
Fašiangové maškary putovali mestom
A najlepšiu kapustnicu navarili opäť kynológovia
Oslava fašiangov sa datuje ešte do obdobia stredoveku. Čas 
spájaný s hojnosťou jedla, tradičných zakáľačiek a magických 
rituálov má svoju dlhoročnú tradíciu aj u nás. Fašiangové ob-
dobie je každoročne nielen o plesoch a karnevaloch. Toto ob-
dobie je však v Modre už dlhoročne aj časom maškár a vôní 
súťažných kapustníc. Sily v obľúbenej súťaži Modranská ka-
pustnica 2018 si zmeralo 15 mančaftov.

Kapustnice voňali 
a kynológovia s tou 
svojou znova vyhrali

Súťaž vo varení odštartoval 
o 9.00 hodine moderátor Jozef 
Jožko Šimeček. Ten stihol zá-
stupcu každého družstva počas 
krájania a miešania vyspove-
dať. Do kotlov putovala kapusta, 
údené či bravčové mäso, hríby 
a koreniny. Viacerí sa držali hes-
la: máme tajnú ingredienciu a tá 
urobí tú našu kapustnicu najlep-
šou. Ochutnávanie navarených 
dobrôt nastalo na pravé polud-
nie. Po sčítaní odovzdaných hla-
sov opäť svoje minulé prvenstvá 
obhájil miestny Kynologický 

klub Jána Stolárika a súťažiaci 
členovia sa s počtom 149 hlasov 
od návštevníkov stali Absolút-
nym víťazom súťaže a obsadili 
1. miesto. Iste opäť zabodova-
li práve so svojimi jedinečnými 
mäsovými guličkami. Ďalej sa 
na 2. mieste umiestnilo družstvo 
zamestnancov mestského úradu 
a mestskej polície Modra Team 
so 110 hlasmi a v tesnom závese 
skončili na 3. mieste Modranskí 
remeselníci so 109 hlasmi. Oce-
nenie primátora Juraja Petrako-
viča získali členovia Modranské-
ho turistického spolku za svoju 
vegetariánsku kapustnicu. Ako 
zvyčajne hodnotila aj porota zlo-

žená z odborníkov pôsobiacich 
v gastro sfére. Ich hodnotenie 
bolo nasledovné: 1. miesto ude-
lili družstvu Modrá skalica, druhí 
boli Fešáci z Knottu a 3. prieč-
ka sa ušla Stavbárom Neupauer 
z Pezinka. Počas dňa boli v po-
nuke aj sladké šišky, fánky, vína 
a zakáľačkové špecialitky. 

Maškary cez deň 
putovali mestom

Medzi varením a ochutnávaním 
polievok si bolo treba skrátiť čas. 
Kultúrne centrum Modra ako or-
ganizátor Fašiangov si prizvalo 
na pomoc Ľudový súbor ĽUSK, 
folkloristov z DFS Magdalénka, 
OZ Kráľovan, ľudovú muzičku 
FidliCanti z Horných Orešian a 
mužský spevácky zbor Záruby. 
Tí sprevádzali veselý fašiangový 
sprievod, ktorý putoval mestom 
s návratom a následnou prehliad-
kou pred KD. Farebné kostýmy 
a nápadité masky z dielne diva-

delných a folklórnych súborov 
i študentov našich škôl dotvo-
rili veselú atmosféru. Sprievod 
viedol turoň, maska s otváracou 
papuľou odvodená od tura, sym-
bolizujúceho plodnosť a silu. Vi-
deli sme farebného kokoša, ako 
symbol rána a stelesnenie žia-
dostivosti. Keď vraj tento kohút 
zakikiríkal, jeho škrek zahnal 
démonov noci a prebudil deň. 
Nechýbali prasiatka, cigánky, 
žobrák, čierna ovca, miestne tet-
ky, kominár pre šťastie a iní. Fa-
šiangové obdobie ukončila vese-
lá zábava OZ Kráľovan spojená 
so symbolickým pochovávaním 
fašiangovej basy. (jk)

Na fotografii: Členovia Občian-
skeho združenia Ľusk na čele fa-
šiangového sprievodu.

Uzávierka MZ
Marcová redakčná uzávierka 
MZ bude v stredu 14. 3. 2018 do 
12.00 h. (red)
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Odpad - koľko sme ho vyprodukovali v roku 2017
Rezervy máme v triedení papiera a zvyšuje sa vandalizmus
Odpadové hospodárstvo je súčasťou života každého obyvateľa. 
Už v rannom veku našich najmenších učíme ako nakladať s kaž-
dým papierikom od čokolády. Spoločne sa učíme triediť - separo-
vať a vkladať do smetných nádob iba to, čo do nich patrí. Snaha 
obyvateľov potešiteľne narastá a ťahúňmi separácie z hľadiska 
kvality sú, ako po minulé roky, obyvatelia rodinných domov. Viac 
o odpadoch sme sa rozprávali s Ing. Kristínou Čechovou z Refe-
rátu životného prostredia Mestského úradu v Modre.

Pani Čechová, ako sa nám po-
darilo nakladať s odpadmi 
v roku 2017? Vieme sa lepšie 
správať ku svojmu životnému 
prostrediu? 
Za rok 2017 vyprodukovali oby-
vatelia nášho mesta 5 404, 31 
ton odpadu čo je nárast oproti ro-
ku 2016 asi o 725 ton. Pre mesto 
a jeho občanov je dobrou infor-
máciou, že tento nárast nebol 
u položiek, ktoré sa zneškodňujú 
na skládke, ale u druhov odpa-
du, ktoré sa zhodnocujú. Naj-
väčší nárast v množstve vyzbie-
raného odpadu sme zaznamenali 
u biologicky rozložiteľných od-
padov a to 1 320 ton oproti roku 
2016 kedy to bolo 753 ton. Teší 
nás, že kroky a opatrenia, ktoré 
mesto robí, ako napríklad zave-
denie triedenia bioodpadu v do-
mácnostiach alebo zhodnoco-
vanie drevených častí nábytkov 
odovzdaných na zbernom dvo-
re začínajú niesť svoje ovocie. 
Tento rok vyprodukovali oby-
vatelia 2 181,9 ton zmesového 
komunálneho odpadu, čo je len 
o 37 ton viac ako v predchádza-
júcom roku. U nadrozmerného 
odpadu vďaka spolupráci obča-
nov a triedeniu na zber-
nom dvore sme s 354 
tonami dosiahli pokles. 
Rovnako dobre si stojí-
me s triedením skla, 162 
ton vyzbieraného skla 
predstavuje nárast opro-
ti minulému roku o 15 
ton. U tejto zložky od-
padu zaznamenávame 
ako u jedinej pravidel-
ný nárast. Mierne zlep-
šenie vidíme aj v oblas-
ti triedenia odpadových 
olejov a kovov z oba-
lov. Tešiť sa nemôžeme 
v oblasti triedenia plas-
tov a papiera. Tu je si-
tuácia podstatne horšia. 

U oboch položiek sme zazname-
nali pokles. Ťahúňmi separácie 
v meste Modra sú rovnako ako 
v predchádzajúcich rokoch oby-
vatelia rodinných domov, najmä 
čo sa týka jej kvality, za čo im 
ďakujeme. 

Komu by ste v tejto súvislosti 
adresovali pochvalu a naopak, 
koho treba napomenúť?
Rada by som, okrem už spome-
nutých obyvateľov rodinných 
domov, adresovala pochvalné 
slová aj mnohým uvedomelým 
obyvateľom bytových domov 
na sídliskách. Avšak napriek 
akejkoľvek ich snahe je úroveň 
separácie na sídliskách v po-
slednej dobe katastrofálna. Za-
čiatkom roka 2017 bola zruše-
ná spoločná separácia papiera 
a ostatných separovaných zlo-
žiek komunálnych odpadov. 
Navýšili sme počty smetných 
nádob na separovaný odpad. 
Všetky nádoby boli označené 
nálepkami, aby si mohol každý 
prečítať, čo do ktorej smetnej 
nádoby patrí. Bohužiaľ pre nie-
ktorých je asi zvyk železná ko-
šeľa a doposiaľ si nevšimli, že 

doba, keď sa všetok odpad há-
dzal do jednej smetnej nádoby 
je už dávno preč. 

Treba teda povedať čo to všet-
ko znamená v konečnom dô-
sledku. Ako to je? 
Pravidelne sú nám z recyklačné-
ho strediska zasielané fotogra-
fie obsahov smetných nádob na 
papier pochádzajúci zo sídlisk 
v Modre. V prvom momente by 
ste si mysleli, že nám omylom 
poslali fotografiu odpadu ulože-
ného na skládku. Táto situácia je 
z dlhodobého hľadiska neúnos-
ná a takto znehodnotený odpad 
nie je možné spracovať a násled-
ne je mestu zaúčtovaný ako ko-
munálny odpad. Náklady na lik-
vidáciu takéhoto odpadu idú na 
vrub mesta a môžu sa premiet-
nuť aj do poplatku za odpad, 
ktorý platia všetci občania. 

To je dosť negatív. Pohovorte 
si o ďalších javoch, ktoré sa 
v poslednej dobe v Modre vy-
skytujú...
áno, máte pravdu. Negatíva. 
V poslednom čase sa až prí-
liš často stretávame s prejavmi 
vandalizmu a poškodzovania 
smetných nádob. Tieto nádoby 
má mesto od zberovej spoloč-
nosti v prenájme a v prípade jej 
poškodenia ju musí nahradiť. 
Samozrejme každá smetná ná-
doba má svoju životnosť a po-
užívaním sa opotrebuje, ale ur-
čite so mnou budete súhlasiť, 

že v prípade horiacej nádoby 
o bežné opotrebovanie nejde. 
Poslednú škodovú udalosť toh-
to druhu sme mali 17. decem-
bra 2017 v Harmónii na Okruž-
nej (na foto), pri ktorej vznikla 
škoda zberovej spoločnosti vo 
výške takmer 710 €. Pravidel-
ne sme svedkami toho, že je do 
smetných nádob ukladaný od-
pad, ktorý tam nepatrí. Ide naj-
mä o stavebnú suť a výkopovú 
zeminu. Smetné nádoby sú pre-
ťažené a pri následnej manipu-
lácii praskajú a v dôsledku po-
škodenia pojazdov a závesných 
častí nie je možné s takouto 
nádobou manipulovať a ani ju 
vyviesť. Ďalším problémom je 
čistota stojísk na sídliskách i v 
rekreačných oblastiach. Napriek 
tomu, že majú poplatníci, ktorý-
mi sú aj chatári v rekreačných 
oblastiach Harmónia a Piesok 
možnosť odviesť odpad na zber-
ný dvor, pravidelne pracovníci 
mesta musia priestranstvá vedľa 
kontajnerov dočisťovať od nad-
rozmerného odpadu. Obdobne 
spomeniem Okružnú ulicu. 

Zostáva dúfať, že Modrania, 
ktorí nevenujú odpadovému 
hospodárstvu dostatočnú po-
zornosť začnú veci vnímať 
zodpovednejšie. Máte predsa 
len aj povzbudivé slová? 
Ja i napriek uvedenému verím, 
že sa situácia bude zlepšovať 
a skutočne každý začne od seba 
samého a začneme si uvedomo-

vať, že žijeme v spoloč-
nom prostredí, ktoré by 
sme si mali vážiť a sta-
rať sa o neho ako naj-
lepšie vieme. Na záver 
by som chcela veľmi 
poďakovať pani uči-
teľkám a žiakom Zák-
ladnej školy Ľ. Štúra, 
ktorí sa zapojili do pro-
jektu Zbieram baterky 
a v priebehu roka 2017 
odovzdali na recyklá-
ciu 0,61 ton batérii čo 
je v prepočte 26 522 ks 
malých tužkových bate-
riek. Sú krásnym príkla-
dom, že to ide, len treba 
chcieť. (red, kč)
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Zberný dvor je tu pre nás
Zberný dvor Mesta Modry na Dolnej 114 bol otvorený ešte 
v roku 2015. Je k dispozícii občanom a to počas celého roka 
v nasledovných otváracích hodinách: pondelok - piatok od 
11.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 17.00 hodiny. 

V zbernom dvore zbierame: 
zmesi betónu, tehál, škridiel, 
obkladového materiálu a kera-
miky, papier a lepenku, sklo, 
šatstvo, textílie, rozpúšťadlá, 
kyseliny, zásady, fotochemic-
ké látky, pesticídy, žiarivky 
a iný odpad obsahujúci ortuť, 
jedlé oleje a tuky, oleje a tuky 
iné ako uvedené v 200125, far-

by, tlačiarenské farby, lepidlá 
a živice obsahujúce nebez-
pečné látky, farby, tlačiaren-
ské farby, lepidlá a živice iné 
ako uvedené v 200127, deter-
genty obsahujúce nebezpeč-
né látky, detergenty iné ako 
uvedené v 200129, cytotoxic-
ké a cytostatické liečivá, lieči-
vá iné ako uvedené v 210131, 

batérie a akumulátory uvede-
né v 160601, 160602 alebo 
160603 a netriedené batérie 
a akumulátory obsahujúce tieto 
batérie, batérie a akumulátory 
iné ako uvedené v 200133 (65), 
vyradené elektrické a elektro-
nické zariadenia iné ako uve-
dené v 200121 a 200123, ob-

sahujúce nebezpečné 
časti vyradené elek-
trické a elektronické 
zariadenia iné ako 
uvedené v 200121, 
200123 a 200135, 
drevo obsahujúce ne-
bezpečné látky, dre-
vo iné ako uvedené 

v 200137, plasty, kovy: hliník, 
železo, oceľ, zmiešané kovy, 
biologicky rozložiteľný odpad, 
objemný odpad a drobný sta-
vebný odpad.
V prípade otázok a podrobnej-
ších informácií kontaktujte Od-
padovú linku mesta na čísle: 
0904 889 542. (red) 

Harmonogram činnosti mestského zastupiteľstva v 2018
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OPRAVA: v minulom čísle sme nedopatrením uverejnili nesprávne termíny v harmonograme. Uverejňujeme preto správny. (red)
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Darujte percentá zo svojej dane niektorému „OZ“
Peniaze neskončia v štátnom rozpočte, ale pomôžu konkrétnemu subjektu

Aj v tom-
to roku 
má kaž-
dý z nás 
možnosť 

pomôcť dobrej veci. Práve te-
raz je to obdobie, kedy môže-
te tak, ako každoročne, darovať 
percentá zo svojej dane konkrét-
nym občianskym združeniam. 
Im to veľmi pomôže a vaše pe-
niaze neskončia iba v štátnom 
rozpočte. A ako na to? Združe-
ní, ktoré sa uchádzajú o vašu po-
moc je v Modre 48. Ich menný 
zoznam spolu so všetkými po-
trebnými údajmi nájdete na na-
sledovnej strane.

Ste zamestnanec?
Požiadajte svojho zamestnávate-
ľa o tlačivo s názvom Potvrdenie 
o zaplatení dane. Vyplňte Vyhlá-
senie o poukázaní % z dane, kde 
uvediete svoje meno, rodné číslo, 
bydlisko, sumu zodpovedajúcu 
% zaplatenej dane, údaje o prijí-
mateľovi a pošlite ho spolu s po-
tvrdením do 30. apríla 2017 na 
daňový úrad. Ak ste v minulom 
roku pracovali aspoň 40 hodín 
ako dobrovoľníci, môžete veno-
vať až 3 % z dane. 

Ste právnickou 
osobou? 

Vyberte si prijímateľa zo Zozna-
mu prijímateľov na rok 2018. 

Môžete poukázať 1 % resp 2 % 
z dane aj viacerým prijímateľom, 
minimálna výška v prospech jed-
ného prijímateľa je 8 eur. Vypo-
čítajte si svoje 1 % alebo 2 % 
z dane z príjmov právnickej oso-
by - to je maximálna suma, kto-
rú môžete poukázať v prospech 
prijímateľa/prijímateľov, pou-
kázať môžete aj menej ako 1 % 
resp. 2 % musí však byť splnená 
podmienka minimálne 8 eur na 
jedného prijímateľa. Poukázať 
1 % z dane môžete ak ste práv-
nická osoba (firma), ktorá v roku 
2017 až do termínu na podanie 
daňového priznania a zaplatenie 
dane v roku 2018 (zvyčajne do 
31. marca) nedarovala financie 

vo výške minimálne 0,5 % z da-
ne na verejnoprospešný účel (aj 
inej organizácii, nemusí byť iba 
prijímateľovi). Poukázať 2 % 
z dane môžete ak ste právnická 
osoba (firma), ktorá v roku 2017 
až do termínu na podanie daňo-
vého priznania a zaplatenie dane 
v roku 2018 darovala financie vo 
výške minimálne 0,5 % z dane na 
verejnoprospešný účel. V daňo-
vom priznaní pre právnické oso-
by - časť IV. sú už uvedené ko-
lónky na poukázanie 1 % (2 %) 
z dane v prospech 1 prijímateľa.
Pozor, nesmiete mať nedoplatok 
na dani. Peniaze priamo na účty 
posiela daňový úrad v lehote do 
90 dní. (red)

Nová rozhľadňa na Veľkej homoli
Mesto Modra aktuálne pripravuje podklady na vypísanie verejné-
ho obstarávania na výber zhotoviteľa stavby novej rozhľadne. Ná-
vrh zmluvy o dielo na realizáciu stavby musí ešte odsúhlasiť Bra-
tislavský samosprávny kraj. Uchádzači by následne v marci tohto 
roka mali dostať výzvu na predloženie ponúk na zhotovenie diela.

Financie na novú rozhľadňu 
pôjdu z rozpočtu mesta aj Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja. „BSK zmluvou o združe-
ní finančných prostriedkov na 
vybudovanie stavby rozhľadne 
v novembri 2017 fakticky po-
tvrdil, že sa bude podieľať na 
jej financovaní. Kraj a mesto sa 
v nej zaviazali financovať stavbu 
v pomere 49 % a 51 % zmluvnej 
ceny stavby,“ vysvetľuje Iveta 
Krčmárová z Referátu investič-
nej výstavby na Mestskom úrade 
v Modre.
Pôvodnú rozhľadňu mesto Mod-
ra vlani v auguste odstránilo po 
odporúčaní statika, ktorý kon-
štatoval nenávratné poškodenie 
drevenej konštrukcie stavby. Ve-
denie mesta sa podľa Ivety Krč-
márovej rozhodlo v spolupráci 
s BSK vybudovať novú rozhľad-
ňu a zachovať jej osobitú a vý-
nimočnú funkciu pre podporu 
turizmu. „Rozhľadňa bude svo-
jim vzhľadom v najväčšej mož-
nej miere pripomínať pôvodnú 
rozhľadňu z roku 2001, pričom 

dôraz bude kladený na kvalitné 
technické riešenie a bezpečnosť 
rozhľadne.“ 
V júni 2017 mesto vypísalo sú-
ťaž na obstaranie projektovej 
dokumentácie. Spracovateľom 
projektovej dokumentácie bo-
la spoločnosť 2021 s.r.o., so 
sídlom: Anenská 3, Bratisla-
va, statickú časť dokumentá-

cie spracoval Stanislav Kysel, 
s.r.o., Ovručská 10, Bratislava. 
Projekt bol spracovaný v dvoch 
etapách: pre stavebné povo-
lenie v septembri 2017 a pre 
realizáciu stavby v novembri 
2017. Následne sa k vydaniu 
stavebného povolenia vyjadri-
li všetky dotknuté organizácie 
v rámci stavebného konania 
a vo februári 2018 bolo vydané 
stavebné povolenie na vybudo-
vanie novej rozhľadne na Veľ-
kej homoli.

