku básní 

Nočný predaj nádeje, v ktorej 
ma oslovilo, ako Hevier vníma 
život, vzťahy a celkovo priestor 
okolo nás. Uvedomil som si, že 
jeho slovo je veľmi kreatívne. 
Ako bábkoherec som netradič-
ným spôsobom na umeleckom 
prednese jeho básne recitoval 
a zároveň som ich aj hral, tak-
že vzniklo také divadlo poézie. 
Dostal som vtedy prvýkrát v ži-
vote za recitáciu áčko a bol som 
pochválený. Vtedy som si uve-
domil, že Daniel Hevier a jeho 

tvorba mne osobne ako človeku 
sedí. Ponúka veľmi veľké množ-
stvo fantázie. Keď si čítate je-
ho knihy, tak vás to zoberie do 
nádherného jedinečného sveta. 
Či tvorba pre deti, mládež ale-
bo dospelých je vždy podfarbe-
ná jeho špeciálnym rukopisom, 
ktorý je naozaj veľmi vzácny. Ja 
si veľmi vážim Daniela Heviera 
a odporúčam ho všetkým čitate-
ľom.“
Richard Soso Molnár, majiteľ 
kníhkupectva Artforum Pezinok 
a hudobník odporúča siahnuť po 
krásnej knihe, ktorá je ilustro-
vaným životopisom hudobníka 
Davida Bowieho. „Nie je živo-
topis ako životopis. Tých o veli-
kánovi, akým bol David Bowie, 
bolo popísaných veľmi veľa. Tá-
to knižka je výnimočná v tom, že 

ju napísali dvaja z jeho najver-
nejších fanúšikov, ktorí zmiešali 
reálne okamihy Bowieho života 
s fantazijnými prvkami. Pristú-
pili teda k jeho príbehu pros-
tredníctvom ich predstáv o tom 
ako David Bowie myslel a cítil 
v rôznych okamihoch svojho ži-
vota. Smelo by som ju zaradil do 
žánru magický realizmus. Publi-
kácia je navyše plná krásnych, 
farebných ilustrácií, ktoré text 
brilantne dopĺňajú. Ak vás ná-
hodou Bowie nezaujal ako ume-
lec, po tejto knihe svoj názor ur-
čite prehodnotíte.“
Kampaň z verejných zdrojov fi-
nančne podporil Fond na pod-
poru umenia, hlavný partner 
projektu. 

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

Vzácne a zmysluplné adventné podujatie
Pekný prírodný priestor medzi 
kostolmi na Kráľovej niekoľko 
rokov pri adventných nedeliach 
ožíva vzácnym, zmysluplným 
a úspešným podujatím – stretnu-
tiami pri zapaľovaní sviec na 
adventnom venci. Stretnutia sa 
niesli v symboloch adventu: vie-
re, nádeje, láske, mieri, v poko-
re a v radosti z prichádzajúcich 
najkrajších sviatkov v roku. Ich 
zmysel a hĺbku zvýrazňujú vo 
svojich príhovoroch prizvaní 
hostia z kultúrno-spoločenské-
ho, umeleckého a literárneho 
života. Vzácne slová, osobné 
svedectvá, ktorými sa prihová-
rajú duchovní z oboch cirkví mi 
symbolizujú vzácne oziminy, 
ktoré sa vkladajú do zeme a pri 
dobrých podmienkach na jar 

vzklíčia a neskoršie prinášajú 
dobrú úrodu. To adventné du-
chovno bolo cítiť aj pri týchto 
stretnutiach. Ľudia majú k sebe 
bližšie, sú priateľskejší, prajnej-
ší a ohľaduplnejší. A práve to 
viedlo organizátorov k myšlien-
ke pripraviť toto podujatie. Ich 
myšlienka, cieľ a snaha padli na 
úrodnú pôdu. Tieto podujatia sa 
stali vzácnou tradíciou, sú čoraz 
príťažlivejšie a navštevovanej-
šie. A to je dôvodom, aby som 
sa v mene účastníkov a priazniv-
cov poďakovala nielen na soci-
álnej sieti hlavnej organizátor-
ke Ing. Boženke Uherčíkovej, 
ale aj v obľúbenom mesačníku 
MZ, ktorý informuje o kultúrno-
-spoločenskom dianí v Modre aj 
v Kráľovej, ktorej iniciatívni or-

ganizátori majú za sebou pestrú 
paletu úspešných podujatí. Ďa-
kujem, že už na profesionálnej 
úrovni pripravujú tieto stretnu-
tia, spoluorganizátorom, ochot-
ným a obetavým dobrovoľní-
kom z radov Kraľovanov za ich 
odbornú a nezištnú pomoc aj pri 
technickom zabezpečení pod-
ujatia. Ďakujem aj sponzorom, 
duchovným a prizvaným hos-
ťom i účinkujúcim v kultúrnej 
časti programu a všetkým, ktorí 
prispeli k úspešnosti a príjemnej 
rodinnej atmosfére. Poďakova-
nie smeruje aj k obetavým šted-
rým gazdinkám – cukrárkam 
z Kráľovej, ktoré vždy pripravu-
jú vynikajúce dobroty na občer-
stvenie po ukončení podujatia, 
za varené vínko od miestnych 

