
Fašiangové kapustnice 
V sobotu 22. februára sa opäť po roku v Modre varili voňavé fa-
šiangové kapustnice. Sily si zmeralo tentokrát deväť družstiev a to 
Páni majstri stavbári Pezinok, Modra Skalica, Hádzanári, Mod-
ranský turistický spolok-mäsová kapustnica, Turisti-bezmäsitá, 
Kynologický klub J. Stolárika, Tím KSS, Anonymní alkoholici 
a Kapustnica Dobrovodská. Obľúbená súťaž vo varení sa konala 
v rámci celodenného podujatia Fašiangy v Modre na priestranstve 
pred KD Modra. K dobrej nálade prispelo nielen slnečné počasie, 
ale i kultúrny program plný folklóru v podaní DFS Magdalénka 
a Ľudovka SK, ako aj neodmysliteľný fašiangový sprievod maškár, 
ktorý vytvorili občianske združenia a deti z našich škôl.

Od skorých ranných hodín to na 
priestranstve pred Kultúrnym 
domom Modra voňalo. Súťa-
žiaci sa zoznamovali, nakúkali 
do „hrncov“ susedov, v „mer-
ku“ mali suroviny tých druhých 
a v hlavách isto i pomyselné ví-
ťazstvo. Varenie fašiangových 
kapustníc sa stalo v Modre ne-
odmysliteľnou súčasťou roz-
lúčky s obdobím hojnosti, jedla 
a pitia, s časom zábavy a hodo-
vania. Fašiangy sa končia Po-
polcovou stredou a tá v toto 
roku pripadla na 26. februára. 

Dovtedy sa však jedlo a pilo, čo 
hrdlá návštevníkov ráčili. Vína 
od našich pracovitých Vincúrov 
a cigánska pečienka od Lucky 
z kaderníctva na pľaci nesmela 
chýbať. K tomu neodolateľná 
vôňa a naozaj dlhá „šóra“ ča-
kajúca na šišky modranských 
seniorov. V klube ich piekli od 
skorého rána ako na bežiacom 
páse a ochutnávači s ochot-
nou vyčkávali na donášku ďal-
ších čerstvých, ktorými dámy 
z modranskej Jednoty zásoboval 
predseda miestnej JDS Vladimír 

Medlen. Šiškami sa pochválili aj 
mladé dámy od kynológov a tra-
dične pani Čistá, v ktorej stán-
ku rozvoniavali aj iné dobroty. 
Každý zo súťažiacich ponúkal 
malý záhryzok, na príprave kto-
rého sa podieľali členovia tí-
mov. Takže ku skladbe pochutín 
pribudli omastené chlebíky s ci-
buľou, pagáče, záviny, huspe-
nina, klobásky a iné fajnovosti. 
Raz darmo, fašiangy sú na kon-
ci, tak si ich bolo treba pred 40 
dňovým pôstom riadne užiť. 
Po 14. tej hodine boli známe vý-
sledky súťaže očami a chuťami 
odbornej poroty v zložení Mar-
tin Ježko, Slavomír Setnický, 
Kashif Butt a Rastislav Lukáčik. 
Páni hodnotili vzhľad, použi-
té suroviny a samozrejme chuť 
jednotlivých polievok. Prvé 
miesto udelila porota družstvu 
Páni majstri stavbári Pezinok, 
druhá bola Kapustnica Dobro-
vodská a tretí skončili kuchári 
z KSS. Návštevníci určili Abso-
lútneho víťaza súťaže a to vho-
dením svojho hlasovacieho líst-
ka do papierovej urny daného 

družstva. Čiže jeden lístok, kto-
rý bol zároveň vstupenkou na 
podujatie bol venovaný jediné-
mu družstvu, u ktorého najviac 
chutilo. Absolútnym víťazom 
súťaže sa takto stalo družstvo 
KSS pod vedením Jána Chala-
balu s počtom hlasov 114. Dru-
há priečka sa ušla Kynologické-
mu klubu Jána Stolárika so 101 
hlasmi a na treťom mieste skon-
čil tím Kapustnica Dobrovodská 
s 96 odovzdanými hlasovacími 
lístkami. 
Fašiangy v Modre sa uskutočnili 
pod taktovkou Kultúrneho cen-
tra Modra za spolupráce partne-
rov. Večer boli ukončené sym-
bolickým pochovaním basy na 
kraľovanskej Fašiangovej zába-
ve, ktorú pripravili členovia OZ 
Kráľovan. Dovidenia o rok vo 
fašiangovej Modre. (jk)

Na fotografii: Fašiangy. To je 
dobrá nálada a plný žalúdok. 
Danka Vojteková s naberačkou 
z družstva modranských kynoló-
gov a prví degustátori ich súťaž-
nej kapustnice.
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Infocentrum mesta víta turistov i domácich
Mesto Modra ako mesto bohatej histórie, pamiatok, vína, kera-
miky a osobností má čo ponúknuť počas celého roka. V Modre 
sa dá dobre najesť, spoznať tunajších vinárov a porovnať si 
ich vínnu produkciu, prekoštovať biele, červené, ružové i šu-
mivé. Zimné obdobie je pomaly za nami a leto sa prihlási azda 
omnoho skôr, ako by sme si mysleli. Modra je rok čo rok vy-
hľadávaným miestom zahraničných aj domácich návštevní-
kov. Aká bola predošlá sezóna v mestskom infocentre a aké sú 
najbližšie plány sme sa spýtali referenta TIC Jakuba Malíka. 

Ak by ste mali modranské 
TIC charakterizovať jednou 
vetou, ktorá by to bola? 
Miesto plné zaujímavých infor-
mácií a materiálov pre turistov 
i miestnych obyvateľov.

Čo všetko v TIC nájdeme? 
Aké produkty, služby a infor-
mácie? 
Návštevník vždy nájde predo-
všetkým ochotnú osobu, ktorá 
mu rada pomôže. Poskytujeme 
rôzne informácie od tých jedno-
duchších ako sú napr. otváracie 
hodiny prevádzok, až po zlo-
žitejšie plánovanie túr po Ma-
lých Karpatoch, či degustácií 
vín u miestnych vinárov a pod. 
Mapy, plagáty s miestnou te-
matikou, brožúry o prírode, či 
histórii alebo pohľadnice sú sa-
mozrejmosťou. Pre deti klien-
tov susednej Kancelárie prvého 
kontaktu máme aj detský kútik, 
aby im lepšie prešiel čas čaka-
nia.

S ktorými prevádzkami spo-
lupracujete v rámci ubytova-
cích a stravovacích možností? 
Spolupracujete aj s turistic-
kými sprievodcami či inými 
TIC?
Spolupracujeme so všetkými, 
ktorí majú záujem spolupra-
covať. Zariadenia, ktoré sa na-
hlasujú v Kancelárii prvého 
kontaktu ako poskytovatelia 
ubytovania aktívne oslovuje-
me. Tešíme sa ich ochote uká-
zať nám svoje priestory, pred-
staviť ich jedinečnosť, vízie. 
Zásobujeme ich mapami mesta 
i okolia, tipmi na výlety, pro-
pagačnými materiálmi mesta či 
Oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu, ktorá sídli v Mod-
re. V rámci informácií, ktorý-
mi disponujeme, pomáhame 

vybrať klientom ubytovanie, 
aby zodpovedalo ich požiadav-
kám. So stravovacími zariade-
niami je to komplikovanejšie, 
keďže ich ťažisko je prevaž-
ne v svadobnej turistike a den-
ných menu. Z ich pohľadu nie 
sú odkázaní na turistov, avšak 
my tu vidíme nevyužitý poten-
ciál. Každopádne, poskytova-
telia služieb vrátane vinárov 
či kultúrnych zariadení od nás 
dostávajú informácie prostred-
níctvom newslettra. Treba však 
povedať, že tak vinári, firmy, 
ubytovacie a stravovacie zaria-
denia podporujú kľúčové pod-
ujatia mesta napr. cenami do 
tomboly. My v TIC distribu-
ujeme materiály aj do okolia, 
informácie zasielame Krajskej 
organizácii cestovného ruchu 
Bratislava region tourism, do 
TIC vo Viedni, komunikujeme 
s referátom v Pezinku. 

A čo vinári? Spolupracujete 
s nimi v oblasti turizmu?
V Modre máme mnoho aktív-
nych vinárov, čo je skvelé pre 
všetkých. Sú ochotní ukazovať 
svoje pivničky a ponúkať svo-
je víno všetkým zvedavým náv-
števníkom. Veľmi pekný prí-
klad fungujúcej spolupráce je 
tzv. Vínostan. Novinka na vino-
braní, ktorá mala výborný ohlas 
medzi návštevníkmi. 

A pamiatky? Robíte prehliad-
ky s výkladom? Ktorá z pa-
miatok je najobľúbenejšia 
u turistov? 
Prioritne poskytujeme informá-
cie a materiály o Modre a oko-
lí. Po dohode sprevádzame 
s výkladom na Mestskú Vežu. 
Najnavštevovanejšie v Mod-
re je určite námestie a keďže 
naša kancelária je v centre ná-

mestia, poskytneme radi výklad 
o pamiatkach na námestí. V ko-
munitnej záhrade sa nachádza 
prechod k mestským hradbám, 
ktoré prechádzajú obnovou a z 
ktorých sa stáva populárny cieľ 
výletov. V prípade záujmu o iné 
miesta poskytneme kontakt na 
sprievodcu. 

Aké projekty realizoval TIC 
Modra v predošlom roku 
a ktoré plánuje v nadchádza-
júcej letnej sezóne 2020?
Našou neustálou snahou je ší-
riť informácie a zlepšovať ten-
to proces. V roku 2019 sme vy-
maľovali a zútulnili TIC, aby sa 
turista nebál ostať o čosi dlhšie 
a teda sa aj čosi viac dozvedel. 
Oboznamovali sme poskytova-
teľov služieb o našich aktivi-
tách a o ich možnostiach spolu-
pracovať. Prepájame subjekty, 
ako napr. Slovenskú ľudovú 
majoliku či pražiareň kávy Ebe-
nica prostredníctvom worksho-
pu so zamestnancami hotela 
pod Lipou. V roku 2019 sme 
začali taktiež s predajom tričiek 
s modranskou tematikou. Zlep-
šili sme našu propagáciu na in-
ternete. Všetko smeruje k zvý-
šeniu návštevnosti nášho centra 
v roku 2020. V súčasnosti plá-
nujeme napríklad nové turis-
tické okruhy, nové zaujímavé 
brožúry či turistickú mobilnú 
aplikáciu, projekt otvorených 
kostolov a samozrejme prezen-
táciu TIC na podujatiach mesta. 

Čísla vždy mnoho napove-
dia...
V roku 2019 našu kanceláriu 

navštívilo 1012 turistov, pri-
čom toto číslo nezahŕňa ko-
munikáciu počas akcií mesta 
(Modranský piknik, huncokár-
ske slávnosti, Vinobranie). Pod-
ľa odhadu ide o 5 % všetkých 
návštevníkov Modry. Polovica 
z nich sú Česi a Slováci, 15 % 
tvoria návštevníci zo susedných 
krajín Rakúsko, Poľsko, Ma-

ďarsko, ukrajina. 25% pochá-
dza z Európy z krajín ako Ne-
mecko, holandsko, Anglicko, 
Francúzsko, Španielsko, Ta-
liansko, Malta, pobaltské štá-
ty. 10 % návštevníkov pochá-
dza z uSA, Kanady, Izraela, 
Austrálie, Indie, Južnej Ame-
riky a Južnej Afriky. Modra je 
atraktívna pre návštevníkov 
kvôli vínu, keramike, príro-
de a nádychu histórie. Väčši-
na návštevníkov chce ochutnať 
miestne vína a vidieť tradič-
nú keramiku. Toto sú aj najob-
ľúbenejšie suveníry z Modry. 
Prichádzajú k nám aj mnohí 
milovníci prírody. Skvelým prí-
kladom je pár z Belgicka, ktorý 
na základe našich odporúčaní 
prešiel počas jedného víkendu 
zhruba 50 km v našich lesoch. 
Boli nadšení, videli jelene, da-
niele, srny, rôzne vtáky, líšky 
a salamandru.

Otváracie hodiny Informačnej 
kancelárie mesta
Po, ut, Štv, Pia od 8:00 
do11:30 a od 12:00 do 16:00 
Str od 9:00 do 11:30 
a od 12:00 do 17:00 
jún, júl, aug., sept. (soboty) od 
8:00 do 12:00

(jk, jm)

FO
TO

: J
A

N
A

 K
u

C
h

TO
V

á



3
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

Plánované investície mesta Modry na rok 2020
V tomto roku mesto naplánovalo niekoľko investičných akcií, 
prevažne v oblasti infraštruktúry. Chce vybudovať ďalšie od-
stavné plochy vo vnútrobloku na Komenského ulici, upraviť 
úsek medzi Vajanského a Ulicou 1. mája, predĺžiť chodník na 
Partizánskej ulici a opraviť Sokolskú ulicu v úseku medzi uli-
cou Dr. Bodického a Sládkovičovou. 

Vnútroblok 
Komenského

Začiatkom roka 2018 mesto pre 
obyvateľov vnútrobloku na Ko-
menského ulici vybudovalo sto-
jisko na kontajnery o výmere 
25,5 m2 a odstavné plochy o vý-
mere 310 m2. Na rok 2020 pri-
pravilo projekt na vybudovanie, 
resp. úpravu ďalších odstavných 
plôch o výmere 396 m2. Pred-
pokladaný termín realizácie je 
druhý štvrťrok 2020, odhadova-
né náklady 50 000 eur.

Komunikácia na 
Komenského ulici

V úseku medzi Vajanského uli-
cou a ulicou 1. mája je vzhľa-
dom na prístup k materskej a zá-
kladnej škole potrebné upraviť 
parkovanie a riešiť organizáciu 
dopravy pri zohľadnení oboj-
smernej premávky. Nevyhnut-
nosťou je vytvorenie chodníka 
pozdĺž plota školy. „Predmetom 
výstavby bude spevnenie zele-
ných pásov drenážnou dlažbou 
pre účely vybudovania odstav-
ných plôch, úprava povrchu ko-
munikácie v danom úseku a vy-
budovanie dvoch bezpečných 
priechodov pre chodcov na ná-
behových retardéroch,“ konkre-
tizuje Iveta Krčmárová z Refe-
rátu investičnej výstavby MsÚ 
Modra. „Práce na komunikácii 
budeme koordinovať s BVS, kto-

rá plánuje rekonštruovať vodo-
vod v blízkosti Ulice 1.mája. 
Práce by sa mali začať v dru-
hom až treťom štvrťroku 2020. 
Rátame s nákladmi na úrovni 
200 000 eur.“

Úsek na 
Sokolskej ulici

„Stav komunikácie medzi uli-
cou Dr. Bodického a Slád-
kovičovou je nevyhovujúci,“ 
upozorňuje Iveta Krčmárová. 
„Je potrebné odfrézovať sta-
rý a položiť nový asfalt. Prá-
ce plánujeme realizovať v let-
ných mesiacoch v nadväznosti 
na rekonštrukciu plynovodu v ré-
žii SPP.“ Mesto predpokladá, že 
nový povrch komunikácie sa po-
darí upraviť do Modranského vi-
nobrania, ktoré bude posledný 
septembrový víkend. Predpokla-
daná výška investície je 50 000 
eur.

Predĺženie chodníka 
na Partizánskej ul.

V roku 2019 mesto v rámci re-
vitalizácie verejného priestoru 
pred Biolkou vybudovalo nový 
chodník pozdĺž Partizánskej uli-
ce po priechod pre chodcov, čo 
sa z hľadiska prevádzky ukázalo 
ako nepostačujúce. V tomto ro-
ku plánuje tento nový chodník 
predĺžiť po autobusovú zastávku 
o približne 50 m. Predpokladaný 

termín realizácie je druhý štvrť-
rok tohto roku, odhadované ná-
klady sú 30 000 eur.

Projektové 
dokumentácie

Mesto plánuje investovať aj do 
projektových dokumentácií na 

realizáciu parkoviska pri cintorí-
ne, chodníka na hrnčiarskej uli-
ci a na rekonštrukciu historickej 
radnice.

Cintorín na Dolnej ulici 
Na ploche parkoviska v súbehu 
s regionálnou cestou je potreb-
né vyriešiť odvodnenie a spôsob 
spevnenia tejto plochy. „Vzhľa-
dom na to, že plochu parkovis-
ka pretína príjazd do cintorí-
na, musíme prednostne vyriešiť 
prevádzkové vzťahy a obsluhu 
územia v širšom zábere. V prvej 
etape sme zabezpečili zamera-
nie dotknutého územia, následne 
dáme vypracovať štúdiu, ktorá 
bude riešiť priestorové a komu-
nikačné vzťahy v spodnej časti 
lipovej aleje. Štúdia poslúži ako 

podklad a bude sa z nej vy-
chádzať pri zadávaní dielčích 
projektov na realizáciu.“

Chodník na 
Hrnčiarskej ulici

Ďalšia projektová dokumen-
tácia by mala vyriešiť dopl-
nenie chýbajúceho chodníka 
medzi ulicami na SNP kvô-
li vysokej frekvencii peších, 
ale aj narastajúcej automo-
bilovej doprave. Súčasťou 
návrhu bude dobudovanie 
odstavných plôch s odvodne-
ním vrátane stojísk na kon-

tajnery. Predpokladaná dĺžka 
úpravy je 130 m.

Radnica 
Od spracovania pôvodných pod-
kladov na účely vypracovania 
projektovej dokumentácie uply-
nulo už viac ako 15 rokov. Kvôli 

plánovanej rekonštrukcii radnice 
musí mesto aktualizovať najmä 
časti, ktoré sa venujú posúdeniu 
statiky a zavlhnutia objektu. Po 
schválení lokalitného programu 
môže začať verejné obstarávanie 
projektovej dokumentácie.