Zuzana TICHÁ, 
MsÚ

Blíži sa obdobie 
platenia daní

Do konca januára občania nahla-
sovali vznik, prípadne zánik da-
ňovej povinnosti, či už išlo o daň 
za dom, byt, pozemok, alebo psa. 
To isté platí aj pre poplatky za ko-
munálny odpad a ďalšie. Mesto 
Modra nahlásené zmeny spraco-
váva a onedlho pošle rozhodnutia 
o úhrade poštou všetkým adresá-
tom. 
„Občania môžu počas marca – 
apríla očakávať zásielku vo svojej 
schránke, podobne ako v predchá-
dzajúcom roku. Následne je po-
trebné vykonať platbu priamo v 
pokladni Kancelárie prvého kon-
taktu na Štúrovej 59 v hotovosti 
alebo platobnou kartou, prípad-
ne cez internet banking,“  vysvet-
ľuje Renáta Košíková z Referátu 
daní a poplatkov. Odporúča, aby 
si každý občan, ktorý sa rozhod-
ne zaplatiť dane alebo poplatky 
osobne,  priniesol doručené roz-
hodnutia so sebou pre rýchlejšie 
spracovanie platieb.
Podnikatelia dostanú na základe 
tzv. zákona o e-Governmente roz-
hodnutia do elektronických schrá-
nok. Platí to pre podnikateľské 
subjekty, ktoré sú zapísané v ob-
chodnom registri aj tie, ktoré ne-
majú zápis. Tieto rozhodnutia bu-
dú zasielané v priebehu mesiaca 
mája. Zuzana TICHÁ, MsÚ FO
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Komu môžeme venovať 2 % z daní 
O váš podiel na dani z príjmov sa v tomto roku uchádza 48 
subjektov so sídlom v Modre. Do zoznamu vzhľadom na via-
ceré aktivity, realizované pre Modranov a v Modre, zahŕňame 
aj Malokarpatskú nadáciu Revia.

• Rodičovská rada pri Gymná-
ziu Karola Štúra v Modre, OZ, 
IČO: 36063738, Námestie slo-
body 5, Modra 
• Amavet klub č. 944 Impulz, 
OZ, IČO: 006840400004, Kol-
lárova 3, Modra
• Claudianum n.o. Nezisková 
organizácia poskytujúca vše-
obecne prospešné služby, IČO: 
37925016, Štúrova 34, Modra
• Depo Harmónia, OZ, IČO: 
42259321, Lúčna 21, Modra
• Domov použitých kníh, ob-
čianske združenie, OZ, IČO: 
42183278, Dolná 24, Modra
• európsky Škôlkar, OZ, IČO: 
30857911, Materská škola Ka-
linčiakova 11, Modra
• FBC BlueBerries Modra, 
Občianske združenie, IČO: 
42181216, Moyzesova 45, 
Modra
• Futbalový Club Slovan Mod-
ra, OZ, IČO: 36065021, Kalin-
čiakova 6, Modra
• Hokejbalový Club Orly 
Modra, OZ, IČO: 42135389, 
Kalinčiakova 6, Modra
• Jazyková zóna, OZ, IČO: 
42355907, Kalinčiakova 22, 
Modra
• Kamoši, Občianske združe-
nie, IČO: 50397079, ul. Jána 
Bakoša 13, Modra
• Klub tanečného športu 

“Magic Dance”, OZ, IČO: 
42184517, Šúrska 1918, Modra
• Kraľovankovo, OZ, IČO: 
42267358, MŠ - eP Partizán-
ska 88, Modra
• Kresťanské centrum Berea, 
OZ, IČO: 30794358, Okružná 
3190, Modra
• Kynologický Klub J. Stolári-
ka Modra, OZ, IČO: 30851530, 
Lúčna 13, Modra
• Lezecká Akadémia, OZ, 
IČO: 42255139, Kollárova 4, 
Modra
• Lezecký klub Spider´S No-
ok, OZ, IČO: 36067369, Ko-
menského 20, Modra
• Ľudový Súbor Kráľová - 
Ľusk, OZ, IČO: 42360285, 
Družstevná 8, Modra
• Magdalénka, OZ, IČO: 
3181334, Štúrova 54, Modra
• Modrá Hviezdička, OZ, IČO: 
30869471, SNP 14, Modra
• Modranská beseda, OZ, IČO: 
30868190, Štúrova 61, Modra
• Modranská muzeálna spoloč-
nosť, OZ, IČO: 42130271, Štú-
rova 84, Modra
• Modranské Kráľovské Di-
vadlo, OZ, IČO: 42136865, 
Dukelská 25, Modra
• Modranský okrášľovací spo-
lok, OZ, IČO: 42184169, Dol-
ná 6, Modra
• Modranský turistický spolok, 

OZ, IČO: 30854512, Súkeníc-
ka 4, Modra
• Moped, OZ, 42353751, Kel-
lenbergerova 2, Modra
• Muflon Kros o.z., OZ, IČO: 
42262992, Partizánska 5/A, 
Modra
• My ženy, OZ, IČO: 
42183961, 1. mája 48, Modra
• Nadácia european Wildli-
fe Preservation Fund, nadácia, 
IČO: 42268575, Piesok 4021, 
Modra
• Našim Deťom - Modra, OZ, 
IČO: 30789478, Komenského 
1/A, Modra
• Občianske združenie - Pria-
telia lesa, OZ, IČO: 30853371, 
Fraňa Kráľa 5, Modra
• Občianske združenie “Poľné 
ľalie” v Modre - Kráľovej, OZ, 
IČO: 42139261, Národná 27, 
Modra Kráľová
• Občianske združenie Ma-
terská škola Vajanského, OZ, 
IČO: 50320955, Materská ško-
la Vajanského 93, Modra
• Občianske združenie Ochra-
na Zdravia A Životného Pros-
tredia, OZ, 35570300, Harmó-
nia 3034, Modra
• Občianske združenie Teribu-
lls, OZ, IČO: 42263247, Du-
kelská 39, Modra
• Občianske združenie Vršká-
rik, OZ, IČO: 42359201, Slád-
kovičova 13, Modra
• OZ Pakamo, OZ, IČO: 
50041789, Pedagogická a kul-
túrna akadémia, Sokolská 6, 
Modra

• Potomkovia Huncokárov, 
OZ, IČO: 50104985, Piesok 
4208, Modra
• Rodičovská rada pri Základ-
nej umeleckej škole v Modre, 
OZ, IČO: 36065421, Štúrova 
54, Modra
• Sabuž - Slovenská asociácia 
bývalých uršulínskych žiačok 
a žiakov - pobočka Modra, OZ, 
IČO: 317454400001, Štúrova 
34, Modra
• Slovenská ľudová majoli-
ka, OZ, IČO: 42413729, Dolná 
1774/138, Modra
• Sovička, OZ, IČO: 
37999931, Harmónia 3378, 
Modra
• Šachový klub Modra, OZ, 
IČO: 34002278, SNP č. 21, 
Modra
• Vincúr - spolok vinohrad-
níkov a vinárov v Modre, OZ, 
IČO: 36068322, Sládkovičova 
44, Modra
• Vínny športový klub Modra, 
OZ, IČO: 50072773, Dr. Bo-
dického 10, Modra
• Združenie priateľov tradície, 
OZ, IČO: 50094467, Piesok 
4015/B7, Modra
• Združenie rodičov a priate-
ľov školy pri ZŠ Vajanského ul. 
v Modre, OZ, IČO: 30856850, 
Vajanského 93, Modra
• Združenie záchrany cirkev-
ných pamiatok v Modre, OZ, 
IČO: 42177693, Dolná 4, Mod-
ra
• Revia - Malokarpatská ko-
munitná nadácia, nadácia, IČO: 
36070181, Moyzesova 26, Pe-
zinok.
 (red), zdroj: www.notar.sk

Športovec mesta Modry za rok 2017
Hlasovať môžete internetom od 15. do 31. marca
Komisia športu pri Mestskom za-
stupiteľstve mesta Modry vyzvala 
športové kluby a združenia pod-
porujúce športovú aktivitu detí, 
mládeže a dospelých pôsobiacich 
v meste Modra a okolí, aby sa za-
pojili do ankety Športovec mesta 
za rok 2017. Na základe platných 
nominácií bude hlasovaním čle-
nov komisie určené poradie v jed-
notlivých kategóriách. Po zve-
rejnení nominácii bude hlasovať 

verejnosť a to prostredníctvom in-
ternetového hlasovania v kategó-
rii Najpopulárnejší športovec mes-
ta roka 2017. Ocenenie Športovec 
mesta Modry je výbornou príleži-
tosťou pre všetky kluby a športo-
vé združenia ako zviditeľniť svo-
ju činnosť, úspechy jednotlivcov 
či družstiev, pritiahnuť pozornosť 
nových športových nádejí a rozší-
riť tým aj svoju fanúšikovskú zá-
kladňu. Víťazi ankety budú vyhlá-

sení a ocenení počas slávnostného 
odovzdávania mestských ocenení. 
Termín slávnostného oceňovania 
bude zverejnený v mesiaci marec. 

Základné pravidlá internetové-
ho hlasovania:
• Verejné hlasovanie je platné od 
15. marca 2018 do 31. marca 2018 
do 12.00 hod.
• Hlasovanie pre vybraného špor-
tovca/družstvo je obmedzené na 

jedenkrát denne (24 hodín) z jed-
nej IP adresy.
• Hlasovanie viac ako jedenkrát 
denne z jednej IP adresy sa bude 
považovať za neplatné.
• Za platné sa považujú všetky 
hlasy poslané v dodržanom hlaso-
vacom období (bod 1) a zároveň 
rešpektujúce interval hlasovania 
(bod 2).
• Víťazom internetového hlaso-
vania v kategórii Najpopulárnej-
ší športovec mesta za rok 2017 
sa stáva športovec alebo družstvo 
s najvyšším počtom overených 
platných hlasov. (red)
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Centrum Kráľovej
V rozpočte Modry na tento rok je zahrnutá Revitalizácia verej-
ného priestoru v Kráľovej. Podľa zverejnenej informácie bola 
časť projektu pred kultúrnym domom spracovaná a použitá 
ako podklad na žiadosť o dotáciu na úpravu tohto priestran-
stva z dotácií Bratislavského samosprávneho kraja.

Neviem, aké zadanie dostala 
architektka, ktorá štúdiu spra-
covala alebo ako si zmonito-
rovala využívanie verejného 
priestoru v Kráľovej. Z môjho 
pohľadu však navrhnuté riešenia 
nezohľadnili hlavný problém - 
komfort a bezpečnosť chodcov. 
Týka sa to predovšetkým časti 
B - pri križovatke priestor vy-
medzený komunikáciami Par-
tizánska, Puškinova - teda pred 
Biolkou.
Štúdia predpokladá, že chodci 
z Puškinovej ul. (ale aj z ul. Pod 

vinicami a príslušnej časti Par-
tizánskej ul.) pôjdu na zastávku 
autobusu smerom do Modry či 
do obchodu s potravinami ob-
chádzkou cez park po (asi) štr-
kovom chodníku, pričom bu-
dú musieť prejsť cez dva resp. 
tri prechody pre chodcov a časť 
cesty absolvovať popri frekven-
tovanej ceste. Logickým, ove-
ľa bezpečnejším riešením a naj-
kratšou cestou je spojiť chodník 
z Puškinovej ul. s chodníkom 
na Partizánskej ul., čiže vybu-
dovaním chodníka popred Biol-

kou tak, aby sa chodci nemuse-
li predierať pomedzi parkujúce 
autá. Nebudú musieť prechádzať 
cez žiadny prechod pre chodcov 
(na zastávku), resp. len cez je-
den - už existujúci (do obchodu). 
Možno to nie je riešenie rýchle 
a bezbolestné vzhľadom na ma-
jetkovo-právne pomery a dva 
stĺpy elektrického vedenia. Ale 
pokiaľ sa to nevyrieši teraz, tak 
kedy potom? Vynaložíme ne-
malé prostriedky na zlé riešenie, 
ktoré má slúžiť nie 5 ani 10 ro-
kov, ale ktoré rieši tento priestor 
na dlhú dobu? Budeme budovať 
na úkor zelene kúsky chodníkov, 
ktoré nemajú žiadny zmysel? 
Myslím si, že treba postupovať 
systematicky a premyslene aj za 
cenu, že to bude trvať dlhšie. 
A ako je riešená časť obojsmer-
nej cesty pri „parku“, kde sa 
pri väčších dažďoch tvorí „ma-
lá vodná nádrž“ a keď náhodou 

mrzne, tak je priamo na ceste ma-
lé klzisko? Rovnako nezmyselné 
je, podľa môjho názoru, riešenie 
priestoru medzi kostolmi. Vy-
dláždenie väčšiny priestranstva, 
výrazné zmenšenie podielu ze-
lene a množstvo chodníkov ne-
prinesú tomuto priestoru žiadne 
pozitívum a posun. Po zohľad-
není týchto pripomienok (aj pri-
pomienok iných občanov, ktoré 
mesto dostalo), očakávam verej-
nú prezentáciu navrhnutého rie-
šenia a jeho prerokovanie s oby-
vateľmi Kráľovej. 
Na záver by som ešte rada pri-
pomenula, že v tomto roku si 
budeme pripomínať 100. výro-
čie ukončenia 1. svetovej vojny 
a vznik ČSR. V tomto kontex-
te by bolo namieste zamerať sa 
v Kráľovej na obnovu pomníkov 
padlým v 1. (resp. aj v 2.) sveto-
vej vojne.
 Božena UHERČÍKOVÁ

Centrum Kráľovej - reakcia
Vážená pani Uherčíková, keď 
sme pred viac ako tromi rok-
mi po voľbách prevzali vedenie 
mesta, neexistovala projekto-
vá dokumentácia riešenia verej-
ných priestorov na Kráľovej. Tie 
zostali po budovaní kanalizácie 
zdevastované aj vďaka zle vyro-
kovaným podmienkam zo stra-
ny vtedajšieho vedenia mesta 
Modry. Veľká časť priestoru pred 
Biolkou, ktorú Vy nazývate „ze-
leňou“ je vo vlastníctve Brati-
slavského samosprávneho kraja. 
Po neľahkých rokovaniach má-
me vzťah k pozemkom, štúdiu 
centra, projektovú dokumentáciu 
a v časti pred kultúrnym domom 
aj ukončený povoľovací proces. 
Požiadali sme kraj o dotáciu, vy-
členili finančné prostriedky v roz-
počte mesta a pripravujeme reali-
záciu v tomto toku. Považujem to 
za úspech a pozitívnu správu pre 
Kráľovú. Po rokoch bude cen-
trum Kráľovej krajšie, zelenšie, 
funkčné a rozhodne aj bezpečnej-
šie. Nemyslíte?
Architektonická štúdia rieše-
nia širšieho centra Kráľovej bo-
la prezentovaná obyvateľom na 
dvoch verejných zhromaždeniach 
v minulom roku v kultúrnom do-

me v Kráľovej. Myslím, že ste 
sa zúčastnili na oboch. Následne 
sme štúdiu zverejnili na webovej 
stránke mesta, aby ju mohli všet-
ci občania pripomienkovať. Tento 
priestor využili viacerí obyvatelia 
Kráľovej a ich pripomienky sme 
odovzdali riešiteľom štúdie a pro-
jektovej dokumentácie. Škoda, že 
ste túto možnosť nevyužili aj Vy.
V súčasnosti je vypracovaná pod-
robnejšia projektová dokumen-
tácia na priestor pred Kultúrnym 
domom. Plochy v okolí kostolov 
sú zatiaľ v štádiu štúdie vo viace-
rých rozpracovaných variantoch. 
S dlažbou a aj s väčším podielom 
trávnatej plochy, ktorú ste spo-
mínali. Dokončujeme projekto-
vú dokumentáciu na priestor pred 
Zeleným lesom a na neudržiava-
nú plochu pred Biolkou. 
Trasovanie chodníka pred Biol-
kou, ktoré navrhujete, je určite 
jedným z najlepších riešení.  Plá-
nujeme ho v nasledujúcej etape. 
Tento priestor je však teraz sú-
časťou siete štátnych ciest a zís-
kať k nemu majetkoprávny, či 
iný vzťah potrebný pre povoľo-
vací proces, môžeme až po jeho 
vyčlenení z tejto siete. Keďže ste 
v nedávnom období pracovali ako 

asistentka primátorky, iste viete, 
že to nie je časovo aj procesne 
jednoduché. Okrem opatrení a in-
vestícii o ktorých píšete, bude po-
trebné vybudovať aj  novú lávku 
cez potok. 
Pýtate sa na zlepšenie odtoku vo-
dy z komunikácie. Tú budeme 
riešiť osadením dažďovej studne, 
keďže existujúca dažďová vpusť 
je osadená vyššie ako časť ko-
munikácie a „malá vodná nádrž,“ 
ako ste ju nazvali, sa na okraji ko-
munikácie po dažďoch tvorí už 
mnoho rokov. Je zvláštne, že ste 
si to všimli až teraz, v roku 2018. 
Verím, že koncom roku 2018 to 
už bude minulosťou.
Súhlasím s Vašimi slovami, „že 

treba postupovať systematicky 
a premyslene aj za cenu, že to bu-
de trvať dlhšie.“ Návrhové rieše-
nie je systematické a premyslené 
presne tak, aby zapadalo do na-
sledujúcich etáp realizácií centra 
Kráľovej a prepáčte, „dlhšie“ to 
už trvá. Vedia to a aj vidia práve 
dotknutí obyvatelia Kráľovej.
Vážená pani Uherčíková, snažil 
som sa reagovať na Vaše kon-
krétne pripomienky a návrhy. 
Úprimne verím, že sa mi mnohé 
podarilo vysvetliť. Pre Vaše ďal-
šie podnety, či otázky sme Vám 
spolu s kolegyňami a kolegami 
k dispozícii na Mestskom úrade 
v Modre. J. PETRAKOVIČ,

primátor

Na fotografii: Vizualizácia 
priestoru v centre Kráľovej.
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Ako ma Modranské zvesti (opäť raz) neprekvapili
Advent je už dávno za nami, ra-
da by som sa však k nemu vrátila 
v tomto príspevku. Aby som pripo-
menula občiansku iniciatívu z Krá-
ľovej „Svetlo pre Kráľovú“ a už 
štvrtý ročník zapaľovania sviec na 
adventnom venci. Boli to štyri ne-
deľné popoludnia s programom, za-
merané nielen na advent ako taký, 
ale najmä na posilnenie komunity 
a komunitného života v Kráľovej. 
V programoch vystúpil celý rad za-
ujímavých hostí, odzneli úvahy na 

tému minulosť - prítomnosť - bu-
dúcnosť a večnosť, odznela poézia 
i hudba - v evanjelickom kostole 
sa uskutočnil v rámci tohto pod-
ujatia aj organový koncert „Nebo 
otvorené“, ktorý pripravil cirkevný 
zbor ecav. Boli to však aj stretnutia 
po programe pri malom pohostení 
a varenom vínku. Podujatie podpo-
rila Malokarpatská komunitná na-
dácia Revia aj naši vinári.
Bolo to podujatie, ktoré stálo za po-
všimnutie. Ale nie redakcii Mod-

ranských zvestí. Očakávala som, 
že v januárovom čísle bude o tom-
to podujatí aspoň zmienka, ako 
o mnohých ďalších adventných 
akciách. Informácie o ňom redak-
cia od organizátorov dostala. Oča-
kávala som však márne. Redakcia 
totiž dlhodobo neprináša informá-
cie o podujatiach v Kráľovej, ak 
o tom nenapíšu sami organizátori. 
A pritom je za nimi nesmierny kus 
dobrovoľníckej práce, entuziazmu, 
ich osobného voľného času a často 

aj vlastných financií, bez zaťaženia 
rozpočtu mesta.
Mesačník, ktorý je financovaný 
z peňazí nás všetkých, nie je me-
sačníkom len Mestského úradu 
alebo Kultúrneho centra, ale nás 
všetkých. A tak by sa k tomu redak-
cia aj redakčná rada mali postaviť 
- monitorovať vo svojich článkoch 
dianie v meste a v komunitách. 
A nečakať, kým o tom niekto napí-
še a pošle im to. 

