
Odborníci degustovali vína medzinárodnej 
výstavy Vitis Aurea 2019
Vitis Aurea je uznávaná medzinárodná výstava vín spojená s ve-
rejnou degustáciou. Hodnotením členov komisií prešli vína pri-
hlásené do tohtoročnej súťaže, ktorej odborná časť sa uskutočni-
la 7. marca pod vedením znalca vín, enológa a spisovateľa Prof. 
Fedora Malíka v priestoroch reštaurácie Starý dom v Modre. 
Modra je právom označovaná ako mesto vína a je hrdým maji-
teľom ochrannej známky Modra - hlavné mesto vína®. Medziná-
rodná výstava vín Vitis Aurea je preto dobrou príležitosťou pre 
vinárov odprezentovať svoju produkciu a zmerať si pomyselné 
sily s vinármi nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 

Odbornú časť podujatia otvo-
ril za organizátorov a ostatných 
zúčastnených hostí predseda 
spolku vinohradníkov, vinárov 
a znalcov vín Vincúr Vincent 
Jakubec v spoločnosti vicepri-
mátora Modry Mariána Gavor-
níka. V roku 2019 bolo do súťa-
že prihlásených 436 vzoriek vín 

od 80 výrobcov zo Slovenska, 
Česka, Maďarska, Rakúska, 
Austrálie, Chile a Nemecka.
Vitis Aurea je jednou z troch 
nominačných výstav typu A v 
Slovenskej republike, kde všet-
ky vína s počtom 85 bodov 
a viac, podľa 100 bodového 
hodnotiaceho systému, postu-

pujú priamo do Národného sa-
lónu vín SR. Odborné komisie 
upriamili svoju pozornosť na 
viacero kritérií a to súťažnú ka-
tegóriu, ročník a na všeobecné 
zásady senzorického hodnote-
nia. Vína boli nalievané ano-
nymnou formou do pohára, bez 
určenia odrody a prívlastku.
Z každej hodnotiacej komisie 
postúpilo najvyššie ocenené 
víno do finálového rozstrelu, 
na fotografii v popredí vpravo 
enológ vinárstva Château Belá 
Miroslav Petrech, po jeho pra-
vici vinár zo Šenkvíc a výrobca 
vín zo slovenských novošľach-
tencov Tibor Rumann a Ra-
domil Baloun, popredný vinár 
z českých Hustopečí.

Nenechajte si ujsť verejnú časť 
výstavy spojenú s ochutnáv-
kou, ktorá sa uskutoční v dňoch 
29. - 30. marca v Kultúrnom 
dome Ľ. Štúra v Modre. Oce-
nenia a diplomy sa budú udeľo-
vať v piatok 29. 3. o 16.00 hod. 
Hlavných ocenených vinárov 
nájdete na strane 2. (red)

Uzávierka MZ
Aprílová redakčná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stre-
du 10. 4. 2019 do 12.00 hod.
 (red)
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Poslanci prerokovali petíciu 
„Za bezplatné parkovanie prvú hodinu na námestí v Modre”
Dňa 15. 2. 2019 bola mestu Modra doručená písomná petícia 
„Za bezplatné parkovanie prvú hodinu na námestí v Modre.“ 
Odovzdaných bolo 37 petičných hárkov s celkovým počtom 
1550 podpisov. Počet platných podpisov v súlade s petičným 
zákonom predstavuje 1211 a počet neplatných podpisov 339. 
Určené osoby na zastupovanie petície - autori petície sú Ing. 
Ján Hatalčík a Jaromír Šimko. 

Po obdržaní petície boli jej auto-
ri pozvaní na pracovné stretnu-
tie poslancov MsZ, ktoré sa ko-
nalo 6. 3. 2019 o 17.00 hod. na 
MsÚ, kde oboznámili poslancov 
a primátora s petíciou, jej cieľom 
a ich názormi na riešenie daného 
problému. Nasledovala disku-
sia o vyhovení petícii, možných 
technických riešeniach, či cel-
kovo o problémoch na námestí, 
ktorá bola veľmi živá a vytvorila 
predpoklad k následnému prijatiu 
uznesení MsZ k danej petícii.
Na plánovanom verejnom zasad-
nutí MsZ dňa 13. 3. 2019 bola 

petícia v zmysle zákona preroko-
vaná a vzatá na vedomie. Na zá-
klade diskusie s prítomnými au-
tormi petície a občanmi žijúcimi 
na námestí prijalo Mestské zastu-
piteľstvo aj tretie uznesenie, kto-
rým uložilo MsÚ úlohu vypraco-
vať do najbližšieho zasadnutia 
MsZ aktualizáciu systému pla-
teného parkovania, ktorá vzíde 
z pracovného stretnutia poslan-
cov a zástupcov petície.
Tak ako sme deklarovali pri za-
vádzaní plateného parkovania, aj 
na stretnutiach s občanmi, či te-
raz pri prerokovaní petície, mesto 

je pripravené upraviť systém tak, 
aby bol komfortnejší a prístup-
nejší. Ak má však plniť svoj účel 
ako doteraz, t.j. eliminovať dlho-
dobé parkovanie, zvýšiť obrátko-
vosť parkovania a zlepšiť orga-
nizáciu dopravy na námestí, tak 
musí byť kontrolovateľný, tech-
nicky a ekonomicky prevádzky-
schopný a užívateľsky dostupný. 
Tieto vlastnosti sa pri zavedení 
1 hodiny zdarma dajú dosiah-
nuť iba na uzavretých parkovis-
kách s kontrolovaným vstupom 
a výstupom, ako poznáme z ná-
kupných centier či „rampových” 
uzavretých parkovísk.
Preto sme aj na pracovnom 
stretnutí, aj na riadnom zasadnutí 
MsZ navrhli niekoľko možných 
úprav, ktoré sme po vyhodnote-
ní ich dopadov a prerokovaní so 
zástupcami petície pripravení pri-
jať a zrealizovať. Medzi ne patrí 

napríklad možnosť krátkodobého 
bezplatného parkovania formou 
zaslania SMS správy bez spo-
platnenia, úpravy cien parkova-
cích kariet rezidentov, zvýšenie 
počtu parkomatov a informač-
ných tabúľ, skrátenie doby, počas 
ktorej je námestie spoplatnené, 
či zavedenie parkovacích kariet 
pre nerezidentov, alebo bezplatné 
parkovanie ZŤP osôb nielen na 
vyhradených miestach.
Veríme, že najbližšie stretnutie 
s autormi petície bude konštruk-
tívne. Problémy s parkovaním 
na námestí sú komplexnejšie ako 
len absencia krátkodobého par-
kovania zdarma a návrat k bez-
platnému nekontrolovanému par-
kovaniu (hodina zdarma by bola 
takýmto krokom) ich nevyriešia, 
ale skôr znásobia.

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor Modry, 

Jakub LIŠKA, 
správca plateného 

parkovania, konateľ 
Teplo Modra, s.r.o.

Hlavné ocenenia Vitis Aurea 2019
Šampión kategórie I: vzorka č. 
183, Chardonnay, r. 2018, SK, 
biele suché ao, 88,6 b., zlatá me-
daila, Skovajsa Milan Vinohrad-
níctvo a vinárstvo 

Šampión kategórie II: vz. č. 120, 
Sauvignon, 2018, SK, biele su-
ché nz, 89,6 b., zl. medaila, Víno 
Mrva & Stanko 

Šampión kategórie III: vz. č. 
292, Cab. Sauvignon rosé, 2018, 
SK, ruž. Polosuché ao, 88,67 b., 
zl. medaila, Víno Mrva & Stan-
ko

Šampión kategórie IV: vz. č. 
311, Pinot Noir, 2015, SK, červ. 
suché ao, 92,33 b., v. zl. medai-
la, Vinárstvo Miro fondrk / Best 
Wines Slovakia, s.r.o.

Šampión kategórie V: vz. č. 375, 
Neronet, 2018, CZ, červ. Suché 
PS, 86,33 b., str. medaila, Vi-
nařství Krist / Vinařství Krist, 
s.r.o.

Šampión kategórie VI: vz. č. 
398, Rizling vlašský, 2017, SK, 
Biele slad. Ľv, 89,67 b., zl. me-
daila, Château Topoľčianky / 
Vinárske závody Topoľčianky, 
s.r.o.

Šampión kategórie VII: vz. č. 4, 
Sekt Pálffy, NV, SK, Biele Brut, 
88,67 b., zl. medaila, Víno Nitra 
/ Víno Nitra, spol. s r.o.

Cena Ministra pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR 
Víno Miroslav Dudo/Miroslav 
Dudo-VMD za vz. č. 99, Sau-
vignon, 2018, SK, biele s., 88 b, 
zl. medaila, vz. č. 125, Rizling 
Rýnsky, 2018, SK, biele s. vzh, 
85,33 b., str. med., vz. č. 226, 
Tramín červený, 2018, SK, bie-
le polos. vzh, 88,33 b., zl. med., 
a vz. č. 249, Devín, 2018, SK, 
biele polos. vzh, 86,33 b., str. 
med.

Cena predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja
Vinárstvo Miro fondrk / Best 

Wines Slovakia, s.r.o. za vzč. 
311, Pinot Noir, 2015, SK, červ. 
Such. ao, 92,33 b., v. zl. med., 
vz. č. 329, Merlot, 2015, SK, 
červ. suché ao, 89 b., zl. med. 
a vz. č. 363, Hron, 2015, SK, 
červ. Suché ao, 88,67 b., zl. med.

Cena primátora mesta Modra
Purus Modra / Ing. Rastislav 
Čistý Villa Modur za vz. č. 82, 
Veltliner, 2018, SK, biele s. ao, 
89 b., zl. med.

Cena E.V.I.R.S.
Vinařství Josef Dufek / Josef 
Dufek za vz. č. 32, Ryzling vlaš-
ský, 2018, CZ, biele s. PS, 92 b., 
v. zl. med.

Cena firmy Asra
Movino, spol. s r.o. za vz. č. 250, 
Devín, 2018, SK, biele polos. 
vzh, 88 b., zl. med. 

Cena riaditeľky SOŠVO Modra
Vinárstvo Štefaňák / Anton Šte-
faňák - Modranský Krokodíl za 
vz. č. 274, frankovka modrá, 

2018, SK, ruž. polos. nz, 88 b., 
zl. med. 

Cena Malokarpatskej vínnej 
cesty
Skovajsa Milan Vinohradníctvo 
a vinárstvo za vz. č. 85, Veltlín-
ske zel., 2015, SK, biele s. ao, 
88,67 b., zl. med., vz. č. 162, Pi-
not Blanc, 2018, SK, biele polo-
sl. Ao, 86 b, str. med., vz. č. 183, 
Chardonnay, 2018, SK, b. suché 
ao, 88,67 b., zl med., vz. č. 316, 
Neronet, 2016, SK, červ. suché 
ao, 85 b., str. med., a vz. č. 349, 
Cabernet Sauvignon, 2015, SK, 
červ. suché ao, 88,33 b., zl. med. 

Cena Malokarpatskej turistickej 
informačnej kancelárie
Vinařství Josef Dufek za vz. č. 
32, Rizling vlašský, 2018, CZ, 
biele s. PS, 92 b., v. zl. med., vz. 
č. 176, Rulandské šedé, 2018, 
CZ, biele polos. PS, 88,33 b., zl. 
med. a cz. Č. 227, Tramín čer-
vený, 2018, CZ, biele polos. PS, 
88,33 b., zl. med. 

Cena Modrý Škrabák 2019 Prof. 
Malíka získal Ing. Tibor Ru-
mann, PhD. (red), vincur.sk 
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Prvé kolo prezidentských volieb 
2019: ako sme volili v Modre
Modrania volili v prvom kole 
prezidentských volieb, ktoré sa 
konali v sobotu 16. marca 2019 
podobne ako voliči na celom 
Slovensku a najviac hlasov odo-
vzdali kandidátke Zuzane Čapu-
tovej, ktorá postupuje do druhého 
kola voľby spoločne s Marošom 
Šefčovičom. Zuzana Čaputová 
získala od Modranov 2784 plat-

ných hlasov a Maroš Šefčovič 
681 hlasov. V Modre sme volili 
so 60,4% účasťou. Zo 7805 za-
písaných voličov prišlo k voleb-
ným urnám 4711 občanov. V ne-
deľu 17. marca o 12.25 potvrdila 
Štátna komisia pre voľby a kon-
trolu financovania politických 
strán, že do druhého kola volieb 
postúpili Zuzana Čaputová, ktorá 

získala 40,57 per-
centa hlasov a Ma-
roš Šefčovič so zis-
kom 18,66 percenta 
hlasov voličov Slo-
venska. Obaja kan-
didáti mali najvyš-
šiu podporu voličov vo všetkých 
krajoch republiky. Druhé kolo 
voľby prezidentky/prezidenta SR 

sa uskutoční už v sobotu 30. mar-
ca v čase od 7.00 do 22.00 hod.
 (red, zdroj: MsÚ Modra)

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

Modra - Výsledky voľby prezidenta 16. marca 2019
p.č. Kandidát okrs.1 okrs. 2 okrs. 3 okrs. 4 okrs. 5 okrs. 6 okrs. 7 spolu

1. Béla Bugár 4 6 5 1 6 7 1 30
2. Zuzana Čaputová 353 286 482 541 388 438 296 2784
3. Martin Daňo 2 4 2 3 5 4 1 21
4. Štefan Harabin 45 71 90 87 71 82 53 499
5. Eduard Chmelár 29 23 36 31 20 32 16 187
6. Marian Kotleba 44 40 45 37 43 38 17 264
7. Milan Krajniak 5 11 15 12 10 11 8 72
8. József Menyhárt 0 0 1 0 0 0 0 1
9. František Mikloško 11 18 26 27 11 20 21 134
10. Robert Mistrík 1 0 0 1 1 0 0 3
11. Maroš Šefčovič 107 105 120 117 107 89 36 681
12. Róber Švec 0 0 0 0 4 2 1 7
13. Bohumila Tauchmanová 2 2 3 0 0 0 1 8
14. Juraj Záíbojník 0 0 0 0 0 1 0 1
15. Ivan Zuzula 0 0 1 1 0 1 0 3
Počet platných hlasov 603 566 826 858 666 725 451 4695
Voliči, ktorí hlasovali 604 570 829 861 668 727 452 4711
Počet zapísaných voličov 1003 1018 1578 1231 1073 1251 651 7805
Účasť v % 60,219 55,992 52,535 69,943 62,255 58,114 69,432 60,359

Hlasujte od 15. apríla za Športovca roka 
Komisia školstva, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľ-
stve mesta Modry vyhlásila obľúbenú anketu Športovec mes-
ta Modry, do ktorej sa mali možnosť do 22. marca zapojiť 
modranské športové kluby a združenia podporujúce športo-
vú aktivitu detí, mládeže a dospelých. Anketa je dobrou prí-
ležitosťou ako zviditeľniť svoju športovú činnosť a úspechy 
a rozšíriť tak svoju fanúšikovskú základňu.

Komisia školstva, mládeže 
a športu vyberie z návrhov no-
minovaných v nasledovných 
kategóriách: najlepší športovec 
- senior, najlepšia športovkyňa 
- seniorka, najlepší mládežnícky 

športovec/mládežnícka športov-
kyňa (junior, dorastenec), naj-
lepší športový kolektív - seniori, 
najlepší mládežnícky športový 
kolektív (juniori, dorastenci), 
najlepší tréner seniorov, naj-

lepší tréner mládeže (juniori, 
dorastenci). Po zverejnení no-
minovaných športovcov bude 
môcť hlasovať široká verejnosť 
formou internetového hlasova-
nia v kategórii Najpopulárnejší 
športovec mesta za rok 2018 na 
webovej stránke www.modra.sk. 

• Verejné hlasovanie je platné 
od 15. apríla 2019 do 30. apríla 
2019 do 12.00 hod.
• Hlasovanie pre vybraného 
športovca je obmedzené na je-

denkrát denne (24 hodín) z jed-
nej IP adresy.
• 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 Najpopulárnej-
ší športovec mesta za rok 2018 
sa stáva športovec alebo druž-
stvo s najvyšším počtom overe-
ných platných hlasov.
 (red, msú)
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V Modre je veľa ihrísk, nie všetky 
má na starosti mesto
V jednotlivých miestnych častiach Modry sa nachádza celkom 
dvanásť detských ihrísk v správe mesta. Desať je umiestne-
ných na pozemkoch vo vlastníctve mesta, jedno ihrisko je na 
pozemku Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. Modra, 
ktorý má mesto v prenájme a jedno ihrisko sa nachádza na 
verejnom priestranstve na pozemkoch vo vlastníctve fyzic-
kých osôb. Každoročná údržba všetkých ihrísk je nevyhnutná. 
Mesto kontroluje hygienu, technický stav hracích prvkov, do-
padovej plochy, čistí pieskoviská, upravuje terén ihrísk.

Detské ihriská v Modre sú otvo-
rené pre verejnosť neobmedze-
ne. Výnimkou sú ihriská v are-
áloch škôl, ktoré sa dopoludnia 
využívajú na výučbu. Za ihris-
ká vo vlastníctve mesta Modry 
zodpovedá mesto. To znamená, 
že vykonáva kontrolu, priebež-
nú údržbu a opravy len na det-
ských ihriskách, ktoré spravuje. 
„Raz ročne vykonávame hlavnú 
kontrolu na všetkých detských 
ihriskách, najmä kontrolu nos-
ných častí hracích prvkov a ich 
komponentov. Na základe zistení 
nasledujú príslušné opravy. Ak 
ide o väčšiu závadu, napríklad 
výmenu stojky alebo inej súčasti 
hracieho prvku, zadáme opravu 
zhotoviteľovi. Menšie opravy vy-

konávame svojpomocne,“ hovo-
rí Kristína Čechová z Referátu 
životného prostredia Mestského 
úradu v Modre a dodáva: „Ob-
novu náterov prvkov na detských 
ihriskách vykonáva mesto spolu 
s dobrovoľníkmi a študentami 
Strednej odbornej školy pedago-
gickej v čase Jarného upratova-
nia. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
takto aktívne podieľajú na sta-
rostlivosti o detské ihriská.“ 
Bezpečnosť ihrísk je pre mesto 

prvoradá a tak priebež-
ne odstraňuje prvky, 
ktoré už nie je možné 
opraviť alebo sú pre-
vádzkovo nebezpečné. 
Novozakúpené a inšta-
lované hracie prvky sú 
certifikované a spĺňajú 
normami predpísané pa-
rametre. Okrem bezpeč-
nosti ihrísk je dôležitá 
aj hygiena. Mesto vy-
mieňa priesok v piesko-
viskách každý rok na jar 
a počas roka ich prehra-
báva a čistí. Kontroly 
robia hygienici námat-
kovo, samospráva sa o vykona-
nej kontrole dozvie až potom, 
ako dostane zistenia z kontroly. 