Zuzana Tichá, MsÚ 
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Ďakujeme 
dobrým ľuďom

Dňa 10. októbra 2019 postihla na-
šu rodinu veľmi nešťastná uda-
losť. Vo večerných hodinách 
vypukol u nás požiar. Celú noc 
bojovali hasičské zložky na uhase-
ní požiaru, ktorý nám zničil zadnú 
časť domu, celú strechu a aj časť 
vnútornej časti domu. Po čase sme 
za výdatnej pomoci vás obetavých 
a empatických ľudí zvládli obno-
viť časti zničené ohňom. Chcem 
vysloviť veľké ďakujem všetkým 
známym aj anonymným darcom 
finančnej zbierky, ale aj morálnej 
a hmotnej podpory. Zvlášť chcem 
poďakovať hasičskému zboru, 
ďalej Ing. Miroslavovi Dudovi, 
Miroslavovi Turčinovi s celou 
partiou usilovných pracovníkov, 
vedeniu mestského úradu, p. Pet-
rakovičovi, p. Gavorníkovi a všet-
kým zamestnancom úradu.
S vďakou. Gabriela DUDOVÁ 
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Modra získala dotáciu na projektovú 
dokumentáciu novej cyklotrasy
Mesto Modra bolo úspešné a z výzvy Ministerstva dopravy SR 
zameranej na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky sme získali 57 
tis. eur. Tie sú určené na vypracovanie prípravnej a projektovej 
dokumentácie novej cyklotrasy Vinosady-Modra-Dubová. Spolu-
financovanie mesta na dokumentácii bude vo výške 5% z celko-
vých predpokladaných nákladov projektu, čo je 3050 eur.

Zámerom projektu bude vybu-
dovanie približne 10 kilometrov 
dlhej trasy, ktorou chce Modra 
prispieť k celkovému zníženiu 
motorovej dopravy a vyzdvihnúť 
rozvoj cykloturistiky v regióne. 
Z Vinosadov by trasa mala viesť 

cez Kalváriu v Modre, ďalej do 
historického centra mesta, s po-
kračovaním k ďalším pamiatkam 
a rovnako predstaví aj priľahlú 
vinohradnícku oblasť. Zároveň 
sa ráta s prepojením novovy-
budovanej lokality Malé hliny 

s historickým centrom Modry 
a okolitými obcami. „Pri navr-
hovaní novej cyklotrasy Vinosa-
dy-Modra-Dubová sa prihliada 
na prepojenie s plánovanou cyk-
lotrasou Modra-Šenkvice, ktorá 
má projektovú dokumentáciu už 

spracovanú a v súčasnosti je po-
daná žiadosť v rámci Integrova-
ného regionálneho operačného 
programu na jej vybudovanie,” 
povedala projektová manažér-
ka Modry Silvia Brazdovičová. 
Predprojektová príprava a vyho-
tovenie projektovej dokumen-
tácie pre stavebné povolenie 
v rozsahu pre realizáciu stavby 

je prvým krokom k uskutočne-
niu plánovanej stavby. Projek-
tová dokumentácia bude vypra-
covaná v súlade s TP 085 a bude 
zohľadňovať možnosť bezbarié-
rového prístupu osôb so zdravot-
ným postihnutím, povrch bude 
riešený z vodopriepustných ma-
teriálov. „Finančné prostriedky 
z poskytnutej dotácie použijeme 
na vypracovanie projektovej do-
kumentácie v rozsahu realizácie 

stavby, predrealizačné poloho-
pisné a výškopisné zameranie 
miesta, vytýčenie a zákresy prie-
behov inžinierskych sietí a inži-
niersku činnosť súvisiacu s vy-
daním stavebného povolenia“, 
dodala projektová manažér-
ka. Dokumentácia by mala byť 
kompletne vypracovaná do kon-
ca júna 2020. (red)

Realizovanie úspešných projektov 
participatívneho rozpočtu
Mesto Modra spustilo v roku 
2019 prvý ročník participatív-
neho rozpočtu. Občania posla-
li celkovo 13 projektov a návr-
hov. Z nich mesto po posúdení 
vybralo 10 projektov, za ktoré 

mohli Modrania hlasovať.
Z hlasovania vzišli víťazné pro-
jekty uvedené v tabuľke.

Poznámky: 
• poradie projektov bolo urče-

né počtom platných hlasov
• na projekty pre Modru bola 
v rámci participatívneho roz-
počtu vyčlenená suma 15 tisíc 
eur a 5 tisíc eur na projekty pre 
Kráľovú, harmóniu a Piesok 

v súlade so schváleným rozpoč-
tom na rok 2020
V súčasnosti prebiehajú stretnu-
tia s navrhovateľmi projektov, 
na ktorých sa dohodne časový 
harmonogram realizácie. Všet-
ky projekty sa mesto bude sna-
žiť zrealizovať v roku 2020.

Tatiana MACHÁČOVÁ, 
hlavná ekonómka 

mesta Modry

Poradie Projekt Súčet platných hlasov Suma projektu
Modra

1. Street work-out ihrisko 258 4 599,24
2. Záhrada piatich zmyslov 237 2 424,45
3. Výsadba stromov na Podhorskej 191 2 515,32
4. Verejná vinica 149 2 964,00
5. Zeleň v objekte MŠ SNP 148 2 136,18

Kráľová, Zochova Chata, Piesok
1. Vybudovanie trate pre horskú cyklistiku, tzv. trailu 358 5 000,00

Rozbor vody 
počas Svetového dňa

Keďže sa blíži Svetový deň 
vody, radi by sme dali do po-
zornosti obyvateľom aktivity, 
ktoré pri tejto príležitosti pri-
pravuje Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť.
už tradične BVS ponúkne 23. 
marca 2020 bezplatnú analýzu 
vzoriek vody z domácich stud-
ní na celkovú tvrdosť a obsah 
dusičnanov. Tohtoročnou no-
vinkou je zľava 40 % pre fy-

zické osoby na rozbor vody 
z vlastného zdroja v rozsahu 
Minimálny rozbor alebo rozbor 
vody zameraný na obsah pesti-
cídov.
Všetky podrobné informácie 
nájdete na internetovej stránke 
spoločnosti – www.bvsas.sk, 
kde budú po 2. marci 2020 uve-
rejnené podrobné informácie, 
ako aj postup odberu vzoriek. 

 (bvs, red)
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Mestská polícia má rozšírené kompetencie
Nové kompetencie pribudli mestským policajtom na základe 
noviel zákonov o cestnej premávke, obecnej polícii a priestup-
koch. K základným úlohám mestských policajtov pribudlo 
oprávnenie využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy. Po 
novom má aj modranská mestská polícia nové prenosné kame-
ry umiestnené na služobnej uniforme.

„Tieto zariadenia slúžia na 
operatívne zdokumentovanie 
protiprávnych konaní, odhaľo-
vanie, objasňovanie priestup-
kov alebo správnych deliktov. 
Záznamy z týchto zariadení 
môžu byť použité v priestupko-
vom alebo správnom konaní. 
Ďalej slúžia na eliminovanie 
nepravdivých oznámení z ko-
rupčného správania príslušní-
kov mestskej polície. Záznamy 
z týchto zariadení môžu byť 
použité v trestnom konaní“, 
vysvetľuje náčelník MsP Mod-
ra Stanislav Straka. Zmenou 
prešli aj základné úlohy prís-
lušníkov mestskej polície, kde 

pri objasňovaní priestupkov 
došlo k rozšíreniu právomo-
cí. K oprávneniam príslušní-

kov mestskej polície pribudlo 
napríklad aj zastavovanie vo-
zidiel a to v prípade, ak vo-
dič spáchal priestupok proti 
bezpečnosti a plynulosti cest-
nej premávky, ktorý je policajt 
oprávnený vyriešiť v bloko-
vom konaní. Ďalej ide o prí-
pady, ak ide o vozidlo, po kto-
rom bolo vyhlásené pátranie. 

Za priestupok spáchaný závaž-
nejším konaním podľa zákona 
o cestnej premávke môžu vo-
dičom mestskí policajti udeliť 
blokovú pokutu do výšky 150 
eur. Stanislav Straka dopĺňa: 
„Príslušníci Mestskej polície 
sa môžu po novom presvedčiť, 
či ten, koho zadržiavajú alebo 
predvádzajú, nie je ozbrojený 
alebo či nemá pri sebe inú vec, 
ktorou by mohol ohroziť život 
alebo zdravie. Môžu tiež pri-
kázať osobe, aby na nevyhnut-
ný čas nevstupovala na určené 
miesta alebo sa na nich ne-
zdržiavala, pokiaľ to vyžaduje 
účinné zabezpečenie plnenia 
úloh mestskej polície alebo ob-
ce“. Posledná novinka opráv-
ňuje príslušníka mestskej polí-
cie zastavovať vozidlá na účel 
vykonania kontroly dodržiava-
nia podmienok prevádzkova-
nia taxislužby. (red)

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

Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Znova po čase obnovujeme rubriku, v ktorej budú zástupcovia 
samosprávy odpovedať na otázky, ktoré im položíte vy, občania. 
Začíname prvými dvoma. Zároveň vyzývame obyvateľov Mod-
ry, Kráľovej, Harmónie a Piesku, aby nám do redakcie zasielali 
svoje otázky a to mailom na: zvesti@mediamodra.sk. Na každú 
z položených otázok sa budeme snažiť získať odpovede a tým aj 
užitočné informácie z oblastí života v Modre. 

Pán Ján sa pýta: Mesto dalo 
vybudovať nové priechody pre 
chodcov na Dolnej ulici. Pri tom 
smerom na Šenkvice, v tesnej 
blízkosti cintorína, sa však už 
pri menších zrážkach dažďa vy-
tvára veľká mláka. Ako j vlastne 
v tomto úseku riešené odvodne-
nie? Je tam nejaké?

Odpovedá Iveta Krčmárová, Re-
ferát investičnej výstavby Modra:
Odstavná plocha pri cintoríne 
je odvodnená do vsaku a priro-
dzeným spádom v spodnej časti 
do priľahlej zelene. V dôsledku 
vybudovania nástupnej plochy 
k priechodu pre chodcov vo-
da nemôže gravitačne odtekať 
a tvorí sa mláka. Terajší, ale aj 
pôvodný stav plochy parkovis-
ka v súbehu s regionálnou ces-

tou je dlhodobo nevyhovujúci. 
Je potrebné vyriešiť odvodne-
nie a spôsob spevnenia predmet-
nej plochy. Stavba je zahrnutá 
v schválených investíciách na r. 
2020. Vzhľadom nato, že plochu 
parkoviska pretína príjazd do 
cintorína, je potrebné prednost-
ne vyriešiť prevádzkové vzťahy 
a obsluhu územia v širšom zábe-
re. V prvej etape sme zabezpeči-
li zameranie dotknutého územia, 
následne bude vypracovaná štú-
dia, ktorá bude riešiť priestorové 
a komunikačné vzťahy v spod-
nej časti lipovej aleje. Vo finále 
plánujeme vypracovať projek-
tovú dokumentáciu a realizovať 
stavebné práce.

Pán Ľudovít sa zaujíma: Ako 
občania máme vyvážať veľké 

kusy odpadu na zberný dvor. 
Ten je od istého času presťaho-
vaný na Dolnú ulicu, za býva-
lým bitúnkom. Ibaže nezničiť 
si auto na tej príjazdovej ceste 
je umenie. Nevie s tým prosím 
mesto niečo čo najskôr urobiť? 
Občanov môže aj takáto vec 
odradiť na dané miesto chodiť.

Odpovedá Katarína Ružeko-
vá Poltárska z Referátu sprá-
vy miestnych komunikácií, evi-

dencie a správy majetku MsÚ 
Modra:
Oslovili sme dodávateľa a dali 
naceniť rekonštrukciu príjaz-
dovej cesty a vstupu na zber-
ný dvor. Cenová ponuka bo-
la vo výške približne 50 tisíc 
eur, ktoré momentálne na tento 
účel v rozpočte vyhradené ne-
máme. Budeme samozrejme 
hľadať ďalšie lacnejšie rieše-
nia. 

(red, msú)

FO
TO

: A
R

C
h

íV
 M

SP

FO
TO

: J
A

N
A

 K
u

C
h

TO
V

á



6
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

12. ročník Ochutnávky vín mladých 
vinárov na modranskej Vinárke
Aj v tomto roku Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 
pripravila pre širokú verejnosť Ochutnávku vín mladých viná-
rov v tradičnom termíne, v druhú februárovú sobotu. Podujatie 
sa teší stále väčšej obľube vinárov zo Slovenska a Moravy, ktorí 
prezentujú svoje vína, ale je aj priestorom pre stretnutie ľudí 
z okolia Modry i z celého Slovenska, najmä absolventov školy. 

Počet vín, ktoré boli prezen-
tované na dvanástom ročníku 
ochutnávky presiahol hranicu 
päťsto vzoriek. Podujatie na-
vštívilo približne štyristo ľudí. 
Zvládnuť a pripraviť vinárske 
podujatie takýchto rozmerov na 
dobrej úrovni vyžaduje kvalitnú 
prípravu. Ide o študentský pod-
nikateľský projekt, ktorý dlho-
ročne zastrešuje študentská fir-
ma Vinárka, riadená študentmi 
odboru podnikanie v maturit-
nom ročníku pod vedením Ing. 
Idy Matuškovičovej. Nádejní 
mladí vinári sa vďaka projektu 
učia podnikať i pracovať v tí-
me. Po odbornej stránke pri za-

trieďovaní vín a zostavovaní 
katalógu vín je odborným ga-
rantom Ing. Agáta Dudová, kto-
rá dohliada aj na someliersku 
prípravu podujatia.
Novinkou tohtoročnej ochut-
návky bola prezentácia pilotné-
ho ročníka projektu Moje prvé 
víno. V rámci praktických cvi-
čení predmetu technológia vín 
a nápojov pod vedením Ing. 
Antona Čípela každý tretiak po 
prvýkrát vyrobil svoje vlast-
né víno. hostia mali možnosť 
ochutnať vzorky vína každého 
študenta zapojeného do projek-
tu, ohodnotiť jeho kvalitu a tiež 
etiketu, ktorú si študent sám 

navrhol a tým podporiť snahu 
mladých ľudí. Návštevníci ma-
li možnosť dať hlasy najlepším 
vínam, ktoré degustovali. V ka-
tegórii biele víno zvíťazilo Velt-
línske zelené od vinárstva Ví-
no Skovajsa, medzi ružovými 
vínami bol favoritom Cabernet 
Sauvignon - rosé od Vinárstva 
Dubovský & Grančič a z červe-
ných vín dostal najviac hlasov 
Alibernet od Myslík Winery.
Veľká vďaka patrí všetkým vi-
nárom, ktorí dlhodobo podujatie 
podporujú a s dôverou poskytu-
jú vzorky svojich vín. Pomáha-
jú tak mladej generácii vinárov 
a vinohradníkov na Slovensku. 
Veríme, že návštevníkom pod-
ujatia sa atmosféra ochutnávky 
páčila a všimli si zmeny, kto-
rými škola postupne prechádza 
a snaží sa napredovať.Tešíme sa 
na stretnutie o rok.

(nem, sošvo)

Pre stravníkov 
v ZŠ a ich 
rodičov

Od 1. septembra 2019 platí Zákon 
544/2010 Z. z. o dotáciách v pô-
sobnosti Ministerstva práce, soci-
álnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky § 4, ods. 6 aj pre žiakov 
základných škôl. Dotácia 1,20 eur 
sa vzťahuje iba na toho stravníka, 
ktorý sa zúčastní na vyučovacom 
procese a preukázateľne odoberie 
obed. V prípade Základnej školy 
Vajanského 93 a Základnej školy 
Ľudovíta Štúra to je odber obeda 
po priložení čipu.
Obed si stravník platí sám v nasle-
dovných prípadoch:
• ak nie je prítomný na vyučova-
com procese a nie je odhlásený
• ak si neprevezme obed alebo sa 
neodčipuje
• ak si zabudne čip, je potrebné si 
v kancelárii školskej jedálne vy-
zdvihnúť náhradný stravný lístok.
Zákonní zástupcovia stravníkov, 
v prípade otázok sa neváhajte ob-
rátiť na školskú jedáleň na tele-
fónnom čísle: 033/647 25 66.

(red, gal)

Prípravný 
ročník

Spojená škola so sídlom v Pez-
inku na Komenského 25 otvára 
v školskom roku 2020/2021 vo 
svojich prevádzkach v Modre na 
Vajanského 93 a v Pezinku na 
Komenského 25 prípravný roč-
ník pre deti s odloženou škol-
skou dochádzkou (narodené 1. 
1. 2014 - 31. 8. 2014).
Na školách budú deti edukované 
v nasledovných oblastiach a čin-
nostiach: grafomotorické zruč-
nosti, zraková a sluchová dis-
kriminácia hlások, matematické 
predstavy, sebaobslužné a pra-
covné zručnosti, samostatnosť 
v školskej práci, reč a komuni-
kačné schopnosti, zdravý telesný 
vývin, logopedická intervencia.
V prípade záujmu kontaktujte 
riaditeľku Mgr. Gabrielu Ko-
váčovú, tel. č.: 0902 173 524, 
csppporadnapk@gmail.com ale-
bo 0905 495 001 – psychológ 
CŠPP. (red)

Novinky zo Štúrky
Keď sa žiak na chvíľočku stane učiteľom
Rovesnícke vyučovanie v ZŠ Ľudovíta Štúra nie je žiadnou no-
vinkou. Cieľom takéhoto učenia je zvýšiť záujem žiakov o vyu-
čovanie a motivovať ich k aktívnej práci tak, aby mali sami po-
cit, že sa stávajú spolutvorcami vyučovacieho procesu. Realizácia 
takejto formy vzdelávania nie je vôbec jednoduchá. Vyžaduje si 
dôslednú prípravu žiakov, ktorí budú vyučovať. Vo workshope 
žiakov ôsmeho ročníka naši ôsmaci vzdelávali mladších žiakov 
zo siedmeho ročníka. Boli rozdelení do viacerých skupín, podľa 
rôznych predmetov. Každý jeden žiak sa snažil zapojiť do rieše-
nia úloh. Žiaci napokon ohodnotili slovne každé jedno stanovisko 
a z workshopu odchádzali s úsmevom na tvári.