vinárov či vynikajúcu kapust-
nicu pri záverečnom stretnutí. 
Ďakujem sympatickej profesi-
onálke lei loviškovej za foto-
dokumentáciu, z ktorej priam 
vyžaruje prítomná skvelá atmo-
sféra. Touto cestou by som na 
prahu nového roka rada popria-
la veľa pevného zdravia, šťastia 
a spokojnosti, veľa úspechu pri 
vytýčených cieľoch pre skvalit-
nenie života občanov vo všet-
kých oblastiach života mesta, 
voleným zástupcom, inštitúci-
ám, kultúrno-spoločenskej obci, 
občanom Modry, Kráľovej, Har-
mónie aj Piesku. osobne každé-
mu prajem požehnania a milostí 
z darov Betlehemského Jezuliat-
ka. Spokojný nový rok prežitý 
v mieri. Irena HERCHLOVÁ
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Ideová i priestorová rekonštrukcia knižnice 
Knižnica v Modre je menšia mestská knižnica, ktorá je organi-
začne súčasťou Kultúrneho centra a sídli na poschodí kultúrne-
ho domu. Venuje sa všetkým odborným knižničným činnostiam 
(starostlivosť o knižničný fond), poskytuje všetky bežné kniž-
ničné služby. Dôležitým poslaním knižnice je organizovať lite-
rárne a multižánrové podujatia zamerané na podporu kvalitnej 
knižničnej kultúry a literatúry. Na pravidelnej mesačnej báze 
knižnica realizuje literárne podujatia pre širokú verejnosť, pre 
rodiny s deťmi, či pre školské kolektívy. 

Knižnica je dôležitá pamäťo-
vá organizácia, ktorá je nevy-
hnutným mostíkom k vzdelaniu 
a rozširovaniu odborných i vše-
obecných záujmových a voľ-

nočasových oblastí. V priebehu 
posledných pár rokov sa preto 
snažíme o jej celkovú moderni-
záciu a inováciu v oblasti kvality 
podujatí i služieb, ktoré posky-

tuje. Vďaka dotáciám z rôznych 
zdrojov sme dobudovali detskú 
čitáreň, letnú literárnu záhra-
du, študijné miesto s počítačom 
s pripojením na internet. Kan-
celáriu knihovníčiek sme vy-
bavili technikou potrebnou na 
digitalizáciu knižničného fon-
du a po dvoch rokoch jeho in-
tenzívneho spracovávania sme 
v decembri 2019 spustili prvý-
krát on-line knižničný katalóg, 
v ktorom si členovia knižnice 
môžu prezerať, aké knihy má-
me. Vďaka dotáciám z Fondu na 
podporu umenia každoročne do-
pĺňame a nakupujeme novú be-
letriu i odbornú literatúru.
Smerom k štandardnej kvalite 
služieb by nás mala posunúť aj 
rekonštrukcia priestorov, ktorá 
v knižnici práve prebieha (od 15. 
1. do 1. 3. 2020). Modernizácia 
centrálnej a najväčšej miestnosti 
knižnice poskytne návštevníkom 
väčší komfort, príjemné zázemie 
pre čítanie a štúdium, zlepší pre-

hľadnosť a usporiadanie kniž-
ničného fondu. Pre usporiada-
nie policového systému a nový 
policový systém efektívnejšie 
využije plochu stien, ich výšku 
i prirodzené svetlo. Pod oknami 
vzniknú nové ostrovy na čítanie 
s prirodzeným svetlom a krás-
nym výhľadom na mesto. Dô-
raz je zároveň kladený na hospo-
dárnosť predkladaného riešenia, 
ktoré má čo v najväčšej miere 
využiť charakteristiky existujú-
ceho priestoru a zariadenia kniž-
nice. Preto podstatná časť kon-
cepcie pozostáva z repasovania 
existujúcich povrchov a mobi-
liáru. Zámerom je všetky prvky 
zladiť do harmonického celku, 

ktorý nebude vizuálne príliš rôz-
norodý. Celé zariadenie knižni-
ce – repasované aj nové – bude 
v bielej farbe. V priestore budú 
osadené repasované existujúce 
systémové regále a pri stenách 
vznikne nový na mieru vyrobe-
ný atypický policový systém. 
V celej knižnici zároveň zrepa-
rujeme pôvodné drevené parke-
ty a vymeníme elektrické rozvo-
dy, ktoré sú v pôvodnom a veľmi 
nevyhovujúcom stave. 
Na realizácii spolupracujeme 
s autorizovaným architektom 
Matúšom Bišťanom, ktorý je au-
torom návrhu i projektovej do-
kumentácie architektonického 
a stavebného riešenia interiéru 
knižnice. Ten vychádza z cel-
kovej architektonickej štúdie 
priestorov knižnice a je rieše-
ný tak, aby sa v budúcnosti dalo 
nadviazať na pôvodný plán obno-
vy, ktorý počítal s premiestnením 
hlavného vstupu do centrálnej 
miestnosti čitárne, v ktorom by 

bol umiestnený knihovnícky pult. 
Hlavným zámerom modernizácie 
knižnice je zlepšiť estetické, in-
teriérové a technické podmien-
ky pre poskytovanie knižničných 
služieb, zvýšiť štandard posky-
tovaných služieb a rozšíriť rady 
čitateľov a návštevníkov. Verí-
me, že sa nám to podarí a my vás 
v knižnici opäť privítame v pon-
delok 2. marca 2020. 
Projekt modernizácie policové-
ho systému z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia. Rekonštrukciu priestorov 
podporilo Mesto Modra, ktoré je 
zriaďovateľom Mestskej knižni-
ce. Ďakujeme. 