Božena UHERČÍKOVÁ

Odpoveď: Modranské zvesti 
neprekvapili alebo ako to je naozaj
Vážená pani Uherčíková, ďa-
kujeme za podnetný príspevok. 
Podujatie Svetlo pre Kráľovú 
spoločne s koncertom J. Siromu 
s názvom Nebo otvorené sme 
propagovali v predchádzajúcich 
vydaniach č. 11, 12/2017. Infor-
mácie sme si vyžiadali práve od 
Vás, ako jednej z organizátoriek. 
Všetko to, čo sa dalo v rámci ter-
mínov uzávierky a termínov ko-
nania jednotlivých častí podujatia 
zverejniť, sme zverejnili. Rovna-
ko sme dali ešte v decembrovom 
vydaní opätovnú pripomienku 
akcie už i s fotografiou zapaľo-
vania prvej sviece na adventnom 
kráľovanskom venci. Menovali 
sme podporovateľov a ďakovali 
nadšencom, ktorí sa pravidelne 
podieľajú na tomto podujatí. 

Je nepravdivé tvrdenie, že dlho-
dobo neprinášame informácie 
o dianí v miestnej časti Kráľová. 
Formu spracovania si určujeme 
sami, čo je bežná redakčná prax. 
Keď nám nezáležalo na tom, čo 
sa deje v Kráľovej, nedávali by 
sme celostranový priestor vý-
znamnému Seniorálnemu dňu, 
či tradičnému milému podujatiu 
Mikuláš alebo Plodom Zeme, 
ktoré dlhoročne organizujú ši-
kovné dámy z OZ Kráľovan, ne-
všimli by sme si Zelený les a jeho 
príbeh, výstavy, škôlkarov, čle-
nov a deti z cirkevného zboru, či 
jedinečné lokálne Kráľovské ho-
dovanie. Nepísali by sme o tom 
čo bude s priestranstvom pred 
Biolkou, nespomínali prvomájo-
vý alebo vianočný strom. 

Ak sme aj nepriniesli informá-
ciu o iných aktivitách v Kráľo-
vej, stalo sa tak z dôvodu časo-
vého a priestorového. Nie vždy 
sa všetko podarí a nie vždy sa dá 
byť na viacerých miestach naraz. 
Ale o tom Vám nemusím písať. 
Modranské zvesti, ako každé iné 
lokálne periodikum, sa snažia 
každý mesiac na 24 plnofareb-
ných stranách podať čo najšir-
šie spektrum informácií o živote 
v našom meste a to tak v Modre, 
Kráľovej, Harmónii aj Piesku. 
A samozrejme, že dávame znač-
ný priestor aktivitám mestského 
úradu, mesta, samosprávy a ich 
predstaviteľov, veď je to priro-
dzené. Sme vďační za každého 
prispievateľa a spolupracovníka, 
pretože aj vďaka nim spoluvy-

tvárame Modranské zvesti. Pre 
mnohých Modranov sú naše no-
viny jediným informačným ka-
nálom, z ktorého sa dozvedia čo 
sa v Modre deje a ako si plnia na-
ši radní svoje povinnosti a úlohy. 
Aj Kultúrnemu centru ako naj-
väčšiemu producentovi kultúry 
v meste právom patrí patričný 
priestor na prezentáciu aktivít. Aj 
to berieme ako prirodzené. 
V tomto vydaní Vám uverejňuje-
me hneď dva príspevky, na ktoré 
sme našli priestor. Mali sme pô-
vodne vyhradené miesto aj pre 
ďalší Váš článok, ktorý ste však 
nakoniec z vlastnej vôle stiahli. 
Aj tu sme Vám vyšli v ústrety.
Záverom. Vždy je dobré vedieť 
o podujatí alebo aktivite v dosta-
točnom predstihu. Kontaktovať 
nás môže každý občan, organi-
zácia či podnikateľ na známej e-
-mailovej adrese: zvesti@media-
modra.sk. Jana KUCHTOVÁ, 

v mene redakcie a RR MZ

Štatistické zisťovanie
Aj v tomto roku realizuje Šta-
tistický úrad Slovenskej repub-
liky zisťovanie v domácnos-
tiach. Medzi stopäťdesiatimi 
vybranými obcami je aj mesto 
Modra. Od prvého februára do 
tridsiateho prvého marca 2018 
navštívia vybrané domácnosti 
poverení opytovatelia zo Šta-
tistického úradu Slovenskej re-
publiky. Účelom zisťovania je 
získať informácie o štruktúre, 
výške a vývoji príjmov fyzic-

kých osôb v rôznych typoch 
domácností. Výsledky zisťova-
nia sa využijú aj na účely posu-
dzovania úprav súm životného 
minima. Oslovené domácnos-
ti sú povinné podľa zákona č. 
540/2001 Z.z. o štátnej štatis-
tike poskytnúť požadované 
údaje. Všetky získané názory 
a informácie budú anonymné 
a použité výslovne na štatistic-
ké účely. (red) 

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

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

Ďakujeme.
Dobrovoľníci z OZ Slovenskej ľudovej majoliky

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

pomôžete zachrániť tradíciu majoliky

darujte 2%
darujte 3%
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Pýtajte sa kompetentných
Milí Modrania, v predošlom čísle MZ sme obnovili rubriku Vy 
sa pýtate - kompetentní odpovedajú. Modra má mnoho tém, 
ktoré si zaslúžia pozornosť a možno práve vy máte takú, ktorá 
vám nedá spávať. Položte kompetentným svoje otázky. Pýtajte 
sa primátora, úradníkov, poslancov či zástupcov mestských spo-
ločností. Svoje otázky nám posielajte písomne do redakcie na 
e-mail: zvesti@mediamodra.sk. Postupne sa budeme snažiť zís-
kavať odpovede na každú z nich. Za dnešné otázky ďakujeme 
pánovi Vladimírovi, pani Ivane a Jurajovi.

Pri výjazde z mesta smerom za 
prudkou zákrutou na hlavnom 
ťahu na Vinosady sú vysadené 
nové stromy na pravej strane. 
Aké vysoké budú a aký bude 
mať priemer koruna stromu 
? Sú dosť blízko niektorých 
existujúcich dospelých stro-
mov pred domami. Tie pôvod-
né sa budú likvidovať?
Odpovedá Kristína Čechová 
z Referátu životného prostre-
dia mestského úradu:
Stromy vysadené na Štefániko-
vej ulici sú malokorunné kul-
tivary lipy malolistej. Priemer 
koruny tohto stromu v dospe-
losti dosahuje približne 4-6 m. 
Pôvodné stromy sú väčšinou 
ihličnany, ktoré rastú blízko pri 
obytných domoch. Mnohé z nich 
rastú priamo na alebo veľmi 

blízko pri verejnom vodovode, 
elektrickom a telekomunikač-
nom vedení. Na niektoré dreviny 
bol vydaný súhlas na výrub, na 
základe žiadosti občanov. V ho-
rizonte 10-20 rokov bude nutné 
z bezpečnostných dôvodov väč-
šinu týchto nevhodne umiestne-
ných drevín odstrániť. Vysadené 
stromy majú tieto dreviny po-
stupne nahradiť a preberať ich 
hygienickú funkciu.

Mesto prijalo VZN o použí-
vaní pyrotechniky. Aké ma-
la mestská polícia skúsenosti 
s jeho dodržiavaním v prvých 
hodinách nového roka a záro-
veň ako riešia tých, ktorí aj na-
ďalej uvedené VZN porušujú 
a ohňostroje možno počuť aj 
v bežné dni v roku? Vieme rie-

šiť hotely a prevádzky, ktoré 
napríklad takéto niečo povolia 
v rámci svadby alebo životné-
ho jubilea? 
Odpovedá Stanislav Straka, 
náčelník mestskej polície:
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta o používaní pyrotechnic-
kých výrobkov na území mesta 
Modry jasne definuje, kedy je 
zákaz používania týchto výrob-
kov, vymedzuje typ a kategórie 
výrobkov a kedy má mestská po-
lícia právo uložiť pokutu. Použí-
vanie nepovolenej pyrotechniky 
je v rovnakej kategórii priestup-
kov ako rušenie nočného poko-
ja či pitie alkoholu na verejnos-
ti. Priestupku sa dopúšťa osoba, 
ktorá použije zábavnú pyrotech-
niku. Pokiaľ sa podarí zistiť pá-
chateľa, tak fyzická osoba môže 
dostať pokutu 33 eur, ak sa pre-
viní právnická osoba, postih mô-
že dosiahnuť až 6638 eur. Polí-
cia riešila niekoľko priestupkov 
a udelila pokuty v blokovom 
konaní. Problémom býva najmä 
zistenie konkrétnej osoby a do-
kazovanie, pretože keď niekto 
odpáli ohňostroj, my dostaneme 
podnet a kým prídeme na miesto, 

už tam nik nie je alebo sa nepo-
darí lokalizovať miesto, odkiaľ 
bol odpálený. Situácia v našom 
meste bola napriek uvedenému 
však o čosi pokojnejšia, ako po 
minulé roky, nové VZN určite 
prispelo k obmedzeniu požíva-
nia zábavnej pyrotechniky.

Sú v našich lesoch odstránené 
následky niekdajšej kalamity 
z predošlých rokov? A robí sa 
výsadba nových stromčekov? 
Kde, v akom pošte a kto ju re-
alizuje?
Odpovedá Milan Gajar, kona-
teľ Lesy Modra, s.r.o.:
Kalamity, ktoré vznikli v pred-
chádzajúcich rokoch na lesných 
porastoch vplyvom škodlivých 
činiteľov (abiotických, biotic-
kých), sme priebežne spracova-
li a novo vzniknuté spracúvame. 
V lesných porastoch, kde bola 
spracovaná sústredená náhodná 
ťažba a vznikli holiny sme zales-
nili sadenicami lesných drevín 
a tieto dopĺňame až do doby za-
bezpečenia mladých lesných po-
rastov. Normatív počtu sadeníc 
listnatých drevín máme stano-
vený 8 tisíc kusov/ha. Zalesňo-
vanie vykonáva dodávateľ prác, 
ktorý úspešne uspel pri verejno-
-obchodnej súťaži. (red)

BSK eviduje 1167 žiadostí o podporu 
O poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na rok 2018 sa uchádza spolu 1167 projektov. Všet-
ky žiadosti posudzovali odborné hodnotiace komisie, kto-
rých odporúčania budú podkladom pre schvaľovanie v Za-
stupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja. Spolu je 
pre rok 2018 na podporu kultúry, turizmu, rozvoj vidieka 
a na podporu športu a mládeže v Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schéme alokovaných 2 091 543,30 eur. 

Bratislavská regionálna dotač-
ná schéma na podporu kultúry 
prijala 747 žiadostí v celkovej 
požadovanej sume 5 612 511, 
60 eur. Po formálnej kontrole 
bolo odbornej hodnotiacej ko-
misii predložených 715 projek-
tov. Celková alokovaná suma 
na podporu kultúry je 888 905, 
90 eur. O poskytnutie dotácie 
na podporu turizmu sa zaregis-
trovalo 88 žiadateľov v celko-
vej žiadanej sume 1 197 289,87 

eur. Po kontrole základných 
formálnych kritérií posudzova-
la odborná hodnotiaca komisia 
77 žiadostí. Na podporu turiz-
mu je vyčlenených 261 442,91 
eur, čo je o 3,9% viac ako v ro-
ku 2017. V porovnaní s rokom 
2017 sa zvýšil počet žiadostí 
o 25% oproti roku 2018.
Na podporu rozvoja vidieka 
bolo zaregistrovaných 52 žia-
dostí. Po formálnej kontrole 
projektov, ktoré sa uchádzajú 

o poskytnutie dotácie z Brati-
slavskej regionálnej dotačnej 
schémy, bolo hodnotených 48 
žiadostí v celkovej žiadanej 
sume 631 417,40 eur. V roku 
2018 je na podporu rozvoja vi-
dieka vyčlenená suma 418 309 
eur. Žiadosti v rámci schémy 
na podporu rozvoja vidieka bo-
li podávané do jednej z troch 
oblastí podpory: obnova ob-
cí; zvyšovanie kvality služieb; 
podpora miestnej ekonomi-
ky; pričom podávané projekty 
sú zamerané na obnovu verej-
ných priestranstiev a zastávok 
v obciach, realizáciu adaptač-
ných opatrení zameraných na 
zmierňovanie nepriaznivých 
dôsledkov zmeny klímy, ná-
kup komunálnej techniky na 
celoročnú údržbu verejných 

priestranstiev ako aj na nákup 
technológií a zariadení zame-
raných na ďalší rozvoj a pod-
poru spracovania a výroby tra-
dičných produktov v oblasti 
vinárstva, ovocinárstva, vče-
lárstva a zeleninárstva.
V štvrtej oblasti Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy 
na podporu športu a mládeže 
bolo zaevidovaných 385 žia-
dostí v celkovej žiadanej sume 
4 217 133,51 eur. Pre oblasť 
mládeže zostalo po splnení 
všetkých formálnych kritérií 
na posudzovanie 90 projektov 
a pre oblasť športu 237 projek-
tov. Na podporu športu a mlá-
deže vyčlenil Bratislavský sa-
mosprávny kraj pre rok 2018 
spolu sumu 522 885,83 eur. 
Hodnotiaca komisia po svojom 
posúdení odporučila podporiť 
218 projektov.

BSK, red. krátené
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Modranská vinárka má čo ponúknuť
Nielen naše materské a základné školy, z ktorých vychádzajú 
deti pripravené pre ďalšie štúdium, nám majú vždy čo povedať. 
Stredné školy, ktoré máme v Modre tri, majú svoje zamerania 
i konkrétne ciele. Postupne by sme radi predstavovali nové akti-
vity každej z nich. Študenti každým rokom pribúdajú aj odbú-
dajú, no ich výsledky zostávajú. Dnes nazrime do Strednej od-
bornej školy vinársko-ovocinárskej. Škola s dlhoročnou, takmer 
130 ročnou históriou, je jednou z najstarších odborných škôl na 
Slovensku. A čomu sa venovala v zimných mesiacoch? 

Tipy zbierali na 
veľtrhu Slovakiatour

Žiaci 3.A triedy v sprievode pe-
dagógov Jany Novotnej a Jo-
zefa Matejoviča mali koncom 
januára možnosť navštíviť bra-
tislavskú výstavu ITF Slovakia-
tour Danubius Gastro. Výsta-
va bola rozdelená na dve časti. 
V prvej časti bola prezentova-
ná najnovšia technológia v gas-
tronómii s praktickými ukážka-
mi prípravy potravín i konečnej 
podoby jedál. Súčasťou prezen-
tácie boli viaceré súťaže a de-
gustácie. V druhej časti bol pre-
zentovaný domáci i zahraničný 
cestovný ruch. Žiakom sa obe 
časti výstavy páčili a odnášali si 
z nej príjemné i užitočné dojmy. 

10. ročník Ochutnávky 
vín mladých vinárov 

Posledný fašiangový víkend sa 
niesol v duchu tradičnej ochut-
návky vína, ktorá sa uskutoč-
nila v priestoroch vinárskej 
školy. Ochutnávka pod organi-
začnou taktovkou Študentskej 
firmy Vinárka, JA dopadla nad 
očakávania. V jubilejnom roč-
níku bolo hosťom ponúknutých 
viac ako 500 vzoriek vín. Prie-
beh a atmosféru hodnotí ria-

diteľka školy Monika Kisová: 
„Som veľmi rada, že sme pr-
vou nesúťažnou ochutnávkou 
vín v tomto regióne a tento rok 
sme zaznamenali rekordných 
536 vzoriek vín. Je pre mňa 
veľkým potešením, že viacero 
vín bolo z produkcie rodinných 
vinárstiev našich žiakov. Rov-
nako ďakujeme aj absolventom 
a priateľom školy z celého Slo-
venska a zahraničia za pestrú 
ponuku vín. Veľmi pozitívne 
hodnotím prácu žiakov a peda-

gógov. Počas ochutnávky som 
sa stretla s pozitívnym ohlasom 
ako na kvalitu vín, tak na servis 
poskytovaný žiakmi. Priateľské 

stretnutie všetkých návštevní-
kov bolo doplnené o gastro-
nomický zážitok v podobe vý-
borného divinového gulášu“. 

Ochutnávka vín mladých viná-
rov je každoročne pripravova-
ná ako praktická časť v rámci 
učebného predmetu Aplikova-
ná ekonómia pod vedením pro-

fesorky Idy Matuškovičovej. 
Poďakovanie patrí aj všetkým 
ostatným nemenovaným peda-
gógom, študentom a priateľom 

školy, ktorí boli nápomocní pri 
realizácii. 

Nový maskot vinárky - 
korkový štupeľ!