Zážitkový workshop
Žiaci z 9.A a 9.B triedy sa zú-
častnili zážitkového worksho-
pu „Rozhodovanie”. Lektori 
organizácie Post Bellum počas 
workshopu formou zážitku, hra-
nia rolí, otvorili tému domova, 
nútenej migrácie, antisemitizmu 
a xenofóbie. Účastníci a účast-
níčky prežili postupnú preme-
nu spoločenskej a politickej at-
mosféry tridsiatych rokov 20. 
storočia a zmeny, ktorým boli 
vystavení obyvatelia Sloven-
ska. Pri vytváraní politických 

programov strán, či písaní lis-
tu a následnom rozhodovaní sa 
o budúcnosti židovského diev-
čaťa Evy, porozumeli náročnos-
ti vtedajšej politickej scény a jej 
dopadu na obyčajných ľudí žijú-
cich v celej Európe. 

Finančná gramotnosť 
s Obchodnou 

akadémiou Pezinok
Vzdelávanie v oblasti finančnej 
gramotnosti je jednou z priorít aj 
v našej škole. Podľa výskumov 
je úroveň finančnej gramotnos-

ti na Slovensku veľmi nízka. Jej 
úlohou je vybudovať schopnosť 
využívať poznatky, zručnosti 
a skúsenosti na efektívne riade-
nie vlastných finančných zdro-
jov s cieľom zaistiť celoživot-
né finančné zabezpečenie seba 
a svojej domácnosti. So zaujíma-
vou ponukou, hrou na rozvoj fi-
nančnej gramotnosti, k nám pri-
šli žiaci z OA Pezinok. Cieľom 
hry bolo naučiť deti hospodáriť 
s osobnými financiami a zvládať 
rôzne životné finančné riziká. 
Pomocou premyslenej stratégie 
investovania, úverov, zakladania 
firiem či prenájmu nehnuteľností 
si hráči vytvárali pasívny príjem 
a zveľaďovali svoj majetok. Na-
koniec sa oslobodili zo všetkých 
dlhov a vytvorili si zázemie na 
bývanie so slušným pasívnym 
príjmom. Ten, komu sa to poda-
rilo ako prvému, dosiahol víťaz-
stvo v hre – finančnú slobodu. 
hráči si vzájomne nekonkurova-
li, práve naopak, mohli sa jeden 
od druhého veľa naučiť. Naši 
žiaci takto netradične získali ve-
domosti z finančnej gramotnosti 
do ich budúceho života. (set)
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ZŠ Vajanského má novú riaditeľku
Základná škola Vajanského 93 aktuálne zažíva novinky. Na po-
ste dlhoročnej riaditeľky Mgr. Márie Malackej nastáva od 1. 
marca 2020 zmena. Po odchode doterajšej riaditeľky do dô-
chodku nastupuje na čelo školy nová riaditeľka, dlhoročná pe-
dagogička PaedDr. Marcela Pechová. 

Má 48 rokov, vyštudovala Pe-
dagogickú fakultu univerzity 
P. J. Šafárika v Prešove, apro-
bácia slovenský jazyk - deje-
pis, ďalej absolvovala dvojse-
mestrálnu stáž na Jagellovskej 
univerzite v Krakove. Nová 
riaditeľka má za sebou boha-
tých 18 rokov riadiacej praxe, 
bola koordinátorkou školských 
projektov a medzinárodných 
partnerstiev Erasmus+, men-

torkou a koučkou v školskej 
praxi, je držiteľkou certifikátu 
Škola priateľská k deťom (uni-
cef) a Vnímavá škola (Eduma). 
Ocenením za inkluzívny mo-
del vzdelávania bola návšteva 
prezidentky Zuzany Čaputovej 
v ZŠ Smolenice, kde doposiaľ 
M. Pechová pôsobila. 
„Moje prvé kroky budú smero-
vať k učiteľom a navnímaniu 
súčasného fungovania školy 

a rozpoznania príležitostí, kto-
ré je možné rozvíjať ďalej. Len 
na dôkladnom poznaní prostre-
dia je možné ďalej stavať. Rov-
nako dôležité je pre mňa zacho-
vanie kontinuity práce a tvorivá 
a priaznivá klíma školy. Záro-
veň chcem na základe svojich 
doterajších skúseností a aktivít 
priniesť do školy nové impulzy, 
vízie, orientovať sa na projek-
tovú činnosť, budúcim prvákom 
a piatakom chcem ponúknuť 
vzdelávanie v moderných učeb-
niach s využitím projektového, 
zážitkového učenia, či Hejného 
matematiky“, uviedla M. Pe-
chová a doplnila, že hlavným 

cieľom jej snaženia by malo byť 
vzdelané dieťa, spokojný rodič 
a rešpektovaný učiteľ. „To je 
možné len v prostredí vzájomnej 
dôvery a kultúry v komunikácii. 
Želám si, aby sme boli nielen 
učiacou, ale aj učiacou sa ško-
lou“, povedala. (red)

Ďakujeme, pani riaditeľka Mária Malacká
V živote všetkých nás sú chvíle radosti, bezstarostnosti, spo-
znávania nových ľudí, ale aj chvíle lúčenia, okamihy, ktoré 
nám vtisnú slzy do očí. Takýto deň nastal aj dnes, keď sa s Va-
mi lúčime. Dovoľte nám vyjadriť Vám, vážená pani riaditeľka 
Malacká, úprimnú vďaku za všetky tie roky, ktoré ste s nami 
prežili v ZŠ Vajanského až doteraz. 

Bola to práve naša škola, kto-
rá sa stala Vaším pracoviskom 
v roku 1979, po skončení vyso-
kej školy. Nastúpili ste ako čer-
stvá absolventka, aby ste mohli 
svojim žiakom odovzdávať ve-
domosti z oblasti matematiky 
a občianskej náuky. Za celý ten 
čas Vám prešlo cez ruky množ-
stvo žiakov, z ktorých sú dnes 
už dospelí ľudia s vlastnými ro-
dinami. Neskôr ste sa stali zá-
stupkyňou, ale ostali ste verná 

svojmu povolaniu a učili ste na-
ďalej. Významným medzníkom 
vo Vašom pracovnom živote sa 
stal rok 2009, kedy ste nastúpili 
do funkcie riaditeľky a vytrvali 
ste na tomto poste dve funkčné 
obdobia – desať rokov. 
Možno povedať, že ste v ZŠ 
Vajanského prežili veľký kus 
svojho života, na ktorý nikdy 
nezabudnete. Nielen množstvo 
žiakov Vám prešlo pod rukami, 
ale aj viacero zamestnancov, 

ktorých ste prijímali. Boli ste 
pre nás človekom, na ktorého 
sme sa mohli kedykoľvek spo-
ľahnúť, za ktorým sme mohli 
prísť s akýmkoľvek problé-
mom. Dvere Vašej kancelárie, 
ale najmä dvere Vášho srdca 

boli otvorené vždy, pre každé-
ho z nás. 
Ďakujeme Vám, pani riaditeľ-
ka, že ste nám vždy prejavovali 
dôveru, podporovali nás v na-
šich rozhodnutiach, vychádzali 
v ústrety, ukazovali ten správny 
smer. Vďaka tomu si Vás všet-
ci budeme pamätať ako nadria-
denú, ktorej nechýbalo nikdy 
pochopenie a srdce na pravom 
mieste. hovorí sa, že rozlúčiť 
sa, neznamená zabudnúť. A my 
na Vás nikdy nezabudneme! 
Želáme Vám, aby Vaše ďalšie 
roky boli čo najkrajšie a aby 
ste sa tešili z dobrého zdravia 
v kruhu svojich najbližších. Ďa-
kujeme. Zamestnanci

ZŠ Vajanského
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Vráťme knihy do škôl 
Obľúbená celoslovenská čita-
teľská súťaž Vráťme knihy do 
škôl stále čaká na ďalšie nové 
príspevky od materských, zák-
ladných a stredných škôl. Texty 
alebo kresby môžu súťažiaci po-
sielať až do 15. 3. 2020. 
„Knihy sú veľmi dobrým spo-
ločníkom, ktorý obohatí, rozšíri 
obzory, ale aj zabaví. Záleží na 
tom, ktorý žáner človek upred-
nostní. A keďže sa blížia jarné 

prázdniny, možno aj to je ideál-
ny čas, kedy siahnuť po dobrej 
knihe, prečítať si ju, príspevok 
registrovať a šanca na výhru je 
na svete. Čím viac príspevkov 
pošlete, tým je šanca na výhru 
vyššia. Držím palec,” povzbudil 
bratislavský župan Juraj Droba. 
Do súťaže Vráťme knihy do škôl 
bolo doteraz registrovaných vy-
še 1400 príspevkov, z čoho 90% 
tvoria textové príspevky a 10% 

kresbičky. Princíp súťaže je jed-
noduchý. Stačí si prečítať ľubo-
voľne vybranú knihu a poslať 
z nej krátky text. V ňom objas-
niť dôvody, prečo práve táto kni-
ha. Škôlkari nakreslia obrázok 
na základe učiteľom alebo inou 
osobou prečítaného textu. Žiaci 
I. stupňa základných škôl môžu 
poslať buď text, obrázok alebo 
oboje. Ocenená bude aj najaktív-
nejšia škola ako aj Knižní anje-
li, ktorí vedú mládež k literatúre. 
Na túto cenu navrhujú študenti 
knihovníka, učiteľa slovenského 

jazyka či vychovávateľa, ktorý 
u žiakov podporuje záujem o čí-
tanie.
Súťaž Vráťme knihy do škôl 
už po deviaty raz organizu-
je občianske združenie uče-
nie s úsmevom v spolupráci 
s Bratislavským samosprávnym 
krajom, internetovým kníh-
kupectvom abcknihy.sk, vyda-
vateľstvom Ikar a vydavateľ-
skou značkou yOLi.
Viac informácií o projekte náj-
dete na vwww.vratmeknihydo-
skol.sk. (bsk, red)
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Hlasujte za Športovca mesta za rok 2019
Komisia školstva, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľ-
stve Modry vyzvala športové kluby a združenia podporujúce 
športovú aktivitu detí a mládeže v meste Modra, aby sa zapo-
jili do ankety Športovec mesta za rok 2019. Ocenenie je jedi-
nečnou príležitosťou ako zviditeľniť činnosť klubu, 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 vy-
berie z návrhov nominovaných 
v kategóriách: 1. Najlepší špor-
tovec – senior, 2. Najlepšia 
športovkyňa – seniorka, 3. Naj-
lepší mládežnícky športovec/ 
mládežnícka športovkyňa (žiak, 
junior), 4. Najlepší športový 

kolektív – seniori, 5. Najlepší 
mládežnícky športový kolektív 
(juniori, dorastenci), 6. Najlep-
ší tréner seniorov, 7. Najlep-
ší tréner mládeže (juniori, do-
rastenci), 8. Najlepší Modran 
pôsobiaci mimo mesta Modry. 
Spracované nominácie budú 
zverejnené na webovej stránke 
mesta www.modra.sk a v apríli 
bude spustené hlasovanie v ka-
tegórii Najpopulárnejší športo-
vec. 
Pravidlá internetového hlasova-
nia v kategórii Najpopulárnejší 
športovec mesta za rok 2019:
Verejné hlasovanie je platné od 
15. apríla 2020 do 30. apríla 
2020 do 12.00 hod.

hlasovanie pre vybraného špor-
tovca je obmedzené na jeden-
krát denne (24 hodín) z jednej 
IP adresy.
hlasovanie viac ako jedenkrát 
denne z jednej IP adresy sa bu-
de považovať za neplatné.
Za platné sa považujú všetky 
hlasy poslané v dodržanom hla-
sovacom období (bod 1) a záro-
veň rešpektujúce interval hlaso-
vania (bod 2).
Víťazom internetového hlaso-
vania v kategórii Najpopulár-
nejší športovec mesta za rok 
2019 sa stáva športovec alebo 
družstvo s najvyšším počtom 
overených platných hlasov.

(red)

Deti z technického krúžku 
na exkurzii v STU Bratislava
Začiatkom februára boli študenti technického krúžku základnej 
školy na Vajanského ulici v Modre účastníkmi exkurzie na Stroj-
níckej Fakulte STU v Bratislave, kde sa zoznámili s technickými 
projektami, ktorými sa môžu pýšiť slovenskí vysokoškoláci. 

Počas celého roka je skupinka 
žiakov vedená partiou zamest-
nancov spoločnosti Sova Digi-
tal a.s. ku vzťahu k technike, 
technickému mysleniu a zruč-
nostiam. Sova, ako spoločnosť 
s dlhoročnou skúsenosťou v ob-
lasti digitalizácie výrobných 
podnikov spolupracuje so zák-
ladnými, strednými a vysokými 

školami na rôznych úrovniach, 
pričom na základnej škole na 
Vajanského ulici v Modre ide 
predovšetkým o budovanie 
vzťahu žiakov k technike a uče-
niu technických zručností. 
Štvrtok 6. 2. bol pre žiakov vý-
nimočný, keďže sa krúžok ko-
nal v priestoroch Strojníckej 
fakulty STu, presnejšie v la-

boratóriu Gekon. Je to labora-
tórium generatívneho konštru-
ovania a zaoberá sa výskumom 
nových metód vývoja automo-
bilov a ich komponentov. Čin-
nosť laboratória sa zameriava 
na problematiku generatívneho 
konštruovania, čo predstavuje 
originálny prístup vývoja no-
vých výrobkov v strojárskom 
priemysle. Pracovisko je po 
softvérovej i hardvérovej strán-
ke vybavené na úrovni špičko-
vých konštrukčných kancelárií 
svetových automobiliek.

Žiaci mali možnosť vidieť 
okrem ozajstného živého 
gekona, aj rôzne výrobky 
z 3D tlače, rôzne typy ma-
teriálov, ktoré sa v strojár-
stve používajú a karosár-
ske diely automobilov. Po 
návšteve laboratória sme 
sa presunuli do priesto-
rov, kde sídli jeden z naj-
úspešnejších projektov 
vysokých škôl na Sloven-
sku. Bol to priestor Stuba 
Green Team-u, kde vzniká 
študentská formula. Štu-
dentom, ktorí na projekte 
pracujú to dáva nezapla-
titeľné skúsenosti, keďže 
stavba monopostov je ná-

ročná nie len z časového a od-
borného hľadiska, ale aj finanč-
ného. V priestoroch, ktoré sme 
so žiakmi zo základnej školy 
navštívili, vznikajú každý rok 
nové elektrické formule, ktoré 
následne reprezentujú Sloven-
sko na súťažiach Formula Stu-
dent po celom svete. Na tých-
to súťažiach študenti súťažia 
v statických aj dynamických 
disciplínach. Formule študenti 
navrhujú a zostrojujú sami v ich 
voľnom čase.
Napr. kokpit formule z roku 
2019 je vyrobený z uhlíkových 
vlákien so styrodurovým jad-
rom, planétovými prevodovka-
mi a kolesovou zostavou, kto-
rej súčasťou sú elektromotory 
v každom kolese. Váha tohto 
monopostu je 240 kg a výkon 
120 KW, pričom zrýchlenie z 0 
– 100 KM/h je za 3,1 sekundy. 
Študenti základnej školy na Va-
janského ulici mali možnosť 
sadnúť si do monopostu, vypo-
čuť si pár slov ako sa taký mo-
nopost konštruuje a obzrieť si 
vynovené priestory dielne, kde 
študenti vo voľnom čase tvrdo 
pracujú.
Pevne veríme, že takéto malé 
exkurzie a ukážky sú pre de-
ti malým impulzom k tomu, že 
to, čo sa v škole učia, budú ve-
dieť reálne pretaviť do niečoho 
hmotného, čo má zmysel.
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Keď história ožíva: Horná brána
To isté miesto, ten istý uhol pohľadu, len iný rok. Dobové foto-
grafie sme spojili so súčasnými a prostredníctvom koláží oživo-
vali históriu nášho mesta. Po 12 mesiacoch projektu sme na kon-
ci. Ďakujeme, že ste seriál sledovali až do konca. 

hore Modrou maľovaná dláž-
ka, spieva sa v jednej z mod-
ranských verbunkových piesní. 
Modranská dlážka sa na kerami-
ku síce nedostala, ale objavila sa 

na nej horná brána. 
V Modre však stá-
li tri mestské brány, 
horná, Dolná a Pe-
zinská. Brány boli 
postavené z kameňa 
prineseného z chotá-
ra. Modrania ho zvá-
žali na vozoch podľa 
toho, aký mali status. 
Stavby vznikli pod-
ľa plánu talianskych 
staviteľov mestských 
fortifikačných sys-
témov ako súčasť 
mestského opevne-
nia. Z pôvodných 
troch brán zostala 
stáť iba jedna, ostat-

né dve museli urobiť miesto pre 
cestu.
horná alebo severná brána ma-
la pôvodne štyri podlažia, prí-
zemie tvoril prejazd s padacím 
mostom, smerom von z mesta. 
Na priečelí brány bol vytesaný 
latinský nápis „Ak pán nebude 
ochraňovať mesto, darmo bdie 
strážny,“ napriek tomu musel 
v bráne bdieť aj strážnik, jeho 
miestnosť sa nachádzala priamo 
nad prejazdom.
horná brána mala aj iné využi-
tie, istý čas fungovala ako mest-
ské múzeum, sklad obilia, viná-
reň aj ako priestor na výstavy. 
Dnes dokumentuje brána viac 
ako 400 ročnú históriu mesta 
a čaká na svoje ďalšie využitie.
 Agáta PETRAKOVIČOVÁ
ŠIKULOVÁ, SNM-Múzeum 

Ľ. Štúra, Zuzana TICHÁ, 
MsÚ Modra D
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Neľahký život Georga E. Lehmanna
Meno prof. Mg. Arch. Matúša Dullu, DrSc. je modranskej verejnosti viac-menej zná-
me. Ide o prasynovca Matúša Dullu, národovca, patriota, predsedu Matice slovenskej 
a spoluzakladateľa československého štátu. Matúš Dulla ml. pôsobil dlhé roky na FA 
STU v Bratislave a dnes je riaditeľom Ústavu dejín architektúry FA ČVUT v Prahe. 
Prof. Dullu som v poslednom čase akosi častejšie vídaval v Modre. Nechal som čas be-
žať, veď sa raz dozviem, prečo je tomu tak. Odhalil som to až nedávno. 