M. KVETKOVÁ, KC Modra 

Poďakovanie od OZ Kráľovan 
občianske združenie Kráľovan 
má za sebou ďalší úspešný rok 
svojej činnosti. Ďakujem všet-
kým, ktorí podporili podujatia 
organizované naším združením 
v spolupráci s mestom Mod-
rou. Poďakovanie patrí, samo-
zrejme, aj všetkým členkám 
a členom nášho občianskeho 

združenia i našim priateľom, 
ktorí nás v roku 2019 akým-
koľvek spôsobom podporili. 
Veríme, že naša práca prinesie 
veľa pekných podujatí a zážit-
kov aj v tomto roku. Tešíme sa 
na stretnutia s vami.
 Mária RUŽEKOVÁ,

predsedníčka OZ Kráľovan
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Modra si už po šestnásty pripomenie fašiangové obdobie tradičnou súťažou, kde si 
jednotlivé družstvá zmerajú sily vo varení najlepšej kapustnice. Prihlášky nájdete 
v kancelárii Kultúrneho centra alebo na webe www.kcmodra.sk. Súťaž je súčasťou 
obľúbeného zimného podujatia Fašiangy v Modre. 

Modranská kapustnica – 
kto navarí tú najlepšiu?

Ak máte družstvo a chcete si zasúťažiť, pri-
hláste sa v KC Modra na Sokolskej 8 alebo 
pošlite vyplnenú prihlášku mailom na kon-
takt@kcmodra.sk a to do 14. februára 2020.
Na modranské Fašiangy sa môžete tešiť 
v sobotu 22. februára pred Kultúrnym do-
mom Ľ. Štúra v Modre. Po dôkladnej prípra-
ve surovín, úprave stanovíšť, vzájomnom 
zoznámení sa so súpermi, vypukne o de-
viatej hodine varenie kapustníc. Zvedavé 
oko návštevníka bude mať možnosť vidieť 
druhy používaných surovín a rôzne spôsoby 
prípravy tradičnej chutnej polievky. A mož-
no sa dozvieme aj čo-to o tajných prísadách. 
ochutnávať kapustnice bude možné presne 
na pravé poludnie a hodnotiť, ktorá chutila 
najviac budú nielen návštevníci, ale aj poro-
ta zložená z odborníkov v gastro oblasti. 
Tak ako každá súťaž, aj tá naša modranská 
má svoje pravidlá. Podmienkou pre vstup 
na podujatie a degustáciu kapustníc je za-
kúpenie vstupenky v deň konania poduja-
tia. V cene vstupenky 3,00 € je zahrnutá aj 1 
miska s lyžicou. A pozor! Vstupenku nestra-
tiť! Práve ona je zároveň hodnotiacim žetó-
nom, ktorý vhodí návštevník do pripravenej 
a označenej škatuľky toho družstva, ktoré-
mu chce odovzdať svoj hlas a sympatie. Už 
zakúpenú vstupenku nie je možné vrátiť. 
Riaditeľka Kultúrneho centra Marcela Kvet-
ková dopĺňa: „Súťažné družstvá sa sklada-
jú z najviac 4 členov. Ako zvyčajne, aj tento 
rok varíme výlučne v kotloch na dreve. Kotol 
o objeme minimálne 25 litrov si zabezpečuje 
každý tím sám. Rovnako je to so surovinami, 
prineste si prosím vlastné a my ako organi-
zátor vám poskytneme čerstvý chlebík v poč-
te 5 pecňov, drevo na oheň pod kotol a nabe-
račku v jednotnom objeme pre všetkých 1,18 

dcl. Jedna naberačka sa bude rovnať jednej 
degustačnej porcii. Ďalej je dôležité uviesť, 
že nie je dovolené použiť predvarené suro-
viny a podávať vzorky na koštovanie už skôr 
než o 12.00. Rovnako chceme upozorniť, že 
nie je povolené ponúkať navarené kapust-
nice návštevníkom bez platnej vstupenky. 
A aby sme nezabudli, prineste si aj vlast-
nú sekerku, prípadne menší stolík a určite 
plech, prípadne podobnú podložku pod ko-
tol, aby sa zabránilo znečisteniu plochy. Už 
teraz sa na vás všetkých, súťažiacich i náv-
števníkov veľmi tešíme“. 

