
Jeden svet o hľadaní dôvery
Festival reflektoval aj aktuálne dianie na Slovensku
Tohtoročný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa opäť ko-
nal v modranskom Kine Mier. Počas troch dní 16. - 18. marca sa 
vďaka organizátorom Kataríne Žúžiovej a Radoslavovi Žilinské-
mu hľadala dôvera. Všetky indície viedli do priestorov zrekonštru-
ovanej kinosály na Kalinčiakovej ulici. Desiaty ročník festivalu ne-
opomenul ani environmentálne témy a reflektoval i aktuálne dianie 
na Slovensku diskusiou na tému Slovensko po vražde novinára Já-
na Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

Dôvera vo filmových 
dokumentoch

Hľadanie dôvery je téma, kto-
rá aj vzhľadom na celoslovensky 
publikované informácie z posled-
ných týždňov je viac ako aktuál-
na. Podľa organizátorov bol festi-
val pripravovaný najmä pre ľudí 
s otvoreným srdcom a mysľou. 
Študenti modranského Gymnázia 
K. Štúra pripravili oficiálne otvo-
renie. Počas festivalu sa premie-

tali nadčasové filmové diela, cez 
ktoré návštevník spoznal, ako vi-
dia dôveru dokumentaristi. Každý 
z filmových dní mal svoju tému. 
V piatok sa hľadala dôvera na in-
ternete, v sobotu priamo v spoloč-
nosti a nedeľa bola venovaná dô-
vere vo svete prírody. 

Aktuálna „dôvera“ 
občanov vo vládu

Pripomienkou udalostí z po-

sledných dní, ktoré odštartovala 
v našej krajine vražda novinára 
Jána Kuciaka a jeho priateľky 
Martiny Kušnírovej bol obraz 
umelca Jána Vajsabela k téme 
celoslovenských protestov. Zá-
roveň sa v sobotu uskutočnila 
verejná diskusia s novinárom 
Denníka N Jurajom Koníkom 
a organizátorom koncertov Mi-
chalom Kaščákom o tom, akú 
zmenu môžu ľudia dosiahnuť na 
verejnosti, na pochodoch v uli-
ciach, ale aj sami v sebe. Viacerí 
Modrania sa v súvislosti s touto 
témou každý piatok zúčastňujú 
aj protestných pochodov za lep-
šie Slovensko organizovaných 
v susediacom Pezinku či v Bra-
tislave, počas ktorých obča-
nia SR otvorene vyjadrujú svo-

ju nedôveru vláde SR a žiadajú 
zmeny. Protestné akcie sú rozsa-
hom a počtom zapojených naj-
väčšími od udalostí z novembra 
1989. V závere diskusie v Mod-
re mohli diskutéri a návštevníci 
nalepiť svoj osobný odkaz na 
obraz „All for Jan“ vo vestibu-
le kina.

Výťažok z predaja 
symbolu dôvery 
pre gymnazistov

Tri dni v modranskom kine boli 
ozvláštnené aj zaujímavým sprie-
vodným programom. Nechýba-
la ochutnávka výborných jedál 
z kuchyne Bistra Kinečko alebo 
neodmysliteľná festivalová torta. 
Z podujatia ste si mohli odniesť 
kultúrne zážitky, zamyslenia nad 
aktuálnou situáciou v našej kra-
jine, ale aj dobrý pocit z darčeka 
z chránenej dielne Olala hand-
-made, ktorá špeciálne pre tento 
festival vyrobila textilné srdieč-
ko z recyklovateľných materiá-
lov ako symbol dôvery. Výťažok 
z predaja poputuje modranským 
gymnazistom, ktorí ho využijú 
na edukatívne účely. „Veľmi nás 
potešilo hlavne to, že prišlo veľa 
rodičov aj s deťmi. Chceli by sme 
mladú generáciu zapájať do fes-
tivalu stále viac. Budúci ročník 
plánujeme napríklad lepšie ozna-
čovať dokumenty, ktoré sú a kto-
ré nie sú vhodné pre deti. Sme ra-
di, že sa podarila aj zbierka pre 
modranské gymnázium a študen-
ti budú mať šancu ísť do Brna do 
vedeckého múzea, ktoré si sami 
vybrali”, zhodnotil za organizá-
torov Radoslav Žilinský. (red)

Na fotografii: Mladí gymnazisti 
predávali počas troch dní festi-
valu Jeden svet symbol dôvery - 
textilné srdce. Výťažok z predaja 
použijú na edukatívne účely.