Na modranskom cintoríne. Bolo už po 
sviatkoch a „cmiter“ bol takmer bez (ži-
vých) ľudí. Len pár jednotlivcov sa motalo 
pri hroboch našich zosnulých. Pán profesor 
s partnerkou Janou, fešnou a vzhľadnou 
ženou, robil poriadky v prednej časti cin-
torína na rodinnom hrobe Lehmannovcov. 
To priezvisko nepatrí medzi „modranské“. 
Sršal som zvedavosťou amatérskeho lo-
kálneho pseudohistorika a pána Dullu som 
požiadal o súvislosti. O pár dní som do-
stal niekoľkostranový e-mail. To podstatné 
vám prinášam...
Venujme pozornosť hrobu Lehmannovcov. 
Zamerajme sa na Georga von Lehmanna. 
Ten sa narodil 8. marca 1883 v poľskom 
meste Bochnia (halič) v rodine brigádneho 
generála c.k. jazdectva. Po maturite absol-
voval kadetskú vojenskú školu vo Wiener 
Neustadt a v roku 1912 absolvoval vo Vied-
ni pilotný kurz. Po vypuknutí 1. svetovej 
vojny slúžil na základni v meste Przemysl, 
ktorú v marci 1915 obkľúčili ruské vojská. 
V poslednom lietadle fy. Lohner, ktoré sa 

nedostalo do rúk protivníka, uni-
kol z miesta aj Georg E. Lehmann. 
Do Krakova doleteli za tri hodiny. 
Za hrdinský čin bol povýšený do 
hodnosti kapitána. Ďalšie tri roky 
slúžil v „oblakoch“. Opäť v haliči, 
aj v južnom Tirolsku. Rok bol v ta-
lianskom zajatí a do novovzniknu-
tého Československa sa vrátil až 
v októbri 1919. O prácu letca ne-
mal nik záujem. Georg na čas pra-
coval v mydlárni u Schichta (Ústí 
nad Labem), potom v Budapešti, 
Varšave a Lodži. Tu sa v roku 1926 
zosobášil so Sárou Lermannovou, 
s ktorou mal dve dcéry. V roku 
1935 rodinu z Poľska vysťahovali 
a família sa usídlila na svojom stat-
ku v Cíferi (!). Georg s rodinou zo-
stali verní rodovej „ahasverovskej“ 
tradícii. V roku 1937 sa presťaho-
vali do Pezinka, vyhli sa vyvražďo-
vaniu Židov a zvyšok života dožili 
na svojej chate v Modre-harmónii. 

Georg (Jiří či Juraj) Edlen von Lehmann sa 
tam dožil 83 rokov a zomrel v modranskej 
nemocnici 11. novembra 1966. Jeho žena 
Sára (Žofia) ho prežila o sedemnásť rokov 
a zomrela v Bratislave. Fedor MALÍK

(Zdroj: Matúš Dulla - Príbeh letca 
z modranského cintorína.)
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Čo pre mňa znamená láska
Láska pre mňa znamená veľmi veľa... keď majú dvaja ľu-
dia čisté myšlienky... keď sa navzájom vedia jeden druhé-
ho počúvať, neskákať si do reči, nebyť majster v skoku do 
reči... mať čisté ústa - nehrešiť, nenadávať... mať čisté oči 
– mať úprimné oči - nepozerať porno časopis. Vedieť sa po-
zrieť jeden druhému do očí... mať čisté ruky – nerobiť so 
seba frajera, nerozdávať buchnáty napravo – naľavo. Ve-
dieť prísť s rukami, ktoré vedia pohladiť, objať...

Ideme na srdce. Srdce by ma-
lo byť čisté, formované. Srdce 
by nemalo byť prestrašené. Nie 
nadarmo sa niekedy hovorí (má 

srdce v gatiach). Zostávajú ešte 
nohy. Nohy nás učia jednej dob-
rej veci. My väčšinou kráčame 
niekam a naše nohy akoby sa nás 

pýtali: „Kam kráčaš?“
Láska vie mať kopec dobrých 
vlastností, napríklad starostli-
vosť. Musíme si uvedomiť, že 
aké máme srdce vie iba Boh. 
O láske sa hovorí, že láska pre-
chádza cez žalúdok. Čiže mať 
niekoho rád znamená aj to, že 
človeka necháte najesť. Láska je 
aj to keď jeden na druhého mys-
líme v modlitbách. Láska sa vie 
aj stíšiť. Nepotrebuje veľa slov. 
Nepotrebuje zoširoka rozprá-
vať o svojich vzťahoch. Vie mať 
aj tajomstvá, vie ich udržať. Aj 
keď je to niekedy veľmi ťažké. 
Rozumnosť, áno, do vzťahu je 
veľmi dôležité pustiť rozumnosť 
- vedieť si určiť svoje hranice – 
potiaľto môžeš – ďalej už nie. 
Musím pripomenúť, že ďalšia 
vlastnosť je tiež dôležitá, a tou 
vlastnosťou je vedieť sa tešiť 
z maličkostí, či už je to prechádz-
ka po rozkvitnutej lúke alebo 
kytica, bonboniéra. Ešte ostá-
va obeta, bez ktorej by sa vzťah 

a neskôr možno aj rodina roz-
padli ako domček z kariet.. Bo-
že, žehnaj a chráň naše dievčatá 
a ženy, aby si čoraz viac uvedo-
movali, že nie šaty, ale srdce robí 
človeka človekom. Amen. Bože 
žehnaj našich chlapcov a mužov, 
aby ich srdcia horeli pre lásku 
k tebe a aby sa ich srdcia nestali 
kamennými a chladnými, ale aby 
ich láska k tebe aj k nám čoraz 
viac rástla. Amen. 
Napísal som už o láske všetko? 
Zďaleka nie... apoštol Pavol vo 
svojom 1 liste Korinťanom 13: 
4-8 píše: „Láska je trpezlivá, je 
dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, 
nevystatuje sa, nie je nehaneb-
ná, nie je sebecká, nerozčuľuje 
sa, nemyslí na zlé, neteší sa z ne-
právosti, ale raduje sa z pravdy. 
Všetko znáša, všetko verí, všetko 
dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy 
nezanikne... Takže mne už ne-
ostáva nič iné iba popriať našim 
vzťahom, aby nám v nich Pán 
pomáhal. Amen. 

Štefan MATIAŠOVSKÝ, 
prijímateľ sociálnej služby 

RS CLAUDIANUM, Modra

Smiem prosiť? 
Kaplnka sv. Magdalény
Poďte s nami pretancovať zvyšok roka po turistických destiná-
ciách, pamiatkach a zaujímavostiach Malokarpatského regiónu. 
Tanečný sprievodca Malokarpatským regiónom vznikol v spo-
lupráci s dvoma národnými tanečnými telesami - Baletom SND 
a SĽUK-om. Zábery Sandry Benčičovej zachovávajú genius lo-
ci každej lokácie, niekde zobrazujú hravosť, inde majestátnosť, 
jemnosť a v niektorých prípadoch silný kontrast prostredia 
a tanečnej pózy. Dnes Kaplnka sv. Magdalény.

Pri potulkách v okolí Zochovej 
chaty nájdete miesta, ktoré sú spo-
mienkou na horských ľudí – hun-
cokárov. Boli to lesní robotníci, 
pochádzajúci z Dolného Rakúska 
a Štajerska, ktorí od polovice 18. 
storočia osídľovali oblasti Ma-
lých Karpát. Starali sa o panské 
lesy v Pálffyovskom revíre a hoci 
žili rozptýlene po dvoch-troch ro-
dinách, v časti Modra – Piesok sa 
usadila početná skupina tohto ne-
mecky hovoriaceho obyvateľstva. 
V roku 1876 si postavili kaplnku 
Sv. Magdalény, kde chodili na sv. 
omše. Najväčším sviatkom pre 
nich bol 22. január, deň svätého 
Vincenta, patróna drevorubačov. 

Doteraz sa v kaplnke konajú bo-
hoslužby pod holým nebom v let-
ných mesiacoch. horské osídlenie 
huncokárov v Malých Karpatoch 
zaniklo po roku 1945, keď bola 
časť tohto obyvateľstva odsunutá 
do Nemecka. Ostal po nich jediný 
zachovaný huncokársky cintorín 
v Malých Karpatoch v blízkosti 
Zochovej chaty, kde inde ako v ti-
chu lesa, ktorý bol dlhé roky ich 
milovaným domovom.
 Zuzana TICHÁ

Na fotografii: Brigita Stráňav-
činová a Frederika Stráňavči-
nová, tanečnice SĽUK-u v Hore-
hronskom kroji. 
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Poznáme osobnosti Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne udeľuje 
ocenenia osobnostiam, ktoré významným spôsobom podpori-
li rozvoj regiónu alebo pomáhajú občanom v kraji. Od roku 
2003 ocenil už vyše stovku laureátov. Tento rok k nim pribudlo 
ďalších 31 a jedna historická osobnosť. Po prvý raz mohli za 
osobnosť kraja hlasovať aj obyvatelia župy.

„Som presvedčený o tom, že 
v žiadnom inom kraji nenájdete 
také množstvo úspešných ved-
cov, umelcov, pedagógov, leká-
rov, športovcov, či ľudí pôsobia-
cich v sociálnej oblasti. Skrátka 
osobností, ktoré skvalitňujú ži-
vot obyvateľov a robia náš kraj 
krajším. Ľudí, ktorí si zaslúžia 
ocenenie a našu vďaku, je ne-
pochybne viac. Na to by však je-
den večer nestačil. Bolo mi cťou 
odovzdať ocenenia aspoň niekto-
rým z nich,“ uviedol vo svojom 
príhovore počas slávnostného 
odovzdávania cien Juraj Droba, 
predseda Bratislavského samo-
správneho kraja.
Sieň slávy Bratislavského kraja 
už obsahuje vyše 100 mien. 
Návrhy mohli zaslať poslanci, 

starostovia i široká verejnosť. 
Nominácie napokon schválili 
poslanci Zastupiteľstva Brati-
slavského samosprávneho kraja. 
Počas slávnostného odovzdáva-
nia cien v Divadle Aréna získalo 
16 osobností Výročnú cenu Sa-
muela Zocha a 15 osobností Pa-
mätný list predsedu. „Cenu za 
rok 2019 sme druhýkrát udelili 
aj v kategórii Historická osob-
nosť regiónu. Tento titul získa 
každý rok iba jeden nositeľ. Je-
ho meno bude navždy zazname-
nané na pamätnej tabuli v sídle 
Bratislavského samosprávneho 
kraja,“ priblížil Juraj Droba. Ti-
tul historická osobnosť regiónu 
bola in memoriam udelená le-
gendárnemu česko-slovenskému 
hokejovému brankárovi a tré-

nerovi Vladimírovi Dzurillovi, 
jednému z najväčších brankárov 
hokejovej histórie. Cenu prevza-
la jeho manželka Zlatica Dzuril-
lová.
Oceňovanie osobností Bratislav-
ského kraja po prvý raz spestri-
la aj špeciálna kategória Cena 
verejnosti. O jej víťazovi roz-
hodli obyvatelia kraja prostred-
níctvom verejného hlasovania. 
Získali ju manželia Vojtech Po-
točný a Mária Potočná. Nomi-
novaní boli za dlhoročnú prácu 

v oblasti vodných športov. Voj-
tech Potočný pôsobí od roku 
1963 ako tréner. Odtrénoval viac 
ako 300 športovcov, vrátane zve-
rencov, ktorí nás reprezentovali 
na olympijských hrách. Pamät-
ný list predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja a Výroč-
nú cenu Samuela Zocha získali 
viaceré osobnosti, medzi inými 
aj Modran, dlhoročný pedagóg 
a riaditeľ niekdajšieho Lesníc-
keho učilišťa v Modre-harmónii 
Mgr. Juraj Peržo. (bsk, red)
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Ľudia z Modry, 20. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý prvý pondelok v mesiaci nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým 
respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Aktivista, podnikateľ v turizme 
Martin Macharik (45)

V Modre býval prvých 26 rokov. Vyrastal 
v skautskej partii okolo Pala Fandáka. Neskôr 
jeden z oddielov viedol. „Rád spomínam na 
modranské skautské dni, ktoré sme organizo-
vali u Hrnčíra, naši roveri - skauti v tínedžer-
skom veku sa tam učili, ako manažovať väč-
šie podujatia, a to sú skúsenosti na celý život.“ 
Nakoniec ho zavialo do Banskej Štiavnice, kde 
žije dodnes. „Išli sme tam pôvodne kvôli jed-
nému projektu a už zostali. Štiavnica má veľa 
spoločného s Modrou, atmosféra starého mes-
ta, podobná veľkosť, zašlá sláva.“
Martin vyštudoval geológiu na Prírodovedec-
kej fakulte univerzity Komenského v Brati-
slave. Jeho aktivity sa točia hlavne okolo pa-
miatok, hľadá možnosti ako im vrátiť život. 
„Moja stavebná firma sa špecializuje na zá-
chranu starých objektov. Doteraz sme opravi-
li 17 domov, niektoré už pred zánikom. Pred 
13 rokmi som sa už nemohol pozerať na to, 
ako chátra štiavnická Kalvária, tak sme so 

skupinou dobrovoľníkov rozbehli jej záchra-
nu. Dnes je to veľmi navštevované miesto.“ 
udržateľný turizmus je aktuálna téma a tú 
sa snaží aplikovať aj vo vlastnom penzióne 
a dvoch reštauráciách, ktoré si v Štiavnici 
otvoril. Modra má podľa neho veľký turistic-
ký potenciál a hoci ju blízkosť veľkého mesta 
tak trochu „tunelovala“ personálne aj kultúr-
ne, všetko sa môže otočiť. „Čím je Bratislava 
rušnejšia, tým bude väčšia časť ľudí hľadať 
pokoj na vidieku. Ak by sa jedného dňa po-
darilo vylúčiť tranzitnú dopravu z námestia, 
možno by sa Modra s kopcami a tradíciami 
vyprofilovala ako pokojná, aj keď drahšia lo-
kalita na bývanie a zaujímavé výletné miesto 
v rámci celej Bratislavskej aglomerácie.“
Pri rozhovore ho chytá nostalgia, spomienky 
na detstvo vo vinohradoch sú stále živé. „Od-
malička som tam musel rodičom pomáhať. 
Nemal som to vždy rád, predsa len, pre mla-
dého človeka je to nekonečná robota a hlavne 
otrava. Ale čím som starší, tak to tam mám 
radšej. Aj teraz na jeseň keď som bol v Mod-
re, zobral som deti do Starých hôr, kde máme 
pusták. A ešte mám rád modranské hradby. 
Na našej Moyzesovej bola pri hradbách roky 
zložená veľká betónová guľa výtvarníka Po-
lonského, tam sme sa hrávali. Som rád, že sa 
teraz hradby postupne opravujú.“
 Zuzana TICHÁFO
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Modra Art
Tričká s dominantami mesta
Ďalší autorský projekt je na konci. Sériu Modra ART ukon-
číme obľúbeným pohľadom na mesto. Modranské tričká 
s malými umeleckými dielkami si stále môžete kúpiť v Tu-
ristickom info centre na Štúrovej 59. Čoskoro aj tento mo-
tív. Modra, pohľad na mesto. 

Strechy sa vždy podieľali na 
emotívnej pôsobivosti a es-
tetickej hodnote jednotlivých 
pamiatok. Svojou výškou, 
sklonom, mäkkosťou, detai-
lom, krytinou a neodmysliteľ-
nými doplnkami ako sú komí-
ny, vikiere, svetlíky, určujú ráz 
mesta a umocňujú jeho genia 
loci.
Práve krovy a murivá skryté 
v podstreší ukrývajú častokrát 
tajomstvá, stačí len pozorne 
vnímať tento tajuplný priestor, 
ktorý disponuje množstvom 
informácií o stavbe, dobe a ľu-
ďoch, ktorí ich stavali.

Aj v Modre sa nachádza rad ta-
jomných podkrovných zákutí. 
Medzi najzaujímavejšie priesto-
ry patria veže kostolov, podkro-
vie hornej brány, sirotinca, ale-
bo dnes už prestavané podkrovie 
starej radnice. Vraví sa, že v pod-
kroviach prebývali duchovia 
domov, ktorí privolávali šťastie 
a nešťastia na svojich nájomní-
kov a spolubývajúcich. Modra-
nia povymýšľali stovky rozprá-
vok, ktoré sa viazali k rôznym 
udalostiam. Dnes máme mož-
nosť nahliadnuť aj do podkroví 
historických stavieb a pousmiať 
sa nad rozprávkou či povesťou, 

hoci nám nie je celkom jasné, 
prečo počujeme búchať vietor 
železnými dverami, keď práve 
nefúka, alebo dunivé kroky z po-

valy, na ktorej práve nikto nie je.
Zuzana TICHÁ, MsÚ

a Agáta PETRAKOVIČOVÁ
ŠIKULOVÁ, SNM-MĽŠ
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Ako hodnotia rok 2019 hasiči 
V uplynulom roku vykonali príslušníci Okresného Hasičského 
zboru v Pezinku na území okresu Pezinok a okresu Senec spolu 
736 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 13 
krát v okrese Pezinok a 160 krát v okrese Senec. Výjazdov k do-
pravným nehodám bolo spolu 210 (69 v okrese Pezinok a 141 
v okrese Senec). Technická pomoc - odstraňovanie spadnutých 
stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, čerpanie vody bola 
poskytnutá v 210 prípadoch. Pri úniku nebezpečných látok za-
sahovali hasiči z hasičskej stanice v Pezinku a v Senci 14 krát. 
Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili 
a zúčastnili sa 13 taktických a previerkových cvičení. 