sprievod maškár, folklór 
a fašiangová zábava

Fašiangy ako obdobie hojnosti jedla a pi-
tia sú i časom, kedy sa môžete do sýtos-
ti vytancovať, zaspievať si a zabaviť sa so 
známymi. organizátor Fašiangov v Mod-
re Kultúrne centrum pripravuje za pomo-
ci dobrovoľníkov z občianskych združení 
a nadšencov kultúry pestrý fašiangový sprie-
vod, ako nadväznosť na časy minulé, kedy 
ľudia preoblečení za maškary, zvieratá a rôz-
ne postavy rozveseľovali známych aj nezná-
mych. A keďže je obdobie karnevalov a ve-
selosti, k dobrej nálade patrí aj dobrá hudba 
a tanec. o tie sa v tomto roku postarajú zo-
skupenia Ľudovka SK a modranský Detský 
folklórny súbor Magdalénka. Ľudovku tvorí 
partia skúsených muzikantov, ktorí založili 
svoju cimbalovú ľudovú kapelu v roku 2006 
v Bratislave. Spolupracovali s množstvom 
folklórnych telies na Slovensku, v Čes-
kej republike, aj v Rakúsku. od roku 2015 
hosťujú v SND. Interpretujú ľudové piesne 
z rôznych regiónov Slovenska, ale aj klasic-
ké koncertné skladby. Nuž a decká z mod-
ranskej Magdalénky azda ani netreba pod-
robne predstavovať. Za zmienku však stojí, 

že súbor bol založený v roku 2002 v Mod-
re. Názov Magdalénka je odvodený od naj-
staršej odrody hrozna, ktoré sa pestovalo na 
okolitých svahoch Modry. V súčasnosti má 
cez 60 členov vo veku od 4 do 15 rokov. Po-
čas svojej existencie získali „Magdalény“ už 
viacero významných ocenení. Venuje sa scé-
nickému spracovaniu tém blízkych tradičné-
mu spôsobu života v Modre a jej okolí, pre 
ktoré je charakteristické hrnčiarske remeslo 
a vinohradníctvo. Autori tanečných a spe-
váckych čísel sa snažia podrobne mapovať 
etnografiu mesta a okolia Malokarpatského 
regiónu od Záhoria až po Trnavskú rovinu. 
V závere dňa, keď sa program na priestran-
stve pred KD v Modre skončí, ale fašiangy 
pokračujú, prijmite pozvanie v mene čle-
nov oZ Kráľovan na zábavu do Kultúrne-
ho domu na Partizánskej ulici v Kráľovej. 
Vezmite priateľov, nezabudnite doma dob-
rú náladu a príďte sa rozlúčiť s fašiango-
vým obdobím a pochovať basu. (red)

Program
Priestranstvo pred KD Modra

Modranská kapustnica - súťaž 
 9.00 začiatok varenia
12.00 ochutnávanie kapustníc
14.30 vyhodnotenie súťaže odbornou po-
rotou 

Kultúrny program 
10.00 – 15.00 ochutnávka vín spolku Vin-
cúr
10.30 – 11.30 fašiangový sprievod maškár, 
predstavenie maškár
11.30 – 12.30 do tanca hrá Ľudovka SK 
13:00 – 13:30 vystúpenie Detského fol-
klórneho súboru Magdalénka

KD Modra-Kráľová
20.00 Fašiangová zábava v maskách

Programom sprevádza Mirka Záhumenská 
– Sandtnerová.
Prihlášku do súťaže ako aj ďalšie informá-
cie získate na: www.kcmodra.sk. (kc)

Fašiangy v Modre
Navaríme kapustnice, predstavíme maškary vo fašiangovom 
sprievode a pochováme basu na kraľovanskej zábave. Príďte.
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Charitatívny Beh Jána Veštíka 
14. decembra 2019 sa pod záštitou Turistického klubu Filozof 
uskutočnil prvý ročník dobročinného behu Jána Veštíka v teréne 
zimných malokarpatských lesov. Podujatie nesie meno modran-
ského mestského horára. Ten sa do dejín zapísal v meruôsmych 
rokoch ako človek, ktorý v kľúčovej chvíli neváhal podstúpiť 
osobné riziko a podať pomocnú ruku. Keď Ľudovít Štúr v ro-
ku 1848 unikal pred zatykačom, Ján Veštík ho 28. mája prichýlil 
v horárni v Harmónii a v noci ho tajne previedol cez Malé Kar-
paty do Jablonového. „Tak ho zachránil národu“ – ako stojí na 
pamätnej tabuli osadenej na bývalej Veštíkovej horárni. 

Hlavnou myšlienkou a hodno-
tou podujatia bolo popri špor-
tových výkonoch poskytnutie 
humanitnej pomoci tým, ktorí 
sa ocitli v ťažkej životnej si-
tuácii najmä v dôsledku zdra-
votného postihnutia. Účastníci 
mali možnosť poskytnúť prí-
spevok formou dobrovoľného 
štartovného. Výťažok bol pros-
tredníctvom Nadácie krídla ve-

novaný na zabezpečenie terapie 
ťažko postihnutému chlapcovi 
Zoltánovi J. Z dobrovoľných 
príspevkov bola vyzbieraná su-
ma 792,50 Eur, ktorú na mies-
te osobne prevzala Ing. Marta 
Múčková, PhD., zakladateľka 
Nadácie krídla. Počas akcie pa-
novala srdečná atmosféra a po-
zitívne slnečné počasie. Desať-
kilometrová trať s prevýšením 