Ihriská v správe 
mesta a ich údržba

Zlatíčko, vnútroblok na Komen-
ského ulici, Žihadielko, Vajan-
ského ulica, PHO na Vajanského 
ulici, Podhorská, roh ulíc Pod-
horská a Zochova, Vnútroblok 
Družstevná, Park pri Strednej 
odbornej škole pedagogickej, 
lúka Otčenáška v Harmónii, Ih-
risko Kráľová, ul. Trnavská (do-
plnené o nové hracie prvky v ro-
ku 2018), Ihrisko Kráľová, ul. 

Národná (doplnené o nové hra-
cie prvky v roku 2018), Ihrisko 
Piesok, Zochova chata, Ihrisko 
na Komenského ulici (sídlisko 
leopoldov), Ihrisko Dukelská 
stred. Údržbu už existujúcich 
ihrísk mesto financuje z vlast-
ného rozpočtu. Pri investovaní 
do nových hracích plôch si však 
často vypomáha hľadaním ex-

terných zdrojov, či už z grantov 
alebo vďaka občianskym a rodi-
čovským iniciatívam, ktoré sa 
takisto snažia získať zdroje na 
budovanie nových priestorov 
pre voľnočasové aktivity de-
tí a mládeže. V ostatných me-
siacoch sa podarilo zrealizovať 
niekoľko veľmi zaujímavých 
investícií. 

Ihrisko Zlatíčko 
na Komenského

Na vybudovanie nového ihriska 
„Zlatíčko” vo vnútrobloku na 
Komenského ulici mesto získa-
lo peniaze od súkromných dar-
cov. Najväčším bola spoločnosť 
Minerálne pramene a žriedla, 
a.s. - výrobca minerálky Zla-
tá studňa Zlatíčko, po ktorej je 
ihrisko pomenované. Ihrisko je 
už dokončené, hracie prvky pre 
deti do 12 rokov sú prístupné. 
V projekte mestský úrad ráta 
ešte s výsadbou stromov a osa-
dením oddychových lavičiek. 

Ihrisko na školskom 
dvore ZŠ Ľ. Štúra

Mesto podporilo iniciatívu Ob-

čianskeho združenia Kamoši, 
ktoré získalo financie z parti-
cipatívneho rozpočtu BSK vo 
výške 5 tisíc eur na budovanie 
ihriska na školskom dvore pri 
ZŠ Ľ. Štúra. „Mesto Modra 
prispelo sumou takmer 6 tisíc 
eur z vlastného rozpočtu a za-
kúpilo šplhaciu zostavu, ob-
staralo bagrovacie práce a do-
padovú plochu na ihrisku,” 
informuje Silvia Brazdovičová 
z projektového oddelenia MsÚ. 
Doplnením mobiliáru sa budo-
vanie ihriska dokončí. finanč-

né prostriedky na zakúpenie la-
vičiek a stolov sa občianskemu 
združeniu Kamoši s podporou 
rodičov podarilo vyzbierať po-
čas Jablkového hodovania.

Multifunkčné ihrisko 
v areáli Gymnázia 

K. Štúra
Úspešná spolupráca vedenia 
školy a rodičovskej rady vyús-
tila do postupnej revitalizácie 
vnútrobloku gymnázia. Podari-
lo sa im získať dotáciu vo výške 
38 tisíc eur z programu Podpo-
ra rozvoja športu pre rok 2018 
z Úradu vlády na vybudovanie 
multifunkčného ihriska. Projekt 
podporil aj Bratislavský samo-
správny kraj vo výške viac ako 
9 tisíc eur, mesto Modra sumou 
7 tisíc eur a Občianske združe-
nie Rodičovská rada Gymnázia 
vo výške 1500 eur.

Zuzana TICHÁ

Na fotografii: Nové ihrisko 
Zlatíčko vo vnútrobloku Ko-
menského (vľavo) a obľúbené 
detské ihrisko Žihadielko na 
Vajanského.
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Nová hracia plocha na multifunkčnom 
ihrisku ZŠ Vajanského
Hraciu plochu na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ Vajan-
ského sa podarilo kompletne vymeniť vďaka dotácii vo výš-
ke 10 tis. eur od Úradu vlády SR, z výzvy na podporu roz-
voja športu pre rok 2018. Finančná spoluúčasť mesta Modry 
v rámci projektu predstavovala 7 767 eur. Pôvodný povrch ih-
riska bol značne poškodený a nefunkčný. Ihrisko s novou do-
padovou plochou z umelej trávy budú tak, ako doteraz, dopo-
ludnia využívať školy na športovú výchovu a popoludní bude 
k dispozícii verejnosti na športové aktivity.

Na ihrisku aj v celom areáli 
škôl ZŠ Vajanského a Ľ. Štúra 
platí zákaz požívania alkoho-
lických nápojov a iných omam-
ných látok, odhadzovanie ohor-
kov a iného odpadu na zem. 
Do priestoru nie je dovolené 
vstupovať s otvoreným ohňom 
alebo s predmetmi, ktoré by 
ohrozovali bezpečnosť náv-
števníkov. Za poškodenie zdra-
via nesú zodpovednosť samotní 

návštevníci, za maloletého zod-
povedá jeho zákonný zástup-
ca. Vstup na ihrisko je povole-
ný len v čistej športovej obuvi, 
najlepšie takej, ktorá je priamo 
určená pre hru na umelej tráve. 
Je zakázané vstupovať v kopač-
kách alebo tretrách. Želáme ve-
ľa zdaru na vynovenom ihrisku.

Alexandra FIGUROVÁ, 
Referát investícií MsÚ

Chráňme si prírodu okolo nás
Jarné obdobie je aj obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzni-
ku požiarov najmä v prírodnom prostredí. Za najjednoduchší spô-
sob likvidácie suchých odrezkov a trávy zo záhradiek a vinohradov 
mnohí považujú spaľovanie, pričom pri tejto činnosti zabúdajú na 
dodržiavanie základných požiarnobezpečnostných požiadaviek a že 
ide naozaj o krajné riešenie ako sa suchých častí zbaviť. Je preto dô-
ležité si uvedomiť, že podľa zákona o nakladaní s odpadmi je spaľo-
vanie akéhokoľvek odpadu neprípustné. Naopak Zákon o ochrane 
pred požiarmi vyslovene takúto činnosť nezakazuje. O tom, ako to 
teda je, sme sa porozprávali s pplk. Ing Evou Orlickou z Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku. 

Pri nekontrolovanom spaľo-
vaní môže dôjsť k rozšíreniu 
ohňa, čím môžu vzniknúť veľ-
ké materiálne škody a v ojedi-
nelých prípadoch aj strata ži-
vota. Jeden z najsmutnejších 
prípadov posledných období 
sa stal koncom februára, kedy 
prišiel o život 86 ročný obyva-
teľ obce Dubová, ktorý práve 
takýto odpad spaľoval. Čo ro-
biť, ak sa už občan rozhodne, 
že vyčistiť svoju záhradu či vi-
nohrad nevie iným spôsobom, 
než spaľovaním? 
Ing. Eva Orlická vysvetľuje: 
„Musím uviesť, že my hasiči sa 
riadime zákonom č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiar-

mi, pričom si treba uvedomiť, 
že spaľovanie a vypaľovanie 
sú dva rozdielne pojmy. Vypa-
ľovanie trávy, kríkov a iných 
porastov zákon o ochrane pred 
požiarmi zakazuje (§ 14 ods. 2 
písm. b). Chceli  by sme upozor-
niť občanov na predpisy a opat-
renia, ktoré platia v prípade, 
ak sa občan predsa len roz-
hodne zlikvidovať horľavé lát-
ky ako haluzoviny, suché lístie 

a pod. spaľovaním. Spaľovať 
sa nesmie pri veternom poča-
sí a pod porastom stromov. Je 
potrebné horľavé látky ukladať 
do menších, upravených hro-
mád v dostatočnej vzdialenos-
ti, z ktorej neohrozia sálavým 
teplom, prípadne odletujúci-
mi horiacimi časticami okoli-
té objekty ani porasty. Pri spa-
ľovaní je potrebné mať vhodné 
hasiace prostriedky, pracovné 
náradie na zabránenie rozšíre-
nia ohňa a mobilný telefón na 
privolanie hasičskej jednotky. 

Miesto spaľovania treba kon-
trolovať aj po ukončení spa-
ľovania. Nikdy nenechávajte 
ohnisko bez dozoru, zakazuje 
sa zakladať oheň v blízkos-
ti lesných porastov a vypaľo-
vanie porastov.” V mnohých 
prípadoch porušujú občania 
zákon o ochrane pred požiar-
mi a svojim nezodpovedným 
konaním ohrozujú nielen seba 
aj svoje okolie. Pri porušení 
tohto môže byť občan riešený 
v priestupkovom konaní, kedy 
mu môže byť uložená pokuta 
až do výšky 331 €.

Red. a Eva ORLICKÁ, 
Okresné riaditeľstvo 

HaZZ Pezinok 
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Jarné upratovanie
Pridajte sa k nám, spoločne upraceme naše mesto!
Ako sa už stalo za posledné roky v Modre zvykom, mestský úrad organizuje celo-
mestskú akciu s názvom Jarné upratovanie. V mene primátora mesta Juraja Pet-
rakoviča pozývame obyvateľov a občianske združenia, aby sa pridali k našim ško-
lákom, ich pedagógom a rodičom a pomohli pri čistení nášho spoločného priestoru, 
v ktorom žijeme. Hlavné jarné upratovanie sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2019.

Jarné upratovanie sa začne adresným zbe-
rom elektroodpadov a nebezpečných odpa-
dov priamo z domácností. V prípade záujmu 
sa môžete prihlásiť do 5. 4. 2019 do 12.00 
hod. v Kancelárii prvého kontaktu na tel. č. 
033/6908 333 alebo e-mailom na dana.jano-
sova@msumodra.sk. Počas druhého aprí-
lového týždňa od pondelka do piatka budú 
upratovať svoje okolie materské, základné 
a stredné školy. 
Kristína Čechová, koordinátor Jarného upra-
tovania z MsÚ Modra: „V sobotu 13. aprí-
la budeme radi, ak sa k upratovaniu pridajú 
dobrovoľníci a občianske združenia pôso-
biace na území mesta. Tak ako predchádza-
júce roky, každému dobrovoľníkovi mesto 
ochotne poskytne vrecia na odpad, ochranné 
rukavice a postará sa o odvoz vyzbieraného 
odpadu. Veríme, že k dobrovoľníkom, ktorí 
sa zapájajú každoročne a ktorým sa chcem 
touto cestou opäť srdečne poďakovať za ich 
podporu a súčinnosť, sa pridajú aj ďalšie 

nové tváre“. Záujemcovia, jednotlivci ale-
bo skupiny sa môžu prihlásiť do celomest-
skej akcie e- mailom na kristina.cechova@
msumodra.sk alebo telefonicky na Odpa-
dovej linke mesta 0904 889 542. Na záver 
upratovacieho dňa pozýva mesto obyvate-
ľov na malé stretnutie vo vnútrobloku na 
Komenského ulici, kde budú pri príležitosti 
Dňa zeme vysadené stromy pri novom det-
skom ihrisku Zlatíčko, ktoré budú môcť deti 
pri tej príležitosti poriadne otestovať. 
„Rada by som v závere podotkla, že vďaka 
dobrovoľnej činnosti mnohých našich obča-
nov a združení, ktorí sa pravidelne venujú 
čisteniu spoločného okolia, sa nám naozaj 
darí z roka na rok zmenšovať množstvo voľ-
ne vyhodeného odpadu v modranskom cho-
tári. Bez pomoci veľkého množstva rúk dob-
rovoľníkov by mesto nebolo schopné samo 
so svojimi zamestnancami každoročne vy-
zbierať také množstvo odpadu a vyčistiť také 
rozsiahle územie. Preto všetkým ďakujeme 

a tešíme sa na príjemné stretnutia v sobotu 
13. apríla“, dodáva Kristína Čechová.
 (red, kč)

Nové nariadenie mesta o odpadoch
Od 1. apríla 2019 nadobúda účinnosť nové Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Modry č. 1/2019 o nakladaní s komunálny-
mi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorého návrh 
schválili poslanci mestského zastupiteľstva na marcovom za-
sadnutí. Okrem zmien, ktoré boli nevyhnutné z hľadiska zosú-
ladenia nariadenia mesta s platnou legislatívou v odpadovom 
hospodárstve, prinesie toto VZN pre obyvateľov dve novinky.

Obnovený zber 
pneumatík 

v Zbernom dvore
Prvou z noviniek v schválenom 
VZN je obnovenie zberu pneu-
matík na Zbernom dvore. „Mes-
tu Modra sa podarilo uzatvoriť 
zmluvu s organizáciou zodpo-
vednosti výrobcov pre tento sek-
tor odpadu so spoločnosťou ELT 
Management Company Slovakia 
s.r.o. Použité pneumatiky budú 
môcť Modrania umiestniť na 
zberný dvor bezplatne. Pneuma-
tiky nesmú byť na kovových dis-
koch a nesmú byť znečistené“, 
vysvetľuje Kristína Čechová 
z Referátu životného prostredia 

MsÚ a dodáva: „Tak ako v mi-
nulosti bude príjem pneuma-
tík riadne evidovaný správcom 
zberného dvora, aby sa prediš-
lo zneužitiu tejto služby“. Mest-
ský úrad verí, že znovuzavede-
nie uvedenej služby, ktorá bola 
v minulosti z legislatívnych dô-
vodov zrušená, prinesie obyva-
teľom väčší komfort a menej 
pneumatík roztrúsených po síd-
liskách a v chotári mesta. 

Minimalizovanie 
používania plastových 

obalov počas akcií
Druhá zo zmien v novom 
všeobecne záväznom naria-

dení priamo nadväzuje na 
snahu mesta postupne mini-
malizovať produkciu odpadov 
pri kultúrno-spoločenských 
a športových akciách na úze-
mí mesta, ktoré sú organizo-
vané pre verejnosť alebo za 
účasti verejnosti. Kristína Če-
chová: „Vieme, že to nebude 
ľahké, ale postupnými krokmi 
chceme docieliť čo najmen-
ší objem odpadov ukladaných 
na skládku, prípadne aby od-
pad pochádzajúci z týchto ak-
tivít bol rozložiteľný a nezaťa-
žoval životné prostredie ešte 
desaťročia po ukončení akcie. 
Prvým z týchto krokov je zá-
kaz používania jednorazového 
riadu ako poháre, taniere, tác-
ky, príbory a iné z plastov a z 
penového polystyrénu“. Ten-
to zákaz platí na celom území 
mesta, pre všetkých usporia-
dateľov akcií, ktorých sa zú-
častňuje verejnosť. V súčas-

nosti existuje na trhu vicero 
alternatív, ktorými je možné 
tento riad nahradiť a ktoré nie 
sú takou veľkou záťažou pre 
životné prostredie.
Zo strany mesta je to zatiaľ 
prvý z pripravovaných kro-
kov smerujúcich k minimali-
zácii produkcie odpadov po-
chádzajúcich z činností mesta 
a tým aj k finančným úsporám 
za uložené odpady. „Sme si 
vedomí toho, že ide o postup-
ný proces, ktorý nikdy nebude 
úspešný bez aktívnej podpory 
samotných obyvateľov a náv-
števníkov. Prosíme všetky sub-
jekty, ktoré organizujú alebo 
spoluorganizujú kultúrno-spo-
ločenské a športové akcie na 
území mesta, aby sa obrátili 
na mestský úrad, radi im bu-
deme v tejto otázke nápomoc-
ní. V žiadnom prípade nie je 
snahou mesta niekoho obme-
dzovať v jeho aktivitách, ani 
penalizovať či pokutovať.“

(red, kč)
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Za vandalizmus iných platíme všetci
Grafity, vyhodené pneumatiky, rozbité sklo z fliaš od alkoholu 
na verejných priestranstvách, zlomené čerstvo vysadené stro-
my. Aj takto vyzerá vandalizmus v našom meste. Modra každo-
ročne vynakladá finančné i ľudské zdroje na odstraňovanie dô-
sledkov vyčínania ľudí, ktorí nemajú úctu k cudziemu majetku. 
Za vandalizmus iných tak platíme my všetci - ako inak, z daní. 