Mať maskota je moderné a po-
trebné. Preto aj modranská vi-

nárska škola toho svojho má. 
O prvotnú myšlienku a o jej 
realizáciu sa postarala tunaj-
šia vychovávateľka pani Jarmi-
la Bútorová, ktorá sa študentom 
a zmysluplnému využitiu ich 
voľného času venuje už veľa ro-
kov. Študenti boli vyzvaní, aby 
sa zapojili do súťaže o Maskota 
modranskej vinárky. Súťažných 
návrhov bolo dovedna 22, každý 
z nich bol osobitý. No ale vybrať 
sa vždy musí iba jeden a tak sa 
prvenstvo ušlo druháčke Rebe-
ke Jakubcovej z 2.A, ktorá všet-
kým predstavila svojho maskota 
v podobe „korkového štupľa“. 
Vďaka ochote a pomoci via-
cerých zainteresovaných, me-
dzi inými pani Zuzany Frnovej 
z Rukodielne u Zuzky za spolu-
práce p. Bútorovej a p. Hurajta 
nový maskot uzrel svetlo sveta 
práve na jubilejnej 10. ochutnáv-
ke vín mladých vinárov. (red)

Správy z Vajanského
Ani počas zimných mesiacov 
žiaci a pedagógovia našich škôl 
nezaháľajú. Ponúkame aktuál-
ne správy zo ZŠ Vajanského a z 
ich školského klubu Kamarát. 
Deti v rámci ŠKD Kamarát 
spolu so svojimi vychováva-
teľkami navštívili v januári 
miesta, kde pôsobila význam-
ná osobnosť slovenských dejín 
- Ľudovít Štúr. Navštívili dom, 

v ktorom Štúr žil, uctili si jeho 
pamiatku pri soche na námestí 
a nazreli aj do domu, v ktorom 
strávil posledné chvíle svojho 
života po nešťastnom zranení.
„Našou poslednou zastávkou 
na januárových potulkách bola 
návšteva cintorína, kde pri pa-
mätníku a hrobe Ľ. Štúra, pa-
ni vychovávateľky porozpráva-
li deťom o živote slovenského 

národovca“, povedala Gabriela 
Čepcová z ŠKD.
V čase februárových fašiangov 
sa v ŠKD na Vajanského usku-
točnila napínavá súťaž o najo-
riginálnejšiu škrabošku. Všetky 
deti, ktoré sa súťaže zúčastnili, 
boli odmenené. O 1. až 3. miesto 
sa podelili Viktorka Rášová, 
Zorka Lančová a Dadka Kuná-
ková. Dievčatám patrí srdečná 
gratulácia. A o tom, že v škole sa 
dajú získané vedomosti patrične 
zúžitkovať a že naša slovenči-

na je nielen krásna, ale aj ťažká, 
sa presvedčili aj niektorí žia-
ci šiesteho, siedmeho a ôsmeho 
ročníka v súťaži ypsilon-slovina 
je hra. ZŠ Vajanského sa zapoji-
la do 1. ročníka tejto „slovenči-
nárskej“ súťaže. Všetky deti bo-
li mimoriadne úspešné, niektoré 
z nich dosiahli až 95% úspeš-
nosť. Účastníkom súťaže blaho-
želáme a každý z nich si domov 
odniesol krásny diplom.

Red, G. ČEPCOVÁ 
a B. RAMPÁKOVÁ
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Aj MŠ Partizánska je aktívna počas celého roka

Naša Materská škola na Parti-
zánskej ulici 88 pripravila de-
tičkám na jeseň Šarkaniádu, kde 
deti mohli predviesť svoju ši-
kovnosť pri púšťaní šarkanov. 
Aj keď fúkal slabý vetrík, všet-
ky šarkany lietali. Na školskom 
dvore, v deň Tekvicovej sláv-
nosti, detičky spolu so svojimi 
rodičmi, vytvárali z tekvičiek 
svetlonosov a prežívali príjem-
nú atmosféru, keď v prítmí pri 

zapaľovaní sviečok sa tekvičky 
premenili na strašidielka. Jeseň 
je čas oberačiek a naše deti vy-
tvárali farebné hrozienka mo-
delovaním, maľovaním, odtlá-
čaním na papier. Zúčastnili sme 
sa aj výtvarnej súťaže ,,Fareb-
né hrozno“ v Časopise Vrabček 
a bola uverejnená práca našej 
škôlkarky Karin Milatovej. 
Jesennú tému vystriedala zimná. 
Na nástenkách sa objavili snehu-

liaci, farebné čižmičky, vystri-
hované snehové vločky, vyzdo-
bené šišky. Všetko sme vystavili 
na nástenku a čakali na príchod 
Mikuláša. A veru nezabudol. 
Uctil si nás svojou návštevou, 
priniesol deťom prekvapenia 
v balíčkoch, veľa milých slov 
a čerta so sebou nezobral, lebo 
v Kráľovej sú všetky deti dobré. 
Naše detičky mu za prekvapenia 
spievali a recitovali básne aj sa 
s ním porozprávali a na koniec 
odfotili. Prekvapenie pripravili 
i deti formou Vianočnej besied-
ky pre svojich rodičov a starých 
rodičov. Predviedli tanček z ta-
nečného krúžku pod vedením 
lektorky Mirky, spievali a reci-
tovali básne s vianočnou tema-
tikou, ktoré ich naučili pani uči-
teľky. A za odmenu ich čakali 
darčeky vo forme hračiek pod 
stromčekom. Aj rodičia prispe-
li k vianočnej atmosfére, spolu 
s OZ Kraľovankovo zabezpečili 
medovníčky, ktoré spolu s deť-
mi ozdobovali. Zúčastnili sme sa 
i Vianočného zastavenia, kde na-
ši šikovní a kreatívni rodičia po-
núkali napečené dobroty a vlast-

noručne vytvorené dekorácie. 
Výťažok OZ Kraľovankovo vy-
užije k zveľadeniu našej školy. 
V mesiaci január sa prihlásilo 
desať detí na lyžiarsky výcvik 
na Zochovej Chate. Počasie bolo 
priaznivé, práve v tom čase na-
padol sneh. A deviateho febru-
ára prišli naše deti do karneva-
lovo vyzdobenej škôlky. Všetci 
sa spolu s pani učiteľkami pre-
menili na všelijaké rozprávkové 
bytosti, ktoré sa predstavovali, 
vzájomne súťažili a zabávali sa. 
Natešené detičky, plné dojmov, 
dostali za krásne masky odmenu 
v podobe diplomu, balónikové-
ho psíka a vrtuľky. V najbližšom 
čase čaká našich predškolákov 
exkurzia do Hvezdárne v Hlo-
hovci. V marci navštívime Mest-
skú knižnicu v Modre a naše de-
ti zažijú v MŠ rozprávkovú Noc 
s Andersenom. Do konca škol-
ského roka budeme naďalej na-
šim deťom vytvárať podnetné 
edukačné prostredie a realizovať 
aktivity, v ktorých zažijú veľa 
pekných zážitkov. 

Iveta LENNEROVÁ, 
za kolektív MŠ 

Čo majú nové na Štúrovej škole?
Aj naša druhá základná škola má čo opäť povedať. Žiaci 
sa zúčastňujú súťaží či olympiád a reprezentujú seba, školu 
i svoje mesto. Do diania sa zapájajú tak deti z prvého stup-
ňa, ako aj druhostupniari. Tí sa zúčastnili workshopu a za-
pojili do aktivít Zelenej školy. 

Workshop ôsmakov
Každoročnou aktivitou žia-
kov 8. ročníka býva workshop. 
Ȏsmaci pod odborným vedením 
vyučujúcich pripravili pre sied-
makov zaujímavé aktivity na 
tému Učíme sa pre život. Čaka-
li ich hry, cvičenia a kvízy, vďa-
ka ktorým si ľahšie zapamätali 
a pospájali informácie. Na zá-
ver siedmaci hlasovali o najza-
ujímavejšiu dielňu. Víťazom sa 
stala chémia. Žiakom sa moder-
ná a neobvyklá forma rovesníc-
keho učenia veľmi páčila a at-
mosféra celého workshopu bola 
viac než výborná.

Sme Zelenou školou
Naša škola aktívne prispieva 
k šetrnému správaniu k život-
nému prostrediu. Zapojením sa 
do projektu Zelená škola dô-
slednejšie separujeme odpad. 
V každej triede máme recyk-
lačné nádoby na plast a papier. 
Zelená hliadka kontroluje, či 
odpad skončil v správnej ná-
dobe. Pokračujeme v zbere 
plastových vrchnáčikov a pou-
žitých batérií. Začiatkom škol-
ského roka sme vyhlásili súťaž 
o najkrajší a najzrozumiteľnejší 
plagát o správnom separovaní. 
Súťaže sa zúčastnili žiaci 5., 6. 
a 7. ročníka. Na konečné vy-

hodnotenie prvých troch miest 
bola prizvaná komisia zložená 
z členov kolégia zelenej školy, 
našich aktívnych environmen-
talistov, zamestnancov ško-
ly a nezávislých pozorovate-
ľov z ŠKD. Plagáty, ktoré sa 
umiestnili na prvých miestach, 
budú použité do všetkých tried 
ako názorná ukážka správneho 
separovania. 

Vermikompostovanie
Na jeseň uplynulého roka sa 
v Bratislave konalo celoslo-
venské kolo Festivalu vedy 
a techniky, do ktorého postú-
pili aj naši štvrtáci Gregor On-
dra a Juraj Petruš s projektom 
o vermikompostovaní. Chlap-
ci boli najmladšími účastníkmi 
a čakal ich maratón obhajova-
nia, vysvetľovania a prezen-
tovania tejto tematiky, nielen 
odbornej porote ale aj bežným 
návštevníkom. Z festivalu si 
Gregorko a Jurko (na fotogra-
fii) odniesli „Cenu dekana Prí-
rodovedeckej fakulty UK za 
najlepší vedecký projekt pre-
zentovaný na Fvat 2017 v ka-
tegórii mladší žiaci“. Obom 
srdečne blahoželáme! S vermi-
kompostovaním v našej škole 
nekončíme. V blízkej dobe plá-
nujeme rozšíriť kompostoviská 
na každú chodbu.

Mária SETNICKÁ, 
učiteľka ZŠ
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10. február: Modranské fašiangy pred kultúrnym domom

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  F a š i a n g y  v  M o d r e

Na fotografiách: (zľava) fašian-
gová čierna ovečka; OZ Kráľo-
van s Modranským kráľovským 
divadlom; absolútni víťazi Mod-
ranskej kapustnice 2018: Ky-
nologický klub Jána Stolárika; 
družstvo z MsÚ má striebornú 
priečku; kapustnica úradníkov 
a policajtov chutila; sladké šišky 
od šikovnej modranskej gazdin-
ky; najlepšia kapustnica našich 
kynológov; modranskí remesel-
níci sa tešili z 3. miesta v hodno-
tení návštevníkov.
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  F a š i a n g y  v  M o d r e

Fašiangy - čas radosti a plesania do sýtosti
Popolcová streda ukončila tohtoročné krátke, no o to plod-
nejšie obdobie veselosti a plesania. Zabávalo sa tak ako sa 
patrí, celé mesto. Počnúc milovníkmi folklóru na 1. Mest-
skom plese, cez futbalistov, hádzanárov, rodičov detí a štu-
dentov všetkých našich škôl až po veselých chlapcov z Mere-
my a milých seniorov. Samozrejme všetko malo svoj poriadok 
a tradície a o tie sa postarali okrem iných aj Ľudový súbor 
Ľusk, Občianske združenie Kráľovan a Modranské kráľov-
ské divadlo. Videli sme fašiangové masky, postavy z Biblie, 
drali sme tanečné topánky a na záver pochovali basu na krá-
ľovanskej veselej zábave. Zábav bolo neúrekom a prinášame 
vám pohľady na niekoľké z nich.

Jubilejný Ples 
hádzanárov

Dvadsiateho januára sa uskutoč-
nil 25. Ples hádzanárov. Okrem 
spoločenskej časti, mal ples aj 
časť športovú a to vyhodnote-
nie ankety o najlepších hráčov 
a trénera za uplynulý rok. Po-
spomínalo sa na júnový víkend, 
kedy starší žiaci na domácich 
Majstrovstvách SR vybojovali 
titul majstra SR. Mladším žia-
kom k zisku medaily chýbal iba 
krôčik. Obsadili 4. miesto. Do-
rastenci sa umiestnili v horných 
častiach tabuľky najvyššej do-
mácej súťaže a muži zachránili 
extraligu na ďalšiu sezónu. Sa-
mozrejme sa nezabudlo ani na 
dievčatá, ktoré sú neoddeliteľ-
nou súčasťou klubu. Na základe 
hlasovanie trénerov sa najlep-
šími hráčmi v jednotlivých ka-
tegóriách stali: Tamara Kapino-
vá / talent roka - dievčatá, Jakub 
Fronc / talent roka - chlapec, Ni-
kola Daxnerová / mladšie žiač-
ky, Andrej Trojár / mladší žiaci, 
ema Turanská / staršie žiačky, 
Filip Jurkovič / starší žiaci, Dá-
vid Mišových / mladší dorast, 
Matej Kotásek / starší dorast, 
Martin Potisk / muži a Dávid 

Berner / tréner roka 2017. Špe-
ciálna cena za rozvoj modran-
skej hádzanej putovala pre Pet-
ra Tarabu. Vedenie klubu ďakuje 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
organizácii plesu, sponzorom za 
darčeky do tomboly. 

Karneval ŠKD Slniečko 
v ZŠ Ľ. Štúra

Záver fašiangového obdobia 
patril aj v tejto škole karnevalu, 
ktorý pripravili pani vychová-
vateľky ŠKD Slniečko. Na deti 
čakalo zábavné popoludnie pl-
né tanca, hier a súťaží. V škol-
skej jedálni si spolu zatancovali 
masky od výmyslu sveta. Kre-
ativita detí a rodičov opäť milo 
prekvapila. Porota nemala ľahkú 
úlohu, pretože vybrať najkrajšie 
a najoriginálnejšie masky, nebo-
lo jednoduché. Po úvodnej pro-
menáde masiek a vyhodnote-
ní tých naj, nasledovali tanečné 
kolá, ktoré striedali zábavné sú-
ťaže. Karneval sa opäť vydaril, 
o čom svedčili aj vysmiate tvá-
re detí.

Plesajúca Merema
Rozdiel medzi plesom a bálom 
nehľadajme, o oboch prípadoch 

ide o spoločenskú akciu s tan-
com, na ktorú sa posielajú po-
zvánky. Slovo bál pochádza z la-
tinského ballare (tancovať), ples 
má pôvod v staroslovanskom 
slove plesc (tanečník). Čas bu-
jarej veselosti si nenechali ujsť 
ani „meremáci“ a Fašiangová ve-
selica na ľudovú nôtu sa konala 
opäť v KDĽŠ. Opäť bolo uvíta-
ných viac ako 100 vzácnych hos-
tí z 8 zariadení v pôsobnosti BSK 
a TTSK, medzi inými podpred-
seda BSK Mikuláš Krippel, ria-
diteľka odboru sociálnych vecí 
BSK Michaela Šopova, primá-
tor Modry Juraj Petrakovič a ve-
ľa priateľov a známych. Program 
vyvrcholil vystúpením Folklór-
nej skupiny Lipka, nechýbala 
bohatá tombola, torty a darčeko-
vé koše od predsedu BSK a pá-
na primátora. Balónovú výzdobu 
plesu Meremy tradične zabez-
pečil Balloon Design, vecnými 
darmi prispelo množstvo sym-
patizantov. Aj tu patrí všetkým 
úprimné poďakovanie.

Biblický karneval
Už 16. rok usporadúva Biblic-
ký karneval Centrum voľného 

času v spolupráci s farnosťou, 
aby tak vzdali hold najstaršie-
mu prameňu múdrosti i krásy, 
ktorým je Biblia. Vytvoriť si 
masku, ktorá by mala svoje ko-
rene vo Svätom písme, vôbec 
nie je ťažké, pretože v knihe 
kníh nájdete všetko, čo tvorí ži-
vot, s výnimkou elektronických 
vynálezov. A nielen predmety 
a skutočnosti v tejto knihe spo-
mínané sú nám známe - chlieb, 
svetlo, voda, jabĺčko, srdce, ve-
ža, loď. Známe sú i postavy, 
po toľké stáročia znovu a zno-
vu spomínané v rozprávaniach 
- Adam s evou, Noe, Mojžiš, 
Daniel, Mária s Jozefom, Je-
žiš z Nazareta. Bolo by na ško-
du, ak by poznanie Biblie v sú-
časných generáciách zapadalo 
prachom, pretože v jej vnútri 
pulzuje život. A to bolo na kar-
nevale i vidieť, vedľa seba stáli: 
slepý Bartimej a svetlo, Mojžiš 
a chlapec s rybami, apoštol Fi-
lip a človek s veľkým srdcom 
bez mena, Lazár a Ježiš, kto-
rý ho vzkriesil k životu a tiež 
zástupy tých, ktorí sa nasýtili. 
Tento karneval bol opäť zázra-
kom.
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Karneval 
na Vajanského 

odpálil svoj 6. ročník!
Tradície udržujú aj v ZŠ Vajan-
ského. V tomto roku to bolo o to 
viac očakávané, že deti sa pred-
viedli opäť vo vynovenej telo-
cvični s novými oknami. Masky 
boli skutočne nápadité (na foto-
grafii vpravo dolu). Deti spoloč-
ne s rodičmi na sebe popracovali 
a tak sa priestorom prechádzala 
aj tanečnica flamenga, hrozno 
z balónov, rôzne krásne princez-
né, piráti, pena do kúpeľa, Cuky 

a Luky a mnoho ďalších. K ve-
selej nálade prispeli žiaci 6. roč-
níka tanečným vystúpením, do 
ktorého sa zapojili všetci ostatní. 
Najlepšie masky boli odmenené 
čokoládou a darčekmi. Učiteľ-
ky 1. stupňa touto cestou ďaku-
jú všetkým rodičom za obrovské 
množstvo darčekov, ktoré veno-
vali do tomboly.

(red), Milan HÝLL, 
Mária SETNICKÁ, 

Roman REPČÍK, Monika 
MATISCEKOVÁ, Erika 

STRELINGEROVÁ

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

Jeden svet bude hľadať dôveru
Festival dokumentárnych filmov 
Jeden svet bude v dňoch 16. - 18. 
marca 2018 hľadať dôveru. Už 
po desiaty raz sa festival usku-
toční v Modre a ponúkne divá-
kom to najlepšie z rovnomenné-
ho bratislavského ročníka. 
Ústrednou témou dramaturgie je 
Hľadanie dôvery. Príďte sa po-

zrieť, ako s touto témou pracujú 
dokumentaristi vybraných fes-
tivalových filmov, medzi kto-
ré boli tento rok zaradené naprí-
klad Nesmrteľný les, Je s nami 
koniec, Diera v hlave, a mnohé 
ďalšie. Okrem kvalitného výbe-
ru filmov, organizátori pripravili 
aj zážitkový sprievodný program, 

v rámci ktorého si budete môcť 
dôveru otestovať počas ochut-
návky exotických delikates ale-
bo pri voľnom páde do náručia 
partnera. Aktuálne spoločenské 
a environmentálne témy budú sú-
časťou diskusií a prednášok s or-
ganizátormi a ich hosťami. K do-
konalému zážitku patrí i chutné 
občerstvenie, o ktoré sa tradične 
postará Bistro Kinečko. Rovnako 
sa na vás tešia predajcovia ručne 
vyrobených darčekov z chráne-
nej dielne Olala hand made, kto-
rá špeciálne pre túto príležitosť 
predstaví symbol dôvery - origi-
nálne textilné srdiečko, zhotove-
né z recyklovaných materiálov. 
Výťažok z predaja bude veno-
vaný žiakom Gymnázia K.Štúra 

v Modre na podporu vzdeláva-
cích a tvorivých aktivít. Viac in-
formácií o programe a sobotnej 
party nájdete na webe www.je-
densvetmodra.sk. (kž, red)

Stabat mater v modranskom ev. kostole
Bratislavský spevácky zbor Gloria Dei o.z. vás srdečne po-
zýva na koncertné vystúpenie Stabat Mater. Koncert sa 
bude konať v slovenskom Evanjelickom kostole 10. marca 
o 18.00 h. Stabat mater je pôvodne báseň napísaná v 13. sto-
ročí básnikom Jacopone da Todim. 