472 m viedla od reštaurácie 
Bowling v Harmónii zasneže-
nými lesmi na vrchol Veľkej 
Homole a naspäť okruhom cez 
Zámčisko. Trasu úspešne absol-
vovalo 59 účastníkov. 
V kategórii muži sa umiest-
nili: 1. A. Foltín (čas 0:46:55, 

klub Kamzík 1000+), 2. M. 
Rajčan (čas 0:48:43, klub TJ 
Družstevník lovčica – Tru-

bín), 3. R. Kriška 
(čas 0:49:00, klub 
STS Chvojkovi-
ce-Brod). V ka-
tegórii ženy sa 
umiestnili: 1. D. 
Kušnierová, (čas 
0:59:24, klub Tra-
il Runners Trna-
va), 2. P. Štóco-
vá (čas 1:06:30) 
a na 3.mieste K. 
Čapičíková (čas 
1:07:25, klub Trail 

Runners Trnava). Podujatie by 
sa neuskutočnilo bez pomocnej 
ruky dobrovoľníkov a bez záze-
mia, ktoré poskytla reštaurácia 
Bowling v Harmónii. Všetkým 
zúčastnením patrí poďakova-
nie, budeme sa tešiť na ďalší 
ročník. M. KOVÁČOVÁ

Karate pre všetkých
Už niekoľko mesiacov pôsobí v Modre, znova po rokoch, Ka-
rate klub Medveď, pod vedením trénera Petra Macinského. 
Postupne si tento šport aj u nás získal nadšencov a tréningy 
navštevujú deti aj rodičia. Okrem toho majú deti v Základnej 
škole Vajanského možnosť navštevovať krúžok karate. Kara-
te predstavuje životnú filozofiu, pohyb a je aj určitým zdra-
votným prostriedkom. Preto bude čoskoro v Modre otvorený 
špeciálny kurz karate pre rodičov a starých rodičov. Viac pre-
zradil v rozhovore tréner.

Kde vznikla myšlienka po-
sunúť karate na liečebnú úro-
veň?
Keď som sa stretával s ľuď-
mi v Modre, s rodičmi a starý-
mi rodičmi detí, ktoré navšte-
vujú klasické karate, tak každý 
má nejaký problém s chrbticou, 
platničkami, kolenami, bedra-
mi, že nevie ako správne dýchať 
a bojí sa, že sa môže pri páde 
zraniť. Tiež žijeme v dobe, ke-
dy je každý v strese, musí dlho 
pracovať či cestovať do práce 
a späť, zväčša v náročnej do-
pravnej špičke. Po dlhšej úvahe 
som sa rozhodol, že pripravím 
kurz pre všetkých Modranov. 

Iste máte aj odborné predpo-
klady a skúsenosti. Je to tak?
Určite áno. Karate sa venujem 

42 rokov. Vo svojich počiatkoch 
som sa pripravoval na súťaže 
tak, že sme veľa cvičili techni-
ky karate, posilňovali, venovali 
sa atletike, udierali do boxer-
ských vriec. Bol to vrcholový 
šport, ktorému sme museli dať 
aj svoju daň v podobe zranení, 
vyčerpanosti a opotrebovanos-
ti celého organizmu. Vtedy mi 
prvýkrát napadla myšlienka, že 
ak existuje rýchly pohyb, tak je-
ho protipólom je pomalý pohyb. 
Ak existuje totálna vyčerpanosť 
organizmu, musí existovať aj 
spôsob ako dať svoje unavené 
telo do poriadku. Tak som sa 
začal venovať taichi, chikungu, 
čínskej masáži a rôznym for-
mám regenerácie v celej jej šír-
ke a hĺbke. Začal som dávať do-
kopy jednotlivé cvičenia. Veľa 

som študoval, skúšal, trénoval, 
rozmýšľal a zdokonaľoval. Tak 
som dal dokopy jednotlivé zo-
stavy cvikov vhodných na danú 
časť tela. Aby nám dobre fungo-
vala a bola pripravená na maxi-
málny výkon pre súťažnú čin-
nosť, ale i na bežný život.

Čo obsahuje tento kurz a pre 
koho je určený?
Je to systém špeciálnych cvi-
kov a zostáv, ktoré precvičia or-
ganizmus do poslednej šľachy 
a svalu. Je určený pre každého, 
kto má nejaký problém s chrb-
ticou, platničkami, kolenami, 
bedrami, šľachami a uvoľne-
nosťou kĺbov. Kurz je vhodný 
pre človeka, ktorý už zabudol 
ako správne dýchať, čo býva aj 
dôvodom, že sa cíti bez energie 
a je v strese.

Kedy začneme a ako dlho bu-
de kurz prebiehať?
Začneme 4. februára, cvičiť bu-
deme každý utorok večer. Zák-
ladný kurz trvá 10 hodín.

Spomenuli ste dýchanie. Ako 
teda správne dýchať?
Každé dieťa do 3 rokov vie 
správne a prirodzene dýchať 
a to do brucha. Neskôr však túto 

danosť akoby stratí a prejde na 
povrchné dýchanie. My sa nau-
číme vrátiť sa naspäť do obdo-
bia, keď sme vedeli dýchať ako 
dieťa.

Ako sa naučiť získať energiu 
potrebnú pre náš každodenný 
život?
Špeciálne cviky, ktoré sa spo-
ločne naučíme, nám budú slúžiť 
na generovanie energie, ktorú 
sme stratili naším západným ži-
votným štýlom.