Mesto Modra už niekoľko ro-
kov postupne revitalizuje svoje 
pozemky, obnovuje vinohrad-
nícky ráz chotára, vysádza stro-
my, buduje studne, božie muky, 
postavilo vinohradnícku búdu, 
opravuje hradby, aby prinavrá-
tilo zabudnutú atmosféru vinár-
skeho mestečka obyvateľom 
aj návštevníkom. Matej Kra-
tochvíla zo Správy lesoparku 
a krajiny na Mestskom úrade 
v Modre priznáva, že náklady 
na udržiavanie chotára navy-
šuje vandalizmus. „Vinohrad-
nícku búdu v Obrperkoch (na 
fotografii), sme čistili už druhý-
krát od sprejerov. Kým ju dáme 
do pôvodného stavu, stojí to aj 
dvesto eur, ak zrátam nákla-
dy na materiál a ľudskú prácu. 
Mesto je vybavené odpadko-
vými košmi a všetci obyvatelia 

majú zadarmo k dispozícii zber-
ný dvor na vývoz odpadu. Na-
priek tomu zbierame množstvo 
odpadkov za hradbami a po ce-
lom chotári. Človeka to zamrzí, 
je to hanba.” 
Referát životného prostredia 
v posledných mesiacoch riešil 
niekoľko oznamov o pospre-
jovaných a polámaných lavič-
kách, pomaľovaných preliezač-
kách na detských ihriskách, či 
vylámaných stromoch v intra-
viláne mesta. „Evidujeme jeden 
zámerne podrezaný strom, dva 
vylomené pri Kinečku a v Har-
mónii a tri poškodené stromy 
kvôli dopravnej nehode. Mesto 
stojí výsadba vzrastlého stro-
mu 250 až 300 eur,” vyčísľu-
je Kristína Čechová, ktorá má 
na starosti životné prostredie 
v meste. „To je cena za odstrá-

nenie a odvezenie poškodeného 
stromu a vysadenie nového. Ale 
ak prídeme o strom, ktorý sa 
už ujal, rátajme s dvoj až troj-
násobkom tejto sumy. O takýto 
strom sa mesto staralo, robilo 
všetko preto, aby prežil, vrátane 
zalievania, opráv opory, ošetro-
vania a to niečo stálo.“ 
Trest odňatia slobody na 6 me-
siacov až 3 roky za 
zničenie alebo poško-
denie cudzej veci sta-
novuje Trestný zákon 
v závislosti od výš-
ky spôsobenej škody, 
miery zavinenia a ďal-
ších okolností. Náčel-
ník mestskej polície 
Stanislav Straka v tej-
to súvislosti vyzýva 
občanov, aby nebo-
li ľahostajní k dianiu 
vo svojom okolí. „Ak 
je občan svedkom po-
škodzovania verejno-
prospešných zariade-
ní alebo akéhokoľvek 
protiprávneho kona-
nia, mal by nás okam-

žite informovať. Ľahostajnosť 
k dianiu vo svojom okolí je živ-
nou pôdou pre vandalizmus.” 
Úlohou mestskej polície je 
ochraňovať majetok mesta, udr-
žiavať poriadok a podieľať sa na 
ochrane a zveľaďovaní životné-
ho prostredia. Mestská polícia 
úzko spolupracuje so štátnou po-
líciou a preto ocení akékoľvek 
zistenia, ktoré pomôžu odhaliť 
páchateľov a znížiť kriminalitu 
v Modre. Zuzana TICHÁ

Komunitná špajza nadchla niekoľko dobrodincov
Komunitná špajza, o ktorej sme nedávno informovali nad-
chla niekoľko dobrodincov. Aj vďaka nim si základné potra-
viny v Mestskom centre sociálnych služieb vyzdvihli ďalšie 
rodiny v hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii. 
Pomôcť môžete aj vy. Ak máte prebytočné potraviny alebo sa 
chystáte na dovolenku a potraviny v záruke nechcete vyha-
dzovať, prineste ich do komunitnej špajze.

„Posledný pracovný deň v me-
siaci je výdaj potravín. Vytipova-
li sme opäť niekoľko rodín, ktoré 
takúto pomoc potrebujú a odo-
vzdali sme im diskrétne balíčky 
základných potravín a toaletné 
potreby od darcov,“ hovorí Mo-
nika Bartošová z Referátu soci-
álnych vecí a zdravotníctva na 
Mestskom úrade s tým, že ná-
kup pre osem až desať rodín má 
hodnotu približne 250 až 300 eur. 
„Chcela by som sa poďakovať 
pani Lucii Horváthovej, opatro-
vateľke z Mestského centra so-
ciálnych služieb, ktorá sa ujala 
vydávania potravín vo svojom 

voľnom čase.“ S nápadom vy-
tvoriť komunitnú špajzu v Mod-
re prišla lucia Pašková, ktorá 

zakúpila chladničku a urobila 
prvý nákup. Agáta Petrakovičo-
vá Šikulová dokúpila potravino-
vú skriňu na trvanlivé potraviny 
a naplnila ju. Pridali sa aj ďalší 
darcovia. „Chcel by som sa po-
ďakovať Kresťanskému centru 
Berea za zabezpečenie 120 kilo-
gramov zemiakov z obchodného 
reťazca a Nadácii Revia, ktorá 
sprostredkovala dar v podobe 15 

kartónov mlieka, čo je 180 litrov. 
Tiež rodine Slavomíra Fuňu za 
posledný nákup potravín distri-
buovaných vo februári,“ povedal 
primátor Modry Juraj Petrako-
vič. „Prosím aj ďalších občanov, 
aby pomohli rodinám v hmotnej 
núdzi darovaním potravín alebo 
financiami na mesačný nákup. 
Chystáme sa osloviť aj obchodné 
reťazce v blízkom okolí a dohod-
núť s nimi odber potravín, ktoré 
musia vyradiť, hoci sú ešte stále 
v záruke. Hľadáme aj ďalšie spô-
soby plnenia komunitnej špajze, 
aby sme pomohli väčšiemu poč-
tu ľudí. Verím, že sa nám to po-
darí. “

Kontakt pre darcov do komunit-
nej špajze: 
Mestské centrum sociálnych slu-
žieb Modra, Súkenícka 4, 900 01 
Modra, Tel.: +421 905 973 871

Zuzana TICHÁ
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Zimné obdobie na Štúrovej škole
Fašiangy sú časom zábavy, radosti, tanca. Aj tento rok bolo v na-
šej ZŠ Ľudovíta Štúra počas tohto obdobia veselo. Dospelí sa za-
bavili na školskej zábave a deti na karnevale. Aj keď sa už ozýva 
jar, záver zimy patril v našej škole obľúbeným zimným športom.

Začiatkom februára sa konal už 
20. ročník školskej zábavy. Sláv-
nostne ju otvoril predseda zdru-
ženia Peter Macháček a riadi-
teľka školy Zlatica lišková. Po 
krátkom kultúrnom vystúpení 
mažoretiek laskoniek, tanečnej 
skupiny ADT Crew a žiakov 2. 
C triedy nasledovala zábava až 
do rána bieleho. Vyše 240 hos-
ťom do tanca hrala hudobná sku-
pina Impulz a DJ M. Holzmann. 

Nechýbala ani bohatá tombola. 
Touto cestou sa chceme poďa-
kovať firmám, rodičom a pria-
teľom za finančné a vecné dary. 
V stredu 13. februára patrila zá-
bava žiakom I. stupňa. Konal sa 
obľúbený a dlho očakávaný kar-
neval. Školská jedáleň sa preme-
nila na rozprávkovú a fantazijnú 
krajinu. Masiek a kostýmov bo-
lo neúrekom a od výmyslu sve-
ta. Veľa detí sa svojou kreatívnou 

výrobou masky zapojilo do pro-
jektu Zelená škola. Tie museli 
byť vytvorené z recyklovateľ-

ného materiálu. Po promenáde 
a predstavení masiek nasledovala 
veselá zábava a súťaže. Najkraj-
šie masky boli odmenené malou 
odmenou.

Mária SETNICKÁ, ZŠ

Hviezdoslavov Kubín v ZŠ Vajanského
Dvadsiateho prvého februára sa v ZŠ Vajanského uskutočnilo 
školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín, do ktorého postúpili tí najlepší recitátori z triednych kôl. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách (poézia a próza) a vo dvoch veko-
vých kategóriách (2. kateg. 5. + 6. ročník a 3. kateg. 7. - 9. ročník). 

Školské kolo dopadlo nasledov-
ne:
Poézia - 2. kategória /žiaci 5. 
a 6.ročníka: 1. Karolína Jurano-
vá, 2. Samuel Rusnák, 3. Pavol 
Zajac
Próza - 2.kategória: 1. franco 
Vista, 2. Karin Tóthová, 3. Bar-
bora Mihalkovičová

Poézia - 3. kategória / žiaci 7. - 
9. ročníka: 1. Matea Slavik, 2. 
laura Polčičová, 3. Ela Vydrová
Próza - 3.kategória: 1. Stela Ru-
žeková, 2. Iveta Cibulová, 3. 
Emma Šuplatová
Všetkým recitátorom ďakuje-
me za pekné umelecké pred-
nesy, umiestneným žiakom sr-

dečne blahoželáme k úspechu 
a víťazom školského kola drží-

me palce v okresnom kole, kto-
ré sa bude konať v našej ško-
le už v marci. Pavol Orzságh 
Hviezdoslav by mal z detí iste 
radosť. B. RAMPÁKOVÁ, ZŠ 

Koniec Fašiangov, zábavy a hier
Prechod medzi zimným a jar-
ným obdobím nazývame fašian-

gami. Súčasťou sviatkov sú rôz-
ne akcie, ako zabíjačka, súťaž vo 

varení kapustnice, hodovanie, 
vystúpenie folklórnych skupín, 
sprievod v maskách, zábavy 
a iné. Aby sa tieto sviatky ucho-
vávali aj pre mladšiu generáciu, 
i tento rok sme my MŠ Sládko-
vičova pripravili pásmo ľudo-
vých piesní, tancov, vyčítaniek, 
porekadiel pre rodičov a širokú 
verejnosť. 
Vystúpenie sa konalo v KDĽŠ 
13. februára pod názvom fašian-
gy. Keďže toto obdobie je bohaté 
na hodovanie, tak aj naše fašian-
gové vystúpenie vyvrcholilo hos-
tinou. Pani kuchárky pripravili 
ochutnávku najchutnejších nátie-

rok, nechýbala maková, cícerová, 
či kelová. Nezabudli sme ani na 
tradičné šišky na stoloch. Touto 
cestou by sme chceli poďakovať 
vedúcej pekárne v Častej pani 
Zelinkovej za šišky a pečivo, pa-
ni kuchárkam a vedúcej školskej 
jedálne za prípravu vynikajúcich 
nátierok, OZ Vrškárik a našim 
rodičom, Kultúrnemu centrum 
za zapožičanie priestorov, zvuká-
rovi z KD za ozvučenie a za čas 
strávený s nami aj počas nácvi-
kov, SOŠP za zapožičanie kro-
jov, žiačke pedagogickej školy 
za hudobný sprievod a všetkým 
zamestnancom MŠ za prípravu 
a uskutočnenie krásne stráveného 
popoludnia.
Adriana HORVÁTHOVÁ, MŠ
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Kde a kedy zapísať dieťa do materskej školy
Pre školský rok 2019/2020 bude riaditeľstvo materských 
škôl v meste Modra (MŠ SNP, MŠ Kalinčiakova, MŠ Slád-
kovičova) prijímať žiadosti na pobyt dieťaťa v materských 
školách dňa 24. apríla 2019 (streda) v čase od 08,00 do 16,00 
hod. v konkrétnych materských školách.

Prijímanie žiadostí do mater-
ských škôl (zápis detí do ma-
terských škôl ) sa koná v sú-
lade so zákonom č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v spojitosti s usta-
novením § 3 ods. 1 Vyhlášky 
MŠ SR č. 306/2008 Z. z. 
o materských školách v znení 
vyhlášky Ministerstva škol-
stva Slovenskej republiky č. 
308/2009 Z. z. s odkazom na 
ust. § 59 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.
Pri zápise je povinný zákon-
ný zástupca predložiť písom-
nú žiadosť na prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie, 
ktorá musí obsahovať potvr-
denie o zdravotnom stave die-
ťaťa, k nahliadnutiu originál 
rodného listu dieťaťa, zákonní 
zástupcovia dieťaťa predložia 
doklad o svojom trvalom po-
byte, platný OP k nahliadnutiu 
v zmysle § 2 ods. 4 Dodatku 
č. 2 k VZN č. 5/2012 Mesta 
Modry. V prípade, že má dieťa 

špeciálne výchovno-vzdeláva-
cie potreby, predloží zákonný 
zástupca aj vyjadrenie prís-
lušného zariadenia výchovné-
ho poradenstva a prevencie. 
formuláre „Žiadosti na pri-
jatie dieťaťa na predprimár-
ne vzdelávanie do materskej 
školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Modry na šk. 
rok 2019/2020“ sú k dispozí-
cii v materských školách a na 
web stránkach jednotlivých 
škôl, kde rovnako nájdete aj 
podmienky prijímania ako aj 
písomnú žiadosť na predpri-
márne vzdelávanie. Žiadosť 
musí byť kompletne vyplne-
ná vrátane potvrdenia od pe-
diatra.
Podľa ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky 
MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o ma-

terskej škole prednostne sa 
prijímajú deti, ktoré dovŕšili 
piaty rok veku (k 31. 8. 2019), 
deti s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou a de-
ti s dodatočne odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou. 
Ostatné podmienky prijíma-
nia detí do materských škôl 
určuje riaditeľka materskej 
školy. Rodičia, ak potrebuje-
te poradiť, neváhajte kontak-
tovať referentku MsÚ e-mai-
lom na michaela.galovicova@
msumodra.sk alebo telefo-
nicky 033/6908 314, prípad-
ne u riaditeliek konkrétnych 
materských škôl: www.ma-
terskaskolamodra.sk, www.
mskalinciakova.sk, www.ms-
sladkovicova13.sk.
 (gal)

Zápis prvákov v ZŠ
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry 
pre školský rok 2019/2020 bude prebiehať v dňoch 24. apríla a 25. apríla 2019 v čase 
od 14,00 hod do 18,00 hod. v jednotlivých základných školách. Deň otvorených dverí sa 
v ZŠ Vajanského 93 uskutoční 9. apríla 2019 v čase od 9,00-18,00 hod. a v priestoroch 
ZŠ Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A 10. apríla 2019 od 9,00-18,00 hod.

Zápis sa uskutoční v súlade so zákonom č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákonom č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, vyhlášky Minister-
stva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 
Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 
224/2011 Z. z. a v súlade so Všeobecne zá-
väzným nariadením mesta č. 7/2015 o určení 
miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádz-
ky v základných školách. 
Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť 
tieto osobné údaje: meno a priezvisko dieťaťa, 
dátum narodenia, rodné číslo, miesto narode-
nia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé byd-
lisko dieťaťa, meno a priezvisko zákonných 
zástupcov, adresa zamestnávateľa, trvalé byd-
lisko.
Pri zápise budete predkladať: občiansky pre-
ukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, 
v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj 
doklad o postihnutí. Ak sa nedostavia na zápis 
dieťaťa obaja zákonní zástupcovia, potrebu-
je jeden zo zástupcov informovaný súhlas to-
ho druhého, že dieťa môže navštevovať danú 

školu. V prípade nesúhlasu oboch rodičov na 
zápis dieťaťa do základnej školy je potrebné 
rozhodnutie súdu na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v súlade s § 35 zákona 36/2005 Zá-
kon o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov). Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2019 do-
siahne vek šesť rokov, musí rodič prihlásiť na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základ-
nej škole. Nedodržanie zákonnej povinnosti je 
postihnuteľné podľa § 37 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov. 
Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej do-
chádzky napr. štúdium v zahraničí, individuál-
ne vzdelávanie a iné sa riadi § 23 až § 26 zá-
kona 245/2008 Z. z. V tomto prípade sa musí 
zákonný zástupca dostaviť s dieťaťom riadne 
na zápis. O povolení osobitného spôsobu pl-
nenia povinnej školskej dochádzky rozhodne 
riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý. Bliž-
šie informácie k zápisu dieťaťa do základnej 
školy sú na web stránkach jednotlivých škôl 
a to ZŠ Ľudovíta Štúra: https://zslsmo.edupa-
ge.org/ a ZŠ Vajanského : http://www.zsvajan-
skehomodra.sk/.

Michaela GALOVIČOVÁ, MsÚ Modra

Úspech budúcich 
pedagogičiek 

v súťaži
Komiksová súťaž CVH Malach má se-
demročnú tradíciu. Zadaním je vytvoriť 
komiks ľubovoľnou výtvarnou technikou 
a zachytiť v ňom rozprávanie pamätníka 
2. svetovej vojny z videosvedectiev ľudí 
preživších holokaust. Do aktuálneho roč-
níka sa zapojili študentky Strednej odbor-
nej školy pedagogickej v Modre, Mária 
Kalivodová a Alexandra Süttöová, ktoré 
v tvorbe využili medzipredmetové vzťa-
hy dejepisu a výtvarnej výchovy. Obe sa 
ako ocenené zúčastnili spoločne s peda-
gógom A. Hercegom slávnostného odo-
vzdávania cien v priestoroch univerzity 
Karlovej v Prahe. Ceremónia bola súčas-
ťou konferencie, na ktorej sa problematike 
oral history venovali napríklad S. Naron 
z yaleovej univerzity, O. Eide z univerzi-
ty v Kolíne nad Rýnom či J. Mlynář z Kar-
lovej univerzity. 
Spomedzi viac ako šesťdesiat súťažných 
prác bol komiks M. Kalivodovej ohodno-
tený 1. miestom a komiks A. Süttöovej 2. 
miestom. Obe študentky v komiksoch za-
chytili časť príbehov prenasledovaných 
žien z nášho regiónu - pani Sonnenfeldo-
vej z Budmeríc a pani Adlerovej z Pezin-
ka. Výber najlepších prác bol vystavený 
v priestoroch univerzity Karlovej na Ma-
lostranskom námestí v Prahe. (ah)
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Lektori z Veľkej Británie cestujú za našimi žiakmi
Anglický jazyk sa stal dôležitým komunikačným prostriedkom na 
celom svete. Väčšina našich žiakov si ho pri štúdiu vyberá ako svoj 
prvý cudzí jazyk a na strednej škole aj ako jazyk, z ktorého skladajú 
maturitnú skúšku. Školy alebo aj rodičia často organizujú študijné 
pobyty v zahraničí pre svojich študentov a svoje deti. 