Pri požiaroch vznikla priama ško-
da 518 640 €. Rýchlym a profe-
sionálnym zásahom uchránili ha-
siči pri požiaroch 5 585 600 €. 
Najviac požiarov vzniklo v jar-
ných a letných mesiacoch. Medzi 
časté príčiny vzniku požiarov pat-
ria aj naďalej vypaľovanie trávy 
a suchých porastov, spaľovanie 
odpadov a odpadkov, zakladanie 
ohňov v prírodnom prostredí.
Nemenej dôležitým oddelením 
okresného riaditeľstva je odde-
lenie požiarnej prevencie, kto-
ré vykonáva kontrolnú činnosť 
u právnických a fyzických osôb 
- podnikateľov, v obciach vo ve-
ciach zvereného výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pred po-
žiarmi, posudzuje projektové do-
kumentácie stavieb z hľadiska po-
žiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa 
kolaudačných konaní, prejednáva 
priestupky voči fyzickým oso-
bám a ukladá pokuty za porušenie 
predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi. Za obdobie roka 2019 
bolo vykonaných spolu 202 pro-
tipožiarnych kontrol, pri ktorých 
bolo zistených 962 nedostatkov. 
hlavným zameraním kontrol-
nej činnosti v uplynulo roku boli 
školy materské a základné a rôz-
ne školské zariadenia. V súvis-
losti s hlavným zameraním kon-
trolnej činnosti bolo vykonaných 

43 komplexných protipožiarnych 
kontrol a dve tematické protipo-
žiarne kontroly, pri nich bolo zis-
tených 655 nedostatkov. 
Pri kontrolách boli uložené 2 po-
kuty právnickým osobám a 2 blo-
kové pokuty občanom. V roz-
kaznom konaní boli občanom 
uložené dve pokuty. V oblas-
ti stavebnej prevencie (územ-
né, stavebné, kolaudačné kona-
nia) vydalo okresné riaditeľstvo 
1398 stanovísk. V obciach bolo 
v oblasti zvereného výkonu štát-
nej správy na úseku ochrany pred 
požiarmi vykonaných 8 komplex-
ných a 6 následných kontrol.
O tom, že profesionálni hasiči sú 
v dobrej fyzickej kondícii sved-
čia aj ich úspechy v krajskom 
kole v hasičskom športe, kde zís-
kali prvé miesto v celkovom po-
radí a postúpili na Majstrovstvá 
Slovenska v hasičskom športe. 
Príslušník okresného riaditeľstva 
Matej Šintal získal prvé miesto na 
Majstrovstvách Slovenska hasi-
čov v polmaratóne v Liptovskom 
Mikuláši v kategórii 40 rokov. 
V preventívno - výchovnej ob-

lasti okresné riaditeľstvo zabez-
pečilo rôzne akcie pre deti, mlá-
dež a verejnosť. V spolupráci 
s Dobrovoľným hasičským zbo-
rom Pezinok - mesto, Policajným 
zborom SR, Mestskou políciou 
Pezinok a Malokarpatským mú-
zeom v Pezinku boli zorganizo-
vané oslavy svätého Floriána – 
patróna hasičov, ktoré sa však pre 
nepriaznivé počasie uskutočnili 
v obmedzenom rozsahu. V prie-
behu celého roka vykonávali prí-
slušníci okresného riaditeľstva 
besedy so žiakmi spojené s ukáž-
kami práce hasičov a techniky 
a exkurzie na hasičských stani-
ciach v Pezinku a v Senci. Prís-
lušníci okresného riaditeľstva sa 
zúčastňovali aj besied s dôchod-
cami. 
Takýmito a podobnými akciami 
by sme chceli prispieť k informo-
vanosti detí a občanov o náročnej 
práci hasičov aj v roku 2020. Pro-
fesionálni hasiči prajú občanom 
v novom roku veľa zdravia, šťas-
tia, lásky a porozumenia a aby sa 
s hasičskou technikou stretávali 
iba na ukážkach, cvičeniach a sú-
ťažiach a aby pomoc hasičov po-
trebovali čo najmenej. 

pplk. Ing. Eva ORLICKÁ
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Nedarovať % z dane znamená nevyužiť príležitosť 
rozhodnúť, komu naše financie pomôžu
Aj tento rok máme príležitosť venovať percento z dane 
z príjmu právnických aj fyzických osôb. Prečo je dôležité 
tak urobiť sme sa rozprávali so správkyňou Nadácie Revia 
– Drahoslavou Finkovou. 

Čo považujete za najväčší prí-
nos tejto možnosti financova-
nia tretieho sektoru?
Veľmi často z rôznych strán po-
čúvame o tom, ako je dôležité, 
aby sa občania podieľali na sprá-
ve vecí verejných. Presviedčame 
sa o tom práve v tomto období. 
Po voľbách sa však niekedy zdá, 
že si politická reprezentácia skôr 
praje, aby sa občania práva roz-
hodovať radšej nedožadovali. 
Preto považujem možnosť veno-
vať % z dane za možnosť preu-
kázať, že rozhodovať chceme 
a že to vieme možno lepšie, ako 
si niektorí myslia. Ide o možnosť 
o to dôležitejšiu, že veľa podob-
ných už u nás vlastne ani nemá-
me. Navyše, môžeme sa pre-
svedčiť na vlastné oči, či naše 
peniaze boli využité tak, ako sme 
si predstavovali. Je tu ešte druhý 
dôležitý prínos. Filozofii dobro-
činnosti a darcovstva sa v našich 
končinách začína dariť len poma-
ly. Možnosť venovať % dane má 
aj významnú motivačnú úlohu 
naučiť nás vnímať, že niekto na-
šu pomoc potrebuje a my ju mô-
žeme poskytnúť. Najprv len per-
centom dane, ktoré až tak nebolí, 
veď daň bola tak či tak odvedená. 
Neskôr nás to hádam privedie aj 

k poskytnutiu pomoci, ktorá vy-
žaduje niečo si odrieknuť. To je 
podstatou darcovstva a dobročin-
nosti, myšlienok, ktoré sa snaží 
šíriť aj Nadácia Revia.
A čo by sa stalo, keby možnosť 
poskytovania % z dane nebola? 
Poskytnutie % z dane je veľmi 
dôležitým finančným zdrojom 
pre mnohé mimovládne organi-
zácie. Pre niektoré dokonca hlav-
ným zdrojom financií, ktorý im 
umožňuje naďalej aktívne rozví-
jať svoju činnosť, pomáhať skva-
litňovať náš život. Pritom najmä 
malé miestne alebo regionálne 
neziskové organizácie môžu mať 
na kvalitu nášho života význam-
ný pozitívny vplyv, a to nemusí 
ísť iba o veľké témy, ktoré tak ra-
dy využívajú televízne stanice vo 
svojich programoch.

Aký majú vôbec význam nezis-
kové organizácie?
Mimoriadny. Spájajú obyvateľov 
za určitým cieľom k spoločným 
činnostiam, vytvárajú pocit spo-
lupatričnosti v komunite. Pomá-
hajú zmysluplne vypĺňať voľný 
čas, vzdelávajú, podporujú za-
chovanie zdravia, ale aj aktivizu-
jú občanov k záujmu o veci verej-
né, dianie okolo nich, skvalitňujú 

život, suplujú štát v mnohých ob-
lastiach, najmä tej sociálnej, za-
chraňujú ľudské aj prírodné hod-
noty, chránia slabé a vylúčené 
skupiny a podobne. Tak prečo im 
nepomôcť, keď môžeme?

Ako Nadácia Revia použila fi-
nancie z tohto zdroja v roku 
2019 a ako plánuje využiť ich 
tento rok?
Na rozdiel od niektorých iných 
neziskových organizácií používa 
Revia väčšinu získaných zdro-
jov na rozvoj myšlienok dar-
covstva a dobrovoľníctva pros-
tredníctvom podpory projektov 
aktivizujúcich komunity nášho 
regiónu. Z nášho grantového 
programu a príspevkami podľa 
želaní darcov sme podporili 4 
hudobné festivaly a koncerty, 3 
projekty v oblasti športu a voľ-
ného času, rekonštrukciu 3 ob-
jektov, 4 projekty skvalitňujúce 
životné prostredie, 6 projektov 
zachovávajúcich kultúru, tradí-
cie a folklór, 3 projekty podporu-
júce zdravie a prevenciu a 1 pro-
jekt týkajúci sa vzdelávania. 
V Modre to bola podpora v su-
me 12 200 €. Podporili sme Deň 
Otvorených záhrad, odštartova-
nie tvorby novej komunitnej zá-
hrady, športovú činnosť senio-
rov JDS, tvorivé dielne seniorov 
v MsCSS, hry na chodníku pre 
základné školy, koncert pre ve-
rejnosť na Kráľovej, tradičné 

predvianočné Svetlo pre Kráľo-
vú. Prispeli sme tiež na obno-
vu fasády starej ľudovej školy 
na Kráľovej, k renovácii dreve-
ných lavíc v kostolíku Sv. Jána 
Krstiteľa na cintoríne, k vydaniu 
brožúrky starostlivosti o palia-
tívnych pacientov a na obnovu 
krojov pre folklórny súbor Mag-
dalénka.

Čo by ste povedali ľuďom, 
ktorí si myslia, že ich malá 
čiastka nič nezmení?
Aj malé príspevky môžu pomôcť 
k veľkým zmenám. Vážime si 
príspevok v akejkoľvek výške. 
Snažíme sa totiž prostriedky zís-
kané z % dane znásobiť o iné 
zdroje, ktoré získame od podni-
kateľov alebo veľkých inštituci-
onálnych darcov. V roku 2019 
sa nám podarilo každé 1 euro 
od malých darcov zhodnotiť až 
9-násobne o iné finančné zdroje, 
vecné dary alebo dobrovoľnícky 
vklad. A to je predsa skvelé vy-
užitie hoci aj malého príspev-
ku, či nie? Takýmto spôsobom 
tiež umožníme tým, čo sa neve-
dia rozhodnúť, či podporiť rad-
šej šport alebo vzdelávanie detí, 
zdravie či kultúru, aby prispel 
viacerým súčasne. Práve Revia 
ako komunitná nadácia cez svo-
je programy a aktivity to dokáže 
zabezpečiť. Tak to využite a ve-
nujte svoje percento.
 (lf, red)

Ako poukázať 2% (3%) 
Krátky návod pre zamestnancov 
Do 15. 2. 2020 sme ako zamest-
nanci požiadali svojho zamestná-
vateľa vykonanie ročného zúčto-
vania zaplatených preddavkov na 
daň. Požiadajte zamestnávateľa, 
aby vám vystavil tlačivo Potvr-
denie o zaplatení dane. Z tohto 
Potvrdenia si viete zistiť dátum 
zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z vašej zaplatenej dane - to 
je maximálna suma, ktorú môže-
te v prospech prijímateľa pou-
kázať, ak ste v roku 2019 neboli 

dobrovoľníkom alebo dobrovoľ-
nícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť 
minimálne 3 €,
b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak 
ste v roku 2019 odpracovali dob-
rovoľnícky minimálne 40 hodín 
a získate o tom Potvrdenie od or-
ganizácie/organizácií, pre ktoré 
ste v roku 2019 dobrovoľnícky 
pracovali.
Vyberte si jedného prijímateľa zo 
Zoznamu prijímateľov 2% na rok 

2020. Prečítajte si pozorne celé 
Vyhlásenie. Údaje o vami vybra-
tom prijímateľovi napíšte do Vy-
hlásenia spolu so sumou, ktorú 
mu chcete poukázať. Ak chcete 
oznámiť prijímateľovi, že ste mu 
Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrt-
nite v tlačive príslušný súhlas so 
zaslaním vašich údajov (meno 
a adresa… Nie však poukázaná 
suma) – novinka od roku 2016! 
Obe tieto tlačivá, teda Vyhláse-
nie spolu s Potvrdením, doručte 
do 30.04.2020 na príslušný da-
ňový úrad. Ak ste poukázali 3% 
z dane, povinnou prílohou k Vy-
hláseniu a Potvrdeniu o zapla-

tení dane je aj Potvrdenie o od-
pracovaní minimálne 40 hodín 
dobrovoľníckej činnosti. Daňo-
vé úrady majú 90 dní od splnenia 
podmienok na to, aby previedli 
vaše 2% (3%) v prospech vami 
vybraného prijímateľa. Postup 
krokov pre fyzické osoby, ktoré 
si sami podávajú daňové prizna-
nie a pre právnické osoby nájdete 
tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/
ako-mam-poukazat-2-z-dane/.
Zoznam prijímateľov percent 
z dane nájdete na www.notar.sk.

(red., zdroj: 
www.rozhodni.sk)
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Jubilanti zvučných mien
Modra. Mesto vína a keramiky... Takto zvyčajne začína opis náš-
ho mesta. Sme mestom s jedinečným nádychom, sme aj mestom 
mnohých známych mien. Či už siahneme do dávnej minulosti 
alebo do dnešnej prítomnosti. V uplynulých dňoch oslávili svoje 
krásne životné jubileá hneď dvaja z našich. Z osobností spätými 
s malebným mestom pod Malými Karpatmi, ktoré denne núka 
inšpiráciu pre tvorbu i život. Blahoželáme odborníkovi na vína 
profesorovi Fedorovi Malíkovi a rovnako si s úctou pripomína-
me aj narodeniny básnika pána Jožka Mihalkoviča. 

Fedor Malík (75)
„Enológ, biotechnológ, skúsený 
svetobežník, cestovateľ, vášnivý 
kuchár. hlava rodiny, ktorá stojí 
za každým vážnym rozhodnutím 
a udáva svetový trend nášmu vi-
nárstvu“, píše sa na oficiálnej in-
ternetovej stránke rodinnej firmy 
Fedor Malík a syn. A doplníme. 
Profesor Malík je aj dlhoročným 
uznávaným vysokoškolským pe-
dagógom, ale i nevyčerpateľným 
zdrojom rozprávania a zážitkov. 
Je spisovateľom, autorom mno-
hých odborných a cestopisných 
kníh. Na svojich cestách po sve-
te načerpal zážitky, spoznal mno-
hých priateľov a priniesol si gas-
tronomické zážitky, o ktorých 
sa rád delí vo svojich knihách. 
Fedor Malík vie poradiť, precí-
tiť a je aj bravúrnym rozpráva-
čom. Je držiteľom niekoľkých 
významných ocenení. Posledné 
roky je aj spolupracovníkom re-
dakcie Modranské zvesti a Rá-
dia Modra. Pán profesor, želáme 
vám mnoho zdravia a šťastia do 
ďalších rokov života. Nech sú 
vaše dni ešte dlho naplnené živo-
tom spojeným s vínom a s dob-
rým jedlom. 

Jozef Mihalkovič (85)
Básnik a prekladateľ. Pochádza 
z Veľkých Kostolian. Mihalkovič 
je známy ako zakladateľ trnavskej 

skupiny básnikov „konkretistov“ 
spolu s Ľ. Feldekom, J. Stachom 
a J. Ondrušom. V roku 2015 pre 
agentúru TASR povedal: „Ne-
verím tomu, že sa poézia nečíta. 
Viem o čom hovorím, vo Francúz-
sku napríklad nikdy nevychádzalo 
toľko poézie ako teraz. Myslím si, 
že aj ctitelia a prívrženci nových 
komunikačných techník sa časom, 
prinajmenšom časť z nich, vráti 
k čítaniu. Nijaký derivát interne-
tu, nech akokoľvek modifikova-
ný, nenahradí bezprostrednosť či-
tateľského či osobného kontaktu. 
Básne sa neprestanú čítať a písať 
dovtedy, kým sa budú ľudia do-
rozumievať vo svojom jazyku”. 
V oblasti kultúry pôsobil nielen 
ako básnik. Bol i prvým riadite-
ľom Múzea Ľ. Štúra v Modre. 
Neskôr bol redaktorom vydava-
teľstva Slovenský spisovateľ, re-
daktorom literárnej redakcie Čs. 
rozhlasu v Bratislave, zástupcom 
vedúceho redaktora Revue sve-
tovej literatúry, redaktorom časo-
pisu Romboid, redaktorom vyda-
vateľstva Slovenský spisovateľ. 
V 90. rokoch 20. storočia pracoval 
v Národnom literárnom centre. 
Jozef Mihalkovič je autorom via-
cerých básnických zbierok a esejí. 
Za svoju tvorbu získal viacero vý-
znamných ocenení a uznaní. Maj-
stre, prajeme vám ešte veľa zdra-
via a životného elánu. (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

Čínština v Modre
Presvedčiť sa o tom, že v Modre 
sa dá naučiť čokoľvek sa môže-
me u mladého Modrana sinológa 
Mgr. Michala Bútora. Svoj život 
sa rozhodol zasvätiť čínskej kul-
túre, histórii, dovozu a prevádz-
kovaniu čajovne v historickom 
centre Bratislavy a v neposled-
nom rade vás Mišo naučí po čín-
sky. už od študentských čias na 
vysokej škole sa venuje tlmoče-

niu z čínskeho jazyka a jeho vý-
učbe. Ak sa chcete ponoriť do 
tajov tohto jedinečného jazy-
ka a znakového písma, Michal 
čoskoro otvára kurz čínštiny pre 
začiatočníkov všetkých veko-
vých kategórií.
Všetky podrobné informácie 
získate na telefónnom čísle 0904 
175 269 alebo emailom na mi-
chalbutor@gmail.com. (red)
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Redakčné uzávierky
Materiály do pripravovaných vydaní prijímame 
vždy do dňa uzávierky, v  stanovenú stredu do 
12.00 h. Kontakt: zvesti@mediamodra.sk. 

Redakčné uzávierky Modranských zvestí v roku 
2020:

(prípadná zmena termínov bude včas oznámená)

15. 7.

15. 1.

19. 8.

19. 2.

16. 9.

18. 3.

14. 10.

15. 4.

11. 11.

13. 5.

9. 12.