Ako urobiť, aby sme boli pozi-
tívne naladení?
Práve aj tento náš kurz vám dá 
okrem pripravenosti precvi-
čiť celé telo aj schopnosť byť 
v dobrej nálade. Nakoniec, ak 
budete vy v poriadku, aj vaša ro-
dina a deti budú v dobrej nálade.

Kde a do kedy je možné sa na 
kurz prihlasovať?
Ak máte záujem o účasť na kur-
ze, pošlite mail alebo zavolaj-
te. Uzávierka prihlášok je 31. 
1. 2020. Počet cvičencov je ob-
medzený, preto prosím o pre-
javenie záujmu čo najskôr. 
Kontakty: 0903 444 721 a kara-
teklubmedved@gmail.com.

(jk, pm)
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Z histórie športu

Modranskí lyžiari vybudovali prvý 
svah s umelým povrchom
Lyžiarsky oddiel TJ Slovan Modra vznikol v 70-tych rokoch 
minulého storočia. O tom, že bol úspešný niet pochýb. Má 
za sebou nielen športové výsledky, ale najmä to, že samotní 
lyžiari, nadšenci športu v našom meste svojpomocne vybu-
dovali raritu toho obdobia, umelý lyžiarsky svah pokrytý 
plastovými dielcami, na ktorom sa lyžovalo aj v lete, v krát-
kych nohaviciach a tričku.

Prvým predsedom bol Karol Je-
lemenský (na prvej fotografii 
vpravo), prvým podpredsedom 
Štefan Košnár a čestným pred-
sedom bol už od jeho vzniku 
Karol Ivičič. oddiel mal druž-
stvo mužov a žien. obe druž-
stvá súťažili v rámci krajského 
majstrovstva. Vtedajším tréne-
rom lyžiarov bol Václav Ha-

velský. Modra mala niekoľko 
unikátov aj čo sa športu týka. 
Umelý lyžiarsky svah a aj vlek 
pre lyžiarov boli toho dôka-
zom. Do Modry prichádzali tu-
risti, dokonca i z Rakúska, aby 
si vyskúšali lyžovanie na sva-
hu s umelým povrchom. V hla-
ve víri myšlienka, prečo práve 
v Modre? Nie sme ani tatranská 
alebo oravská lyžiarska obec 
a ani nie sme v takej nadmor-
skej výške... Nuž, šikovní sú tí 
naši športovci a tak v máji 1975 
v Modre na Zochovej chate 
otvorený umelý lyžiarsky svah. 
Vybudovali ho modranskí nad-
šenci lyžovania v rámci „Akcie 
Z“ pod odborným technickým 
vedením Ing. Karola Jelemen-
ského. Svah tohto typu bol 
v tom čase u nás raritou a bol 
prvým. Využívali ho reprezen-

tačné družstvá žien a mužov 
Československa. Reprezentant-
ky ČSSR tu súťažili v slalome 
i pri slávnostnom otvorení. 
Karol Jelemenský spomína: 
„Pri vybudovaní svahu bo-
li vykonané náročné terénne 
úpravy, postavený vlek od Fy. 
Transporta VL – 200, ktorý bol 
neskôr nahradený Tatrapomou. 

Bola postavená aj prevádzková 
budova s príslušenstvom, osvet-
lenie a hlavne boli navrhnuté 
a vyrobené dielce umelého ly-
žiarskeho svahu. Jeden dielec 
pozostával zo štyroch 
medzikruží, pričom 
v každom bolo 860 kó-
nických štetín o nerov-
nakej, postupnej výš-
ke. Okrem uvedeného 
dizajnu bolo potrebné 
navrhnúť pre dané pou-
žívanie i materiál diel-
cov. Tie podľa našich 
podkladov vyrábali 
v Považských chemic-
kých závodoch v Žiline. 
Bola to technicky veľmi 
náročná akcia a trvala 
približne 2,5 roka. Na-
ši chlapci všetky dielce 
skladali ručne“. 

Ako ďalej povedal, vyzdvihnúť 
treba veľkú obetavosť a entu-
ziazmus našich lyžiarov, ktorí 
všetku prácu a stov-
ky hodín zo svojho 
času venovali, dnes 
tomu hovoríme 
dobrovoľníckej prá-
ci, v prospech os-
tatných. Spomenúť 
treba určite Š. Koš-
nára, Š. Korčeka, 
J. Petrakoviča, R. 
Čistého, S. Michá-
leka, J. a P. Bakalá-
rov, V. a M. Košná-
rovcov, J. Kuchtu, 
P. Teplého (na prvej 
fotografii vľavo), Ľ. 
Jelemenského, J. 
Petráša, M. Špáni-
ka a mnoho ďalších, 
ktorých sme na tom-
to mieste neuviedli.
„Otvorenie nášho 
modranského svahu bolo veľ-
kolepou celoštátnou slávnos-
ťou. Prišla československá te-
levízia a robila priamy prenos 
z preteku v hlavnom vysielacom 
čase v sobotu večer. Prenos mo-
deroval známy športový repor-
tér Karol Polák. Prečo bol te-
da takýto svah v Modre? Preto, 
že sme prišli s kvalitným návr-
hom na vybudovanie a a získali 
sme dôveru pracovníka oddele-
nia cestovného ruchu Minister-