V súčasnosti majú naše deti je-
dinečné možnosti na vytvorenie 
si dobrého vzťahu k anglické-
mu jazyku a odbúranie strachu 
z komunikácie aj tým, že sa mô-
žu zúčastniť vyučovania pria-

mo s anglickými lektormi, kto-
rí prichádzajú za nimi do školy. 
V poslednom období sme na 
gymnáziu v Modre zorganizo-
vali niekoľko takýchto intenzív-
nych kurzov pod názvom Active 

English Week. Naposledy to bo-
lo na jeseň v tomto školskom ro-
ku 2018/19 pre mladších žiakov 
a v marci plánujeme ďalší pre 
starších žiakov. učili ich skúsení 
učitelia z Veľkej Británie, David 
Schofield z livepoolu a Robert ap 
Tomos z Cardiffu. Títo učitelia sa 
počas dňa striedali a robili rozlič-
né jazykové aktivity v priateľskej 
atmosfére, okorenenej typickým 
britským humorom. 
I keď sú medzi žiakmi v skupi-
nách výrazné rozdiely v porozu-
mení a používaní anglického ja-
zyka, učitelia sa snažia každého 
zapojiť a povzbudiť, aby na se-
be ďalej pracovali, lebo zmysel 
to má. Vždy, keď som vstúpila 
do triedy, žiaci sa intenzívne hlá-
sili alebo písali či kreslili, smiali 
sa na vtipných poznámkach uči-
teľa. Teda rozumeli pokynom, 
otázkam a vedeli obhájiť svoj ná-
zor. Je veľmi dôležité, aby si deti 
v praxi overili, že denné učenie sa 
anglického jazyka sa oplatí. Taký-
to intenzívny týždeň prináša ovo-
cie vo forme odbúranie strachu 
z komunikácie s anglicky hovo-
riacim človekom. Výhodou také-
hoto aktívneho jazykového týžd-
ňa v domácom prostredí je aj to, 

že dieťa nemusí vycestovať ďale-
ko od rodiny, byť stresované úna-
vou a nepredvídanými okolnosťa-
mi a zároveň ušetrí prostriedky na 
cestovné, stravu a ubytovanie.
O spokojnosti svedčia aj pozitív-
ne reakcie rodičov detí, ktoré sa 
Active English Week zúčastnili:
„Veľmi pekne ďakujeme za úžas-
ný týždeň strávený s lektormi. 
Budúci rok sa určite prihlásime 
znova. Juraj bol nadšený. Ešte raz 
veľká vďaka.“ JN
„Ďakujeme za zorganizovanie 
Anglického jazykového týždňa. 
Synovi sa program a jeho akcie 
ohromne páčili. Rád by sa zúčast-
nil niečoho podobného aj v bu-
dúcnosti.“ KK
„Dobrý deň, AEW bol pre Mar-
tina zaujímavý, nová skúsenosť 
a aj keď nevedel čo čakať, nako-
niec bol spokojný a páčilo sa mu. 
určite si zopakuje, ak bude príle-
žitosť.“ ZDV
„Podľa tvrdenia Matúša, anglický 
týždeň sa mu veľmi páčil. Vravel, 
že pekne rozumel a strávený čas 
s lektormi bol pre neho veľmi za-
ujímavý, bral by aj predĺženie.“ 
BT

Elena BENCOVÁ, 
Gymnázium K. Štúra v Modre

O Zlaté nožnice
Medzinárodná súťaž v reze viniča sa uskutočnila 8. februá-
ra v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Bratislava-Vi-
nohrady. Organizátorom boli opäť SNA Europe (Slovakia), 
s.r.o., (Bahco) v spolupráci s BS vinárske potreby Pezinok pod 
odbornou záštitou SPU Nitra, Katedra záhradníctva a kra-
jinného inžinierstva. Súťaže sa zúčastnili tradične aj študenti 
z modranskej Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej. 

Súťažiaci mali tento rok veľ-
mi sťaženú a náročnú prácu 
vzhľadom na podmienky a stav 
porastu vinohradu, v ktorom 
súťažili. Museli preukázať vy-
sokú mieru vedomostí a vyna-
ložiť nemalé úsilie k dosiah-
nutiu požadovaného výsledku. 
Rezala sa odroda frankovka 
modrá v počte 25 krov v ča-
som limite 30 minút a 40 mi-
nút podľa kategórie. Súťaž sa 
uskutočnila v dvoch kategóri-
ách: profesionál - svoje prak-

tické zručnosti si vyskúšalo 32 
profesionálov a víťazom sa stal 
filip Juran z firmy Revin Mod-
ra a kategória junior - v ktorej 
súťažili študenti stredných od-
borných škôl z Valtíc/Česká 
republika/, Malinova, Modry, 
Poľnohospodárskej univerzi-
ty v Nitre a mladí vinohradní-
ci pracujúci vo vinohradníc-
kych a vinárskych firmách. Zo 
Strednej odbornej školy vinár-
sko-ovocinárskej Modra boli 
nominovaní 3 študenti 4. roč-

níka, ktorí dosiahli vynikajúce 
umiestnenie: 1. miesto a Zlaté 
nožnice získal Martin Ševčovič 
(na foto), 2. miesto: Jaroslav 
Haláč a 5. miesto: Jakub Juran.
Veľmi sa tešíme a vážime ten-

to úspech, ktorý sa podaril po 
prvýkrát odkedy sa naša škola 
tejto súťaže zúčastňuje.

Rastislav SCHÖN, 
Stredná odborná škola 

vinársko-ovocinárska Modra
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Malokarpatský festival vedy a techniky
Malokarpatský festival vedy a techniky Amavet je súťažou od-
bornej tvorivosti vo vede a technike, ktorá prebieha formou 
posterových prezentácií projektov a prezentácie ich výsled-
kov ústnou formou pred členmi odbornej hodnotiacej komisie. 
Hlavným organizátorom festivalu je Amavet klub č. 944 Im-
pulz pod vedením Ingrid Kuníkovej a záštitu nad podujatím 
prevzal primátor Modry Juraj Petrakovič. 

Malokarpatský festival vedy 
a techniky Amavet sa uskutoč-
ní 17. apríla 2019 v Kultúrnom 
dome Ľudovíta Štúra v Modre 
a je určený pre žiakov 2. stup-
ňa základných škôl a študen-
tov stredných škôl a gymnázií 
Modry a okolitých obcí Báhoň, 
Budmerice, Častá, Slovenský 
Grob, Modra, Pezinok, Píla, 
Šenkvice, Viničné, Vištuk, Tr-
nava. Projekty je potrebné pri-
hlásiť vopred a to do 10. aprí-
la v prihlasovacom formulári 
dostupnom na webovej stránke 
http://www.festivalvedy.sk/. 
Poslaním súťaže je rozví-
jať zručnosti žiakov vo vede 
a technike, vyhľadávať talen-
tovaných žiakov s nadaním 
v jednotlivých vedných od-
boroch a zároveň podporovať 
zmysluplné využívanie voľné-
ho času prostredníctvom krea-
tívnej činnosti. festival záro-
veň vedie deti k samostatnej 
tvorivej činnosti, rozvíja u nich 
schopnosť prezentovať výsled-
ky svojej práce a samého seba 
a umožňuje prezentovať vý-

sledky vlastnej práce aj na vy-
braných medzinárodných pod-
ujatiach podobného zamerania. 
Súťaž prebieha v 11 súťažných 
kategóriách a to biológia, ché-
mia, elektrina a mechanika, 
energia a transport, environ-
mentálne vedy, fyzika a astro-
nómia, geovedy, informatika 
a počítačové inžinierstvo, ma-
tematika, medicína a zdravot-
níctvo, spoločenské vedy.

Program podujatia
8.30 - 9.00 registrácia a inšta-
lácia projektov,
9.00 - 9.30 slávnostné privíta-
nie primátorom mesta Jurajom 
Petrakovičom,
9.30 - 11.00 prezentácia a hod-
notenie projektov a prác žia-
kov,
11.00 - 12.00 prezentácia le-
teckých prevádzkových služieb 
SR, š.p.,
12.30 - 13.00 obed
13.00 - 14.00 pokračovanie 
v prezentácii projektov,
14.00 - 15.00 vyhodnotenie 
prác a ukončenie MfVAT.

Organizačné pokyny nájdete 
na www.modra.sk. Podrobné 
informácie poskytne vedúca 
Amavet klubu č. 944 Impulz 

Ing. Ingrid Kuníková: ama-
vet944@gmail.com, mobil: 
0907786999. (red)

Z aktivít školského klubu Kamarát pri ZŠ Vajanského
V prvom polroku školského roka sa deti zo školského klubu 
Kamarát venovali športovým, kultúrnym i výtvarným činnos-
tiam. Prinášame krátky zostrih aktivít. 

Hneď prvý mesiac školského 
roka si žiaci zo Základnej ško-
ly Vajanského zmerali sily v at-
letickom päťboji vo viacerých 
disciplínach, ako bol napr. hod, 
skok či beh. Aj mesiac október 
bol veľmi bohatý na rôzne akti-
vity. Prvou bola návšteva žiač-
ky policajnej akadémie v Pez-
inku, ktorá zaujala deti rôznymi 
ukážkami výcviku svojho psa 
a popritom si žiaci aj zasúťa-
žili. V polovici mesiaca zorga-

nizovali pani vychovávateľky 
futbalový turnaj medzi jednotli-
vými oddeleniami ŠKD. V krát-
kych, ale napínavých zápasoch 
vypomáhal rozhodca Matúš 
Chalabala, ktorý sa snažil byť 
spravodlivý. Koniec októbra 
patril návšteve modranského 
kina a filmovému predstave-
niu s názvom Hotel Transylvá-
nia. November sme opäť začali 
návštevou kina, kde sa prváci 
zúčastnili akcie s názvom fil-

mový kabinet. Tento mesiac ako 
už tradične patril aj „pasovaniu“ 
našich prváčikov. V úvode sa 
predstavili naši „herci“ spoloč-
ne s pani učiteľkou Maticseko-
vou a zahrali divadelné predsta-
venie o škole. Túto akciu pani 
vychovávateľky ukončili tan-
com a diskotékou. Záver mesia-
ca opäť patril vianočným trhom 
a predaju vianočných výrobkov, 
ako boli napr. sviečky, ozdoby, 
vence, ale aj vankúše či rôzne 
maškrty pre malých i veľkých. 
December sa niesol v duchu 
vianočných príprav a keďže bol 
„kratší“, tak deti z ŠKD stihli 

absolvovať s pani vychováva-
teľkami filmové predstavenie 
s názvom Mimi a líza. Krátko 
po zimných prázdninách nadeli-
la Perinbaba množstvo bielej pe-
riny, a tak pani vychovávateľky 
v ŠKD vyhlásili súťaž o najkraj-
šieho snehuliaka. Samozrejme, 
víťazmi boli všetci. Január ube-
hol ako voda a keď prišiel čas 
polročných vysvedčení, navští-
vili sme modranské kino a od-
počinuli si pri známej postavičke 
Asterixovi a tajomstve čarovné-
ho elixíru. 

Gabriela ČEPCOVÁ, 
vedúca ŠKD

INFO A PREDAJ VSTUPENIEK:

40
vinárov
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Hollerung
Nemeckí kolonisti, ktorí osídľovali niektoré oblasti Sloven-
ska, prinášali so sebou technický pokrok, rozvoj vinohrad-
níctva, lesníctva, baníctva, poľnohospodárstva a viacerých 
ďalších odvetví národného hospodárstva. Tieto nemecky 
hovoriace spoločenstvá boli živnou pôdou pre rozširovanie 
myšlienok Lutherovej reformácie, ktorá sa postupne rozšíri-
la i na slovenské obyvateľstvo. Veľká časť nemeckej menšiny 
bola odsunutá po druhej svetovej vojne. Ostali po nej nielen 
technické a stavebné objekty, ale i pokrok vo viacerých oblas-
tiach nášho kultúrneho a spoločenského života. 

Na území nášho mesta je to pre-
dovšetkým nemecká cirkevná ľu-
dová škola, nemecký evanjelický 
kostol, fara a niekoľko pomníkov 
na modranskom cintoríne. Ne-
meckú školu navštevovalo ve-
ľa slovenských detí, chodili sem 
i katolíci, ktorých rodičia mali 
záujem o výuku v nemeckej re-
či a prakticky všetky židovské 
deti. Svah firiglovskej doliny je 
porastený odumretými obrovský-

mi stromami jedlého gaštana. 
Tieto sú, žiaľ, napadnuté tzv. 
atramentovou chorobou, kto-
rá sa k nám rozšírila v druhej 
polovici minulého storočia. 
Tejto časti lesa sa hovorí Hol-
lerungova hôrka, podľa pô-
vodného vlastníka K. Holle-
runga mladšieho. Koncom 
minulého roka v budove zre-
konštruovaného lesného úra-
du v Modre-Harmónii bola 
otvorená kaviareň s názvom 
Hollerung. Jeho meno je spo-
jené i s lesným radcom Ale-
xandrom filípkom, ktorého 
bronzová busta je umiestnená 

na bočnej stene lesného úradu. 
Obaja páni sa podstatne zaslúžili 
o vznik, budovanie a rozvoj časti 
Modry Harmónie.
Karol Hollerung ml. patril do 
rodiny farárov, ktorí stáli v čele 
modranského nemeckého evan-
jelického cirkevného zboru v ro-
koch 1835 až 1945. Narodil sa 
v rodine farára Karola Holle-
runga st., ktorý bol modranským 
nemeckým farárom už v roku 

1835. Narodil sa 1. júla 1842 
a zomrel 18. augusta 1918. Teo-
lógiu vyštudoval v Bratislave a v 
Tübingene. Ako dvadsaťtriroč-
ný bol zvolený za modranského 
nemeckého ev. farára. Nadvia-
zal úzky kontakt s modranskou 
najmä slovensky orientovanou 
inteligenciou. Zaslúžil sa o roz-
voj školstva v Modre. Po zruše-
ní modranského evanjelického 
gymnázia v roku 1870 sa podie-
ľal na založení štátneho ústavu 
pre výchovu učiteľov, ktorý mal 
slúžiť na pomaďarčovanie Slo-
vákov. Napriek snahe niekto-
rých profesorov o maďarizáciu 
študentov vyštudovali tu viacerí 
slovensky orientovaní učitelia, 
ktorí pôsobili i medzi Slovákmi 
na Dolnej zemi. V roku 1883 sa 
podieľal na budovaní keramic-
kej dielne, ktorá oživila hrnčiar-
stvo a keramickú výrobu v Mod-
re. V roku 1902 bol pri založení 
Evanjelickej dištriktuálnej diev-
čenskej školy. Aktívne pôsobil 
pri budovaní rekreačného areálu 
v Harmónii, najmä pri stavbe vi-
ly Harmónia a postavení rekreač-
ného strediska pre evanjelických 
farárov vily Betánia. 
Richard Hollerung (na druhej 
foto) bol posledným farárom 
nemeckého ev. cirkevného zbo-
ru. Na oltári v kostole je obraz 
významného budapeštianske-
ho maliara, (Bertalan Széke-
ly 1835-1910), ktorý vytvoril 
v roku 1864. Vo svetových zo-
znamoch je obraz vedený pod 
názvom Kristus kráča po vode. 
Mramorová krstiteľnica, ktorá 

slúžila pri krste všetkých mod-
ranských nemeckých evanje-
likov sa stratila. fotografia je 
z pozostalosti Karola Neráda. 
Richard Hollerung bol vnukom 
K. Hollerunga st. a synovcom 
K. Hollerunga ml. Po šiestich 
semestroch štúdia práva v Buda-
pešti prešiel na Teologickú aka-
démiu v Bratislave, kde získal 
aprobáciu i pre slovenské a ma-
ďarské cirkevné zbory. Študoval 
v Erlangene, Göttingene a Tü-
bingene. Po absolvovaní teoló-
gie pôsobil 5 rokov pri strýko-
vi v Modre. Potom bol farárom 
v Klagenfurte. V rokoch prvej 
svetovej vojny bol ako poľný 
a námorný kurát prevažne pria-
mo na fronte. Pochoval niekoľ-
ko obetí v bojoch diktatúry Béla 
Kunu. Potom sa vrátil do Mod-
ry, kde krátko pôsobil na biskup-
skom úrade biskupa Samuela 
Zocha. V roku 1920 bol zvole-
ný za nemeckého modranského 
farára, kde pôsobil až do marca 
1945, keď evakuoval pred oslo-
bodením Modry Červenou ar-
mádou a cirkevný zbor praktic-
ky zanikol. Venoval sa knižnici, 
ktorá pochádzala zo zrušeného 
evanjelického gymnázia a z ma-
jetku cirkevného zboru. V ro-
ku 1917 sa oženil s riaditeľkou 
dištriktuálnej dievčenskej školy. 
Aktívne ovládal nemčinu, ma-
ďarčinu, slovenčinu, angličtinu 
a taliančinu.

Karol ERDELSKÝ 
a Viera JANČOVIČOVÁ, 

Modranská muzeálna 
spoločnosť

Modranský blšák dáva šancu 
použitým veciam byť ešte užitočnými
„Predaj, vymeň, či daruj čokoľvek čo už nepotrebuješ, pretože čo 
pre jedného je už nepotrebné, pre druhého môže byť ešte pokla-
dom“, takto znie slogan jarného aprílového blšáku, ktorý pre širokú 
verejnosť pripravujú dobrovoľníčky Veronika Hevierová a Miro-
slava Kišoňová spoločne s Rehabilitačným strediskom Claudianum.