17. 6.
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Tichá spomienka
Dňa 26. 1. 2020 uplynulo 17 rokov od smrti našej 
milovanej mamičky, babičky a prababičky hele-
ny Peškovej. S láskou v srdci spomína celá ro-
dina.

S láskou spomíname
Dňa 26. 1. 2020 uplynulo14 rokov čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a starý otec Jozef 
Slovák. S láskou spomína smútiaca rodina.

Spomíname
Dňa 24. 2. 2020 uplynuli dva roky 
od úmrtia nášho drahého Ladisla-
va Lančariča. S láskou spomínajú 
manželka, deti, vnúčence a ostat-
ná rodina. „Lacko, chýbaš nám, 
stále viac“. Zároveň si pripomína-
me 14. výročie úmrtia otca, dedka 
a pradedka Michala Šimečka. Kto ste ich poznali, venujte im prosím 
tichú spomienku. Spomína Zuzana Lančaričová

Tichá spomienka
Dňa 19. 2. 2020 sme si pripomenuli 15. výročie 
úmrtia nášho drahého Dominika haláska. Venujte 
mu tichú spomienku. Spomína smútiaca rodina.

Spomíname
„Možno hviezdy nie sú hviezdy, ale iba otvory 
v nebi, cez ktoré prúdi láska našich blízkych zo-
snulých, svieti na nás a oznamuje nám, že sú v ne-
bi šťastní...“ Dňa 13. 2. 2020 sme si pripomenu-
li 20 rokov od odchodu milovaného manžela, otca 
a dedka Karola Somorovského do večnosti. Dobrí ľudia nikdy sku-
točne neumrú. Aj keď odídu z tohto sveta, to podstatné čo sme na 
nich milovali tu zostane navždy v našich srdciach. O tichú spomien-
ku v modlitbe prosia a ďakujú manželka a dcéry s rodinami. 

Uzávierka 
v marci

Redakčná uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 18. 
3. 2020. Materiály prijímame do 
12.00 hodiny.  (red)

Riadková inzercia
 z Prenajmem garáž na mesiac 

za 50 €. Tel.: 0908 152 030
 z Poradenstvo v oblasti žia-

dosti o pripojenie alebo zmenu 
elektrického odberného miesta, 
vypísanie žiadosti, posúdenie 
veľkosti hlavného ističa, posú-
denie tarify, vybudovanie prí-
pojky a montáž elektromerové-
ho rozvádzača.
 Tel.: 0905 511 451

 z Odborná inštalácia kuchyn-
ských elektrických spotrebičov, 
zapojenie indukčných varných 
dosiek kvalifikovanou osobou 

s následným potvrdením záruky.
Tel.: 0905 511 451

 z Predám vinohrad, 24 á, rajón 
Grefty – svätovavrinecké.

Tel.: 0902 232 377

PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 - 17.30

predaj a servis

...........................................................................................

ŠTÚROVA 69 
Modra (NÁMESTIE)

VAJANSKÉHO 1
Modra (NEMOCNICA)

O T G M NP I E I I
opka a hodinky

kontakt: 033 647 50 88

Využite kvalitné služby za nízke ceny

STÁLE SA HĽADÁ DYGERČEK! 
Prosím, pomôžte nám

ho nájsť! 

Pred pol rokom sa stra�l 
v Modre pri Lidli. Môže 

byť aj v okolitých
obciach.

Je bielo-tmavošedej farby. 

ĎAKUJEME. Odmena istá.
Kontakty: 0907 157 216
                  0903 263 604

117,60 €
66 €

42 €

16 €

198 €

33,60 €
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Vedieť odísť
Nová kniha novinára Jozefa Sitka
Ide o autentický príbeh z dra-
matického života hlavnej po-
stavy. Plného mnohých náhod 
a paradoxov, nečakaných šťast-
ných vzostupov a následne i str-
mých pádov v jej rozporuplnej 
kariére. Príbeh má aj cennú hod-
notu navyše, keď autor výstižne 
a v skratke opísal i historické po-
zadie tohto výnimočného deja. 
Vhodne zobrazil aj mnohé zná-
me i neznáme postavy – očitých 
svedkov týchto chmúrnych uda-
lostí, veľkých zvratov a nástrah 
našej minulosti od roku 1939 až 
po dnešok. Obsah knihy možno 
pokojne charakterizovať úryv-
kom z nej: „V neslobode je ťaž-
šie žiť ako z nej utiecť a emig-
rovať. Vždy sa v nej nájde viac 
zradcov než hrdinov, ale najviac 
divákov. Odolať pokušeniu zla 

je veľká sila, vzoprieť sa však 
násiliu ešte väčšia“.
Mgr. Jozef Sitko. Pôvodným po-
volaním zubný laborant. už ako 
sedemnásťročný fáral dva ro-
ky v Jáchymovskej bani spolu 
s obeťami režimu aj zločincami. 
V roku 1966 promoval na Filo-
zofickej fakulte uK – odbor no-
vinárstvo. V rokoch 1968-69 bol 
komentátorom denníka Smena. 
hneď na to bol krátko editorom 
v týždenníku Expres. Z oboch 
redakcií ho režim vyhodil a za-
kázal mu publikovať. Potom 
až do roku 1989 sa zamestnal 
v Zberných surovinách a v ďal-
ších dvoch podnikoch. Po páde 
komunizmu založil týždenník 
Slobodný piatok a stal sa jeho 
šéfredaktorom. V rokoch 1993-
94 pracoval ako riaditeľ tlačové-

ho odboru a poradca prezidenta 
SR Michala Kováča. Následne 
sa stal konateľom denníka Prá-
ca. Založil Nadáciu Slovak Gold 
a štrnásť rokov bol jej výkon-
ným prezidentom. V roku 1991 
získal hlavnú novinársku cenu 
Literárneho fondu SR a za celo-
životnú publikačnú činnosť ho 
v roku 2000 vyznamenal prezi-
dent Rudolf Schuster Pribino-
vým krížom III. triedy. Titul Ve-
dieť odísť je už jeho 6. kniha. To 

sú najdôležitejšie časti života Jo-
zefa Sitka, ktoré reflektuje aj vo 
svojej najnovšej knižke Vedieť 
odísť alebo Keď pravda nudí 
a lož zabáva (Forum sapientiae, 
2019). Kniha zaznamenáva širo-
ký okruh spomienok autora, od 
vojnových rokov – s dôrazom na 
vykreslenie nevšedných drama-
tických osudov jeho rodiny, cez 
tragikou nasýtené nezákonné 
päťdesiate roky s individuálnym 
autorovým osudom, nádejné 
obdobie dubčekovskej obrody 
spoločnosti v šesťdesiatych ro-
koch, udusené okupáciou piatich 
„bratských“ armád v roku 1968 
a následnou normalizáciou, až 
po politický prevrat v novembri 
1989 a zložitý politický a spo-
ločenský vývoj na Slovensku 
s autorovými autentickými zá-
žitkami a skúsenosťami s promi-
nentmi slovenského politického 
a verejného života.

(red, Artforum a Martinus)

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

Výročná členská schôdza modranských turistov
V posledný januárový deň sa konala výročná členská schôdza 
Modranského turistického spolku (MTS). Na úvod prečítala 
O. Pastuchová program schôdze, ktorý bol prítomnými jedno-
myseľne schválený. Z celkového počtu 100 členov sa schôdze 
zúčastnili takmer tri štvrtiny. Privítali sme aj nášho najstaršie-
ho a stále čulého turistu Milana Ružeka.

Predsedníčka MTS E. Solgo-
vá podrobne vyhodnotila prá-
cu MTS za rok 2019 v ročnej 
správe. Okrem iného spomenu-
la účasť v alegorickom sprie-
vode na Vinobraní, na výstave 
„história športu v Modre” sme 
mali samostatný panel, kde bola 
zdokumentovaná história turis-
tických spolkov v Modre.
Úspešné boli zájazdy v máji, 
kedy sme navštívili Slovenský 
Raj a v auguste to bola Banská 

Štiavnica a jej okolie. Okrem 
pravidelnej víkendovej turistiky 
sme sa zúčastnili aj akcií, ktoré 
organizuje mesto Modra – na-
pr. jarné upratovanie, súťaž vo 
varení kapustnice a pod. Na zá-
ver poďakovala členom za spo-
luprácu pri organizovaní jed-
notlivých podujatí, za finančný 
príspevok vo forme 2 % z daní, 
ako aj za aktívnu účasť na tu-
ristických pochodoch a vytvá-
raní dobrých vzťahov v kolektí-

ve. O hospodárení s finančnými 
prostriedkami informovala po-
kladníčka MTS. Všetky dokla-
dy sú prístupné, evidencia sa 
vedie podrobne a správne.
Na schôdzi bolo schválené pri-
jatie dvoch nových členov, ktorí 
si podali prihlášky do MTS. Zá-
roveň vyradila z evidencie čle-
nov, ktorí o to požiadali alebo 
nezaplatili viac rokov členské 
známky. V diskusii poďakova-
li členovia Ing. Lubošovi hube-
kovi, ktorý venuje plánovaniu 
pešej turistiky veľa času a ener-
gie, E.uherčíkovej za vzorné 
vedenie kroniky, V.Gavorní-
kovej za spoluprácu s média-
mi. Jednodňové výlety sa budú 
plánovať priebežne počas roka. 
Tajomníčka MTS pripomenu-
la možnosť poukázať finančný 
príspevok – 2% z daní na čias-
točné pokrytie nákladov MTS.
S plánom pešej turistiky na rok 
2020 oboznámila prítomných 
D. Klúčiková. Spomenula nie-
ktoré akcie, ktoré sa už tradične 
opakujú každý rok, napr. Novo-
ročné stretnutie na Veľkej ho-
moli, otvorenie turistickej sezó-
ny na Košarisku – 21. 3. 2020, 

Veľkonočný výstup na najvyšší 
vrch Malých Karpát – Záruby – 
13. 4., výstup na Vysokú v M. 
Karpatoch – 1. 5. 2020, Mod-
ranský okruh po Ivanových la-
vičkách – 11. 7. 2020 a ďalšie. 
Podrobnejší plán pešej turisti-
ky, ako aj aktuálny plán víken-
dovej turistiky je umiestnený 
vo vývesnej tabuli, ktorá sa na-
chádza oproti pošte.
Viac informácii podala o pri-
pravovanom 5-dňovom zájazde 
do Národného parku Broumov-
sko, ktorý leží v severovýchod-
nej časti Čiech. Príroda tu vy-
tvorila rozsiahle skalné mestá 
– Teplické a Adršpašské skla-
ly, Broumovské steny, Krížový 
vrch a Ostaš.
Po oficiálnej časti a malom po-
hostení sa rozprúdila diskusia 
už v užších kruhoch.
Ak by sa niekto opýtal, čo nám 
dáva turistika, odpoveď by bola 
jednoduchá:
Turista je človek slobodný, 
smelý, veselý, ochotný pomá-
hať a zdolávať prekážky.
A to je aj naše krédo.

Veronika GAVORNÍKOVÁ, 
MTS
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Za Jána a Martinu, za slušnú krajinu
Modra ako jedno z viac než 60 
miest Slovenska sa pripojila k ce-
lonárodnej spomienke na zavraž-

deného investigatívneho noviná-
ra Jána Kuciaka a jeho snúbenicu 
Martinu Kušnírovú. Pred dvo-

ma rokmi 21. 2. 2018 
zomreli násilnou smr-
ťou. 
Pietne spomienkové 
stretnutie v Modre pri-
pravilo Presahy o.z. 
v spolupráci s inicia-
tívou Za slušné Slo-
vensko a Kolektívom 
Pezinok a Modra. Slo-
va sa ujal rozhlasový 
dramaturg Ján Skle-
nár a pozvanie k mik-
rofónu prijala mod-
ranská evanjelická 
farárka Eva Oslíková 
a novinárka a režisérka 
Zuzana Límová. Mi-
nútou ticha si účastníci 
stretnutia, medzi iný-

mi aj primátor Juraj Petrakovič 
s manželkou a desiatkou ďalších 
Modranov, uctili pamiatku oboch 
mladých ľudí. 
V rámci spomienky bola v Mo-
odra Galérii odpremietaná Reak-
cia umelcov, ktorí vo vizuálnych 

dielach vyjadrili názor na uda-
losti na Slovensku po smrti Jána 
a Martiny. Prítomní mohli zane-
chať svoj odkaz na obraze Jána 
a Martiny. 
Program pokračoval v susednom 
Pezinku diskusiou so známym 
psychiatrom Jozefom haštom na 
tému spoločenská trauma a kon-
certom skupiny Modré hory. (jk)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

Život v Lýceu na Dolnej ulici

5. 3., 19.00 - 21.00 h: Piplačky - 
začíname s plstením
Voľakedy to boli páračky, dnes 
vás pozývame na piplačky s vl-
nou, nitkami, látkami, farbami, 
s ihlicami, háčikmi, uzlíkmi. Bu-

deme sa piplať spoločne. Dobro-
voľné vstupné.

14. 3., 10.00 -16.00 h: Grafický 
workshop – hĺbkotlač
Celodenný workshop pre dospe-
lých a staršie deti. Vhodný pre ľu-
dí bez predošlej skúsenosti, ako aj 
pre mierne pokročilých. Na výber 
budete mať jednu z klasických 
grafických techník – suchá ihla, 
lept, akvatinta. Kurzom vás bu-

de sprevádzať výtvarník a lektor 
Andrej Frič. Príďte si užiť príjem-
nú atmosféru a odniesť si vlastnú 
grafiku. Cena kurzu: 60 eur. Maxi-
málny počet účastníkov je 6. Pri-
hlášky: lyceum@presahy.sk.

17. 3. o 19.00 h.: Moodre Reči 
„Malý veľký tresk” 
RNDr. Peter Kaliňák, Phd. zrozu-
mitelne priblíži najvýznamnejšie 
objavy časticovej fyziky a expe-

riment Alice na urýchľovači LhC 
v Cerne. Nepotrebujete žiadne 
špeciálne znalosti, stačí zveda-
vosť. Dobrovoľné vstupné.

28. 3., 10.00 - 16.00 h. Grafický 
workshop – linoryt
Rezervácie a prihlášky na lyce-
um@presahy.sk.

V pracovných dňoch vás členovia 
OZ Presahy radi uvítajú v štýlo-
vom coworkingu. Viac informácií 
na čísle 0905 102 695, alebo lyce-
um@presahy.sk. (red)

Ochutnávka Vitis aurea 2020
Spolok vinohradníkov a vinárov Vincúr v spolupráci s Mestom 
Modra vás pozývajú na tradičnú verejnú degustáciu ocene-
ných vín v súťaži Vitis aurea. Tohtoročná ochutnávka a bude 
konať v dňoch 27. a 28. marca v priestoroch Kultúrneho domu 
Ľ. Štúra Modra na Sokolskej 8. Ochutnať vína budete môcť 
v oba dni v čase od 14.00 do 21.00 hodiny. 

Slávnostné odovzdávanie oce-
není sa uskutoční v piatok 27. 3. 
o 16.00 h. udelené budú nasle-
dovné ocenenia: Šampión – naj-
vyššie ohodnotené víno v každej 
kategórii, Cena potravinárskej 
komory Slovenska, Cena pred-

sedu BSK, Cena primátora Mod-
ry, Modrý škrabák prof. Malíka, 
Cena EVIRS, Cena firmy ASRA, 
Cena riaditeľky SOŠVO Mod-
ra, Cena Malokarpatskej vínnej 
cesty a Cena Malokarpatskej tu-
ristickej informačnej kancelárie. 

Predsedníctvo jubilejného 20. 
ročníka súťaže tvorí prezident 
prof. Fedor Malík, riaditeľ súťaže 
Ing. Vladimír Sodoma a členovia 
Ing. Miroslav Dudo, JuDr. Artúr 

Soldán, Vincent Jakubec a Juraj 
Štiglic. 
Verejnej ochutnávke bude pred-
chádzať odborná degustácia, kto-
rá sa uskutoční 5. marca v reštau-
rácii Starý dom pod odborným 
vedením enológa prof. Fedora 
Malíka. (red)
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Fašiangová Modra
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Kultúra v roku 2019 
Rok 2019 hodnotíme v Kultúrnom centre ako veľmi dobrý a vy-
rovnaný. Podarilo sa nám úspešne zrealizovať všetky napláno-
vané podujatia ako sú Fašiangy, Kráľovské hodovanie, Modran-
ský piknik, Kultúrne leto, Vinobranie či Vianočné zastavenie. 
Uplynulý rok bol však výnimočný pre Mestskú knižnicu, ktorá 
po prvý raz spustila on-line knižničný katalóg a pre Kino Mier 
Modra, ktoré navštívilo takmer 17 000 divákov! 

Jedinečné zážitky 
Každý rok sa snažíme pripraviť 
pre obyvateľov z Modry a oko-
litých obcí niečo nové, zaujať 
širšie publikum a ponúknuť je-
dinečný a originálny program 
s dôrazom na tradície a špecifi-
ká nášho regiónu, ale aj niečo zo 
sveta súčasnej kultúry a umenia. 
Medzi tie nezabudnuteľné oka-
mihy a zážitky tohto roka do-
zaista patril koncert ženského 
orchestra z ďalekého Afganista-
nu – Zohra, ktorý sa uskutočnil 
15. júla v Nemeckom evanjelic-
kom kostole. Členky súboru pat-
ria medzi prvé ženy vo svojich 
rodinách i celej krajine, ktoré 
za posledných 30 rokov študo-
vali hudbu. Výnimočný koncert 
sme organizovali v spolupráci 
s Festivalom Pohoda. Najväč-
ším a najnavštevovanejším tra-
dičným kultúrnym podujatím 
v našom meste je Modranské 
vinobranie, ktoré bolo v roku 
2019 označené ako jedno z naj-
úspešnejších za posledné roky. 
Okrem hudobných hviezd ako 
I.M.T. Smile, Korben Dallas či 
Tata Bojs sme predstavili opäť 
širokú zmes hudobných žánrov 
od ľudovej hudby cez alternatív-
ny rok či hip-hop (výborný Gleb 
prilákal do Komunitnej záhrady 
množstvo mladých ľudí). V roku 
2019 sa netradične na Vinobra-
ní predstavil aj chrámový zbor 
zo susedného Pezinka Ad una 
Corda a pre najmenších sme 
pripravili špeciálny detský kon-
cert. V našej celoročnej drama-
turgii malo tento rok výnimoč-
né miesto aj podujatie 89 – Ty, 
ktoré realizujeme v spolupráci 
s kníhkupectvom Artforum Pez-
inok. Pri príležitosti 30. výročia 
Nežnej revolúcie sme pripravili 
zaujímavé filmové projekcie, li-
terárne diskusie, výstavu, diva-
delné predstavenia pre stredné 
školy i dospelú verejnosť (le-
gendárne Divadlo na tahu). Na-

še pozvanie prijal aj jeden z kľú-
čových aktérov novembra 1989, 
český hudobník, skladateľ, ob-
čiansky aktivista a niekdajší 
politik Michael Kocáb, ktorý 
v piatok 22. 11. v modranskom 
kine diskutoval s Michalom Ka-
ščákom a zaspieval si niektoré 
skladby Pražského výběru s vý-
bornými Karpatskými chrbát-
mi. Bol to nezabudnuteľný večer 
a krásna oslava slobody. 