stva obchodu Ing. Ivana Súto-
risa, ktorý náš zámer pochopil 
a zabojoval zaň. Za to mu patrí 
naša úcta a vďaka. V tom čase 
išlo o prvý projekt tohto druhu 
v Československu i prinajmen-
šom v súčasnej V4 a to bolo 
spojené so značnou dávkou ri-
zika. Projekt nadčasový, nakoľ-
ko v súčasnej dobe sa stavajú 

podobné svahy napr. v Kodani, 
v Zemplínskom dobrodružnom 
parku, v Maďarsku a pod. A eš-
te spomeniem, že svoju prvú 
jazdu si tu vyskúšali samozrej-
me aj naši lyžiari, vtedy 24 roč-
ní chlapci Ján Kuchta a Miro 
Špánik (na fotografii)“, zaspo-
mínal prvý predseda lyžiarov 
Karol Jelemenský.
Pokračovanie o histórii mod-
ranského lyžovania si prečítajte 
v nasledujúcom vydaní MZ.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š p o r t
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Kultúrne podujatia vo februári
6. 2., 19.00 h: Už ti nikdy nenaletím, skve-
lá španielska divadelná komédia, hrajú: Ma-
roš Kramár, Marko Igonda, Henrieta Mičko-
vicová/lenka Barilíková, miesto: Kultúrny 
dom Modra, vstupné: 14€ a 12€, V pred-
predaji v kancelárii KC Modra každý pra-
covný deň od 8:00 - 16:00 h

9. 2., 15.30 h: Biblický karneval, tradičné 
karnevalové stretnutie masiek inšpirovaných 
Svätým písmom. Masky môžu byť jednotli-
vé i skupinové. Najzaujímavejšie porota vy-
hodnotí a budú ocenené. Miesto: Súkromné 
centrum voľného času, telocvičňa, organizá-
tor: Súkromné centrum voľného času, 033 
640 07 02, www.scvcmodra.sk

10. – 16. 2.: Kampaň Týždeň manželstva, 
pripojenie sa k celoslovenskej kampani Týž-
deň manželstva, ktorá má za cieľ zdôrazniť 
v širšej verejnosti dôležitosť manželstva. 
V rámci jednotlivých aktivít kampane sú 
manželia pozvaní zvláštnym spôsobom spo-
lu stráviť čas a pripomenúť si výnimočnosť 

svojho vzťahu. Miesto a organizátor: Súk-
romné centrum voľného času, 033 640 07 
02, www.scvcmodra.sk

22. 2.: Fašiangy v Modre 2020, súťaž vo 
varení kapustnice, fašiangová ochutnávka 
mladých vín, kultúrny program, sprievod 
masiek. Bližšie informácie a prihlášku na 
súťaž vo varení kapustnice nájdete na www.
kcmodra.sk, miesto: priestranstvo pred Kul-
túrnym domom Modra, organizátor: KC 
Modra 

22. 2., 20.00 h: Fašiangová zábava, tra-
dičné pochovávanie basy, miesto: Kultúrny 
dom Kráľová, organizátor: oZ Kráľovan

24. 2. o 18.00 h: Labyrint literatúry, au-
torské čítanie z tvorby spisovateľky, poet-
ky a esejistky Dany Podrackej, miesto: Mu-
sique club galerie, organizátori: ECAV, Klub 
nezávislých spisovateľov, Spoločnosť pria-
teľov poézie

1. 2. / SO / 15.30
VEĽKÉ ŽELANIE
5€ / MEXIKO 2020 / 90min / SD 
/ MP

1. 2. / SO / 17.30
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
5€ / NÓR 2019 / 99min / ČD / 12+

1. 2. / SO / 20.00
BAD BOYS NAVŽDY
5€ / USA 2020 / 120min / ČT / 15+

2. 2. / NE / 17.30
LABKOVÁ PATROLA: PRIPRA-
VENÍ POMÁHAŤ A ZACHRA-
ŇOVAŤ!
5€ / KAN 2019 / 70min / SD / MP

2. 2. / NE / 19.30
ŠPINDL 2
5€ / ČR 2019 / 107min / OR / 12+

4. 2. / UT / 19.30
MONETOVE LEKNÁ: MÁGIA 
VODY A SVETLA – ART
6€ / TAL 2018 / 90min / ČT / 12+

5. 2. / STR / 19.30
ATTILA
5€ / SR 2019 / 90min / OR / 12+

6. 2. / ŠTV / 19.30
25 KM/H – K4
5€ / NEM 2018 / 116min / ČT / 15+

7. 2. / PIA / 19.30
MALÉ ŽENY
5€ / USA 2020 / 134min / ST / 12+

8. 2. / SO / 15.30
DOLITTLE – 3D
6€ / USA 2020 / 106min / SD / MP

8. 2. / SO / 17.30
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
5€ / SR 2019 / 92min / OR / 12+

8. 2. / SO / 20.00
VTÁKY NOCI A FANTASTICKÝ 
PREROD JEDNEJ HARLEY 
QUINN
5€ / USA 2020 / 120min / ST / 15+

9. 2. / NE / 17.30
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO II
5€ / USA 2019 / 94min / SD / MP