Modranský blšák sa uskutoční 
v sobotu 27. apríla dopoludnia od 
9.00 do 12.00 hod na otvorenom 
priestranstve pred Kultúrnym do-
mom Ľ. Štúra. Blšák sa bude rea-
lizovať formou samopredaja. Stačí 
sa zaregistrovať, prísť na miesto, 

rozložiť si deky a ponúkať čokoľ-
vek len chcete, čo už nepotrebu-
jete a mohlo by poslúžiť nieko-
mu ďalšiemu. Zaregistrovať sa 
môžete najneskôr do 15. 4. 2018 
na adrese modranskyblsak@gma-
il.com. Jednotný registračný po-

platok sú 4€ a pre kupujúcich je 
vstup zdarma. V prípade, že ne-
bude pekné počasie sa podujatie 
presunie do priestorov KC Modra.  
Modranský blšák je realizovaný 
s podporou mesta Modry a Kul-
túrneho centra Modra. finančný 
výťažok z predaja bude venovaný 
rehabilitačnému stredisku Clau-
dianum n.o., ktoré poskytuje den-
nú sociálnu starostlivosť dospelým 
klientom s mentálnym a kombino-
vaným postihnutím v Modre.

 (red, zdroj:
Facebook Claudianum)
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S Palom Fandákom...
Postava muža, ktorý sadil stromy, z pera Jeana Giona je mno-
hým známa. Snáď čítali príbeh o nenápadnom mužovi, kráča-
júcom krajinou so svojou pastierskou palicou. Neviem prečo, 
ale akosi mi tento muž pripomenul Pala Fandáka. Možno to 
bude tým, že podobne ako pastier v príbehu chodí krajinou (a 
dnes už i s palicou) a vštepuje generáciám modranských detí 
základy morálky, skautskej cti a odvahy. 

u „Pala“, ako sme mohli náš-
ho veľkého priateľa všetci 
oslovovať, sa naučila moja 
generácia pravdivú históriu, 
spoznala detaily unikátnych 
pamiatok a krásy našej vlasti 
v Československu. Výchova, 
ktorú sme dostali u Pala, sa 
neučila v žiadnej zo škôl. Ve-
deli sme, čo je to úcta, kama-
rátstvo, vzájomná pomoc a to-
lerancia. 
Palo fandák zakotvil v Mod-
re na správe Chránenej krajin-
nej oblasti Malé Karpaty ako 
v domovskom prístave, odkiaľ 
už v období neslobody a tota-
lity učil chlapcov a dievčatá 
službe druhým, zodpovednos-
ti voči iným, ale aj voči sebe, 
spoznávať a chrániť prírodu. 

Krúžok ochrancov prírody, 
ktorý sme volali „ochranko“, 
sa už v tomto období riadil 
myšlienkami a zásadami skau-
tingu a woodcraftu. Až mi je 
ľúto, keď si spomeniem na 
svojich rovesníkov, ktorí ne-
mali možnosť tak ako my pod-
nikať s Palom výpravy do le-
sov a do historických miest na 
Slovensku a v Čechách. Deti, 
ktoré často nespoznali, čo je 
to skutočná odvaha a nezažili 
naše dobrodružstvá. 
Palo fandák bol náš veľký 
kamarát, ktorý mal v zásobe 
vždy plno dobrých kníh, kto-
ré sa nedali nikde zohnať. Na 
správe u Pala sa dalo slobodne 
debatovať, formovať si vlast-
ný názor a piť nezabudnuteľ-

ný čierny čaj zo sklenených 
pohárov. Tu sme sa naučili aj 
stáť si za vlastným názorom, 
cibriť sa v ťažkých a dlhých 
debatách, čo mnohí z nás ne-
skôr využili aj vo svojom ďal-
šom živote. Nejeden víkend 
sme venovali brigádam v pro-
spech prírody. Nezabudnuteľ-
né boli naše skautské tábory, 
večerný oheň, obloha plná 
hviezd, nočné polemiky, vese-
lý spev s gitarou... 
Palo formoval stovky mladých 

ľudí. Mnohých, tak ako 
mňa, ovplyvnil na celý 
život. Dnes vidno Palov 
pozitívny vplyv na väč-
šine odchovancov mod-
ranského skautingu. Aj 
vďaka „krúžkarom“ je 
opäť obnovená kalvá-
ria v Banskej Štiavni-
ci a viacero historic-
kých domov, v Modre 
sa opäť zelenajú stro-
moradia v chotári, žia-
ri v ňom nová krížová 
cesta, obnovuje sa his-
torická krajinná štruk-
túra... 
Palo fandák už sedem-

desiat rokov napĺňa skautský 
zákon, je oddaným priateľom, 
ochrancom prírody, všetkých 
cenných ľudských výtvorov 
a najmä podľa hesla rove-
rov neustále slúži. Slúži nám 
a najmä našim modranským 
deťom. 
V mene nás všetkých skautiek 
a skautov ti Palo želáme veľa 
zdravia, spokojnosti a trpezli-
vosti s nami, ale aj so sebou 
samým. Ďakujeme.

Juro PETRAKOVIČ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z  h i s t ó r i e / S p e k t r u m

História ožíva
To isté miesto, ten istý uhol pohľadu, len iné storočie. Zobrali sme dobové fotografie 
z Modry a okolia, nafotili to, čo je na nich dnes a spojili minulosť so súčasnosťou. 
Výsledkom sú úžasné koláže, v ktorých ožíva naša história. Staré fotografie vybled-
nú, ľudia časom zabudnú a pritom je toho toľko, čo sa v Modre udialo a stojí za 
zmienku. Vydajte sa s nami každý mesiac na objavnú cestu do vlastnej minulosti. 

Modranská jar roku 1945
Tak ako každý rok na jar zakvitli aj v roku 
1945 v Modre ovocné stromy a vyrojili sa vy-
hladované včelstvá. Vinohrady boli ostrihané 
a nahadzovali puky, napriek tomu to nebo-
la jar ako ostatné. Okvetné lístky v ovzduší 
a vôňu orgovánu prekrýval hustý dym a spev 
vtákov prehlušoval hukot striel raketometov 
nachádzajúcich sa pri Hornej bráne. Krehký 
mier, ktorý zavládol v Modre 1. apríla bol eš-
te narúšaný sťahujúcimi sa nemeckými voj-
skami. Napätá situácia vyvrcholila začiatkom 
apríla, kedy sa museli Modrania vysťahovať 
z mesta do okolitých dedín. Vraví sa, že v nú-
dzi poznáš priateľa, v prípade spomínaných 
aprílových dní sa utužilo veľa priateľstiev 
a nielen to, nadviazali sa aj nové. Kraľovania 
a obyvatelia Vinosad poskytli Modranom do-
časné domovy a napriek nedostatku sa v čase 

núdze s nimi aj rozdelili. Evakuácia tr-
vala dlhých jedenásť týždňov. Koncom 
júna sa začali na zničených cestách ob-
javovať prvé vozy privážajúce rodiny 
do domovov. Domáci obchádzali do-
my, dvory, kontrolovali hospodárstvo 
a rátali škody. Straty boli veľké, na-
priek tomu vládla medzi ľuďmi radosť 
z ukončenia vojny. Tanky a vojenské 
vozidlá prechádzali Modrou až do leta 
roku 1945, pre Modranov to bola vždy 
udalosť. Okoloidúci poznali ich prí-
chod podľa hluku. Trvalo dlhšiu dobu, 
než prestali vzbudzovať kovové mon-
štrá strach a Modrania si ich mohli dô-
kladne obzrieť.
Dobové foto: archív SNM - Múzeum Ľ. Štú-
ra, nové foto: lucia Mandincová, koláž: Juraj 
Štepanovský.

Zuzana TICHÁ, MsÚ 
a Agáta PETRAKOVIČOVÁ 

ŠIKULOVÁ, SNM-MĽŠ
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Ľudia z Modry, 10. časť 
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. V každom čísle nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spolupráci s ta-
lentovanou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre a Modra-
nom. Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili.

Umelecký keramikár 
Marián Liška (57)

„Ako decko som sa rád babral s plastelí-
nou - robil som si vojakov, zvieratká. Po-
chádzam z Neštichu vo Svätom Juri, žili 
sme pri lese a moje prvotiny znázorňovali 
to, čo som videl z detstva - prácu s koň-
mi a drevom v lese. Celý život sa venu-
jem hlavne figurálnej keramickej plasti-
ke, do ktorej prenášam ľudové motívy,” 
hovorí majster liška a ukazuje nám svoje 
aktuálne práce v modranskej dielni. Por-
celán mu príde strojený, má rád keramiku 
- je veselá a hravá, tak ako figúrky, kto-
ré vytvára. Spolu s Jozefom frankom sú 
autormi slovenského keramického bet-
lehemu, ktorý sa postupne rozrastá vďa-
ka finančným zbierkam, organizovaným 
Modranskou besedou. „Máme základ - 
svätú rodinu, troch kráľov, ovečky, gajdo-
ša, fujaristu a teraz by mala nasledovať 
modranská časť s figúrkami zobrazujúcimi tradičné remeslá v meste: vinár, oberačka, 

hrnčiar, súkeník, možno debnár alebo ko-
váč.” 
Marián liška s ďalšími majstrami kerami-
kármi frankom, Mesíkom, Viglašom a Pe-
čukom pracoval na keramických platniach, 
ktoré znázorňujú jednotlivé zastavenia krí-
žovej cesty vo vinohradoch. S Igorom Me-
síkom vytvoril platňu s keramickým vyob-
razením sv. urbana na božej muke medzi 
Modrou a Vinosadmi, je autorom jed-
nej z rozprávkových keramických dlaždíc 
v komunitnej záhrade v Modre. „Modra je 
mekkou keramiky. Som toho názoru, že tu 
musí človek zakopnúť o keramiku vša-
de, keď príde do Modry. Teším sa, že sa 
podarilo zachrániť Slovenskú ľudovú 
majoliku, cítim podporu keramikárov 
od mesta, za čo som vďačný,” prizná-
va majster liška. Keď sa ho spýtame 
na najobľúbenejšie miesto v meste, za-
myslí sa. „Okrem mojej dielne sú to 
karpatské lesy, kde rád chodím na huby 
a ešte mi je dobre tam, kde vidím svo-
ju tvorbu. Keď má niekto moje figúrky 
vystavené doma a robia mu radosť. Po-
hladí mi to dušu.”

Básnik Jozef Trtol (62)
„Som tvoj námesačník moje malé 
mesto, po strechách ti behám, po mú-
roch, klenbách hmatkám, túlim sa k te-
be si moja matka…” Vyznáva sa z lás-
ky k Modre v jednej z básní. Vydal 
niekoľko zbierok, rodnej Kráľovej ve-

noval knihu básní Mojej Kráľovej a svoj 
obdiv k vínnym pivniciam zhmotnil vo 
veršoch zbierky V navínených klenbách 
Modry. „Narodil som sa v starom rodičov-
skom dome po mojej mame pri Lipkách na 
Kráľovej - som silný lokálpatriot,” pri-
znáva. Na svoje zábavné priezvisko je 
pyšný a nikdy by ho nezmenil. „V Žilin-
skej mestskej knihe som objavil zápisky 
v slovakizovanej češtine o nejakom Mate-
jovi Trtolovi z 15. - 16. storočia, to už je 
kus histórie Trtolovcov,” smeje sa.
Jozef Trtol začal písať básničky ešte ako 
žiak na základnej škole. Na gymnáziu 
v Modre jeho vášeň pre poéziu prepukla na-
plno vďaka profesorovi Miroslavovi Piuso-
vi. „Bol to spisovateľ, historik - čítal moju 
tvorbu, nasmeroval ma, ukázal mi, čo je ba-
last, klišé a čo je naopak dobré.” Po štú-
diách slovenčiny, výtvarnej výchovy a de-
jepisu na univerzitách v Trnave a v Banskej 
Bystrici Jozef učil na základných školách 
v Hrušove, Kalinove, na gymnáziu v lu-
čenci, aby sa nakoniec vrátil domov a pô-
sobil na základnej škole v Budmericiach. 
Popri učení stále písal. Vyšli mu zbierky: 
Horľavé leto, Humno plné anjelov, Kroky 
pod Akropolou, Posledný centaur, či Muž 
z múru. „Rodná dedina je na zrnku hrozna, 
točiaci sa svet, ktorý sladko vchádza pod ja-
zyk. Zadubená v sudoch vtláča mi kĺč medzi 
oči, úponkami sleduje každý krok až v tme 
pivníc nahmatá svoj vínny pulz a v jeho šu-
mení zaspí,” píše v jednej z básní. V milova-
nej Kráľovej má najradšej miesto pod lip-
kami, v detstve sa rád tútal po Pústku, pod 
Majírom, pod Šatlavarkami. Na svoju Krá-
ľovú sa ale najradšej pozerá z Holého vrchu, 
kde ju má ako na dlani.
 Zuzana TICHÁ
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Spomienka
Je ťažké podať ruku osudu a zmieriť sa s ním. Ži-
jeme život bez neho, ale predsa s ním. Spomienky 
občas utešujú dušu, ale aj veľmi bolia. Čas nevrá-
ti, čo vzal, čím ďalej ubieha, tým viac chýba nám. 
Dňa 25. marca uplynie rok, čo nás opustil náš sta-
rostlivý a milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Jozef Tóth. Bol 
skromný v živote, no veľký vo svojej láske a dobrote. Nech s nami 
tíško spomína každý, kto ho mal rád, komu nezištne pomohol, komu 
po ňom zostalo prázdne miesto v srdci. S láskou, úctou a vďakou 
manželka, dcéra a syn s rodinami, pravnučka lilienka.

Tichá spomienka
„Moji milí, len dve veci sú dôležité, majte sa radi 
a buďte zdraví. A všetko ostatné... Pán Boh je naj-
lepší režisér.” Takto sa s nami lúčila naša milovaná 
maminka, babička, prababička, sestra, teta ThMr. 
Anna Adamovičová Olexová, bývalá ev.a.v. farár-

ka, ktorá nás opustila pred rokom, dňa 28. 3. 2018. V našich srdciach 
však s nami stále žije.

Spomienka
Dňa 19. 3. 2019 s hlbokým žiaľom v srdci sme si 
pripomenuli nedožitých 100 rokov našej matky, 
babky a prababky Jozefíny Jarábkovej a 4. výročie 
jej úmrtia. S láskou a úctou spomínajú dcéry Hela 
a Anka s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, 
prosím, tichú spomienku. Ďakujeme. 

Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje všetkým priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojim manželom, 
otcom a dedkom františkom Somorovským, ktorý 
nás opustil 26. 1. 2019. Úprimne ďakujeme za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary. 

Tichá spomienka
Dňa 2. apríla 2019 uplynie 10 rokov čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec Ing. 
ladislav lošonský, CSc. Ďakujeme všetkým, ktorí 
mu spolu s nami venujú tichú spomienku. S láskou 
a úctou spomína rodina lošonská.

Spomíname
Odišla si od nás ako krásny sen, bez šance pove-
dať: Zbohom, už neprídem. Zostali len spomienky 
a odkaz jediný: chýbaš nám v kruhu našej rodiny. 
Dňa 20. 3. 2019 uplynul rok, čo nás navždy opus-
tila naša drahá manželka, mamička, babka, sestra 
a švagriná Margita Kotesová. S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Spomienka
Nezomrela, spí, sníva sa jej krásny sen o tých, kto-
rých milovala a ktorí milovali ju. Dňa 28. marca 
2019 uplynie smutný rok, čo náš navždy opustila 
naša milovaná mama a babka Ľudmila Pukančíko-
vá, rod. Riganová. S hlbokým žiaľom v srdci spo-

mínajú deti a vnúčatá Paľko, Peťko, Sarinka a Jakobko a ostatná 
smútiaca rodina. 

Spomíname
Odišiel na cestu, kde ide každý sám, len dvere spo-
mienok ostali otvorené dokorán. len ten, kto nie-
koho stratí vie, čo je bolesť a žiaľ. Dňa 18. 5. 2019 
uplynie smutných 6 rokov, čo nás opustil náš dra-
hý manžel, otec, svokor, dedko a pradedko Eduard 

Ochaba. S bolesťou v srdci spomína manželka, deti, zať, vnúčatá 
a pravnučky. 

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

Na základe zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) ako vydavateľ periodickej tlače 
nezodpovedáme za pravdivosť informácií v inzercii, informácie uvedené v inzercii sú zverejnené na základe objednávky inzercie v nezmenenej podobe, údaje z nej nie sú evi-
dované, archivované a následne po zverejnení likvidované. Ako vydavateľ plníme povinnosti nám vyplývajúce z tlačového zákona a zo zmluvného vzťahu medzi vydavateľ-
stvom a objednávateľom inzercie. V prípade, ak niektoré osoby sa cítia byť dotknuté na svojich právach, nech nás kontaktujú na e-mailovej adrese: konatel@mediamodra.sk.

Merema opäť veselo plesala

21. februára 2019 sa v Kul-
túrnom dome Ľudovíta Štúra 
v Modre uskutočnil fašiango-
vý ples, ktorého organizátorom 
bol Domov sociálnych služieb 
a zariadenie podporovaného 
bývania Merema. „Aj tento rok 
bol náš ples tradičný, zábavný 
a zaujímavý. Mám pocit, že je to 
veľmi dobré, keď sa stretneme 
so svojimi známymi a priateľmi 
z iných zariadení - Medveďova, 
Pezinka, Báhoňa a samozrejme, 
že aj z Bratislavy a Plavecké-
ho Podhradia. Náš pán riaditeľ 
Janko Duban nás všetkých pri-
vítal a dokonca tam bol aj pán 
podpredseda Mikuláš Krippel 
a pán primátor Juraj Petrako-
vič. Priniesli nám do tomboly 
krásne veľké darčekové koše, 
za ktoré sme im veľmi vďační 
a ďakujeme. Divadelníci z mod-
ranského chotára (Teatro Or-
lus) nám zahrali pekné divadel-
né predstavenie a zatancovali 
si s nami. Na plese bola veľmi 

dobrá atmosféra, dobré občer-
stvenie, chlebíčky, koláče, rezeň 
a šalát. Do tanca hrala príma 
hudba. Mali sme tam aj tombo-
lu a pri troche šťastia sme si do-
mov odniesli vyhraté darčeky - 
topinkovač, CD prehrávač, kôš, 
sladkosti a ešte aj iné veci. Sme 
s tým plesom veľmi spokojní, 
mám taký názor, že je to na 100 
% ples“, povedal Michal Cigá-
nik, obyvateľ Meremy
Veľká vďaka za podporu patrí 
zamestnancom KDĽŠ, spoloč-
nosti Ballon Desing, reštaurá-
cii Bini, Nadácii pre človeka 
v núdzi a prevenciu kriminality, 
tiež našim verným sponzorom 
a priateľom, ktorí nás morál-
ne a finančne už roky podporu-
jú. V neposlednom rade vďaka 
prináleží kreatívnym a obeta-
vým zamestnancom Meremy, 
ktorí prinášajú do života klien-
tov okrem profesionality aj ľud-
skosť, priateľstvo a entuziaz-
mus. Milada BARČÍKOVÁ
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Najväčší Slovák - Ľudovít Štúr
Slovenská televízia realizuje zaujímavý medzinárodný pro-
jekt. Na základe hlasovania divákov hľadá „Najväčšieho Slo-
váka“. Do finále sa dostala desiatka osobností, ktorí v SMS 
hlasovaní získali najviac hlasov. Desať finalistov ankety tvo-
ria osobnosti Juraj Jánošík (1688-1713), Ľudovít Štúr (1815-
1856), Peter Sagan (1990), Andrej Hlinka (1864-1938), Anton 
Strholec (1929-2016), Gustav Husák (1913-1991), Alexander 
Dubček (1921-1992), Cyril a Metód (827-869) a (815-885), Jo-
zef Gabčík(1912-1942,) Milan Rastislav Štefánik (1880-1919). 
Ako obyvateľ Modry dávam svoj hlas práve Ľudovítovi Štú-
rovi, ktorý je pochovaný na národnom modranskom cintoríne. 