Jej dojemné slová vyjadrujúce 
veľkú bolesť smútiacej Mat-
ky nad stratou jediného Syna, 
sa stali inšpiráciou pre názor-
né umelecké vyjadrenie všet-
kých žánrov v priebehu histó-
rie. Skladateľov, ktorí tento text 
zhudobnili, je už vyše pol tisíca.
„Náš spevácky zbor Gloria 
Dei dielo okrem sólového al-
tu a sopránu (v podaní študen-
tiek konzervatória hudobného 

odboru) a orchestra pod vede-
ním Mgr. Petra Guľasa obo-
hatil o zborový part. Na úvod 
sme pridali gregoriánsky cho-
rál Stabat Mater vo vokálnom 
štýle. Na zachovanie a vyzdvih-
nutie charakteru skladby sme 
zvolili termín na uvedenie diela 
pôstne obdobie a miesto Evan-
jelický kotol v Modre a atmo-
sféru pôstneho obdobia budú 
dopĺňať kostýmy speváčok“, 

povedala koordinátorka projek-
tu Andrea Beliančinová.
Zbor Gloria Dei vytvára priestor 
pre vzdelávanie sa v zborovom 
spievaní, ktorého sa zúčastňuje 
každý týždeň 60 - 80 nadšencov 
so spoločným cieľom a to vytvá-

rať radosť v súzvuku tónov nie-
len sebe, ale aj širokému okoliu 
vo forme koncertov a precíznou 
prácou na skladbách priblížiť 
sa, čo možno najvierohodnej-
šie k zachovaniu a vyzdvihnutiu 
charakteru skladby. (red)
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OPTIGEMINI

Štúrova 71, Modra-námestie, 033/647 55 80

predaj a servis
široký výber 

okuliarových rámov

60% z¾avy na všetko tovar
Využite kvalitné služby za nízke ceny!

PONDELOK až PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 do 18.00
SOBOTA 
9.00 - 12.00

OPTIKA                
HODINKY                  
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Distribúcia Zvestí
Milí čitatelia Modranských 
zvestí (MZ), vážení obyvate-
lia. Radi by sme vám znova po 
čase v krátkosti vysvetlili, ako 
funguje distribúcia mesační-
ka MZ. Oslovili nás kolegovia 
z Kancelárie prvého kontaktu, 
kam sa mnohí z vás obracajú so 
svojimi otázkami a probléma-
mi. Jedným z nich býva z ča-
su na čas aj distribúcia alebo 
ak chcete roznos Zvestí. Mod-
ranské zvesti vychádzajú vždy 
v stanovený piatok, do týždňa 
po redakčnej uzávierke. Rá-
no fyzicky doručíme noviny 
priamo z tlačiarne na pobočku 
Slovenskej pošty v Modre. Zá-

sielku riadne podáme a tu na-
stupuje práca poštových doru-
čovateliek. Keďže aj Slovenská 
pošta má svoje pravidlá, roznos 
takýchto tlačovín, pri plnom 
počte doručovateliek (s výnim-
kou chorôb a zastupovania) tr-
vá do 4 pracovných dní. Všet-
ko sa teda odvíja od aktuálnych 
kapacitných síl Pošty. Prosíme 
vás preto o strpenie, počkajte si 
na svoje noviny, ktoré vám bu-
dú doručené do riadne označe-
nej poštovej schránky. Pre vyš-
šie uvedené sa stáva, že sused 
na jednej ulici má Zvesti v pia-
tok a jeho známy na inej uli-
ci v meste možno až v utorok. 

Ak sa však stane, že Modran-
ské zvesti vám nebudú doruče-
né ani do konca týždňa, kedy 
prebieha roznos, prosíme, daj-
te nám o uvedenej skutočnosti 
vedieť, aby sme ju vedeli ob-
ratom s vedením Slovenskej 
pošty v Modre riešiť a napra-
viť. Tešíme sa vášmu záujmu, 
noviny vždy nájdete okrem 
svojich poštových schránok aj 
v priestoroch Mestského úradu 
Modra, na Dukelskej ulici a v 
Kancelárii prvého kontaktu na 
námestí. Prípadne je možné sa 
k výtlačkom dostať na vyžia-
danie priamo v redakcii MZ na 
Sokolskej 8. Za porozumenie 
vám veľmi pekne ďakujeme. 

Jana KUCHTOVÁ, 
redaktorka MZ

Nemocnica 
hľadá posily

Nemocnica Modra n.o. prijme 
do zamestnania opatrovateľ-
ky a upratovačku do trvalého 
pracovného pomeru na oddele-
nie Domova sociálnych služieb 
a Špecializovaného zariadenia. 
V prípade záujmu o tieto pra-
covné miesta kontaktujte riadite-
ľa organizácie MUDr. Juraja Vi-
vodu, MPH na telefónnom čísle 
0905 844 098 alebo sa zastavte 
osobne na sekretariáte v budove 
nemocnice na Vajanského ulici 
(II. poschodie vedľa laborató-
ria), prípadne píšte e-mail na in-
fo@nemocnicamodra.sk. (red)

O textoch písaných do Zvestí
Vážime si váš záujem a ponúkame zopár rád
Milí čitatelia Modranských zvestí, mnohí z vás aktívne prispie-
vate svojimi témami do modranských novín. Príspevky exter-
ných prispievateľov tvoria podstatnú časť nášho obsahu, po-
dobne ako v iných lokálnych periodikách, preto si každý z nich 
ceníme. Pomáhate nám vytvárať obraz o živote v našom meste. 
Píšete o témach, ktoré vás trápia, chválite alebo naopak vyslo-
vujete nespokojnosť, či pozývate na podujatia. Život v našom 
meste vám preto nie je ľahostajný. 

Ako pracujeme
Každý príspevok má svojho au-
tora, ktorý je za článok zodpo-
vedný a musí byť podpísaný 
menom, prípadne skratkou, kto-
rú však priraďuje výhradne re-
dakcia. Každý článok prechádza 
korektúrou. Ak je príliš dlhý, má 
štylistické rezervy, ak forma ne-
spĺňa atribúty lokálneho mesač-
níka, prípadne ak je materiálov 
s rovnakou témou viac, redakcia 

navrhne autorovi potrebnú úpra-
vu textu. Každé číslo Modran-
ských zvestí má uzávierku, ktorá 
je časovým limitom na zasielanie 
príspevkov. V prípade, že zašle-
te príspevok po uzávierke a je 
v priestorových možnostiach vy-
dania zverejniť ho, redakčná rada 
rozhodne o jeho zaradení. Taktiež 
rozhodne o zaradení do niektoré-
ho z čísel v prípade, ak počet prí-
spevkov presiahne priestorové 
možnosti vydania.
Ak text obsahuje vyjadrenia, kto-
ré sú jednostranné a pre kom-
plexnú informáciu vyžadujú re-
akciu druhej strany, redakcia ju 
zabezpečí, podľa časových mož-
ností už v rovnakom vydaní. 
V prípade, že sa čitateľ rozhodne 
reagovať na uverejnený príspe-
vok, môže tak urobiť maximálne 
v rovnakom rozsahu. Modranské 
zvesti nie sú miestom pre vyba-
vovanie osobných sporov, preto 
pri zaraďovaní reakcií sa snažíme 
dodržať pravidlo - jedna téma má 
odznieť jedenkrát s tým, že po-

núkneme aj priestor na reakcie 
dotknutých strán, ak o ne preja-
via záujem. Ak príspevok poru-
šuje zákon, redakčná rada takýto 
text odporučí nezverejniť. Svoje 
rozhodnutie konzultujú členovia 
s kolegom, členom redakčnej ra-
dy, ktorý je odborníkom v oblasti 
práva. Ostatní členovia redakčnej 
rady sú skúsenými pracovníkmi 
v mediálnej oblasti a v súčinnosti 
s právnikom prijímajú svoje roz-
hodnutia.
Redakcia MZ má právo na kráte-
nie a úpravu dodaných príspev-
kov. V odôvodnených prípadoch 
máme právo článok posunúť 
do iného vydania alebo v oje-
dinelom prípade aj nezverej-
niť. Články, ktoré sú osobnými 
názormi a týkajú sa konkrétne-
ho javu v živote mesta Modry, 
označujeme ako Názor. Na túto 
rubriku máme vyčlenené maxi-
málne dve strany. 

Ponúkame zopár rád
Ak máte chuť napísať článok 
do MZ, odporúčame uvedomiť 
si najmä dôležitosť témy a tej 
prispôsobiť rozsah. Obšírnejšie 
materiály cca do 3000 znakov 
vrátane medzier, krátke sprá-
vy do 700 znakov vrátane me-
dzier. Informácie v texte majú 
byť podstatné, vecné a nemajú 
sa opakovať. Samotný text má 

korešpondovať s navrhnutým ti-
tulkom. Do novinárskych textov 
nepatria emotikony (napríklad J 
a L). Dlhé súvislé texty odporú-
čame rozdeliť titulkom, podtitul-
kom a medzititulkami, pod titul-
kom odporúčame v perexe uviesť 
zhutnenú podstatu textu v 3-5 ve-
tách. V opačných prípadoch a ak 
si to text vyžaduje toto všetko 
zrealizuje na vás redakcia.
Ak máte k článku fotografie, 
musia mať dostatočné rozlíše-
nie (min. 900 KB, ideálne viac 
ako 2 MB) a nesmú byť rozma-
zané, pretože novinovou tlačou 
sa obraz ešte znehodnocuje. Ak 
máte záujem prísť na stretnutie 
Redakčnej rady MZ (RR MZ) 
a osobne prediskutovať váš prí-
spevok, napíšte nám v dosta-
točnom predstihu na zvesti@
mediamodra.sk. Neodkladaj-
te písanie článkov na poslednú 
chvíľu, skladba čísla sa tvorí po-
čas celého mesiaca a teda je mož-
né, že hoci stihnete uzávierku, 
nebude možné z priestorových 
dôvodov zaradiť materiál do prá-
ve pripravovaného čísla. Najlep-
šie je o svojom zámere vopred 
informovať redakciu e-mailom 
alebo telefonicky a dohodnúť si 
priestor pre tému. 
V prípade akýchkoľvek otázok 
neváhajte a taktiež sa nám ozvite 
e-mailom, vždy radi pomôžeme 
a poradíme. 

Jana KUCHTOVÁ, redaktor-
ka MZ a Miriam FUŇOVÁ, 

predsedníčka RR MZ

Služby Božie 
v novom čase!

evanjelický cirkevný zbor Mod-
ra oznamuje, že na základe roz-
hodnutia zborového konventu 
bola prijatá zmena času nedeľ-
ných služieb Božích. Od 11. 
marca 2018 budú nedeľné služ-
by Božie v Modre o 9.00 hod. 
Tešíme sa na stretnutia s vami.

Jan OSLÍK, zborový farár 
a Vladimír SODOMA, 

zborový dozorca
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Nezabudneme
Dňa 19. 1. 2018 uplynuli dva roky odo dňa, kedy 
nás navždy opustil náš draho milovaný manžel, 
otec, dedko a brat Miloš Hajdušek. Kto ste ho po-
znali, venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou 
a úctou spomíname!

Spomienka
Dňa 13. 2. 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a dedko Ladislav 
Brimich v 82 rokoch svojho života. Za tichú spo-
mienku ďakujeme. Smútiaca rodina. 

Spomíname
Dňa 20. februára 2018 uplynulo 30 rokov od smrti 
nášho drahého manžela, otca a dedka Viliama Hla-
vinu. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. Spomína rodina. 

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za účasť, 
prejavy sústrasti a kvetinové dary na poslednej roz-
lúčke s Mariánom Kovárom, ktorý nás opustil po 
ťažkej chorobe dňa 9. 1. 2018. Osobitné poďakova-
nie patrí aj všetkým pracovníkom Mestského centra 

sociálnych služieb Modra za liečbu, opateru a pekný ľudský prístup. 
Ďakuje smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 7. februára 2018 uplynul1 rok, čo náš navždy 
opustil drahý manžel, milovaný otec, láskavý ded-
ko a pradedko Ivan Rohaľ. S úctou a láskou spomí-
na manželka Viera, syn Peter s manželkou Darinou, 
vnučka Petra s rodinou a vnuk Matúš. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Spomienka
Drahý otecko, len raz v živote si nás zarmútil. A to bolo 
v tej chvíli, keď si nás navždy opustil. Stíchlo navždy 
Tvoje srdce zlaté, zhasol v Tvojich očiach jas, presta-
lo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať. Budeme otecko 
drahý, stále na Teba spomínať. Dňa 20. 1. sme si pripo-
menuli 25 rokov, čo nás navždy opustil manžel, ocko, dedko a brat Sta-
nislav Gavorník. S láskou a úctou na Teba spomína celá rodina.

Narodili sa:
Hatašová Hana 18. 1.
Pekník Samuel 9. 1.
Ryšavý Martin 24. 1.
Valach Patrik 26. 1.
Záhalka Alex 23. 1.
Zelenay Ján 19. 1.

Opustili nás:
Juran Branislav, 46 r. 2. 1.
Kováčová Darina, 73 r. 9. 1.
Kovár Marian, 70 r. 9. 1.
Duban Ján, 56 r. 16. 1.
Galovič Adam, 82 r. 21. 1.
Maász Albert, 68 r. 22. 1.
Tóth Milan, 62 r. 23. 1.

Jubilanti:
90 ročná

Uhláriková Alžbeta 3. 2.

SpoločenSká kronika

80 roční
Ing. Hornáček Pavol 28. 2.
Kučerová Ružena 13. 2.
Šimalčíková Hedviga 5. 2.

75 roční
Idešicová Oľga 25. 2.
Lakatošová Anna 7. 2.

70-roční
áčová Mária 6. 2.
Herchlová Irena 3. 2.
Jedlička Vladimír 5. 2.
JUDr. Šuba Jozef 27. 2.
Šustykevičová Marta 19. 2.
Turinič Stanislav 7. 2.
Uhrinčaťová Helena 28. 2.
Vanek Marian 1. 2.
Závodská Gabriela 3. 2.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ
evidencia obyvateľstva MsÚ

Schôdza rybárov
Slovenský rybársky zväz po-
bočka v Modre oznamu-
je, že nadchádzajúca členská 
schôdza sa uskutoční štvrtého 

marca 2018 o deviatej hodine 
v Reštaurácii u Rybárov na ná-
mestí v Modre. (red)

Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater
10. marec 2018 • 18.00 hod.

Evanjelický kostol v Modre

Účinkujúci: spevácky zbor GLORIA DEI (Bratislava)
komorný orchester pod vedením Mgr. Petra Guľasa, PhD.

tel.: 0944 646 718

» kompletná úprava psov aj mačiek
» SPA, perličkové kúpele, zábaly
» odstraňovanie zubného kameňa
 ultrazvukom bez sedácie a narkózy
» chovateľské potreby
» semináre, kurzy

MODRA

DUBOVÁ
Hlavná 87

Vajanského 73

DOCK FOR DOGS
DOCKFOR DOGS

SALÓN PRE PSOV

“ten najlepsí prístav pre vásho milácika”

BEZ OBALOV
NASYPTE SI KOĽKO ZJETE, 

NAČAPUJTE KOĽKO CHCETE
MODRA

VAJANSKÉHO 54 (VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

www.facebook.com/farmarskykosik/

FARMÁRSKY KOŠÍK
STRUKOVINY A OLEJ  

ZO SLOVENSKA
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Moje malé modranské vyznanie
Hoci som sa v Modre nenarodil, mám k nej veľmi blízky vzťah. 
Môj otec, ktorý bol riaditeľom Slovenského národného (pô-
vodný názov „zemedelského“) múzea v Bratislave, bol synom 
Vladimíra Jurkoviča, evanjelického seniora v Kráľovej a tam 
na fare sa aj narodil. Miloval Kráľovú a až do svojej smrti v r. 
1987 bol v tamojšom evanjelickom cirkevnom zbore presby-
terom. Môj starý otec bol bratom národného umelca Dušana 
Samuela Jurkoviča, architekta nespočetných skvelých stavieb, 
z ktorých azda najznámejšia je mohyla generála Štefánika na 
Bradle. Aj na hrob svojho brata v Kráľovej navrhol náhrobok 
zo svojho obľúbeného travertínu s vytesaným nápisom v kra-
lickej češtine „Vzpomínejte na vůdce své“. 

Modra - stretnutia 
rodiny Jurkovičov

Osobnosťou, od ktorej môj otec 
spísal rodokmeň rodu Jurkovi-
čovcov bol Samuel Jurkovič 
(1796-1873), učiteľ a notár, ale 
hlavne zakladateľ slovenského 
družstevníctva (Brezová, Sobo-
tište). Samuel Jurkovič sa stý-
kal a spolupracoval so štúrov-
cami a tak niet divu, že si jeho 
dcéru Aničku, prvú slovenskú 
herečku, zobral za ženu Jozef 
Miloslav Hurban. Aj iné dôle-
žité mená sú v tomto rodokme-
ni: Boorovci, Zochovci, Sveto-
zár Hurban Vajanský, Vladimír 
Roy... slovom tá evanjelická 
elita, ktorá spravila v 19. storo-
čí pre slovenské národné uve-
domenie neoceniteľnú prácu.
Modra bola miestom stretnu-
tí veľkej jurkovičovskej rodi-
ny a chodievali sme tam veľmi 
často. To konkrétne miesto bol 
dom na Štúrovej číslo 6, kde 
je dnes vinohradnícky dom „U 
Šebov“. Patril učiteľovi Micha-
lovi Štetkovi, manželovi otco-
vej sestry tety elenky. Bola to 
žena zvláštnej grácie, vzdelaná, 
so zmyslom pre suchý anglický 
humor. Popritom však s prehľa-
dom dokázala viesť domácnosť, 
skvele variť a starať sa o svoju 
pýchu: záhradu, v ktorej v kaž-
dom z 365 dní v roku aspoň 
jedna rastlina kvitla - to nie je 
preklep, naozaj! Jej matka, prvá 
manželka môjho starého otca, 
ktorá zomrela ako 24-ročná, 
bola totiž dcérou slávneho bo-
tanika Jozefa Ľudovíta Holuby-
ho a teta to podedila po ňom (po 
deduškovi, ako zvykla vravieť). 
Tej záhrady je škoda, myslím si, 
že to bol unikát široko-ďaleko 

nevídaný. Ujo Miško bol nie-
len učiteľom, ale aj vlastníkom 
rozsiahlych vinohradov a dorá-
bal so svojím šafárom Vinckom 
Dobrovodom pozoruhodné ví-
na. Tým jeho záľuby nekonči-
li - hral dobre na klavír, bol po-
ľovníkom a pestoval včely. Úle 
mal neďaleko Modry vo vino-
hrade, zvanom „Hamrštýl“, kde 
mu architekt Dušan navrhol 
pekný kamenný domček. Ako 
deti sme tam trávili pekné let-
né a jesenné dni. Teta tam ma-
la ovocný sad, zobkali sme „ča-
banu“, ujo Miško vymetal med 
a každý sme dostali kus plného 
plástu. Po tom, čo socialistický 
štát všetky vinohrady znárodnil 
a po ujovej smrti, teta elenka 
predala domček spisovateľo-
vi Vincovi Šikulovi. Keď som 
túto históriu po rokoch rozprá-
val Veronike Šikulovej, otvára-
la oči...