9. 2. / NE / 19.30
ROMÁN PRE POKROČILÝCH
5€ / ČR 2019 / 95min / OR / 12+

11. 2. / UT / 19.30
SRDCOVÁ KRÁĽOVNÁ –
SCANDI
5€ / DÁN 2019 / 127min / ČT / 15+

12. 2. / STR / 19.30
VIDÍŠ MESIAC, DANIEL – 
SCANDI
5€ / DÁN 2019 / 135min / ČT / 15+

13. 2. / ŠTV / 19.30
ZAŽIŤ TO ZNOVU – K4
5€ / FRA 2019 / 115min / ČT / 15+

14. 2. / PIA / 19.30
SLUŠNÍ CHLAPCI
5€ / USA 2020 / 113min / ČT / 12+

15. 2. / SO / 15.30
MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA 
DO PRAVEKU
5€ / ČÍNA 2019 / 90min / SD / MP

15. 2. / SO / 17.30
NA NOŽE
5€ / USA 2019 / 130min / ST / 12+  

16. 2. / NE / 17.30
LABKOVÁ PATROLA: PRIPRA-
VENÍ POMÁHAŤ A ZACHRA-
ŇOVAŤ!
5€ / KAN 2019 / 70min / SD / MP

16. 2. / NE / 19.30
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
5€ / SR/ČR 2020 / 100min / OR 
/ 12+

18. 2. / UT / 19.30
KLIMT & SCHIELE: EROS A 
PSYCHÉ – ART
6€ / TAL 2018 / 90min / ČT / 12+

19. 2. / STR / 19.30
DOKONALÝ PACIENT –
SCANDI
5€ / ŠVE 2019 / 122min / ČT / 15+

20. 2. / ŠTV / 19.30
CHVENIE – K4
5€ / FRA/LUX 2018 / 107min / ČT 
/ 15+

21. 2. / PIA / 19.30
BAD BOYS NAVŽDY
5€ / USA 2020 / 120min / ČT / 15+

22. 2. / SO / 15.30
SUPERMAZNÁČIKOVIA
5€ / NEM 2020 / 90min / SD / MP

22. 2. / SO / 17.30
JUDY
5€ / USA 2019 / 118min / ČT / 12+

22. 2. / SO / 20.00
1917
5€ / USA/VB 2019 / 119min / ST 
/ 12+

23. 2. / NE / 17.30
ĽADOVÁ SEZÓNA 3
5€ / USA 2019 / 90min / SD / MP

23. 2. / NE / 19.30
CHLAP NA STRIEDAČKU
5€ / ČR 2020 / 98min / OR / 12+

25. 2. / UT / 19.30
PLNOTUČNÁ SEBALÁSKA – 
SCANDI
5€ / DÁN 2019 / 127min / ČT / 15+

26. 2. / STR / 19.30
POĎME KRADNÚŤ KONE – 
SCANDI
5€ / NÓR 2019 / 123min / ČT / 15+

27. 2. / ŠTV / 16.00
EKOTOPFILM – ENVIROFILM

28. 2. / PIA / 19.30
VTÁKY NOCI A FANTASTICKÝ 
PREROD JEDNEJ HARLEY 
QUINN
5€ / USA 2020 / 120min / ST / 15+

29. 2. / PIA / 15.30
JEŽKO SONIC
5€ / USA 2020 / 90min / SD / MP

29. 2. / SO / 17.30
VOLANIE DIVOČINY
5€ / USA 2020 / 110min / ČD / 7+

29. 2. / SO / 20.00
FANTASY ISLAND
5€ / USA 2020 / 110min / ST / 15+

WWW.KINOMODRA.SK ART – Výstavy na plátne, K4  – Filmklub K4, SCANDI – severská filmová kolekcia, SD – slovenský dabing,
ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, ČT – české titulky, OV – originálna verzia, 12+ – odporúčaná prístupnosť

Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 
finančne podporil Audiovizuálny fond. 

PROGRAM KINO | FEBRUÁR

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

24. 2., 18.00 h: Fašiangový koncert, vystú-
penie žiakov ZUŠ Modra, miesto: Sobášna 
sieň, Súkenícka ul., organizátor: ZUŠ Modra

25. 2., 19.00 h: Čo sa sníva trpaslíkom, 
trpká komédia Stanislava Štepku v poda-
ní Radošinského naivného divadla, miesto: 
Kultúrny dom Modra, vstupné: 19 € a 17 €, 
v predpredaji v kancelárii KC Modra každý 
pracovný deň od 8:00 - 16:00 h. (kc)

Kc Modra pripravuje
1. 3., 16.00 h: Miro Jaroš: Koncert pre 
(ne)poslušníkov, miesto: Kultúrny dom 
Modra, vstupné: 12 € a 10 € v kancelárii KC 
Modra.

5. 3. 2020, 19.00 h: Silné reči, stand-up ko-
medy show je zárukou toho, že vás čakajú 
dve hodiny plné zábavy. ostrielaní komici 
ale aj vychádzajúce hviezdy komédie sa po-
starajú o to, že budete odchádzať s úsmevom 
na tvári. Miesto: Kino Mier Modra, vstupné: 
12 €, viac informácií v KC Modra, tel.: 033 
647 21 12. (kc)