Modernejšia knižnica 
Mestská knižnica sa v roku 2019 
výrazne posunula smerom k mo-
dernizácii služieb. Sme veľmi 
radi, že sa nám podari-
lo sprístupniť prvú úro-
veň on-line knižničné-
ho katalógu. Nájdete 
v ňom cca 9 300 kníh 
– literatúru pre deti, 
mládež, beletriu pre do-
spelých a časť odbor-
nej literatúry. Katalóg 
zatiaľ slúži iba na pre-
hliadanie knižničného 
fondu. Postupne bude-
me sprístupňovať ďal-
šie funkcie, ako sú ak-
tívna práca so svojim 
kontom, predĺženie ale-
bo rezervácia knihy on-
-line. Ak si chcete založiť svoje 
konto, zájdite prosím do knižni-
ce, vyplníme s vami novú pri-
hlášku (link na katalóg: https://
kniznica.kcmodra.sk/). V uply-
nulom roku knižnica doplnila 
aj vybavenie kancelárie pre ma-
ximálne efektívnu digitalizáciu 
(tri PC s čítačkami čiarových 
kódov a nový počítač all in one 
na obsluhu klientov), čo nám po-
mohlo zrýchliť proces elektroni-
zácie knižničného fondu. 

Výnimočný rok pre kino 
uplynulý rok bol mimoriadne 
úspešný aj pre naše kino. Je-
ho návštevnosť výrazne vzrást-
la a cestu k nám si našlo až 16 

939 divákov (nárast o 4 461). 
Opäť sme investovali aj do bu-
dovy kina. Na celom objekte 
sme vymenili okná a vstupné 
dvere. Sme veľmi radi, že náv-
števníci sa k nám pravidelne 
vracajú. Vďaka nim sú mnohé 
predstavenie vypredané. V roku 
2019 sme celkovo odohrali 393 
predstavení. Našich divákov ne-
tvoria len obyvatelia Modry, ale 
stále viac k nám chodia aj oby-
vatelia z okolitých obcí a zo su-
sedného Pezinka. Program kina 
sa snažíme pripraviť čo najpes-
trejší. Okrem komerčných titu-
lov si u nás nájde svoje aj nároč-
ný divák vo filmovom klube K4, 
či v prehliadkach Scandi, Cre-
me de la creme, Febio fest, BE-
2Can a v Projekte 100. Stálicou 
v našom programe sú umelecké 
dokumenty zo série umenie na 
plátne. Pre priaznivcov adrenalí-
nu sme priniesli festivaly Expe-
dičná kamera a Snow film fest. 
Pravidelne sme organizovali aj 
školské predstavenia. V auguste 

sme úspešne odpremietali letné 
kino v našom mestskom „amfí-
ku“ na nádvorí historickej rad-
nice. 

Kontinuita je dôležitá 
K 1. aprílu 2020 príde k zme-
ne vo vedení Kultúrneho cen-
tra. Marcela Kvetková, ktorá 
je od septembra 2015 riaditeľ-
kou, odchádza a vedením bude 
poverený dramaturg Ján Skle-
nár. Dovoľte nám preto malé 
ohliadnutie za poslednými rok-
mi. Prvé dva roky sme sa ve-
novali najmä profesionalizácii 
kľúčových celomestských pod-
ujatí, zlepšili sme ich drama-
turgiou, vizuál, ich propagáciu, 

nanovo sme skoncipovali dra-
maturgiu i vizuál vinobrania so 
snahou posilniť vinohradníc-
ke tradície. Zmenili sme názov 
organizácie a snažili sa posil-
niť jeho identitu, aby nás náv-
števníci i partneri vnímali ako 
otvorenú kultúrnu organizá-
ciu. Dramaturgiu sme otvori-
li aj kvalitnej súčasnej kultúre 
a umeniu. Začali sme sa viac 
venovať školám a prinášať im 
kvalitnú divadelnú a literárnu 
kultúru. Čoskoro sme si uvedo-
mili, že je mimoriadne dôležité 
investovať do budovania infraš-
truktúry, aby dokázal kultúrny 
dom a kino slúžiť svojmu úče-
lu aj v budúcnosti. Opravili sme 
schody a strechu kultúrneho do-
mu, investovali sme do kina, 
vymenili sme sedenie a zmo-
dernizovali kinosálu, opravili 
kanalizáciu a vymenili okná na 
celom objekte. Svojpomocne 
sme upravili a zjednotili vstup-
né priestory a sály kultúrneho 
domu, doplnili sme infosystém 

a čiastočne technické vybave-
nie KD, ktoré je však stále nie 
je dostatočné. Veľa práce sme 
investovali do Mestskej knižni-
ce, z jej fungovania a moderni-
zácie ideovej i priestorovej má-
me obrovskú radosť. Veríme, že 
Kultúrne centrum sa výrazne 
podieľa na dobrom mene a ob-
raze nášho mesta a že nás, mi-
lí diváci, budete aj naďalej tak 
fantasticky podporovať. Všet-
kým združeniam, školám, part-
nerom i nášmu zriaďovateľovi 
ďakujeme za výbornú spoluprá-
cu a tešíme sa na ďalšie spoloč-
né projekty a zážitky. 

Marcela KVETKOVÁ, 
KC Modra 
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27. ročník hádzanárskeho plesu
V sobotu 25. januára sa okrem 
turnaja v športovej hale usku-
točnilo ešte jedno dôležité há-
dzanárske podujatie. V kultúr-
nom dome Ľudovíta Štúra sa 
konal už 27. ročník hádzanár-
skeho plesu. Okrem spevu, tan-
ca a výbornej zábavy sme ma-
li v tento večer ešte jednu milú 
povinnosť. A to ocenenie tých 

najlepších a najšikovnejších 
hráčov a hráčky uplynulej se-
zóny. Oceneným blahoželáme.
Najlepší hráč v kategórii talent 
roka dievčatá: Kristína Guľo-
vá, talent roka chlapci: Toman 
Kubík, mladšie žiačky: So-
fia Vargová, mladší žiaci: Má-
rio Mišových, staršie žiačky: 
Martina Redekyová, starší žia-

ci: Šimon Oravec, mladší do-
rastenci: Filip Tománek, starší 
dorastenci: Michal Frno, muži: 
Matúš Jurikovič, tréner roka: 
Vladimír Lackovič, špeciálna 
cena za rozvoj modranskej há-
dzanej: Daniel Bartoš.
 (lac, red)

Liečivé 
karate pre 
všetkých

4. 2. 2020 sme začali Kurz ka-
rate pre rodičov, starých rodičov 
a pre všetkých Modranov. Kurz 
prebieha každý utorok od 18.00 
do 19.30 hod v Centre voľné-
ho času v Modre. Cieľom kur-
zu je naučiť sa správne dýchať, 
odstrániť alebo zmierniť bolesti 
chrbtice a kĺbov. Posilniť svaly 
a šľachy na celom tele, naučiť 
sa vygenerovať energiu, odbúrať 
stres a načerpať pozitívnu ener-
giu takú potrebnú pre náš uponá-
hľaný život.
Kurz je vhodný pre každého. Na 
kurze sa učí ako je možné využiť 
karate, aby nás liečilo a tiež aby 
nám pomohlo byť stále v poho-
de.
Ďalšie informácie: www.kara-
teklubmedved.sk, karateklub-
medved@gmail.com
alebo u predsedu klubu Petra 
Macinského, tel.: 0903 444 721.

(red)

Petang seniorov baví
Jednota dôchodcov Sloven-
ska v Modre usporiadala súťaž 
o najlepších petangových hrá-
čov JDS Modra v roku 2019. 
hralo 11 senioriek a 10 senio-
rov systémom každý s každým, 
jar a jeseň. Pri príležitosti fa-
šiangového posedenia v klube 
jednoty sa uskutočnilo vyhod-
notenie tejto súťaže. Odovzda-
né boli medaily a diplomy.

Štépánka Mrázová: 20, 15, 5, 
30
František Mráz: 18, 17, 1, 34
Mária hýllová: 20, 13, 7, 26
Dušan Kozák: 18, 13, 5, 26
Anna Filipová: 20, 13, 7, 26
Ľubomír Šebo: 18, 10, 8, 20

V roku 2020 bude hra pokra-
čovať v rovnakom formáte. 
Začiatok sa odvíja od počasia, 

no naplánovaný je na ponde-
lok 16. marca o 15.00 h. Zá-
ujemcovia sa môžu prihlaso-
vať v klube seniorov. hracie 
dni: pondelok, streda, štvrtok 
a podľa dohovoru aj v sobo-
tu. Ostatné turnaje v rámci pe-
zinského okresu budú známe 
priebežne. Seniori radi medzi 
seba prijmú aj nových hráčov, 
ktorí si chcú vyskúšať túto hru 
v kolektíve.
 (red, vmr)

Štatistické zisťovanie
Štatistický úrad SR navštívi 
takmer 7-tisíc slovenských do-
mácností vo všetkých regió-
noch v rámci realizácie zisťo-
vania o príjmoch a životných 
podmienkach domácností - Eu 
SILC 2020. Cieľom je získať 
podklady pre komplexný obraz 
o chudobe, sociálnom vylúčení 
a životných podmienkach v ce-
lej EÚ. V tomto roku sa zber 
údajov uskutoční v 6 939 ná-
hodne vybraných domácnos-
tiach v 399 obciach či mestách 
SR, v priebehu nasledujúcich 
týždňov až do 17. júla 2020. 
„Získané údaje budú podkla-
dom pre nové dáta na národnej 
úrovni ako aj na úrovni EÚ. Vý-
sledky tohto zisťovania odborní-
ci používajú na analýzy životnej 
úrovne obyvateľstva a na návrhy 
opatrení politík s cieľom zvyšo-
vať kvalitu života obyvateľov,“ 
spresnila Ľudmila Ivančíková, 
generálna riaditeľka Sekcie so-
ciálnych štatistík a demografie 

Štatistického úradu SR. 
Vyškolení opytovatelia navští-
via domácnosti osobne. „Pra-
covníci sa preukážu poverením 
a preukazom totožnosti. ŠÚ SR 
oslovuje vopred domácnosti aj 
listom, na ktorom je uvedený 
konkrétny termín návštevy opy-
tovateľa,“ spresnila Ľ. Ivančí-
ková. V prípade akýchkoľvek 
pochybností zo strany domác-
nosti, podrobnejšie informá-
cie je možné získať alebo si ich 
overiť na jednotlivých krajských 
pracoviskách ŠÚ SR, prípadne 
na obecnom či mestskom úrade.
Údaje z dotazníkov slúžia vý-
lučne pre potreby štátnej šta-
tistiky, sú dôverné a chránené 
podľa zákona o štátnej štatisti-
ke (č. 540/2001 Z. z.) a zákona 
o ochrane osobných údajov (č. 
18/2018 Z. z). Základné infor-
mácie zo zisťovania 2020 bu-
dú zverejnené v roku 2021 a to 
v centrálnej databáze ŠÚ SR 
v DATAcube. (red, šú)



21
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

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
 

Štefánikova 18, Modra

Veterinárna ambulancia MVDr. Romana Strieženca
vám ďakuje na dôveru v roku 2019 a praje vám 

a vašim zvieracím miláčikom pohodový a šťastný 
rok 2020!

Tešíme sa na vaše návštevy.

...................................................................................................................................................

ORDINAČNÉ HODINY
....................................................................................................................

PO - PIA: 9.00 - 12.00 a 15.00 - 18.30
SO: 9.00 - 12.00

POHOTOVOSŤ, OBJEDNÁVKY NA TEL. Č.: 0908 593 783

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovenská ľudová majolika
Sídlo: Dolná 1774/138, 90001 Modra
IČO: 42413729

Pre priame finančné dary je k dispozícii účet 
SK11 7500 0000 0040 2119 3436.

Ďakujeme.
Dobrovoľníci z OZ Slovenskej ľudovej majoliky

Kontakty: info@ozslm.sk, www.majolikamodra.sk

pomôžete zachrániť tradíciu majoliky

darujte 2%
darujte 3%
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Memoriál Stanislava Škarčáka 2020
V posledný januárový víkend 25. – 26. 1. 2020 sa v Knott aré-
ne uskutočnil 7. ročník tradičného medzinárodného hádzanár-
skeho turnaja Memoriál Stanislava Škarčáka. V kategórii mlad-
ších a starších žiakov sa v Modre stretli chlapci z družstiev Štart 
Nové Zámky, Sporta Hlohovec, GYFKKA Györ, ETO – SZESE 
Györ a samozrejme naši modranskí hádzanári. 

Počas dvojdňového turnaja sa 
celkovo odohralo 18 zápasov za 
účasti viac ako 100 mladých špor-
tovcov. Mladší žiaci hrali formou 
každý s každým a keďže starších 
bolo o jedno družstvo menej (keď 
na poslednú chvíľu vypadli hráči 
z hlohovca), hrali základnú sku-
pinu každý s každým a následne 
podľa umiestnenia o celkové po-
radie zápas o 3. miesto a finále. 
V tomto ročníku sa žiaľ domá-
cim družstvám veľmi nedarilo. 
V kategórii mladších žiakov sa 
našim chlapcom podarilo uhrať 
dobrý výsledok len v dvoch zápa-
soch. Body brali súperom z Ma-
ďarska. Konkrétne za remízu 
15:15 z GyFKKA Györ a víťaz-
stvo 19:10 s ETO – SZESE Györ. 
V ostatných dvoch stretnutiach ťa-
hali chlapci za kratší koniec čo im 
stačilo len na konečné 4. miesto. 
V kategórii starších žiakov sa 
modranským hádzanárom neda-

rilo lepšie. V základnej skupine 
získali tri body za výhru a remízu 
a v boji o bronzovú priečku pod-
ľahli súperovi s GyFKKA Györ 
až po strelách zo sedemmetrovej 
vzdialenosti. V konečnom poradí 
obsadili taktiež 4. miesto. Modra-
nom sa darilo aspoň v zbieraní in-
dividuálnych ocenení. V kategó-
rii mladších žiakov sa najlepším 
strelcom stal hráč Slovana Modra 
Mário Mišových. Rovnaký titul 
získalo naše družstvo aj v kategó-
rii starších žiakov. Najviac gólov 
sa podarilo nastrieľať Šimonovi 
Oravcovi. V nedeľu doobeda sa 
uskutočnila aj súťaž o najtvrdšiu 
strelu. V oboch kategóriách sa 
v tejto súťaži opäť darilo Modra-
nom. Konkrétne to boli opäť Má-
rio Mišových v mladších žiakoch 
a Šimon Oravec v starších žia-
koch. O pár slov sme poprosili aj 
oboch trénerov našich družstiev.
Adam Ochaba (tréner starších 

žiakov): „Tento ročník domáce-
ho turnaja bol z môjho pohľadu 
výborný. Odohrali sme 4 kvalit-
né zápasy. Chalani si zmerali sily 
s dvomi maďarskými družstvami 
a s tímom Nových Zámkov. Hoci 
sme obsadili až 4. miesto myslím, 
že sme odohrali dobré a vyrov-
nané zápasy. Veľmi ma teší re-
mízový zápas v základnej skupi-
ne s neskorším víťazom turnaja. 
Som rád, že sa nám podarilo opäť 
zorganizovať tento turnaj, pretože 
je to veľmi dobrá skúsenosť pre 
chlapcov.”
Vladimír Lackovič (tréner mlad-
ších žiakov): „Memoriál Stanisla-
va Škarčáka bol pre mladších žia-
kov veľmi prínosný. Hoci chlapci 
cez vianočné prázdniny netréno-
vali, dokázali sa rýchlo dostať 
do slušnej formy. Výsledkovo sa 
nám príliš nedarilo, ale chlap-
com to na radosti z hry ani trochu 
neubralo. Dokázali sme hrať vy-
rovnanú partiu v každom zápase. 
Každý hráč odovzdal na ihrisku 
maximum zo svojich schopnos-
tí. Chlapci dokázali spolupraco-
vať a navzájom sa podporiť, čo je 
v tejto kategórii oveľa dôležitejšie 
ako samotné víťazné zápasy. Ako 

tréner som s predvedenou hrou 
družstva spokojný. Verím, že moji 
zverenci sa budú naďalej zlepšo-
vať. Aj po organizačnej stránke sa 
nám turnaj vydaril, za čo by som 
sa chcel poďakovať všetkým zú-
častnením a organizátorom“. 
Predstavitelia hádzanej v Mod-
re aj touto cestou ďakujú zakla-
dateľom modranskej hádzanej, 
na počesť ktorých sa tento turnaj 
organizuje. „Chceme poďakovať 
všetkým sponzorom a rodičom, 
vedeniu mesta a ZŠ Ľudovíta Štú-
ra, bez ktorých by sa nám Memo-
riál zorganizovať určite nepodari-
lo. V neposlednom rade ďakujeme 
všetkým zúčastneným a už teraz 
sa tešíme na budúci ročník“, do-
plnil V. Lackovič. 