Modra - vojnové roky 
1944-1945

Moja väzba s Modrou nado-
budla celkom iné dimenzie pod 
vplyvom vojnových udalostí. 
V roku 1944 bolo nemecké le-
tectvo už natoľko zdecimované, 
že spojenecké (anglické a ame-
rické) lietadlá bez obáv z ne-
meckých stíhačiek lietali vo 
veľkých zväzoch ponad oku-
pované územia a ničili priemy-
selnú infraštruktúru, ktorá bo-
la pre Nemcov veľmi dôležitá. 
Jedným z cieľov bombardova-
nia bola aj bratislavská rafinéria 
„Apollo“. Presnosť vtedajšieho 
bombardovania bola len pri-
bližná a tak okrem samotnej ra-
finérie bola ohrozená oblasť asi 
2-3 km dookola cieľa. Keďže 

som v roku 1943 začal chodiť 
do Štefánikovej školy na Grös-
slingovej ulici a tá ležala v tej-
to ohrozenej oblasti, zatvorili ju 
a ja som pokračoval v Hurbano-
vej škole na Palisádach (za so-
cializmu Jilemnického). Lenže 
aj Slovenské národné múzeum 
ležalo v tejto oblasti a preto-
že otec mal v budove služobný 
riaditeľský byt, tiež sme dosta-
li príkaz evakuovať. Našťastie 

v Modre na Novej (teraz Moy-
zesovej) ulici mal starý otec 
malý domček, mali sme kam 
ísť. Tak som sa stal Modranom 
a chodil som do evanjelickej 
školy v spodnej časti mesta.
Prišiel apríl 1945 a s ním Čer-
vená armáda. Veľmi rýchlo sme 
zistili, že práve tí oslobodite-
lia, čo prišli do Modry, nepatri-
li k intelektuálnej elite ruského 
národa a chovali sa dosť svoj-
voľne. Keď zistili, koľko vína 
je v modranských pivniciach, 
okamžite vyhlásili, že mesto 
je „strategičeskij punkt“ a dali 
nám príkaz „dočasne“ (to slovo 
majú Rusi akosi veľmi v obľu-
be) sa vysťahovať - takže eva-
kuácia číslo 2. Pohrozili nám, 
že kto po tomto termíne bude 
ešte v Modre, ten bude podlie-
hať vojenskému právu. A na 
všetky cesty vedúce do mesta 
postavili stráže so samopalmi. 

Dali nám na to vysťahovanie 48 
hodín s tým, že máme nechať 
domy otvorené a nič sa nestra-
tí, všetko nájdeme v poriadku 
- máš ho vidieť. Na rebriniaku 
ťahanom volmi sme s pár kufra-
mi odišli na Kráľovú, kde sme 
v jednom dome v jednej neveľ-
kej izbe žili celý ten čas. Neza-
budnem na to, ako moja mama 
plakala, keď sme sa po dvoch, 
či troch mesiacoch smeli vrátiť 
- všetko vyrabované, rodinné 
šperky, ktoré sme zakopali, na-
šli a zobrali ešte aj budíky. Vša-

de nechali spúšť. Oslobo-
ditelia mali radi muziku, 
tak vytiahli klavír-krídlo 
uja Miška do spomínanej 
čarovnej záhrady a tam sa 
zabávali. Krídlo po všet-
kých dažďoch a slnečných 
úpekoch bolo iba na roz-
rúbanie, pretože im ani ne-
napadlo, že by ho mali dať 
nazad alebo aspoň zakryť. 
Víno statočne vypili a vraj 
v jednej pivnici našli vo 
veľkom sude aj utopeného 
vojačika.
Nuž tak som sa po istom 
čase navštevovania školy 
na Kráľovej znovu vrá-
til do rečenej evanjelickej 
školy v Modre. Nemohli 
sme sa totiž hneď vrátiť do 
nášho bratislavského bytu: 
skutočne dostal plný zásah 

- bol v podkroví - a vyhorel do 
tla. Koncom roku 1945 sa však 
otcovi podarilo zohnať nájom-
ný byt v Bratislave a môj trvalý 
pobyt v Modre skončil. Zostali 
však časté návštevy u Štetkov-
cov, chodilo sa znova do Ham-
rštýla, spojenie s Modrou sa ne-
prerušilo.

Modra - spomienky 
na Jelemenských

Medzitým môj bratranec Ing. 
Vlado Procházka začal pracovať 
v Modre na družstve a stal sa 
aj podpredsedom JRD Modra. 
Cez neho sme sa zoznámili s je-
ho šéfom, predsedom družstva 
pánom Jelemenským, kde sme 
začali chodiť koštovať jeho vý-
borné vína. Jeho dom s krásnou 
pivnicou a prešovňou bol napro-
ti Hornej brány (stojí dodnes). 
Leánku od neho sme mali - mo-
ja žena, môj brat a ja - na osla-
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ve promócie, pretože náhoda 
tomu chcela, že sme všetci pro-
movali v tom istom roku. Na tú 
oslavu nezabudnem nikdy. Bo-
la na Zochovej chate u „karpat-
ského vlka“ Ivičiča v jeho „já-
nošíkovskej kolibe“ a mali sme 
tam celého plneného a pomaly 
nad pahrebou krúteného barana 
- bolo to veľkolepé. K pánu Je-
lemenskému sme potom chodili 
celé roky: môj svokor, národný 
umelec prof. Alexander Moyzes, 
šéfdirigent Slovenskej filhar-
mónie Bystrík Režucha, ďalší 
skladateľ Ivan Parík, moja žena 

a vždy to bola nielen koštovka, 
ale pekný ľudský zážitok s pria-
teľmi a s celou rodinou Jelemen-
ských. Keď pán domu zomrel, 
navštevovali sme jeho najmlad-
šieho syna Ľuba, ktorý prevzal 
od otca vinársku štafetu. Boli 
sme smutní, ale plní pochope-
nia, keď po niekoľkých rokoch 
nám Ľubo oznámil, že budova-
nie jeho zubnej kliniky v Pezin-
ku mu už zaberá toľko času, že 
musí s vinárčenim prestať.
Zdá sa však, že sa blýska na 
lepšie časy. MUDr. Ľubo Je-
lemenský sa vo svojej šesť-

desiatke rozhodol vrátiť sa 
k dorábaniu vína a má za cieľ 
zdokonaľovať slávu tých sort, 
ktoré do Modry patria: Veltlín 
a Müller-Thurgau. Dostalo sa 
mi od neho cti, že som sa stal 
prvou osobou, ktorú pozval 
na koštovku a to, čo som tam 
ochutnával aj s mojím pria-
teľom z presláveného Pí-klu-
bu, Mirom Kohútom, je veľký 
prísľub. Jednou z prvých vecí 
čo Ľubko pri svojom návrate 
k vínu urobil je, že postavil na 
svojej vinici krásnu stélu so sv. 
Urbanom, pretože vraj v Mod-

re dovtedy Urban nebol. Krv sa 
nezaprie. Teším sa z každej po-
zitívnej správy o Modre, preto-
že hoci narodený v Bratislave, 
mám modranskú krv tiež v ži-
lách. 

Miloš JURKOVIČ
(Autor je známy koncertný 

sólista v hre na flautu, dl-
horočný pedagóg, redaktor, 
niekdajší prodekan, dekan, 
prorektor a rektor VŠMU.) 

Na fotografii: Dr. Ľ. Jelemen-
ský s priateľom M. Jurkovičom 
(vpravo).

Z odborného seminára o slovenskom vidieku
Napredovanie poľnohospodárstva, zabezpečenie sebestačnosti 
vo výrobe potravín a rozvoj vidieka, sú v posledných rokoch 
vážnym spoločenským problémom. Pokým v Rakúsku dáva 
štát pre poľnohospodárov na hektár 111 €, Maďarsko 49 €, 
Česko 36 €, na Slovensku iba 3,9 € na hektár poľnohospodár-
skej pôdy. Pochopiteľne, podmienky sú takto neporovnateľné, 
nevýhodné, likvidačné pre slovenský agrosektor. Na Slovensko 
dovážame až 60 percent potravín zo zahraničia.

Slovenský agrosektor 
hodnotili odborníci

Uvedenými otázkami sa zaobe-
ral aj seminár Premeny a tren-
dy ďalšieho vývoja v agrokom-
plexe a na vidieku v SR, ktorý 
organizovala Slovenská poľ-
nohospodárska a potravinárska 
komora (SPPK), Nezisková or-
ganizácia rozvoja vidieckej tu-
ristiky v Modre (Norvt) a Slo-
venský zväz vidieckej turistiky 
a agroturistiky v dňoch 24. - 25. 
januára 2018 v Penzióne Har-
mónia. Na seminári sa zúčastni-
lo 45 starostov, agropodnikate-
ľov a zástupcov tretieho sektora. 
Na seminári vystúpili poprední 
odborníci v agrorezorte: Juraj 
Kožuch, gen. riaditeľ Poľno-
hospodárskej platobnej agentú-
ry, ktorý účastníkov oboznámil 
s realizáciou Programu rozvoja 
vidieka SR v programovom ob-
dobí rokov 2014-2020, s mož-
nosťami podpory pre agropod-
nikateľov a obce z verejných 
finančných prostriedkov a eu-
rópskych štrukturálnych a in-
vestičných fondov. Doc. Gej-
za Blaas hodnotil produktivitu 
poľnohospodárstva SR v porov-
naní s krajinami V4 a jej vývoj 

z hľadiska potravinovej bezpeč-
nosti Slovenska. Ján Baršváry 
zo SPPK vyhodnotil úlohy orga-
nizácie za 25 rokov jej činnosti 
a hovoril aj o aktuálnych úlo-
hách. K problematike vidieckej 
turistiky, agroturistiky a kúpeľ-
níctva hovoril Juraj Kerekeš. Na 
slovenskom vidieku sa za obdo-
bie rokov 1989 - 2016 znížil po-
čet pracovníkov v agrosektore 
z 350 tisíc na 55 tisíc pracovní-
kov. Pokles postihol najmä ma-
nuálnych pracovníkov, vytvorili 
sme „hladové doliny“, kde ľudia 
žijú zo sociálnych dávok na úkor 
štátneho rozpočtu.Za uvedené 
obdobie poklesli stavy dojníc 
o 75 percent z 550 tisíc kusov 
na 125 tisíc kusov kráv. V súčas-
nosti vyrába mlieko iba 430 pod-
nikov. Produkcia mlieka pokles-
la o polovicu. Podobná situácia 
je aj v chove ošípaných, kde po-
klesli stavy z 1,8 milióna na 586 
tisíc t.j. o dve tretiny.

Diskusia a ochutnávky 
našich vín

O konkrétnych skúsenostiach 
z podnikania v kúpeľnom vi-
dieckom cestovnom ruchu hovo-
ril predseda Slovenského zväzu 

vidieckej turistiky a agroturisti-
ky Štefan Píri z Hokoviec. V dis-
kusii si vymenili skúsenosti z re-
alizácie projektov starostovia 
obcí, agropodnikatelia, pedagó-
govia i zástupcovia tretieho sek-
toru. Zaujímavá bola i prezentá-
cia Ivany Juráčkovej z Vinosad, 
ktorá ponúka programy pre de-
ti zamerané na ekológiu a chov 
zvierat. František Mach z Nor-
vt v Modre a Katarína Bencová 
z TIK Modra informovali o ak-
tivitách vinohradníkov a vinárov 
pod Malými Karpatmi pri roz-
víjaní vínnej turistiky. Predseda 
spolku vinohradníkov a vinárov 
Vincúr v Modre Vincent Jaku-
bec informoval o činnosti spolku 
a pôsobení vinárov na Malokar-
patskej vínnej ceste. Účastníci 
seminára ochutnali a pozitívne 
hodnotili kvalitu malokarpat-
ských vín, ktoré dosahujú úspe-
chy na medzinárodných výsta-
vách vín. Slovenské vína sú 
najúspešnejšie produkty v agro-
sektore, ktorých výrobu je nutné 
podporiť zo strany štátu a eÚ. 
Na druhý deň sa uskutočnila ex-
kurzia do vinárstva elesko, hote-
la Majolika, SNM Múzea Ľ. Štú-
ra a Galérie Ignáca Bizmayera.

Závery a odporúčania
Prítomní sa zhodli okrem iné-
ho aj na podpore technického 
rozvoja, uplatňovaní poznat-
kov vedy a výskumu a techno-
logických inovácií v poľnohos-
podárstve v záujme produkcie 
zdravých potravín a zachovania 

potravinovej bezpečnosti. Dôle-
žité je posilniť podporu poľno-
hospodárstva z verejných zdro-
jov (štátna pomoc) so zreteľom 
na posilnenie produkčnej vý-
konnosti a konkurencieschop-
nosti odvetvia na jednotnom tr-
hu eÚ. Podporovať investície 
do spracovania poľnohospodár-
skej produkcie priamo v pod-
nikoch a zvýšiť akcent na pod-
poru rozvoja spracovateľských 
kapacít poľnohospodárskych 
podnikov a všetkých foriem 
„krátkych reťazcov“. Súčas-
ne viac podporovať progra-
my diverzifikácie, jednoduché 
i sofistikované výroby podľa 
miestnych podmienok, integro-
vané programy s obcami, roz-
voj miestnych služieb a iné. Le-
gislatívne riešiť nerovnomernú 
potrebu práce prostredníctvom 
inštitútu sezónnej práce. Posil-
niť úlohu poľnohospodárstva 
pri vidieckej zamestnanosti roz-
širovaním poľnohospodárstva 
s vyššími nárokmi na objem 
a kvalitu ľudskej práce a zvý-
šiť úlohu poľnohospodárstva 
pri revitalizácii rekreačného 
potenciálu vidieka pri zvyšova-
ní kultúrneho a sociálneho ka-
pitálu vidieka. Uvedené závery 
sú aktuálne i pre Vinohradnícke 
a poľnohospodárske družstvo 
Modra a ďalšie poľnohospodár-
ske podniky pod Malými Kar-
patmi. Záujemci ich môžu zís-
kať na tik@post.sk.

František MACH, 
Norvt Modra, red. krátené
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Milé stretnutie s jubilantom Petrom Cpinom
Pri príležitosti vzácneho životného jubilea 70 rokov význam-
ného slovenského výtvarníka a ilustrátora Petra Cpina žijú-
ceho v Modre, pripravilo záverom roka 2017 SNM Múzeum 
Ľudovíta štúra v Modre tomuto plodnému tvorcovi a ilustrá-
torovi prezentačnú výstavu jeho tvorby vo svojich priestoroch.

Výstava sa tešila veľkej pozor-
nosti nielen občanov Modry, ale 
tiež celého Malokarpatského re-
giónu a jej trvanie bolo predĺ-
žené. Klub sprievodcov mesta 
Pezinok tak ako i v minulých 
rokoch, zorganizoval v spolu-
práci s múzeom exkurziu do 
Modry, tento raz na prehliadku 
vystavenej tvorby tohto obľú-
beného autora. Vďaka riaditeľ-
ke múzea pani Viere Jančovičo-
vej sme zažili okrem prehliadky 
vystavených diel a početných 
kníh, ktoré majster ilustro-

val za svojho života, i osobné 
stretnutie a besedu s jubilantom. 
V úvode stretnutia nás V. Jančo-
vičová srdečne privítala a infor-
movala o činnosti múzea, pred-
stavila jeho históriu i súčasnosť 
a tiež plány na ďalšie obdobie. 
Jubilant so šarmom jemu vlast-
ným predstavil svoju tvorbu, 
hovoril o práci vo vydavateľ-
stve Mladé letá, o tvorbe zame-
ranej na mládež a tiež o knihách 
pre dospelých, ktoré ilustro-
val a odpovedal na otázky prí-
tomných. V mene Pezinčanov 

osobne zablahoželal jubilanto-
vi a poďakoval za milé stretnu-
tie s autorom predseda Klubu 
sprievodcov Peter Ronec, odo-
vzdal jubilantovi Pozdravný 
list k životnému jubileu a malé 
darčeky od vedenia mesta Pe-
zinok i prítomných účastníkov 

stretnutia autorovi i riaditeľke 
múzea a poprial veľa zdravia 
i úspechov ďalších rokov. Zdô-
raznil, že edícia Stopy, ktorú au-
tor ilustroval a tiež ďalšia jeho 
tvorba nemá obdivovateľov iba 
v Modre a Pezinku, ale na ce-
lom Slovensku. Peter RONEC

Vyšívaná história - krásna výstava 
potrvá ešte do 5. marca
Koncom januára sme sa s mamou vybrali na výstavu Vyšívaná história reformácie 
na Slovensku do evanjelického kostola v Modre. Výstavu nám sprístupnil pán Šimko 
a pridala sa k nám aj riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra Viera Jančovičová. Prvýkrát 
ste výstavu už mohli vidieť v rámci osláv 500-tého výročia reformácie v Kráľovej. 

Výstava začína vyšitou básňou obľúbe-
ného slovenského básnika Milana Rúfusa 
s názvom Modlitba za Slovensko. Vyšíva-
né panely predstavujú históriu už od Veľkej 
Moravy cez Stav cirkvi pred reformáciou, 
Príchod reformácie na Slovensko, Žilinskú 
synodu, Prešovské popravy, Daniela Krma-
na a Mateja Bela, Národných buditeľov až 
po Významné evanjelické ženy. Panelov je 
celkom 16, zo zaujímavých faktov môžem 
spomenúť, že jeden riadok obsahuje cca 400 
stehov, 10 cm obsahuje asi 42 riadkov, čo je 
neuveriteľných 16 800 stehov. Pri výške jed-
ného panelu 120 cm je to 201 600 stehov. 
Neuveriteľné!
So záujmom sme si prezreli pracne vyšívané 
gobelíny, ktoré vyšili šikovné ruky žien (a 
dokonca aj muža, pána Jána Krištáka z Rej-
dovej) z celého Slovenska. Za Modru vyší-
vali pani Velebírová, ako hlavná vyšívačka, 
ďalej panie Anna Sýkorová, Milota Mato-
chová, Zuzana Žarnovická, Janka Medleno-
vá, Marta Ondrejkovičová, eva Oslíková, 
Zuzana Ševčovičová. Vyšili obraz s názvom 
Tolerančný patent a tolerančné kostoly. 
Výstavu sa určite oplatí vidieť - potrvá až do 
5. marca v Slovenskom evanjelickom kosto-
le v Modre, po tomto termíne poputuje ďa-

lej do Nemecka. Ochotne Vám ju sprístupní 
pani Martinka Kľúčiková, jej tel. č. je 0903 
505 152. Záujemcovia sa môžu ohlásiť aj na 
evanjelickej fare. 