V roku 1843 sa zaslúžil spolu 
s Hurbanom a Hodžom o ko-
difikáciu spisovného jazyka 
vychádzajúceho z kultúrnej 
stredoslovenčiny, v roku 1945 
vydáva Slovenskje národnje 
novini s prílohou Orol tatran-
ský, v roku 1847 vstúpil ako 
poslanec za mesto Zvolen na 
pôdu uhorského snemu, kto-
rý sa konal v Bratislave až do 
marca 1848. Počas revolúcie sa 
zúčastnil na pražskom povstaní 
a potom spolu s Hurbanom ako 
politický zástupca na troch voj-
nových výpravách slovenských 
dobrovoľníkov. S mestom 
Modra ho spája pobyt od roku 
1851 do konca svojho života, 
po smrti brata Karola pomáhal 
švagrinej vychovávať sedem 
detí. Na poľovačke 22. decem-
bra 1855 sa nešťastne postrelil, 
následkom komplikovaného 
zranenia 12. Januára v nasledu-
júcom roku zomrel.
Návštevníkom starobylej 
Modry pripomína Ľudoví-
ta Štúra na námestí súsošie od 
akademického sochára Miro-
slava Motoška, ktoré sa skladá 
z komplexu plastik z bieleho 
cararského mramoru. Domi-
nantnou postavou so zdvihnu-
tou rukou je Ľudovít Štúr, boč-
né súsošie symbolizujú postavy 
Štúrových najbližších druhov - 
J. M. Hurbana, M. M. Hodžu 
a J. francisciho Rimavského. 
Súsošie vyrobili v Taliansku 
a po častiach v roku 1938 pri-
viezli do Modry a postavili do 
celku. Na modranskom národ-
nom cintoríne, hrobe Ľudovíta 
Štúra je socha „Slovenská jar“ 
od akademického sochára Jo-
zefa Kostku, ktorá bola odhale-
ná v roku 1964 a pripravená na 

oslavu 150. výročia narodenia 
slovenského velikána v roku 
1965. Najdôležitejšou inštitú-
ciou v meste je Slovenské ná-
rodné múzeum Múzeum Ľudo-
víta Štúra, ktoré vzniklo v roku 
1965. Od svojho vzniku sa za-
meriava na prezentáciu a bu-
dovanie zbierkového a študij-
ného fondu najmä k osobnosti 
Ľudovíta Štúra a tiež k histo-
rickým, kultúrnym a národo-
pisným tradíciám Modry a pri-
ľahlého regiónu. Múzeum má 
štyri expozície: Ľudovít Štúr 
a moderné Slovensko, Pamätná 
izba Ľ. Štúra, Múzeum sloven-
skej keramickej plastiky spo-
ločne s Galériou Ignáca Biz-
mayera. V kráľovskom meste 
Modra návštevník nájde via-
ceré pamätné miesta. Z mra-
moru bola postavená „Štúrova 
lavička“ pri chodníku na Veľ-
kú Homolu v Holombeckej do-
line, kde Ľudovít rád chodil, 
pamätník odhalili v roku v ro-
ku 1956. Pamätné miesto zra-
nenia v chotári, časti „Šnauda“ 
pripomína mramorová doska 
s nápisom „Bíla snad si bila, 
když Modrou se nazývaš, čer-

nou, zda se mi, sloužiti mi ješte 
budeš.“ Do Modry prichádzajú 
početné skupiny školskej mlá-
deže, aby sa zoznámili so živo-
tom nášho velikána. už v roku 
1995 privítali v Modre milión-
teho návštevníka múzea.
Ako žiak ZDŠ v Modre som 
v roku 1956 pri 100. výročí 
úmrtia Ľudovíta Štúra napísal 
do redakcie „Pionierske no-
viny“ list, v ktorom som in-

formoval o prípravách osláv 
v meste a pozval redaktorku 
na návštevu mesta. Redaktorku 
som sprevádzal, napísala roz-
siahlu reportáž o meste, hlavnú 
pozornosť venovala osobnosti 
Ľudovíta Štúra, ale aj brigádam 
žiakov na skrášľovaní mesta. 
Inšpiroval ma učiteľ, výborný 
pedagóg Jozef Závodský, na 
ktorého rád spomínam. Túto 
príhodu píšem preto, že v Mod-
re máme ZŠ Ľudovíta Štúra, 
ktorá patrí medzi najaktívnejšie 
školy v Bratislavskom samo-
správnom kraji. Verím, že žiaci 
tejto školy dajú svoj hlas, SMS 
práve tejto osobnosti, ktorá sa 
zaslúžila o kodifikáciu sloven-
ského jazyka a umožnila tak 
ďalším osobnostiam Štefaniko-
vi, Hlinkovi, Dubčekovi, Husá-
kovi a ďalším pokračovať a vy-
tvoriť samostatnú slovenskú 
republiku uznávanú vo svete. 
Príjemne ma prekvapila aktivi-
ta mladých ľudí v meste, ktorí 
sa minulý mesiac bezplatne po-
núkli na feisbuku vyčistiť súso-
šie na námestí, ktoré vplyvom 
počasia a ihličnatých stromov 
je znečistené, biely mramor má 

čierne čmuhy. Podobne oceňu-
jem aktivitu školákov na úpra-
ve okolia pamätných miest štú-
rovcov v modranskom chotári, 
ktoré si zasluhujú našu väčšiu 
pozornosť.
Priateľ z Bratislavy, aktivista 
Jozef Schwarz mi v minulých 
dňoch oznámil správu, že po 
troch rokoch od položenia zá-
kladného kameňa sochy Ľudo-
víta Štúra v Štúrove a viace-
rých obštrukciách socha bude 
slávnostne odhalená 12. má-
ja 2019 v popoludňajších ho-
dinách pod záštitou predsedu 
vlády SR Petra Pellegriniho. 
Odhalenie pamätníka v Štúro-
ve je príležitosť aj pre obyva-
teľov Modry, aby sa zúčastni-
li tejto slávnosti a uctili si tak 
slovenského velikána. Verím, 
že spoločenské organizácie ako 
Modranská muzeálna spoloč-
nosť, Jednota dôchodcov Slo-
venska, Modranský turistický 
spolok, Spolok vinohradníkov 
a vinárov Vincúr v Modre zor-
ganizujú spoločný autobusový 
zájazd na odhalenie sochy Ľu-
dovíta Štúra v Štúrove. Máme 
už prvých záujemcov, značkár-
sku legendu Milana Ružeka, 
historika a športovca Karola 
Kanteka, turistu Antona Ma-
cháčka a profesora vína fedo-
ra Malíka, ktorý už pripravuje 
do Štúrova kolekciu modran-
ských vín. Naplníme tak odkaz, 
nápis na soche Ľudovíta Štúra 
na námestí v Modre „Kým du-
ch v národe - národ žije!“ Na 
zájazd do Štúrova, Ostriho-
mu a vinárstvo Belá sa možno 
prihlásiť na tel. čísle 0918 124 
794.
Verím, že po prečítaní tohto 
príspevku obyvatelia Modry 
budú hlasovať formou SMS na 
tel. čísle 9977 s textom Najslo-
vak 10 za Ľudovíta Štúra a sú-
časní modranskí „štúrovci“ sa 
zúčastnia odhalenia pamätníka 
v Štúrove. Škoda, že nemôžem 
hlasovať za dvoch „Najväčších 
Slovákov“, hlasoval by som 
i za M. R. Štefánika, o ktorom 
napísal nebohý Modran, štú-
rovec Štefan Žák zaujímavú 
štúdiu, ktorá je uverejnená na 
stránke www.tik.sk.

František MACH, 
Matik Modra
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Vyhrá Štúr v Najväčšom Slovákovi?
Meno Ľudovíta Štúra je pre viacerých laikov späté s mestom 
Modra. Zrejme kvôli tomu, že tu prežil svoju poslednú časť ži-
vota a zomrel. Týmto zviditeľnil malé vinárske mesto pri Pezin-
ku. V Modre sa nachádza aj dom, v ktorom prežil posledné dni, 
jeho hrob s pomníkom alebo múzeum na jeho pamiatku. A teraz 
sa bezpochyby jedna z najväčších osobnosti Slovenska dostala 
do top 10 ankety Najväčší Slovák. Stávkové kancelárie ho vypí-
sanými kurzami radia na 2. miesto. 

Jednoznačným favoritom na 
celkové víťazstvo je momen-
tálne Milan Rastislav Štefánik. 
O všetkom budú rozhodovať 
SMS hlasy divákov, takže všet-
ko sa ešte môže zmeniť. Svojim 
hlasom môžete podporiť aj vy 
svojho favorita. Víťaz bude vy-
hlásený počaa galavečera 1. má-
ja, ktorý bude moderovať Adela 
Vinczeová. Medzitým už RTVS 
začala vysielať každú stredu 
krátke večerné programy, kto-
ré budú venované jednej osobe 
z top 10. Do najlepšej desiatky 
sa dostali viaceré kontroverz-
né osobnosti. Spomenúť mô-
žeme svätých Cyrila a Metoda, 

ktorých pôvod určite nie je zo 
Slovenska alebo bývalého pre-
zidenta ČSSR Gustáva Husáka, 
ktorý bol na čele boja za norma-
lizáciu po roku 1968 a člen ko-
munistickej strany. Ďalšie roz-
poruplné osobnosti sú Andrej 
Hlinka, rímskokatolícky kňaz 
a predseda HSĽS do roku 1938, 
ktorá neskôr presadila autorita-
tívny režim počas Slovenského 
štátu alebo Juraj Jánošík. Ľudia 
by sa mali zamyslieť, prečo hla-
sovať práve za tieto osobnosti. 
Ťažko povedať len jedného člo-
veka, ktorý urobil najviac pre 
našu krajinu. Ale rozhodne sa 
nedá pochopiť, keď niekto hla-

suje skôr za negatívne a záporné 
postavy v slovenských dejinách. 
Ľudovít Štúr si miesto v top 10 
určite zaslúži, možno aj to naj-
vyššie. So svojimi prívržencami 
dokázal toho urobiť veľmi veľa, 
či už v oblasti literatúry alebo 
politiky. V roku 1843 kodifiko-
val spisovnú slovenčinu spolu 
s Hodžom a Hurbanom na fare 
v Hlbokom. Neskôr sa k nej pri-
dal ypsilon, ale spolu s malými 
úpravami ju používame dodnes. 
Bol úplne oddaný v boji za slo-
venský národ, pretože stál na 
čele slovenských výprav proti 
maďarským vojskám v revoluč-
ných rokoch. Je autorom prvých 
slovenských politických novín 
s názvom Slovenskje národňje 
novini alebo zakladateľom spol-
ku Tatrín. určite by nebola han-
ba, ak by sa práve tento muž stal 
víťazom celej ankety Najväčší 
Slovák.

Filip KOSNÁČ

Riadková 
inzercia

 z Predám chatu s garážou Mod-
ra - Piesok. Tel.: 0902 804 977

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

 z Modra masáže - klasická ma-
sáž, reflexná masáž chodidiel, 
bankovanie, Dornova metóda.

Tel.: 0949 176 090
 z Klasická masáž - Michal 

Bednarovský, Vajanského 1, 
Modra. Tel.: 0915 977 517

 z Prenajmem garáž na 5 rokov, 
platba vopred na rok.

Tel.: 0908 152 030

PREZUJTE NA ZIMNÉ PNEUMATIKY
OSOBNÉ/VAN/AGRO/NÁKLADNÉ/MOTORKY

- predaj a obutie pneumatík na nákladné/osobné/agro

- predaj diskov ALU/OCEL na mieru do 24h

- predaj, diagnostika + montovanie TPMS senzorov od 25€

- zákaznícka miestnost pre vaše pohodlie

- platba kartou/v hotovosti

Modra-Králová (areál JRD smer Budmerice)

PNEUSERVIS 
Duoteam www.duoteam.sk 
 0908 028 152

!!AKCIA: JA
R/LETO!!

pri kúpe sady pneumatík 

zľava 10% na prezutie
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Karate znova 
po rokoch 
v Modre!

Po desať 
ročnej od-
mlke sa do 
Modry vra-
cia športový 
Karate klub 

Medveď. Ak máte radi pohyb 
a chcete nazrieť do tajoj bojové-
ho umenia karate, určite využite 
možnosť a prihláste sa do klu-
bu Medveď. Nábor pre detí, že-
ny aj mužov rôznych vekových 
kategórií sa uskutoční 2. aprí-
la 2019 od 18.00 hodiny v telo-
cvični Strednej odbornej školy 
pedagogickej na Sokolskej ulici 
6 v Modre. 
Kontakt: peter1trade@gmail.
com, mobil, whatsApp, viber 
0903 444 721. (red)

Najsilnejším dorastencom MS 
v silovom trojboji je Modran Jakubec!
Na Majstrovstvách Slovenskej 
republiky v silovom trojboji do-
rastencov a juniorov, ktoré sa 
konali 16. februára v obci Ro-
vensko sa Modran, študent Gym-
názia K. Štúra, 18 ročný Kristi-
án filip Jakubec stal absolútnym 
víťazom Majstrovstiev spome-
dzi všetkých dorastencov bez 
rozdielu hmotnosti. Vo svojej 
hmotnostnej kategórií do 93 kg 
obsadil 2. miesto iba s rozdielom 
o 2,5 kg v trojboji. Ale v prepoč-
te na wilksove body, to znamená 
v pomere telesná hmotnosť a vý-
kon v trojboji sa stal najsilnejším 
dorastencom súťaže. Zároveň sa 
svojim výkonom nominoval na 
Majstrovstvá Európy v silovom 

trojboji, ktoré sa budú konať už 
začiatkom mája v Plzni. Ak vý-
konný výbor Slovenskej asociá-
cie fitnes, kulturistiky a silového 
trojboja schváli jeho štart, tak bu-

de reprezentovať Slovensko už 
po druhýkrát. Kristiánovi srdeč-
ne blahoželáme a držíme päste 
na európskom šampionáte.
 Dominik DUGOVIČ a red.

Z Memoriálu Stanislava Škarčáka 2019 
Tak ako každý rok aj tento sa v Knott aréne uskutočnil tradičný 
dvojdňový turnaj mladších a starších žiakov Memoriál Stanisla-
va Škarčáka. Turnaja sa zúčastnili hráči družstiev MHC Štart 
Nové Zámky, ŠKP Bratislava, Tatran Stupava, Sporta Hloho-
vec, FKKÁ Györ a naši modranskí hádzanári.