Celkové poradie:
u12 Mladší žiaci
1. Štart Nové Zámky
2. ETO – SZESE Györ 
3. Sporta hlohovec
4. Slovan Modra
5. GyFKKA Györ

u14 Starší žiaci
1. Štart Nové Zámky
2. ETO – SZESE Györ
3. GyFKKA Györ
4. Slovan Modra
 (vl, red)

V. ročník novoročného stolnotenisového 
turnaja seniorov Modry
Výbor Jednoty dôchodcov 
Slovenska Modra usporia-
dal v januári piaty ročník no-
voročného stolnotenisového 
turnaja seniorov mesta Mod-
ry. Podujatie sa uskutočni-
lo v telocvični gymnázia K. 
Štúra v Modre. Do turnaja sa 
prihlásilo 15 seniorov, kto-
rí boli rozdelení do vekových 

kategórií do 70 rokov, do 75 
rokov a nad 75 rokov. hrá-
či v jednotlivých kategóriách 
odohrali medzi sebou dvojko-
lový turnaj.
V kategórii do 70 rokov sa 
najlepšie darilo Jánovi Galá-
šovi, 2. miesto obsadil Vladi-
mír Kolárik a tretí sa umiest-
nil Jozef Pitek. V kategórii do 

75 rokov zvíťazil Ivan Kint-
ler. Na druhom mieste skončil 
Igor Nosko a na tretej prieč-
ke sa umiestnil Peter Šikula. 
V kategórii nad 75 rokov si 
víťazstvo vybojoval František 
Štefanička. Druhý skončil Jo-
zef Jelemenský a tretie miesto 
obsadil Vincenc Mráz.
Výbor JDS Modra ďakuje 

všetkým aktérom za zapojenie 
sa do tejto športovej aktivity. 
Zároveň ďakujeme všetkým, 
ktorí sa podieľali na úspeš-
nom priebehu akcie. Osobitne 
ďakujeme vedeniu Gymnázia 
K. Štúra za nezištné zapoži-
čanie priestorov telocvične. 
Poďakovať sa tiež chceme Vi-
nárstvu Chetau, VaPD Modra, 
vinárom R. Čičkovi a P. Slo-
bodovi za sponzorskú podpo-
ru tejto akcie.

Vladimír KOŠNÁR, 
za výbor JDS Modra
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Modranskí lyžiari, časť 2.
Výsledkom nadšenia modranských lyžiarov a dobrovoľníkov 
je dnes opäť vyhľadávaný lyžiarsky areál na Zochovej chate. 
Lyžiarski nadšenci okrem budovania areálu svojou aktivitou 
prispeli k záujmu mládeže o pretekárske lyžovanie. Pod vede-
ním predsedu Svetozára Kováča sa lyžiarsky oddiel zameral 
na športovú prípravu mládeže v alpských disciplínach ako 
slalom, obrovský slalom a zjazd.

Tréneri, inštruktori, ktorí získa-
li požadovanú kvalifikáciu, pri-
pravovali modranskú mládež 
vo vekových kategóriách pred-
školský vek, mladšie žiactvo 
a staršie žiactvo. Pretekári sa 
zúčastňovali okresných a kraj-
ských pretekov. Na popredných 
miestach sa umiestňovali Da-
rina Kováčová, Veronika ha-
nulová, Zuzana Prokšová, Ja-
na Kováčová, Viera Bachratá, 
Vladimír huttera, Eduard Ma-
cháček, Alexander Ondris, Mi-
chal Dugovič, Pavol Jakabovič, 
Eduard Kollár, Peter Benkov-
ský, Peter Macháček a ďalší. 
Na celoslovenských pretekoch 
sa zúčastnili Darina Kováčová 
a Jana Kováčová. Preteky pre-
biehali na základe „Zásad or-
ganizovania pretekov a súťa-
ží v alpskom lyžovaní“, ktoré 
vydal Slovenský lyžiarsky zväz 
vo forme súťažných poriadkov 
na jednotlivé roky. Športovo-
-technické komisie SLZ prete-
ky vyhodnocovali a na základe 

výsledkov zostavovali výkon-
nostné rebríčky. V roku 1981, 
podľa štatistických údajov, bo-
lo registrovaných 10287 pre-
tekárov z radov mládeže a vo 
vyšších súťažiach pretekalo 
2753 pretekárov. SLZ vytváral 
pre mládež vhodné podmienky. 
Z prostriedkov SLZ boli hrade-
né náklady na štartovné, ubyto-
vanie a dopravu. Lyžiarsku vý-
zbroj, letné a zimné sústredenia 
boli hradené z vlastných finanč-
ných prostriedkov rodičov. Vý-
chova trénerov, inštruktorov 
pre jednotlivé disciplíny, roz-
hodcov, technického personálu 
pre prevádzku technických za-
riadení bola zabezpečovaná od-
bornými pracovníkmi SLZ.
Okrem prípravy mládeže na 
pretekárske lyžovanie členovia 
lyžiarskeho oddielu spolu s ro-
dičmi detí a priaznivcami lyžo-
vania hlavne z Modry, zabezpe-
čovali prevádzku lyžiarskeho 
areálu na Zochovej chate: pre-
vádzku a údržbu lyžiarskej 

chaty. Chata slúžila výlučne 
potrebám členov LO. ubytova-
nie neposkytovala. V prevádz-
ke bola len v čase tréningov 
a v čase prevádzky vlekov pre 
verejnosť v sobotu a v nedeľu, 
prevádzku a údržbu dvoch no-
vovybudovaných vlekov EPV- 
300, vleku Poma a detského 
lanového vleku o dĺžke 100 
m, údržbu lyžiarskych svahov 
v zimnom i letnom období, po-
kládku umelého povrchu, ktorá 
sa využívala v letnom období 
na tréning, ďalej na tréningo-
vú činnosť sa využíval svah na 
Veľkej homole. Výhodou bolo 
hlavne predĺženie tréningovej 
činnosti pre výborné snehové 
podmienky niekedy až do má-
ja. Pretekári mali k dispozícii 
vlek, ktorý bol vybudovaný 
členmi LO. Na mieste dnešné-
ho prístrešku pod Veľkou ho-
moľou bola postavená chata 
Alpina. Slúžila mládeži počas 
tréningov. Po získaní sneho-
vého skútra bol odvoz lyží na 
homoľu jednoduchší a menej 
namáhavý. Na prototype sne-
hového dela vyrobeného na 
SVŠT v Bratislave sme sa po-
kúšali o umelé zasnežovanie. 
K tomu bolo potrebné vybudo-
vať vodný zdroj po celom ly-
žiarskom svahu. uvedená čin-
nosť sa uskutočňovala formou 
brigád. Za odvedenú prácu bol 
poskytnutý brigádnický bodo-
vý lístok (4 odpracované hodi-
ny za 1 lístok) - 10 jázd na vlek.

Technické lyžiarske zariadenie, 
chatu Alpina, snehový skúter 
sme získali od SLZ za podmien-
ky ich vybudovania, prevádzky 
a údržby bez finančnej náhrady. 
Lyžiarsky oddiel mal 104 riad-

nych členov. V príprave detí 
a mládeže sa zúčastnilo 46 pre-
tekárov. Za prípravu mládeže 
bol zodpovedný Karol Batke, 
za technické lyžiarske zariade-
nia Anton Macháček. Činnosť 
LO bola ukončená po prevza-
tí celého lyžiarskeho areálu do 
správy TJ Slovan Modra v ro-
ku 1987. Areál začal postupne 
chátrať, prevádzka vlekov ne-
bola obnovená. V roku 2003 bol 
areál odovzdaný do dlhodobé-
ho prenájmu Lyžiarskemu klu-
bu Baba-Pezinok. Modranskí 
lyžiari požiadali v roku 1991 
MV SR o zaregistrovanie Klu-
bu slovenských turistov a ly-
žiarov. V spolupráci s Múzeom 
Ľudovíta Štúra sme usporiadali 
výstavu pri príležitosti 100. vý-
ročia založenia Modranského 
turistického spolku. Modranskí 
turisti boli priekopníkmi tzv. 
turistického lyžovania v Mod-
re. Stotožnili sme sa s myš-
lienkou výstavby rozhľadne na 
Veľkej homoli. Zúčastnili sme 
sa prípravných prác, výstavby 
a následne jej údržby. Rozhľad-
ňa bola otvorená pre verejnosť 
v máji v roku 2002.V roku 2003 
sme požiadali MV SR o zmenu 
názvu na Modranský turistický 
spolok. Za viac ako tridsaťroč-
nú dobrovoľnícku prácu získali 
ocenenie od Klubu slovenských 
turistov „Zlatý odznak za roz-
voj turistiky“ Anton Macháček 
a Anna Kováčová. Obdiv a veľ-
ká vďaka patrí všetkým, ktorí 

venovali svoj voľný čas lyžiar-
skemu areálu, príprave mládeže 
a prispeli tak k rozvoju a propa-
gácii lyžovania v Modre.

Anna KOVÁČOVÁ, 
členka LO, KSTL, MTS
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Kultúrne podujatia v marci
14. 3., 11.45 – 13.00 h: Pôstna polievka. Ses-
try uršulínky a deti pripravujúce sa na 1. svä-
té prijímanie pozývajú do Centra voľného času 
na tanier dobrej pôstnej polievky. Myšlienkou 
aktivity je, aby sme si dopriali na obed jedlo 
dobré, ale skromné a prispeli zaň, ako za obed 
v reštaurácii. Dobročinný príspevok bude pou-
kázaný núdznym a ľuďom v kríze, miesto a or-
ganizátor: SCVČ, Štúrova 34

15. 3., 17.00 h: Kým zaznie poľnica, čier-
na komédia v podaní divadla MoKraĎ. Nikto 
z nás presne nevie, koľko na tomto svete ešte 
pobudne kým, ako sa vraví ,,mu odbije”. To, 
čo bude potom, a či budú na nás ľudia v dob-
rom spomínať robí vrásky na čele už od ne-
pamäti nejednému človeku. Miesto: Kultúrny 
dom Modra, organizátor: Divadlo MoKraĎ, 
www.mokrad.webnode.sk, Instag, ochotníc-
ke divadlo MoKraĎ, vstupné: dobrovoľné

18. 3., 17.00 h: EDUdráma: Ohňostroj pre 
deduška, vstúpte s nami do príbehu známej 
knihy Jaroslavy Blažkovej. Pozývame rodi-

ny s deťmi od 5 rokov na interaktívne pred-
stavenie dramatocentra EDudrama, miesto 
a organizátor: KC – Mestská knižnica, Kul-
túrny dom Modra

22. 3., 17.00 h: Čaj o piatej, posedenie pri 
hudbe, miesto: Kultúrny dom Modra, organi-
zátor: Jednota dôchodcov Slovenska Modra

23. 3., 18.00 h: Našim učiteľom, koncert 
žiakov hudobného odboru doplnení predne-
som žiakov literárneho odboru, miesto: So-
bášna sieň, Súkenícka ul., organizátor: ZuŠ 
Modra

24. 3., 7.30 h.: Darovanie krvi, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: Miestny 
spolok SČK v Modre

26. 3., 19.00 h: Kvapky na kameni, 50 prí-
behov českých a slovenských rebeliek. Vý-
nimočnú knihu o výnimočných ženách prí-
de predstaviť editorka a jedna z autoriek 
Monika Kompaníková v rozhovore s Evou 

1. 3. / NE / 17.30
MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA 
DO PRAVEKU
5€ / ČÍNA 2019 / 90min / SD / MP

1. 3. / NE / 19.30
SVIŇA
5€ / SR 2019 / 98min / OR / 15+

3. 3. / UT / 19.30
PRADO: ZBIERKA PLNÁ DIVOV 
– ART
6€ / TAL 2019 / 90min / ČT / 12+

4. 3. / STR / 19.30
ANDRÉ RIEU: 70 ROKOV
MLADOSTI
6€ / HOL 2020 / 154min / ČT / 12+

5. 3. / ŠTV / 19.00
SILNÉ REČI V MODRE
13€ / vstupenky na ticketportal.
sk / 15+

6. 3. / PIA / 18.00
ŠEPOTY
4€ / SR 2018 / 47min / OR / 15+

6. 3. / PIA / 19.30
MALÉ ŽENY
5€ / USA 2020 / 134min / ST / 12+

7. 3. / SO / 15.30
SUPER MAZNÁČIKOVIA
5€ / NEM 2020 / 90min / SD / MP

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

7. 3. / SO / 20.00
NEVIDITEĽNÝ
5€ / USA 2020 / 124min / ST / 15+

8. 3. / NE / 17.00
VPRED
5€ / USA 2020 / 112min / SD / MP

8. 3. / NE / 19.30
TEMPOS
5€ / SR 2020 / 90min / OR / 15+

10. 3. / UT / 19.30
V SIETI
5€ / ČR/SR 2019 / 90min / OR / 15+

11. 3. / STR / 19.30
VOLAJ MAME!
5€ / ŠVE 2019 / 100min / ČT / 15+

12. 3. / ŠTV / 19.30
MATTHIAS A MAXIME – K4
5€ / KAN 2019 / 119min / ČT / 15+

13. 3. / PIA / 18.00 / 19.30
EXPEDIČNÁ KAMERA
8€ – celý festival / 5€ – 1 blok

14. 3. / SO / 15.30
LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVE-
NÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!
5€ / KAN 2019 / 70min / SD / MP

14. 3. / SO / 17.30
KRÁLIČEK JOJO
5€ / USA 2020 / 108min / ČT / 7+

14. 3. / SO / 20.00
BLOODSHOT
5€ / USA 2020 / 109min / ST / 15+

15. 3. / NE / 17.30
JEŽKO SONIC
5€ / USA 2020 / 90min / SD / MP

15. 3. / NE / 19.30
PRÍPAD MŔTVEHO NEBOŽTÍKA
5€ / ČR 2020 / 95min / OR / 12+

17. 3. / UT / 19.30
GAUGUIN NA TAHITI: STRATE-
NÝ RAJ – ART
6€ / TAL 2019 / 87min / ČT / 12+

18. 3. / STR / 19.30
MÁRIIN RAJ
5€ / FÍN 2019 / 110min / ČT / 15+

19. 3. / ŠTV / 19.30
BIELY, BIELY DEŇ – K4
5€ / DÁN, ŠVE 2019 / 109min / 
ČT / 15+

20. 3. / PIA / 19.30
RADIOACTIVE
5€ / VB 2020 / 103min / ST / 12+

21. 3. / SO / 15.00
VPRED – 3D
6€ / USA 2020 / 112min / SD / MP

21. 3. / SO / 17.30
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
5€ / SR/ČR 2020 / 107min /
OR / 12+

21. 3. / SO / 20.00
TICHÉ MIESTO: ČASŤ II
5€ / USA 2020 / 98min / ST / 12+

22. 3. / NE / 17.30
SNEŽNÁ HLIADKA
5€ / USA/VB 2019 / 96min /
SD / MP

22. 3. / NE / 19.30
3BOBULE
5€ / ČR 2019 / 100min / OR / 12+

24. 3. / UT / 19.30
ĎALEKO OD REYJKAVÍKU – 
FEBIO
5€ / FRA/NEM 2019 / 92min /
ČT / 12+

25. 3. / STR / 19.30
PRE SAMU – FEBIO
5€ / VB 2019 / 95min / ČT / 12+

26. 3. / ŠTV / 18.00
ROCCA MENÍ SVET – FEBIO
5€ / NEM 2019 / 100min / ČT / 12+

26. 3. / ŠTV / 20.00
RAJ NA ZEMI – FEBIO
5€ / SR 2019 / 78min / OR / 12+

27. 3. / PIA / 19.30
TAKMER DOKONALÉ TAJOM-
STVÁ
5€ / NEM 2020 / 111min / ČD / 12+

28. 3. / SO / 15.30
ĽADOVÁ SEZÓNA 3
5€ / USA 2019 / 90min / SD / MP

28. 3. / SO / 17.30
ZABUDNUTÝ PRINC
5€ / FRA 2020 / 102min / SD / MP

28. 3. / SO / 20.00
EMMA
5€ / VB 2020 / 132min / ST / MP

29. 3. / NE / 17.30
VEĽKÉ ŽELANIE
5€ / MEXIKO 2020 / 90min / SD 
/ MP

29. 3. / NE / 19.30
SVIŇA
5€ / SR 2019 / 98min / OR / 15+

31. 3. / UT / 19.30
TINTORETTO: REBEL Z BENÁ-
TOK – ART
6€ / TAL 2019 / 95min / ČT / 12+

WWW.KINOMODRA.SK ART – Výstavy na plátne, K4  – Filmklub K4, FEBIO – Medzinárodný filmový festival Febiofest,  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 | MAREC

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

Kenderessy. Nenápadné, ale vytrvalé rebel-
ky bojovali za práva žien, snažili sa uplat-
niť v umení, športe alebo vo vede. Miesto 
a organizátor: KC - Mestská knižnica Modra

27. – 28. 3. Vitis Aurea 2020, 20. ročník 
medzinárodnej výstavy vín a verejná degus-
tácia, miesto konania: Kultúrny dom Modra, 
organizátor: Spolok Vincúr, www.vincur.sk

30. 3., 18.00 h.: Labyrint literatúry, hosť: 
Elena hivéghyová-yung, poetka, sinologič-
ka a prekladateľka z čínštiny uvedie svoje 
dielo Materia Prima v autorskom medailóne, 
miesto: Musique club galerie, organizátori: 
ECAV, Klub nezávislých spisovateľov, Spo-
ločnosť priateľov poézie.

KC pripravuje
4. 4., 15.00 - 18.00 h: Vítanie jari, tematic-
ké tvorivé dielne pre rodiny s deťmi a pred-
náška Kataríny Nádaskej o jarnom zvyko-
sloví v tradičnej ľudovej kultúre, miesto 
a organizátor: KC, Kultúrny dom Modra. 

(kc)