Katarína HRDLOVIČOVÁ, 
Gymnázium Karola Štúra, II. A

Výstava vín
Spolok vinohradníkov a vinárov Vincúr v spo-
lupráci s Mestom Modra organizuje v tom-
to roku 18. ročník medzinárodnej výstavy 
a ochutnávky vín Vitis Aurea. Je nominač-
nou výstavou na Národný salón vín. Odbor-
né hodnotenie pod vedením prezidenta súťa-
že profesora Fedora Malíka sa uskutoční 1. 
marca v Hoteli Majolika a verejná degustácia 
ohodnotených vín sa bude konať v dňoch 23. 
a 24. marca 2018 v Kultúrnom dome Ľ. Štú-
ra v Modre. Prijmite srdečné pozvania a príďte 
ochutnať tie najlepšie ohodnotené moky. (red)

Riadková inzercia
 z Kúpim garáž v Modre. Tel.: 0907 788 039
 z Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v do-

mácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti 
chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie 
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.).

Tel.: 0918 250 910
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Umenie z hliny - umenie Violy Petrášovej
V roku 2017 sme si pripomenuli nedožitých 55 rokov mladej ta-
lentovanej keramikárky Violy Petrášovej - Stojkovej. Priatelia jej 
dôverne hovorili Vika. Narodila sa 10. augusta 1962 v Bratislave. 
Občianske združenie In Minorita v spolupráci s Múzeom Ľ. Štú-
ra pripravilo projekt s názvom Viola Petrášová-Stojková Umenie 
z Hliny, ktorý vzdáva poctu talentu a prejavuje úctu citlivej, krás-
nej rómskej duši, nadanej mladej žene, ktorá žila medzi nami. 
Výstava bola sprístupnená 22. februára a potrvá do 31. marca 
2018 vo výstavných priestoroch múzea na Štúrovej 84.

Viola Petrášová - Stojková pre-
žívala detstvo v Detskom domo-
ve v Novom Meste nad Váhom. 
Študovala na Strednej keramic-
kej škole v Modre. Maturitnú 
skúšku absolvovala v roku 1980 
a v Modre sa usadila natrva-
lo. Pracovala v SĽM, vydala sa 
a v roku 1983 sa jej narodil syn 
Marián. Po novembri 1989 pri-
jala pozvanie matky, ktorá ži-
la vo Švédsku. Tam po prvý raz 
spoznala svoju matku i príbuz-
ných. Fascinovalo ju tamojšie 
prostredie, spôsob života - zdal 
sa jej voľnejší, romantickejší. 
Najväčšmi ju nadchla jej teta. 
Objemná žena, ktorá neodložila 
svoje pestré oblečenie ani sta-
rodávne šperky zhotovené zo 
zlatých mincí. Návšteva príbuz-
ných vo Švédsku ovplyvnila jej 
ďalší život. Začala hľadať lite-
ratúru, z ktorej by sa dozvede-
la niečo viac o Rómoch, o ich 
pôvode, dejinách, kultúre. Ten-
to záujem sa onedlho premietol 
i do jej výtvarnej práce. Okrem 

výroby keramických predmetov 
zdobených podľa vzorov tradič-
nej modranskej keramiky, začala 
sa venovať aj svojej túžbe stvár-
niť do konkrétnej hlinenej po-
doby vlastné myšlienky, pocity 
a predstavy. Svoje najintímnej-
šie pocity vyjadrila v samostat-
nej plastike, ktorú nazvala Túžba 
(Rómska matka) - dobrotivá, 
láskavá matka ochraňuje rómsky 
svet. Vyjadrila cit, ktorý sama vo 
svojom detstve nepoznala. Vy-
obrazenia rómskych krásavíc, 

koní a vozov sa objavili na mno-
hých prácach, najmä na vázach 
a plaketách. Svoj umelecký nad-
hľad a láskavý humorný pohľad 
do vlastných radov vyjadrila vo 
figúrkach rómskych hudobní-
kov. Kolekciou výtvarných prác 
s rómskou tematikou sa predsta-
vila i v etnografickom múzeu 
v Rakúskom Kittsee v roku 1993 

na veľkej rómskej výstave „Išli 
dlhou cestou“. 
Viola Petrášová bola moja ka-
marátka. Z času na čas som sa 
zastavila v jej dielni, v zadnej 
časti rožného domu na Vajan-
ského a Hrnčiarskej ulici. Steny 
jej dielne boli plné rozličných 
plakiet, na policiach množstvo 
podkovičiek, srdiečok, figúrok. 
Boli tam i pestrofarebné maľ-
by na papieri, ktoré sama na-
zvala Cigánove cesty. Prevažuje 
v nich ohnivo červená a žltá far-

ba. Podľa jej slov žltá znamená 
slnko, teplo, družnosť. Hnedá 
cesty. Červená ohnivosť, tem-
peramentnosť. Čierna znamená 
žiaľ, smútok, ale aj dobro. Viola 
bola ako tie farby - družná, vždy 
veľmi vnímavá, citlivá, dobrosr-
dečná a vedela počúvať. Tempe-
ramentná, bol v nej kus bojov-
níčky, odhodlanej vždy aktívne 
vystúpiť na obranu, keď bola 
presvedčená, že niekomu ubli-
žujú. Mala nezvyčajný zmysel 
pre spravodlivosť.
Rok 1995 bol pre rodinu Pet-
rášovcov a ich priateľov mi-
moriadne tragický. Vo februári 
nečakane zomrel Vikin manžel 
Dušan, ktorý jej bol najväčšou 
oporou a istotou. Vika sa ne-
dokázala zmieriť s jeho úmr-
tím a 31. marca 1995 po ťaž-
kých päťtýždňových útrapách 
rozhodla sa odísť za ním... Sú 
tragédie, ktoré zasiahnu i širšie 
okolie. Vtedy je vzácne, keď 
sa súcit spája s konkrétnou po-
mocou. Osirelému Majkovi po-
skytli domov modranskí pestúni 
- manželia Cíferskí. Od roku 
2002 žije vo Švédsku, kde na-
šiel trvalé zázemie u matkiných 
príbuzných. Časť výtvarnej po-
zostalosti Violy Petrášovej - 
Stojkovej zakúpilo do svojich 
zbierok Múzeum Ľudovíta Štú-
ra. 

Viera JANČOVIČOVÁ
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Chlieb s maslom alebo ženy sa skrátka k mužom nehodia! 
Pozývame vás na súčasnú di-
vadelnú komédiu do Kultúrne-
ho domu v Modre. Do jedného 
bytu, kde žijú ako spolubývajú-
ci herec s architektom, má prísť 
na oslavu manžel s manželkou. 
Normálna situácia, pokiaľ by... 
sa ten herec nezamiloval do 
manželky a ten manžel sa pred 
príchodom na oslavu s manžel-
kou nerozišiel. Najlepšie by bo-
lo, keby muži a ženy žili zvlášť 
a navštevovali by sa len občas-
ne, za odmenu. Treba ale počítať 
so všetkým aj s tým dobrým a aj 
s hrozbou, že skončíte „o chlebe 
s maslom”. 
Príďte si pozrieť súčasnú ko-

médiu, ktorá bola uve-
dená na mnohých di-
vadelných scénach. 
V hlavných úlohách sa 
predstavia: Dominika 
Žiaranová, Juraj Loj, 
Branislav Deák a Martin 
Mňahončák. Hru uve-
dieme v pondelok 16. 
apríla 2018 v Kultúrnom 
dome Modra o 19.00 h. 
Lístky si môžete zakúpiť 
v Kancelárií Kultúrneho 
centra (Kultúrny dom, 
Sokolská 8, 033 647 21 
12, kontakt@kcmodra.
sk, www.kcmodra.sk). 
Vstupné: 13 €. (kc) FO
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Marcová pozvánka do mestskej knižnice
Marec, prvý jarný mesiac, sa spája nielen s príchodom slneč-
nejších dní, ale aj s oslavou čítania kníh. Srdečne vás pozývame 
na marcové literárne podujatia do mestskej knižnice. Pripravili 
sme vzdelávací cyklus pre pedagógov, prednášku pre verejnosť, 
čítanie pre rodiny s deťmi i množstvo zaujímavých čítaní a tvo-
rivých dielní pre žiakov základných a materských škôl. 

Vo štvrtok 15. marca o 18.00 
nám porozpráva Katarína Nádas-
ká formou prednášky o kolobehu 
života pod názvom Biodronál-
ny cyklus. Dozvieme sa v nej, že 
každá zo životných etáp človeka 
mala svoje tradičné zvyky a ritu-
ály. Témou prednášky budú na-
príklad zákazy a príkazy viažuce 
sa k obdobiu gravidity žien. Do-
zvieme sa čo bola nepravá ku-
váda a aký význam mala kútna 
plachta. Čo to bola vádzka. Ako 
prebiehali krstiny a aká bola úlo-
ha krstných rodičov. Porozpráva-
me sa aj o tom, ako sa hrávali de-
ti pred 100 rokmi, ako prebiehali 
zásnuby a svadba, aké boli prvé 
úkony po skone človeka. Pred-
náška sa bude konať vo veľkej sá-
le kultúrneho domu. Vstupné na 

podujatie sú 2 eurá. V stredu 21. 
marca o 17.00 pozývame rodiny 
s deťmi na stretnutie s Drobca-
mi. Budeme sa rozprávať s autor-
mi knižky a tiež rovnomenného 
animovaného seriálu o tom, s čím 
všetkým a na čo všetko sa doká-
žu hrať dvaja bratia - nezbedník 
Ben a mudrlant Tom. Knižka 
a animovaná rozprávka je určená 
všetkým deťom, ktoré majú radi 
dobrodružné príbehy plné kama-
rátstva. Porozprávame sa nielen 
o knižke, ale aj o tvorbe Večer-
níčka a možno si jeden pozrieme 
aj v pred-premiére. Podujatie je 
určené pre deti od 3 do 8 rokov 
a bude sa konať v detskej čitárni 
mestskej knižnice.
Pedagógov, knihovníkov, ale 
aj rodičov pozývame na semi-

nár o čítaní s Timoteou Vráblo-
vou Ihrisko čítania, ktorý začí-
na 13. marca a končí v júni. Na 
ôsmich stretnutiach s lektor-
kou získate vedomosti o tom, 
ako u detí rozvíjať čítanie s po-
rozumením, ako posilňovať 
ich vnímanie a počúvanie tex-
tu. Ako sa s deťmi pohybovať 
v pomyselnom priestore knihy. 
Pre školákov sme v spoluprá-
ci so Zuzanou Polonskou pri-
pravili pásmo o Pavlovi Dob-
šinskom pri príležitosti 190. 
výročia jeho narodenia. Dob-
šinského si budeme pripomí-
nať počas celého roka podu-
jatím Prechádzka rozprávkou. 
Do knižnice príde opäť aj 

Osmijanko s knižkou 
Mareka Vadasa Útek 
a porozpráva piata-
kom o ceste malého 
chlapca a jeho psa 
Alana naprieč mesta-
mi, krajinami a kon-
tinentmi. 
Kompletnú ponu-

ku marcových podujatí ako aj 
celoročný program pre školy 
a škôlky nájdete na našej we-
bovej stránke www.kcmodra.
sk v sekcii knižnica - progra-
my. Vážení pedagógovia, ak 
máte záujem prísť so svojimi 
žiakmi alebo škôlkarmi navští-
viť knižnicu v priebehu marca 
(alebo kedykoľvek v priebehu 
roka), objednajte sa a program 
vopred e-mailom na kniznica@
kcmodra.sk alebo telefonicky 
na tel.: 033/647 21 12, 0910 
999 793.
Podujatia z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia. Renáta KULIFAJOVÁ,

Mestská knižnica v Modre
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Daruj krv - podeľ sa o svoje zdravie...
Až keď ide o život a zdravie nás, 
či našich blízkych začneme si 
uvedomovať aká vzácna je po-
moc. Darovanie krvi je veľmi 
prospešný, bezpečný a jednodu-
chý humánny čin, ktorý môže 
urobiť každý zdravý jedinec, aby 
pomohol ľuďom chorým a po 
úrazoch. Potreba krvi je veľká 
počas celého roka a na Slovensku 
sa jej ročne spotrebuje asi 180 tis. 
transfúznych jednotiek pri operá-
ciách, pri liečbe leukémie a iných 
nádorových ochorení. 
Aj medzi nami sú mnohí ľu-
dia, ktorí pravidelne dobrovoľne 
a bezplatne darujú túto vzácnu 
tekutinu a nečakajú za to žiad-
nu pochvalu, či slávu. Miestna 
organizácia Slovenského červe-
ného kríža v Modre dlhoročne 
organizuje darovanie krvi pros-
tredníctvom mobilnej transfúznej 
stanice. Trikrát ročne prichádza-
jú pracovníci Národnej transfúz-
nej služby do nášho mesta, aby 
mohli darcovia pomôcť tým, kto-
rí to potrebujú. Veľakrát bola táto 

snaha zameraná na konkrétnych 
ľudí v našom okolí a sme radi, 
že sme pomohli našou kvapkou. 
Ak sa aj vy rozhodnete, že chcete 
patriť medzi týchto výnimočných 
ľudí, neváhajte a príďte do Kul-
túrneho domu Ľ. Štúra v Mod-
re. Najbližší termín odberu krvi 
je plánovaný na 27. marca 2018 
(v utorok) od 7:30 hod. Na odber 
si nezabudnite zobrať občiansky 
preukaz a kartu poistenca. Ďal-
šie naplánované termíny v roku 
2018 sú 24. 7. a 20. 11. 2018.

Kto môže darovať krv
Každý, kto má od 18 do 60 ro-
kov, váži viac ako 50 kg, počas 
posledných 6 mesiacov nebol 
operovaný, neprekonal infekčnú 
žltačku typu B a C, nie je nosi-
čom HIV a v posledných dvoch 
týždňoch nebol chorý. 

Čo robiť 
pred odberom

Je nutné, aby ste boli pred odbe-
rom dostatočne hydratovaní. 24 

hodín pred odberom vypite do-
statok tekutín, minimálne 2 litre 
(vodu, minerálku, čaje, ovocné 
šťavy). Ráno pred odberom vy-
pite 500 ml tekutín. Čierna káva 
je tiež povolená (okrem povin-
ného pol litra čaju). Nehladujte! 
Na odber krvi nechoďte nalačno! 
Večer pred odberom a taktiež tes-
ne pred odberom nejedzte tučné 
jedlá (syry, maslo, smotanu, mä-
sové jedlá a výrobky, údeniny...). 
Vhodné je jesť ľahké sacharido-
vé jedlá: ovocie, zeleninu, su-
cháre, netukové pečivo, džem, 
med... Pred odberom krvi nefaj-
čite (minimálne 6 hodín), nepi-
te alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) 
a 24 hodín pred odberom sa ne-
vystavujte priveľkej psychickej 
a telesnej námahe, vynechajte 
tréningy a návštevu posilňovne. 
Alkohol, tučné jedlá, telesná ná-
maha a niektoré lieky môžu pre-
chodne spôsobiť zvýšenú aktivi-
tu pečeňových enzýmov (ALT). 
Dbajte na to, aby ste boli oddých-
nutí, čerství, po výdatnom spán-

ku, pretože váš fyzický stav sa 
odzrkadlí na kvalite vašej krvi.

Ako to bude prebiehať
Vyplníte krátky dotazník a lekár 
vám poradí v prípade, ak si nie 
ste istý, či môžete darovať krv. 
Odoberie sa vám vzorka na rých-
le vyšetrenie a pokiaľ sú výsled-
ky v norme, prebehne odber pri-
bližne 400 ml krvi do sterilných 
odberových vakov. Celý proces 
trvá do pol hodiny. Po odbere 
pripravíme pre vás malé pohos-
tenie, pri ktorom sa radi všetci 
stretneme a strávime spolu prí-
jemné chvíle. Tešíme sa všetkých 
pravidelných darcov, ale s nadše-
ním privítame hlavne odvážnych 
prvodarcov.
Touto cestou by sme chceli zá-
roveň srdečne poďakovať všet-
kým našim darcom za ich hojnú 
účasť. Tiež patrí vďaka vedeniu 
stredných škôl v Modre, z ktorý-
mi úspešne spolupracujeme a tak 
sa z našich študentov stávajú no-
ví mladí darcovia. 

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ, 
za Miestny spolok 

SČK Modra
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www.yogarituals.sk

Šúrska 136, Modra (nad Ebenica Coffee)

Prvá skúšobná hodina 

ZDARMA! 

od 3. februára 2018

1. JOGA ŠTÚDIO V MODRE
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Seniori si zmerali sily v stolnom tenise
Naši seniori sú čoraz akčnejší a nenechajú si určite ujsť žiad-
nu príležitosť ako sa zapojiť do spoločenského či športového 
života. Inak tomu nebolo ani v januári. Jednota dôchodcov 
Slovenska v Modre usporiadala 3. ročník novoročného stol-
notenisového turnaja seniorov mesta.

Turnaj sa uskutočnil v priesto-
roch telocvične Gymnázia Ka-
rola Štúra. Do súťaže sa pri-
hlásilo 17 hráčov a rozdelení 
boli do troch vekových kategó-
rií. Do 65 rokov, do 70 rokov 
a nad 70 rokov. V skupinách 

odohrali hráči medzi sebou za-
ujímavé zápasy. Celý turnaj 
prebiehal v rámci fair-play, ale 
v patrične bojovej nálade. A čo 
je dôležité všetci, ktorí sa zú-
častnili turnaja urobili čosi pre 
svoje zdravie. Víťazom môžu 

byť len najlepší a tými sa v jed-
notlivých kategóriách stali:

Kategória do 65 rokov
1. miesto: Daniel Jelemenský, 
2. miesto: František Gašparo-
vič, 3. miesto: Milan Markovič

Kategória do 70 rokov
1. miesto: Ľudovít Pavlík,
2. miesto: Dušan Kozák,
3. miesto: Jozef Pittek

Nad 70 rokov
1. miesto: Ivan Kintler,
2. miesto: Zoltán Németh,
3. miesto: Jaroslav Rovenský
Na záver patrí poďakovanie ve-
deniu Gymnázia Karola Štúra 
za prepožičanie priestorov te-
locvične na túto skvelú akciu. 
Zároveň tiež ďakujeme vedeniu 
Vinohradníckeho a poľnohos-
podárskeho družstva Modra za 
sponzorskú podporu turnaja.