Celkovo bolo odohraných 18 
zápasov za účasti viac ako 100 
mladých nádejných hádzanárov. 
Starší žiaci hrali formou každý 
s každým a o celkovom umiest-
není rozhodol počet dosiahnu-
tých bodov. Mladších žiakov bo-
lo o jedno družstvo menej, preto 
hrali základnú skupinu každý 
s každým a nakoniec o celkové 
poradie zápas o 3. miesto a finá-
le. Turnaj sa začal zápasmi do-
mácich celkov, kde mladší žiaci 
dokázali uhrať remízu so Spor-
tou Hlohovec v pomere 16:16 
(6:6) a starší podľahli Bratislav-
čanom 17:23 (9:12). Memoriál 
pokračoval vo vysokom tempe 
a diváci sledovali vyrovnané zá-
pasy. Na záver prvého hracieho 
dňa bola vyhlásená strelecká sú-
ťaž. Z každého družstva tréneri 
vybrali dvoch účastníkov, ktorí 
zabojovali o titul hráča s najtvrd-
šou strelou. Pri mladších žiakoch 
na treťom mieste skončil Kočiš 
z Nových Zámkov, na druhom sa 
umiestnil hráč Hlohovca Číč a ti-

tul hráča v najtvrdšou strelou zís-
kal Samuel Idešic z Modry, keď 
loptu na bránu poslal rýchlosťou 
91 km/h. V kategórii starší žia-
ci sa na treťom mieste umiestnil 
Szalay z Györu, Debnár z Brati-
slavy na druhom mieste a ako je-
diný zo súťažiacich nad 100km/h 
hodil svoju loptu do bránky Mar-
ko Jurkovič z Modry, presne 101 
km/h. 
V druhý hrací deň čakali starších 
žiakov zápasy v skupine a mlad-
ších boj o medaily. O tretie miesto 
mladších žiakov hrali družstvá 
MHC Štart Nové Zámky a Spor-
ta Hlohovec, v ktorom úspešnejší 
boli chlapci z Hlohovca. Vo finále 
to bol zápas medzi fKKá Györ 
a našimi nádejami z Modry. Bol 
to zápas dvoch rôznych polčasov 
keď v prvom chlapci prehrávali 
už o osem gólov. V tom druhom 
za podpory publika sa ale „malí“ 
Modrania vyburcovali k poriad-
nemu výkonu. Podarilo sa im do-
tiahnuť na súpera a poriadne zdra-
matizovať finále. Nakoniec však 

družstvo z Maďarska ustrážilo 
svoje vedenie a stalo sa víťazom. 
Aj u starších žiakov dominovali 
chlapci z Maďarska, keď stratili 
bod iba proti ŠKP Bratislava po 
remíze 25:25. O druhom a treťom 
mieste pri rovnosti bodov rozho-
dovalo skóre zo vzájomného zá-
pasu medzi ŠKP a Štartom v pro-
spech Nových Zámkov (15:20). 
Tréner Dávid Berner: „S turnaj-
om som veľmi spokojný. Chlap-
com, až na maličkosti, nie je čo 
vyčítať. Ku každému zápasu pri-
stupovali zodpovedne a s cieľom 
odhodlane bojovať až do konca. 
Každý zápas bol do posledných 
minút vyrovnaný, čo je veľmi 
dobré z hľadiska hádzanárske-
ho vývoja chalanov. Veľmi ma 
potešila zainteresovanosť všet-
kých chlapcov do tohto športu. 
Ak budeme ďalej takto pracovať 
a chlapci budú naďalej pristu-
povať k svojim povinnostiam tak 
ako doteraz, môžeme sa tešiť na 
ďalšiu vlnu šikovných športovcov. 
Týmto by som ich chcel pochvá-
liť za vzornú reprezentáciu mesta, 
klubu a v neposlednom rade ich 
samých.“
Tréner Vlado lackovič: „Memo-
riál Stanislava Škarčáka bol pre 
mladších žiakov veľmi prínos-

ný. Hoci chlapci cez vianočné 
prázdniny netrénovali, dokáza-
li sa počas prvého tréningového 
týždňa dostať do slušnej formy. 
Škoda zranení a ochorení, ktoré 
nám nedovolili sa turnaja zúčast-
niť v plnej sile. Ale aj napriek to-
mu sa chalani dokázali zomknúť 
a bojovať ako jedno družstvo. 
Táto vlastnosť chlapcov zdobí už 
od čias prípravky a postupne sa 
k tomu pridáva zlepšovanie há-
dzanárskych schopností. Aj vďa-
ka tomu sme dokázali držať krok 
so všetkými družstvami, ktoré sa 
na turnaji zúčastnili. Vyzdvihnúť 
by som chcel najmä finálový zá-
pas proti súperovi z FKKA Györ, 
kde modranských mladších žia-
kov nezlomilo ani osemgólové 
vedenie súpera. Vlastnou húžev-
natosťou a bojovnosťou dokáza-
li stiahnuť manko iba na rozdiel 
jedného gólu. Na viac im žiaľ si-
ly nestačili, ale tento zápas spĺňal 
tie najprísnejšie hádzanárske kri-
tériá. Som na chlapcov veľmi hr-
dý a teším sa na ďalšiu polovicu 
sezóny.“
Chceme vysloviť veľkú vďaku 
účastníkom turnaja, sponzorom, 
mestu Modra, všetkým rodičom, 
Stankovým príbuzným a spolu-
hráčom, tiež všetkým dobrovoľ-
níkom, ktorí sa podieľali na or-
ganizácií Memoriálu Stanislava 
Škarčáka. Milan HÝLL
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Modre sa v šachovej extralige darí 
Počas druhého marcového ví-
kendu hostili modranskí šachis-
ti v extraligovom dvojkole tí-
my z východu Slovenska, Sninu 
a Prakovce. Snina, za ktorú nastu-
puje aj najlepší slovenský šachista 
Ján Markoš, patrí medzi najsilnej-
šie tímy v našej extralige, ale tesné 
prehry v minulých kolách ju odsu-
nuli z boja o titul. Na bojovnosti 
a hráčskej sile im to však neubralo 
a zápas bol doslova nekompromis-
ný. Pred koncom poslednej partie 
medzi veľmajstrami Martinovi-
čom (Modra) a Mrvom (Snina) 
svietil na tabuli výsledok 4:3 pre 
Modru bez jedinej remízy. Marti-
novič stál dlho na pokraji prehry, 

ale v obojstrannej časovej tiesni 
perfektnou obranou a s troškou 
šťastia vybojoval pre Modru vytú-
ženú remízu, ktorá znamenala naj-
tesnejšiu výhru v zápase 4,5:3,5 
a 3 body do tabuľky. Nedeľňajší 
súper Prakovce, kto-
rý reprezentuje server 
www.sachovetrenin-
gy.sk, bol už priamym 
tabuľkovým konku-
rentom. V zápase ale 
bola Modra papiero-
vým favoritom a pred 
koncom vyhrávala 
4:2. Šťastena sa však 
tentokrát odvrátila, 
Modrania vrátili poži-

čané zo soboty a šláger kola skon-
čil remízou 4:4 a tímy si rozdelili 
po bode. 
Modra je v dvanásťčlennom pe-
lotóne na 5. mieste, iba s dvojbo-
dou stratou na priečku najvyššiu. 

Posledné tri kolá sa hrajú počas 
jedného víkendu a v rámci za-
chovania objektivity a atraktivi-
ty na jednom mieste. Po pozitív-
nych ohlasoch z minulosti bude 
organizátorom trojkola v termíne 

12. - 14. apríla práve 
Modra.
Na fotografii vpravo: 
veľmajstri štyroch ná-
rodností: v tradičných 
červených dresoch 
Sniny zľava Slovák 
Markoš a Čech Babu-
la a proti nim Chorvát 
Sarič a Maďar Balo-
gh. Vladimír

KUNDRÁK

Relax s krížovkou
Po rokoch sme opäť nadviazali 
na spoluprácu s majstrom krížov-
károm a každý mesiac vám po-
núkame krížovku, ktorej tajnič-
ka sa týka nášho mesta, histórie, 
súčasnosti, osobností a udalostí. 
Prajeme vám pohodu a relax pri 

vypĺňaní. Autorom krížoviek je 
spolupracovník františek Cven-
groš.

Bašta a bastión
Súčasťou hradieb bola aj rotun-
dová, teda kruhová bašta, nazý-

vaná tiež (1. tajnička), ktorá mala 
štyri podlažia a strieľne. Slúžila 
hlavne ako rozhľadňa. Po reno-
vácii v nej r. 1994 zriadili Galé-
riu Ignáca Bizmayera, nášho ke-
ramikára.
Na južnej strane hradieb stál 
bastión, teda vysunutá časť opev-
nenia so zameraním na lepšiu ob-
ranu a prehľad po stranách hra-

dieb. V roku 1883 bola k nárožiu 
bastiónu pristavaná hrnčiarska 
dielňa a zriadené učilište. V r. 
1972 bola budova vyhlásená za 
národnú kultúrnu pamiatku - (2. 
tajnička). V súčasnosti je v ob-
jekte hotel a v ňom je zriadené 
Múzeum keramiky. (red)

nesúlad

žijem

budhist. 
mních 

v Tibete

Autor :   
František  
Cvengroš

kód  
letiska 
Umea

1 Homérov 
epos

vratký 
balvan

oersted 
(skr.)

nápoveď: 
Akira, 
Ekas

nočný 
zábavný 
podnik

dravec nelietavý 
papagáj keď spojka Demeter 

(dom.)
dôkaz 
neviny 2/1 nepod- 

ľahla

učebná 
látka zátoka

starší 
belgický 
spevák

rozo- 
mieľa

liehovina 
z ryže

cigánili

mužské 
meno 
(2.2.)

časť 
chôdze

prvý  
muž

bábätko, 
po česky

slané 
zlúčeniny

dedina 
(nár.)
naos- 
tatok

potreba 
kovboja

chytá

dal si 
topánky
sídlo v 

Indonézii

neusá- 
dzal sa

roľa

úžľabina

zn. nem. 
nákl. áut

Júlia 
(dom.)

kurzíva

výzva
pokles

Antonov 
(skr.)

dávno

prever

pookrialo

čiastočne 
zlom

meno 
režiséra 

Kuro- 
sawu

nalož 
bremenonasávali

henten

obilnina

2/2
získaval 
dedením

zn. el. 
náradia
osobné 
zámeno

náš nár. 
buditeľ
ampér- 

závit

bod 
v džude
stred- 
nica

hliník 
(zn.)

zabez- 
pečovať

penová 
plast. 
hmota

časť 
atlasu
roz- 

rývalo
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Keď sa maličkosťami tvoria veľké veci
O malokarpatskom regióne sa často hovo-
rí ako o malebnom. V Nadácii Revia dúfa-
me, že mu aj tento rok dodáte jeho farby 
a spoločne ho namaľujeme. Každý z nás 

raz v živote držal štetec a pokúsil sa maľovať. Že iba stenu? 
A nie je dnes aj to umenie? Je pravda, že nie každý je umelec, 
ale každý vie tvoriť veľké diela. To naše „revialne“ tvoríme 
vďaka vám a hneď niekoľkými spôsobmi. 

Prvým sú vaše skvelé nápady pre-
tavené do projektov, ktoré posie-
late do výziev Grantového progra-
mu Nadácie Revia. Minulý rok 
sme dostali niekoľko desiatok žia-
dostí a podarilo sa nám podporiť 
26 originálnych projektov a me-
dzi nimi v Modre bežcov v orien-
tačnom behu, Deň otvorených 
modranských záhrad, aktivity 
DfS Magdalénka, koncert Blues 
folk, revitalizáciu čiernej sklád-
ky a ďalšie. Detailné informácie 
sú vo Výročnej správe 2018 na 
www.revia.sk.
Tento rok sa opäť snažíme rozšíriť 
paletu ideí v regióne a preto vás 
pozývame zapojiť sa do 2. granto-

vého kola 28.4., s možnosťou fi-
nancovania až do 2 000 €. Ďalej 
si u nás zakladáte fondy, kde na 
vopred určený účel vkladajú dar-
covia prostriedky. My sa staráme 
o administratívu a vy máte tak 
priestor na tvorenie. Minulý rok 7 
projektov cez Reviu vyzbieralo fi-
nancie v hodnote pozoruhodných 
22 135 €. „Keď sa spoja dokopy 
maličkosti, vznikajú veľké veci“, 
povedal Vincent van Gogh. 33 va-
šich projektov sme domaľovali 
našimi 7 komunitnými projektami 
v celkovej sume 40 470 € a vzni-
kol úspešný rok 2018, ktorého sa 
zúčastnilo 1 089 dobrovoľníkov 
a 69 060 obyvateľov nášho re-

giónu. Každé 1 euro poskytnuté 
Nadáciou Revia sa tak znásobilo 
5-krát o iné zdroje.
Avšak posledný dielik nášho ma-
lokarpatského obrazu dodávate 
opäť vy prostredníctvom darov 
a poukázaním percenta z dane. 
Nadácia Revia svojou činnosťou 
podporuje široké spektrum akti-
vít v regióne, teda sa už nemusíte 
rozhodovať a priorizovať. Šport, 

kultúra, zdravie či tradície sú len 
vzorky z celku, ktorými pomáha-
me najmä rozvoju dobrovoľníc-
tva a zvyšovaniu kvality života 
pod Malými Karpatmi. Plánujeme 
pokračovať „v maľovaní“ men-
šími projektami a hlavne s vašou 
podporou vytvoriť veľké dielo na 
nezaplatenie. Ďakujeme, že po-
ukážete percentá z dane z príjmu 
Nadácii Revia. Informácie nájdete 
na www.revia.sk.

Lucia FINKOVÁ, 
Nadácia Revia

OVOCIE

Nech sa páči

čerstvé šťavy

aj  
so
sebou

TeŠÍMe sa Na VÁs 
Na VajaNsKÉHo 54, MoDRa 

(VeDĽa DeTsKÝch LeKáROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

CZ ECAV  
na 
Slovensku 
Modra-
Kráľová 

 
                         

OZ „Poľné ľalie“ 
v Modre-Kráľovej 

 
OZ Pro Cantus 

Buď vôľa Tvoja
Ekumenický koncert
V čase vrcholiaceho pôstu - týž-
deň pred Veľkou nocou, na Kvet-
nú nedeľu 14. apríla 2019 o 15.00 
hod., sa v Evanjelickom kostole 
v Modre-Kráľovej uskutoční eku-
menický koncert Miešaného spe-
váckeho zboru Cantus. Iniciátor-
kou tohto nevšedného podujatia 
je lenka lennerová z Kráľovej, 
študentka Konzervatória v Bra-
tislave (odbor Cirkevná hudba 
- organ a dirigovanie) a zároveň 
2. dirigentka v Miešanom spe-
váckom zbore Cantus. Koncert je 
výsledkom jej spolupráce s Evan-
jelickým a. v. cirkevným zborom 
v Modre-Kráľovej.
Miešaný spevácky zbor Cantus 
vznikol v roku 1984. Jeho ume-
leckým vedúcim a dirigentom je 
v súčasnosti Mgr. art. Juraj Jartim, 
ArtD. So zborom v jeho bohatej 
histórii spoluúčinkovali poprední 
sólisti opery SND (Ľubica Vargi-
cová, Dalibor Jenis, Peter Miku-
láš, Jaroslav Dvorský, Vladimír 
Kubovčík a mnohí ďalší) i mladé 
spevácke talenty z konzervatória. 

So zborom spolupracovali viace-
rí slovenskí a zahraniční dirigen-
ti (z Rakúska, uSA, Švajčiarska 
a Talianska) i viacero domácich 
aj zahraničných orchestrov. Zbor 
absolvoval koncertné vystúpenia 
v Bulharsku, Grécku, Taliansku, 
Juhoslávii, francúzsku, Švajčiar-
sku, Rakúsku, Maďarsku, Nemec-
ku a v Českej republike.
Súčasný repertoár zboru zahŕňa 
skladby staršej polyfónie až po sú-
časnú tvorbu obohatenú o zborové 
úpravy ľudových piesní, spiritu-
ály, omše, oratóriá, zbory z opier 
atď. Výber z bohatého repertoáru 
zboru Cantus si budete môcť vy-
počuť aj na koncerte v evanjelic-
kom kostole na Kráľovej v nede-
ľu 14. apríla 2019 o 15.00 hod. 
Srdečne vás pozývame. Po kon-
certe sa uskutoční agapé - malé 
pohostenie a rozhovory účinkujú-
cich a hostí. Projekt sa uskutoční 
aj vďaka finančnej podpore Revie 
- Malokarpatskej komunitnej na-
dácie. Božena UHERČÍKOVÁ,

za organizátorov
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Modra Art
Oslovili sme rôznych umelcov, aby zvečnili dominanty Modry 
a okolia. Každý z nich má vlastný štýl a vy rozhodnete, kto-
rý motív vytlačíme na tričká. Sledujte pribúdajúce ilustrácie 
na mestskom Facebooku, lajkujte tie naj a možno práve vy 
získate od mesta Modra jedno z originálnych tričiek ako dar-
ček. Dnes dielo Jána „Wajcka“ Vajsábela - Bašta.

Bašta
K najvýznamnejším pamiatkam 
v Modre patrí určite aj kruhová 
bašta, v ktorej dnes sídli Galéria 
národného umelca Ignáca Biz-
mayera. Bašta bola vybudovaná 
v 17. storočí ako súčasť fortifi-
kačného systému. Táto strážna 
veža postavená z kameňa bola 
svedkom slávy mesta aj živel-
ných pohrôm. V prvej polovi-
ci 20. storočia neďaleko bašty 
stavali Modrania veľkorozmer-
ných snehuliakov a dnes si v jej 
areáli sľubujú vernosť novo-
manželia. Málokto z mladších 
Modranov však vie, že pri bašte 
stál v minulosti prvý modran-
ský bufet prezývaný „Alveg.“ 

Bufet bol taký známy, že sa 
v ňom zastavovali aj cezpoľ-
ní, čakajúci na autobus. Bašto-
vé hradby dodávali bufetu jedi-
nečnú atmosféru zintenzívnenú 
vôňou starého dreva a cigare-
tového dymu. Hlavnou servír-
kou a výčapníčkou bola neza-
budnuteľná pani Budská, ktorá 
mala v zvláštnom svetle slabej 
žiarovky vlasy ako zlatovláska. 
len v „Alvegu“ ste dostali naj-
lepšiu treščiu pečeň, obložené 
rožky, tvrdé Sparty, žuvačko-
vé cukríky, červenú malinovku 
a neoklamaný „štamperlík“ na 
cestu.
Doba nám pokročila, hradby 
s baštou sú pamiatkovo chrá-

nené. uvedomujúc si, že starý 
dobrý bufet zničený požiarom 
sa na pôvodné miesto už nikdy 
nevráti vzdávame hold pani ser-
vírke aj starým štamgastom.
Autorom ilustrácie je Ján Vaj-

sábel a koncept trička navrhlo 
scrawl.sk

Zuzana TICHÁ, Mesto 
Modra a Agáta PETRAKO-

VIČOVÁ ŠIKULOVÁ, 
SNM - MĽŠ

» sobota  11. máj 2019 «

modranský piknik

Ráčte si
poznamenať
termín.

‒ www.kcmodra.sk ‒

Lúka Otčenáška,
Modra - Harmónia

Privítajte s nami jar
Jarné obdobie je obdobím pre-
búdzajúcej sa prírody a ob-
dobím príchodu Veľkej noci. 
Každoročne pripravuje Kultúr-
ne centrum v Modre v Kultúr-
nom dome Ľ. Štúra pre rodiny 
s deťmi popoludňajší program 
k téme jarných zvykov. Venuj-
te teda sobotu 13. apríla čas 
tvorivým dielňam, na ktorých 
si spoločne so svojimi deťmi 
vyrobíte rôzne veľkonočné 

dekorácie, omaľujete kraslice 
pre šibačov, upletiete poriad-
ny korbáč. Pre záujemcov bu-
de pripravená aj škola výroby 
frkacúl - miestnych tradičných 
cestovín používaných naj-
mä do slávnostných polievok. 
Nebudú chýbať ani výrobky 
z drôtu, ktoré vytvorili klienti 
DSS Merema. Vítanie jari po-
trvá od 15.00 do 18.00 hodiny.