Vincenc MRÁZ, 
za výbor JDS Modra, 

a red.

Modranské deti vo florbalovom ošiali!
Začiatkom októbra som na in-
ternete našiel ponuku Nadácie 
TV Joj, ktorá organizuje celo-
slovenské podujatie vo florba-
le. Neváhal som a prihlásil som 
našu Základnú školu Vajanské-
ho. 
Boli sme zaradení do skupi-
ny Malé Karpaty Wauw. Spo-
lu s nami tam boli aj ZŠ Štú-
rova Modra, ZŠ Báhoň a škola 
z Bratislavy, ale tá napokon zo 
súťaže odstúpila. Na pôde mod-

ranskej športovej haly pri ZŠ 
Štúrova sa odohrali dva turnaje. 
Naše dievčatá pod vedením pá-
na učiteľa Alexandra Helda 
jednoznačne deklasovali svoje 
súperky a po výhre vo všetkých 
zápasoch suverénne postúpili 
do krajského kola. Najlepšou 
hráčkou aj strelkyňou turnaja 
sa stala žiačka 7.A triedy zo ZŠ 
Vajanského ema Tóthová, kto-
rá svojim súperkám nastrieľala 
15 gólov. Chlapci po víťazstve 

v prvom turnaji, kde nedostali 
ani jeden gól a oboch súperov 
porazili, si postup do krajského 
kola zdramatizovali a v druhom 
turnaji nečakane oba zápasy 
skončili remízou. No napokon 
to na postup stačilo. V škole za-
vládol florbalový ošiaľ, pretože 
sme postúpili do krajského kola 
vo florbale aj po linke minister-
stva školstva. 

Vladimír KOLÁRIK, 
učiteľ ZŠ

Memoriál Stanislava Škarčáka
V posledný januárový víkend 
usporiadal Hádzanársky oddiel 
TJ Slovan Modra tradičný tur-
naj mladších a starších žiakov 
známy ako Memoriál Stanisla-
va Škarčáka. Tento rok sme sa 
rozhodli usporiadať dvojdňový 
turnaj a sme radi, že sa nám do 
Modry podarilo pritiahnuť kva-
litné družstvá zo Slovenska, 
Českej republiky a z Maďar-
ska. Celkovo 5 družstiev mlad-

ších a 5 družstiev starších žia-
kov bojovali systémom každý 
s každým. 
Naši chlapci obhajovali umiest-
nenie z minulého roka. Žiaľ 
tento rok sa im príliš nedarilo. 
Nakoniec obsadili obidve druž-
stvá 5 miesto. Najmä starší žia-
ci, ktorí sú po polovici domácej 
súťaže na 2. mieste len o skóre 
za vedúcou Stupavou, boli po-
značení absenciou niektorých 

kľúčových hráčov. Určite sa 
na nich Stanko Škarčák poze-
ral z nebíčka a držal im päste 
a samozrejme aj povzbudzoval 
svojim obvyklým - „ideme so-
kolíci“. Na Stanka sme si počas 
turnaja zaspomínali a aj touto 
cestou sa mu chceme poďako-
vať za všetko, čo pre hádzanú 
urobil. Chceme sa poďakovať 
najmä Dávidovi Bernerovi, kto-
rý sa najviac zaslúžil o výbor-

nú úroveň turnaja. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
organizácii turnaja, rodičom, 
sponzorom, primátorovi Modry 
Jurajovi Petrakovičovi, poslan-
covi MsZ v Modre Jakubovi 
Liškovi a vnukovi Stanka Škar-
čáka Jurajovi Zelinkovi.

Poradie v jednotlivých ka-
tegóriách:
Mladší žiaci: 
1. Gyffka Györ
2. HC Sporta Hlohovec
3. HC Tatran Stupava
4. TJ Cement Hranice
5. Slovan Modra

Starší žiaci:
1. Gyffka Györ
2. TJ Cement Hranice
3. HC Tatran Stupava
4. HC Sporta Hlohovec
5. Slovan Modra

Milan HÝLL, 
tajomník HáO Slovan Modra
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Program Mladí športovci spája 
zdravé a handicapované deti
Pravidelný pohyb je pre všetky deti dôležitý. Vďaka nemu sa dostávajú do formy, 
učia sa zdravým návykom, nachádzajú si nových priateľov. Pre deti s mentálnym 
postihnutím sú takéto zručnosti ešte dôležitejšie a aj preto prichádza Združenie 
Špeciálnych olympiád Slovensko do škôl s programom Mladí športovci.

Vzniklo v roku 1993 s cieľom poskytovať 
celoročný cyklus súťaží a tréningov v špor-
tových disciplínach. Združuje 42 klubov, 
15 športových odvetví, 3 300 športovcov, 
120 rodinných príslušníkov, 1 200 dobro-
voľníkov. Združenie Špeciálne olympiá-
dy Slovensko je členom Special Olympics 
International a Slovenského olympijského 

výboru. Program Mladí športovci má za 
cieľ, aby všetky deti, zdravé i tie postihnu-
tím športovali, pri tom sa zabávali a navzá-
jom sa spoznávali. Dá sa do neho zapojiť 
na rôznych úrovniach, či už v rámci rodiny, 
komunity alebo školy. Prostredníctvom vý-
učby aktivít sa do programu už počas tohto 
školského roka zapojili žiaci deviatich špe-
ciálnych a základných škôl na Slovensku 
- v Bytči, Dubnici nad Váhom, Nitre, Po-
važskej Bystrici, Pezinku, Púchove, Rožňa-
ve, Starej Ľubovni a Šamoríne. ,,Všetko, čo 
našim žiakom prináša radosť a čo dokáže 
rozvíjať ich schopnosti vítame, je to dôležité 
pre ich ďalší život a rozvoj. Pre deti s men-
tálnym postihnutím je veľkým prínosom, ak 
majú motorické aktivity, lebo keď vyrastú, 
budú schopnejšie zvládať oveľa náročnejšie 
úlohy. Šport je navyše úžasný v tom, že nás 
spája a búra bariéry. Preto sme z progra-
mu Mladí športovci špeciálnych olympiád 
nadšení a v Spojenej škole v Pezinku, ktorej 
súčasťou je alokované pracovisko v Modre, 
sa mu s deťmi naplno venujeme,“ povedala 
Romana Miškovská, zástupkyňa riaditeľky 
Spojenej školy Pezinok. (ts, red)

Behaj a pomáhaj svojmu regiónu
Charitatívny beh Fair Cross po Malých Karpatoch sa uskutoční 
už v marci opäť v réžii Nadácie Revia a Golfu Pezinok. Spolu ro-
bíme náš región výnimočným.

Jar sa pomaly blíži a preto je čas vytiah-
nuť svoje bežecké topánky a pomôcť se-
be aj svojmu okoliu. V areáli Golf Pezinok 
v blízkosti Pinelovej nemocnice si 24. 3. 
2018 športovci zmerajú sily a rýchlosť na 
Fair Cross trati dlhej 5 a pol alebo 11,5 km. 
A nejde iba o preteky. Druhý ročník charita-
tívneho behu si môžu užiť aj tí, ktorí nechcú 
brať nohy na plecia, ale si len plnými dúška-
mi vychutnať atmosféru prebúdzajúcej sa 
prírody. Avšak či už jedni, alebo druhí svo-
jim štartovným a dobrovoľným príspevkom 
opäť podporia prostredníctvom Nadácie Re-
via projekty obyvateľov, ktoré sú zamerané 
na rast regiónu a komunity pod Malými Kar-
patmi. Aj výťažok Fair Cross charitatívneho 
behu za rok 2017 prispel k realizácii 40 pro-
jektov rozvíjajúcich oblasti vzdelávania, ži-

votného prostredia, kultúry, tradície, či voľ-
ného času. Tieto projekty realizovalo 2 130 
dobrovoľníkov a ovplyvnilo 33 175 ľudí. 
Sme nadšení, že spolu s vami vieme tento 
kúsok sveta spraviť jedinečným. Viac infor-
mácií nájdete na www.revia.sk.
Že je ešte skoro behať? Pomôcť môžete 
aj inak. Či už ste alebo nie ste stavaný na 
beh, podporiť seba a svoje okolie môžete aj 
od stola. Je isté, že na filantropiu a dobro-
voľníctvo nie je priskoro nikdy. Aj v roku 
2018 môžete a nezabudnite poukázať svoje 
% z dane jednej z neziskových organizácií 
napríklad aj vo vašom susedstve. Theodore 
Roosevelt povedal: „Rob, čo môžeš, s tým, 
čo máš, tam, kde si.“ Načo teda čakať? 

Lucia FINKOVÁ, 
Nadácia Revia

Cez Hubalovú 2018 - 
beh pripravujeme

Prekvapivý a divoký bý-
val krosový polmaratón 
Cez Hubalovú, ktoré-
ho štyri ročníky sme pre 
náročných krosových 

bežcov doteraz pripravili v horskom teréne 
modranských lesov. Reštaurácia Bowling 
v Harmónii nám poskytovala skvelé pod-
mienky na vytvorenie zázemia, kde na kaž-
dého bežca v cieli čakala porcia chutnej ka-
pustnice. Tejto tradícii by sme chceli zostať 
verní, nakoľko je však reštaurácia aktuálne 
v rekonštrukcii, nestanovili sme ešte presný 
termín preteku. Odporúčame preto sledovať 
našu facebookovú stránku, kde uvedieme in-
formácie o pripravovanom podujatí www.
facebook.com/muflonkros. Ďakujeme za po-
chopenie. Modranskí bežci, bude nám cťou 
vidieť vás opäť na štarte. Tešíme sa na vás!

Katarína RUŽEKOVÁ POLTÁRSKA, 
Muflon Kros, o.z.
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Do rozširujúcej sa prevádzky
hľadáme kolegov na nasledovné pozície:

 PREVÁDZKAR  KUCHÁR
 POMOCNÝ KUCHÁR
 BAR  UPRATOVANIE

BRIGÁDNICI
(kuchyňa, bar, vozenie na koni, animátor)

(TPP / skrátený úväzok / brigáda)

Životopis môžete poslať na
roman.zelenay@podgastankou.sk

bližšie informácie získate
na tel. čísle 0904 919 853
www.podgastankou.sk
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Spoločenské podujatia v marci
11. 3., 17.00 h: Lavička - divadelné pred-
stavenie, absurdná komédia v podaní divad-
la MoKraĎ, obsadenie: Zuzana Hýllová, 
Róbert Máťuš, réžia: elena Lennerová, text: 
Róbert Odler, hudba: Filip Odler, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: divadlo 
MoKraĎ, vstupné: dobrovoľné

15. 3., 18.00 - 20.00: Katarína Nádaská - 
Biodronálny cyklus, prednáška, Prezentácia 
tradičnej ľudovej kultúry a kultúry každo-
denného života spojená s kolobehom života 
od očakávania potomstva až po odchod blíz-
keho. Dozvieme sa v nej, že každá zo život-
ných etáp človeka mala svoje tradičné zvy-
ky a rituály., miesto: Kultúrny dom Modra, 
organizátor: KC Modra - Mestská knižnica 
vstupné: 2 € 

17. 3.: Zahrajte mi muzikanti, Krajská sú-
ťažná prehliadka sólistov, spevákov, inštru-
mentalistov, speváckych skupín, ľudových 
hudieb detí Bratislavského kraja., miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátori: Malo-
karpatské osvetové stredisko Modra, BSK

18. 3., 15.00 - 18.00: Vítanie jari, tematické 
tvorivé dielne, škola frkacúl, hľadanie veľ-
konočných vajíčok, miesto konania: Kul-
túrny dom Modra, organizátori: Kultúrne 
centrum Modra, OZ ĽUSK, vstupné je dob-
rovoľné 

20. 3., 16.30 h: Stará mama rozpráva roz-
právku, vystúpenie detí z MŠ Sládkovičo-
va, miesto konania: Kultúrny dom Modra, 
organizátor: MŠ Sládkovičova

21. 3., 17.00 h: Drobci - veľké dobrodruž-
stvá malých hrdinov, Čítanie a beseda s au-
tormi Vandou Raýmanovou a Jurajom Raý-
manom o tom, ako vzniká kniha a ako sa 
vyrába animovaná rozprávka. Určené všet-
kým deťom, ktoré majú radi dobrodružné 
príbehy plné kamarátstva. Porozprávame sa 
o knihe, o tvorbe večerníčka a možno si je-
den pozrieme aj v pred-premiére! Pre deti 
od 3 do 8 rokov., miesto: Mestská knižnica 
v Modre - detská čitáreň, organizátor: KC - 
Mestská knižnica Modra, vstupné je dobro-
voľné 

24. 3., 13.00 h: Predveľkonočné stretnu-
tie, miesto konania: KD v Kráľovej, organi-
zátor: OZ Kráľovan

23. - 24. 3. Vitis Aurea 2018, medziná-
rodná výstava vín a verejná degustácia 
miesto konania: Kultúrny dom Modra, orga-
nizátor: Spolok Vincúr

27. 3., 7.30 h.: Darovanie krvi, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizátor: Miestny 
spolok SČK v Modre

Pripravujeme 
v mesiaci apríl

16. 4., 19.00 h: Chlieb s maslom - divadel-
né predstavenie, „Ženy sa skrátka k mužom 
nehodia“. Som slobodný! Kľúčová veta toh-
to nádherného príbehu troch mužov hľadajú-
cich zmysel partnerských vzťahov a ideálne-
ho spôsobu ako v nich zotrvať. Obsadenie: 
Dominika Žiaranová, Juraj Loj, Branislav 
Deák, Martin Mňahončák, vstupné: 13 €, 
predpredaj vstupeniek v kancelárii KC Mod-
ra, 033 647 21 12, www.kcmodra.sk.

(mk)

2. 3. / PIA / 19.30
THE POST: AFÉRA V PENTAGONE
5€ / USA 2018 / 116 min / ČT / MP 15

3. 3. / SO / 15.30
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: TAJOMSTVO OHŇA 
A ĽADU
5€ /  RUSKO 2016 / 89 min / SD / MP

3. 3. / SO / 17.30
PODOBA VODY
5€ / USA 2017 // 123 min / ST / MP 15

3. 3. / SO / 20.00
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SLOBODY
5€ / USA 2018 / 105 min / ST / MP 18

4. 3. / NE / 15.30
VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY
5€ / NEM 2018 / 89 min / SD / MP

4. 3. / NE / 17.30
OBYČAJNÁ TVÁR
5€ / USA 2017 / 113 min / ST / MP 7

4. 3. / NE / 20.00
VEČNE TVOJA NEVERNÁ
5€ / ČR 2017 / 92 min / OV / MP 12

5. 3. / PO / 19.30
ČIERNY PANTER
5€ / USA 2018 / 126 min / ST / MP 12

6. 3. / UT / 19.30
CÉZANNE: PORTRÉTY ŽIVOTA ART
6€ / VB 2017 / 85 min / ČT / MP 12

7. 3. / STR / 19.30
DAJ MI TVOJE MENO
5€ / USA/TAL 2018 / 132 min / ST / MP 15

8. 3. / ŠTV / 19.30
BRATRÍČEK KAREL – Filmklub K4
4€ / 3€ / ČR/POĽ 2016 / 79 min / OV / MP 12

9. 3. / PIA / 19.30
DISASTER ARTIST
5€ / USA 2017 / 104 min / ST / MP 15

10. 3. / SO / 15.30
PRAČLOVEK
5€ / VB/FRA 2018 / 88 min / SD / MP

10. 3. / SO / 17.30
JA, TONYA
5€ / USA 2017 / 119 min / ČT / MP 15

10. 3. / SO / 20.00
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONOV
5€ / USA 2018 / 99 min / ČT / MP 15

11. 3. / NE / 15.30
LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA
5€ / TAL 2018 / 82 min / SD / MP

11. 3. / NE / 17.30
15:17 PARÍŽ
5€ / USA 2018 / 93 min / ST / MP 12

11. 3. / NE / 20.00
OTCOVA VOLGA
5€ / ČR 2018 / 90 min / OV / MP 12

13. 3. / UT / 19.30
NIŤ Z PRÍZRAKOV
5€ / USA 2018 / 130 min / ČT / MP 12

14. 3. / STR / 19.30
ČIERNY PANTER 3D
6€ / USA 2018 / 126 min / ST / MP 12

15. 3. / ŠTV / 19.30
BEATRICE – Filmklub K4
4€ / 3€ / FRA 2016 / 117 min / ČT / MP 12

16. – 17. 3. 
FESTIVAL JEDEN SVET MODRA 2018

20. 3. / UT / 19.30
MATISSE ART
7€ / VB 2017 / 90 min / ČT / MP

21. 3. / STR / 19.30
POSADNUTOSŤ
8€ / VB 2017 / 115 min / ČT / MP 12

22. 3. / ŠTV / 19.30
THELMA – Filmklub K4
4€ / 3€ / FRA/NOR 2017 / 116 min / ČT / MP 15

23. 3. / PIA / 19.30
TOMB RAIDER
5€ / USA 2018 / 122 min / ST / MP 12

24. 3. / SO / 15.30
CHLOE A TRPASLÍCI
5€ / USA 2017 / 89 min / SD / MP

24. 3. / SO / 17.30
ZMENŠOVANIE
5€ / USA 2017 / 135 min / ST / MP 12

24. 3. / SO / 20.00
PACIFIC RIM: POVSTANIE
5€ / USA 2018 / 115 min / ST / MP 12

25. 3. / NE / 15.30
KRÁLIK PETER
5€ / USA 2018 / 89 min / SD / MP

25. 3. / NE / 17.30
ČERVENÁ VOLAVKA
5€ / USA 2018 / 135 min / ČT / MP 15

25. 3. / NE / 20.00
BACKSTAGE
5€ / SR/ČR 2018 / 100 min / OV / MP 12

27. 3. / UT / 19.30
PACIFIC RIM: POVSTANIE 3D
6€ / USA 2018 / 115 min / ST / MP 12

28. 3. / STR / 19.30
PRIANIE SMRTI
5€ / USA 2017 / 103 min / ST / MP 15

29. 3. / ŠTV / 19.30
SLOBODA – Filmklub K4
4€ / 3€ / SR/NEM 2017 / 103 min / ST / MP 15

30. 3. / PIA / 17.30
JO NESBØ: ČASOVAŇA DOKTORA PROKTORA
5€ / NÓR/NEM 2015 / 95 min / SD / MP

30. 3. / PIA / 19.30
OPERÁCIA ENTEBBE
5€ / VB 2018 / 107 min / ČT / MP 15

Zmena programu vyhradená.

WWW.KINOMODRA.SK ART – umenie na plátne, SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, ČT – české titulky, 
OV – originálna verzia / Kino – pokladňa: 033 647 23 22, mier@kinomodra.sk

Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 
finančne podporil Audiovizuálny fond. 

PROGRAM KINO MAREC

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