(red)
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Čítanie vám pristane

Marec je mesiac knihy a Kultúrne centrum 
Modra by chcelo milovníkov literatúry vi-
dieť v mestskej knižnici častejšie. Preto si 
pripravilo milú kampaň „Čítanie vám pri-
stane,” ktorou láka čitateľov do knižni-
ce. Oslovilo svojich vzácnych hostí, aby 
predstavili obľúbené literárne dielo, ktoré 
v knižnici KC Modra samozrejme nájdete. 
Nechajte sa inšpirovať, príďte a čítajte! 
Spisovateľka a novinárka Monika Kompaní-
ková odporúča pre všetky zvedavé deti kni-
hu od Shawna Tana - Stratená vec. „V kniž-
kách Shauna Tana nie je nič dopovedané ani 
definitívne. Dávajú veľký priestor fantázíro-
vaniu a domýšľaniu, je v nich málo textu ale 
zato mnoho rovín, silná atmosféra a v poza-
dí niečo znepokojujúce. Vyzerajú dospelác-

ky, ale aj úplne malé deti si v prekrásnych 
ilustráciách nájdu svoje miesto.“
Bábkoherečka a tiež autorka niektorých det-
ských programov mestskej knižnice v Mod-
re Zuzana Polonská odporúča čitateľom 
siahnuť po tvorbe izraelského spisovateľa 
Meira Shaleva. Kniha Štyri hostiny patrí 
k jej obľúbeným. „Túto knižku odporúčam 
pre jej nezvyčajný poeticko - tragický prí-
beh. Rozprávačom je chlapec Zajde, neman-
želské dieťa jednej ženy a troch mužov. Trp-
ké osudy rôznych ľudí sa odohrávajú v 30. 
rokoch minulého storočia v malej dedinke 
v Palestíne. Shalevov štýl písania mi veľmi 
pripomína písačky Verony Šikulovej. Mám 
tú knihu veľmi rada. Je komplikovaná, ale 
nádherná.“

Otváracie hodiny mestskej knižnice v KC 
Modra:
pondelok 9:00 - 17.00 h 
utorok 9:00 - 17.00 h 
streda 10:00 - 19:00 h
štvrtok 9:00 - 18.00 h 
piatok 9:00 - 17.00 h 
Projekt z verejných zdrojov podporil fond 
na podporu umenia, hlavný partner projek-
tu.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica Modra

Zažite Veľkú noc v Slovenskej ľudovej majolike
Prídu vás cez Veľkú noc pozrieť priatelia a rodina, čaká vás návšte-
va zo zahraničia? Urobte im v sobotu program a ukážte im výrobu 
majoliky. V sobotu 20. apríla, počas Veľkonočných sviatkov, medzi 
10.00 a 15.00 hod. každú celú hodinu ponúkame pohľad do najväč-
ších remeselných dielní s najdlhšou tradíciou na Slovensku. 

Exkurzia obsahuje úvod pri zá-
kladnom kameni z roku 1973, 
dokumentárny film (10 min.), 
odborný výklad o histórii, or-
namentike a tradičnej výrobe, 
ukážky práce majstrami kerami-
kármi aj obrovské vozokomo-
rové pece zo 70. rokov minulé-
ho storočia. K dispozícii bude 
podniková predajňa. Vstup je 
každú hodinu, posledný vstup 
o 15:00 hod. Špeciálna veľko-
nočná zľavnená cena vstupu je 

1.- euro/osoba. V prípade záuj-
mu väčších skupín je potrebné 
ohlásiť sa pár dní vopred, aby 
mala Majolika možnosť zabez-
pečiť dostatok sprievodcov pre 
všetkých. 
Kontakty: Slovenská ľudová 
majolika, majolika@majolika.
sk; 0911 980 105; www.majoli-
ka.sk, facebook https://www.fa-
cebook.com/majolikamodra, In-
stagram https://www.instagram.
com/majolikamodra.sk. (red)
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Stretnú sa kresťan, moslim a žid...
Srdečne vás pozývame k „spo-
ločnému stolu”, pri ktorom 
sa v priateľskom rozhovore 
stretnú kňaz, farár, imám a ra-
bín. Obľúbená medzinábožen-
ská diskusia sa bude konať aj 
v Modre, v utorok 30. apríla 

o 19.00 hod v priestoroch Kul-
túrneho domu.
Na diskusii budú prítomní du-
chovní predstavitelia troch 
hlavných svetových nábožen-
stiev: katolícky kňaz a františ-
kánsky rehoľník felix Mária, 

evanjelický kňaz Ondrej Pro-
stredník, židovský rabín Miša 
Kapustin a moslimský imám 
Mohamad Safwan Hasna. Dis-
kusiu moderuje Mário Nicolini 
z fóra náboženstiev sveta Slo-
vensko, ktoré je hlavným orga-

nizátorom diskusie. Duchovní 
prichádzajú do Modry vďaka 
iniciatíve a pozvaniu ECAV 
Modra a v spolupráci s Kultúr-
nym centrom Modra a Artforum 
Pezinok. Diskutovať budeme 
o každodenných situáciách a té-
mach, ktoré každý z hostí preží-
va podobne a predsa po svojom, 
aj o tom, čo spája a čo rozdeľuje 
tri monoteistické náboženstvá 
na Slovensku a priestor ostane 
aj pre rozhovor s vami - našimi 
návštevníkmi. Duchovní lídri 
troch svetových náboženstiev 
ukazujú, že ak si vedia porozu-
mieť oni, dokážu to aj ostatní. 
Dialóg je možný a všetci so zá-
ujmom o tému sú vítaní.

Marcela KVETKOVÁ, 
KC Modra

Zdroj: Fórum náboženstiev 
sveta Slovensko 

Literárna špacírka Modrou
Noc literatúry je kultúrnou udalosťou, ktorá ponúka kniž-
ným fanúšikom príležitosť zoznámiť sa netradičným spôsobom 
s tvorbou súčasných európskych spisovateľov. Obľúbená lite-
rárna špacírka sa v Modre bude konať v stredu 15. mája 2019. 
Noc literatúry vás tento rok zavedie do dolnej časti mesta. 

ukážky z piatich rôznych kníh 
bude čítať päť charizmatických 
hostí na piatich zaujímavých 
miestach v okolí Dolnej ulice, 
ktorá je vôbec najstaršou čas-
ťou mesta, kde postupne pri 
potoku Modra rástla ako prí-
potočná obec. Budeme sa po-
hybovať v okolí najstaršej za-
chovanej stavebnej pamiatky 
mesta, neskorogotického kos-
tola Sv. Jána Krstiteľa. Jednu 
z ukážok si môžete vypočuť 
pri peci, ktorá vypiekla stovky 
či tisíce tradičných keramic-
kých predmetov. literárna púť 
nás zavedie aj 
do výrobných 
priestorov Slo-
venskej ľudo-
vej majoliky, do 
ktorej sa kon-
com roka 2017 
vrátil život.
Pozývame vás 
na obľúbený li-
terárny happe-
ning. Mená hos-

tí, ďalšie miesta čítaní, knižné 
tituly a podrobné organizačné 
informácie o modranskej No-
ci literatúry nájdete v ďalšom 
vydaní Modranských zvestí 
a samozrejme na našej webo-
vej stránke www.kcmodra.sk. 
Modranské čítanie je súčas-
ťou celoeurópskej Noci lite-
ratúry, ktorú pripravuje České 
centrum Bratislava v spoluprá-
ci so združením zahraničných 
kultúrnych inštitútov. Vstup na 
všetky miesta je voľný.
 Marcela KVETKOVÁ,

KC Modra

Rozhlasová hra pre deti 
Viete ako vzniká taká detská 
rozhlasová hra? Ako vyzerá 
ľudský hlas zapísaný vo zvu-
kovej vlne? Aká je úloha re-
žiséra, dramaturga alebo zvu-
kového majstra? Nazrite spolu 
s nami do rozhlasovej kuchyne 
a vyskúšame si to aj na vlastnej 
koži. Staňte sa malými „rozhla-
sákmi“ a prijmite pozvanie do 
nášho improvizovaného roz-
hlasového štúdia. Na stretnutie 
s vami sa teší redaktor a dra-
maturg Janči Sklenár a zvukový 
majster Rudi fritzman. Tvorivý 
program sa bude konať v stre-

du 3. apríla o 17.00 hod v Mest-
skej knižnici Modra. Je určený 
pre rodiny s deťmi od 8 rokov, 
ktoré zaujíma ako vzniká pre-
pis literárnej predlohy, aké dra-
matické prostriedky či zvukové 
efekty môžeme použiť pri „pre-
pise“ príbehu do jeho zvukovej 
podoby. Ak máte záujem sa na 
workshope zúčastniť, prihláste 
sa zaslaním e-mailu na knizni-
ca@kcmodra.sk. Tešíme sa na 
vás a nezabudnite si doma uši.  
Program z verejných zdrojov 
podporil fond na podporu ume-
nia, hlavný partner projektu. (js)

S Modrou si rozumieme
a máme tu aj neobmedzený a spoľahlivý

O2 Internet na doma

Navštívte nás v O2 Predajni 
na Ulici M. R. Štefánika 10 v Pezinku

S Modrou si rozumieme
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Kultúrne podujatia v apríli
2. 4., 9. 4., 16. 4., 19.00 h: Pôstne tiché slovo, 
utorkové zastavenia, miesto: Slovenský evan-
jelický kostol Modra, organizátor: Cirkevný 
zbor ECAV Modra

3. 4., 17.00 h: Ako vzniká rozhlasová hra 
pre deti?, workshop pre deti od 8 rokov, orga-
nizátor: KC Modra - Mestská knižnica

6. 4., 13.00 - 22.00 h: Deň Modranských piv-
níc, putovanie po pivniciach, organizátor: OZ 
Víno z Modry - www.modranskepivnice.sk

8. 4., 18.00 h: Aprílová besiedka, koncert žia-
kov hudobného odboru ZuŠ v Modre, miesto: 
Sobášna sieň v Modre, organizátori: ZuŠ 
Modra a RR pri ZuŠ

10. 4., Štúrova Modra, miesto: KD Modra, 
organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko 
Modra

13. 4., 15.00 h: Vítanie jari, tematické tvorivé 
dielne pre rodiny s deťmi, škola frkacúl, plete-

nie korbáčov, miesto: KD Modra, organizátori: 
KC Modra, OZ Ľusk

14. 4., 15.00 a 16.00 h: Veľkonočný príbeh, 
interaktívne putovanie dôležitými udalosťami 
Veľkej noci, miesto: Modranský evanjelický 
sirotinec, organizátor: Cirkevný zbor ECAV 
Modra

16. 4., 10.00 h: Stretnutie s literatúrou, P. 
O. Hviezdoslav: Krvavé sonety v preklade do 
angličtiny, miesto: KD Modra, vstupné: 2 €, 
organizátori: KC - Mestská knižnica Modra, 
Spoločnosť priateľov poézie, KNS

17. 4., 9.00 - 15.00 h: Malokarpatský fes-
tival vedy a techniky v Modre, miesto: KD 
Modra, organizátor: Amavet Klub 944 Impulz, 
amavet944@gmail.com

20. 4., 10.00 - 15.00 h: Veľká noc v Sloven-
skej ľudovej majolike, www.majolika.sk, 
vstup každú hodinu, v prípade záujmu väčších 
skupín sa prosím ohláste vopred.

2. 4. / UT / 19.30
JA, CLAUDE MONET – ART
6€ / VB 2017 / 90min / 
ČT / 12+

3. 4. / STR / 19.30
ZRODILA SA HVIEZDA
5€ / USA 2018 / 136min / 
ST / 15+

4. 4. / ŠTV / 19.30
JE MI JEDNO, ŽE SA ZA-
PÍŠEME DO DEJÍN AKO 
BARBARI  – K4
5€ / RUM/ČR/FRA 2018 / 
139min / ČT / 15+

5. 4. / PIA / 19.30
MY
5€ / USA 2019 / 121min / 
ČT / 15+

6. 4. / SO / 15.30
AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
5€ / USA 2019 / 104min / 
SD / MP

6. 4. / SO / 18.00
SHAZAM!
5€ / USA 2019 / 132min / 
ST / 12+

7. 4. / NE / 17.00
DUMBO
5€ / USA 2019 / 113min / 
SD / 7+

7. 4. / NE / 19.30
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
5€ / ČR 2018 / 100min / 
OV / 12+

9. 4. / UT / 19.30
TRANZIT
5€ / NEM/FRA 2018 / 
101min / ČT / 15+

10. 4. / STR / 19.30
SVEDKOVIA PUTINOVI
5€ / ŠVA/ČR 2018 / 102min 
/ ČT / 12+

11. 4. / ŠTV / 19.30
MILOSŤ  – K4
5€ / POL 2018 / 100min / 
ČT / 12+

12. 4. / PIA / 19.30
AFTER: BOZK
5€ / USA 2019 / 106min / 
ČT / 12+

13. 4. / SO / 15.30
DUMBO – 3D
6€ / USA 2019 / 113min / 
SD / 7+

13. 4. / SO / 17.45
TRHLINA
5€ / SR 2018 / 111min / 
OV / 12+

13. 4. / SO / 20.00
HELLBOY
5€ / USA 2019 / 120min / 
ČD / 15+

14. 4. / NE / 17.30
PRINC KRASOŇ
5€ / KAN 2018 / 90min / 
SD / MP

14. 4. / NE / 19.30
TERORISTKA
5€ / ČR 2019 / 95min / 
OV / 12+

16. 4. / UT / 19.30
CÉZANNE: PORTRÉTY 
ŽIVOTA  – ART
6€ / VB 2017 / 85min / 
ČT / 12+

17. 4. / STR / 19.30
ŽENY V BEHU
5€ / ČR 2019 / 93min / 
OV / 12+

18. 4. / ŠTV / 19.30
TRABANTOM TAM A ZASE 
ZPÁTKY – K4
5€ / ČR 2019 / 105min / 
OV / 15+

19. 4. / PIA / 19.30
SHAZAM! – 3D
6€ / USA 2019 / 132min / 
ST / 12+

20. 4. / SO / 15.30
HĽADÁ SA YETI
5€ / USA 2019 / 95min / 
SD / MP

20. 4. / SO / 17.30
ZAMILOVANÁ GLÓRIA
5€ / USA 2019 / 102min / 
ST / 12+

20. 4. / SO / 20.00
KLIATBA KVÍLIACEJ ŽENY
5€ / USA 2019 / 93min / 
ST / 15+

21. 4. / NE / 17.00
LEGO® PRÍBEH 2
5€ / USA 2018 / 116min / 
SD / MP

21. 4. / NE / 19.30
LOVEnie
5€ / ČR 2019 / 100min / 
OV / 12+

23. 4. / UT / 19.30
LÁSKA MEDZI REGÁLMI
5€ / NEM 2018 / 125min / 
ČT / 15+

24. 4. / STR / 19.30
CYNTORYN ZVIERATIEK
5€ / USA 2019 / 100min / 
ST / 15+

25. 4. / ŠTV / 19.30
GREEN BOOK
5€ / USA 2018 / 130min / 
ČT / 12+

26. 4. / PIA / 19.30
AVENGERS: ENDGAME
5€ / USA 2019 / 145min / 
ST / 12+

27. 4. / SO / 15.30
ČAROVNÝ PARK
5€ / USA 2019 / 85min / 
SD / MP

27. 4. / SO / 17.30
MIA A BIELY LEV
5€ / FRA 2018 / 98min / 
SD / MP

27. 4. / SO / 20.00
AVENGERS: ENDGAME 
– 3D
6€ / USA 2019 / 145min / 
ST / 12+

28. 4. / NE / 17.30
PRINC KRASOŇ
5€ / KAN 2018 / 90min / 
SD / MP

28. 4. / NE / 19.30
VODA, ČO MA DRŽÍ NAD 
VODOU
5€ / SR/ČR 2019 / 90min / 
OV / 12+

30. 4. / UT / 19.30
DIEVČA S PERLOU  – ART
6€ / VB 2014 / 90min / 
ČT / 12+

Zľavy:
Zľava 1€: deti, študenti, 
dôchodcovia
Zľava 2€: ZŤP 

TEŠÍME SA NA VÁS
V MÁJI

WWW.KINOMODRA.SK ART – Výstavy na plátne, K4  – Filmklub K4, 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 | APRÍL

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

27. 4., 7.30 h: Raňajky pre mužov, miesto: 
evanjelická fara, Štúrova 1, organizátor: Cir-
kevný zbor ECAV Modra 

27. 4., 9.00 - 12.00 h: Modranský blšák, re-
gistrácia predajcov najneskôr do 15. 4. na adre-
se modranskyblsak@gmail.com, organizátor: 
Claudianum n.o. 

28. 4., 17.00 h: Brežnevove pytačky, divadel-
né predstavenie divadla MoKraĎ, miesto: KD 
Modra, organizátor: divadlo MoKraĎ, vstup-
né: dobrovoľné

29. 4., 18.00 h: Labyrint literatúry, miesto: 
Musique club galerie, organizátor: ECAV, 
Spoločnosť priateľov poézie, KNS 

30. 4., 19.00 h: Stretnú sa kresťan, moslim 
a žid..., miesto: KD Modra, organizátor: fó-
rum náboženstiev sveta Slovensko, Cirkevný 
zbor ECAV na Slovensku Modra, KC Modra, 
Artforum Pezinok
 
30. 4., 17.00 h: Stavanie mája, miesto kona-
nia: Modra - Kráľová, organizátor: OZ Kráľo-
van. (kc)