Uzávierka MZ
Aprílová uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 11. 
apríla do 12.00 h. (red)fO
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Obchodná verejná 
súťaž na predaj 

pozemku
Mesto Modra po odsúhlasení mestským 
zastupiteľstvom predáva novozamera-
ný stavebný pozemok o výmere 8 731 m2 
v lokalite Dolná ul. - Šúrska ulica. Ide 
o parcelu registra „c“ KN, parcelné čís-
lo 872/12. Minimálna cena pozemku bola 
stanovená znaleckým posudkom znalcom 
z odboru stavebníctva. 
cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 11. apríla 2018, 17.00 hod. 
Jediným kritériom pre posúdenie súťaž-
ných návrhov bude najvyššia ponúknutá 
kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na no-
vého majiteľa je podmienený schválením 
v Mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia 
si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentá-
ciou o pozemku a podkladmi k obchodnej 
verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ce-
nových návrhov. Kontakt: Mária Blecho-
vá, evidencia a správa majetku mesta, tel.: 
033/6908319, e-mail: maria.blechova@
msumodra.sk.
Podmienky verejnej obchodnej súťa-
že, znalecký posudok, geometrický plán 
a ďalšie podklady sú uverejnené aj na web 
stránke www.modra.sk. Zuzana TICHÁ

Vyhlásenie voľby hlavného 
kontrolóra mesta 
V súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov Mestské zastupiteľstvo mesta Modry na svojom zasadnutí dňa 22. 
2. 2018 uznesením č. 190/29/2018 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra 
mesta Modry na 26. apríl 2018.

Rozsah výkonu funkcie hlavného kontro-
lóra - plný pracovný úväzok (1,0). Začia-
tok funkčného obdobia hlavného kontro-
lóra mesta Modry (deň nástupu do práce) 
bude 1. 6. 2018.

Náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu 
hlavného kontrolóra: 
meno a priezvisko, adresa trvalého byd-
liska, prípadne adresa pre doručovanie 
písomností, kontaktné údaje (e-mail, te-
lefón, mobil), štruktúrovaný profesijný 
životopis, úradne overená kópia dokladu 
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kva-
lifikačným predpokladom na výkon funk-
cie mestského kontrolóra je ukončené mi-
nimálne úplné stredné vzdelanie), výpis 
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
súhlas so spracovaním a zverejnením po-
skytnutých osobných údajov na účel vy-
konania voľby v mestskom zastupiteľstve 
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.
Kandidát, ktorého prihláška nebude spĺňať 

uvedené náležitosti, nebude zapísaný do 
zoznamu kandidátov.

Podmienky odovzdania prihlášky: 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 
musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 
v zalepenej obálke s označením „Voľba 
hlavného kontrolóra - neotvárať“, najne-
skôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 
do 12. 4. 2018 do 16.00 hod. do podateľne 
mestského úradu na adrese: Mestský úrad 
Modra, Štúrova 59, 900 01 Modra. Kan-
didát, ktorého prihláška bude doručená po 
tomto termíne, nebude zapísaný do zozna-
mu kandidátov pre voľbu hlavného kontro-
lóra.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta 
Modry dňa 26.04.2018 tajným hlasovaním. 
Kandidáti na hlavného kontrolóra budú 
mať možnosť vystúpiť pred Mestským za-
stupiteľstvom mesta Modry v deň konania 
voľby hlavného kontrolóra, a to v trvaní 5 
minút. (red, msú)

Aj mestá sa vedia kamarátiť 
Modra dlhodobo udržiava priateľské 
vzťahy s partnerskými mestami v Če-
chách - Hustopeče a Benátky nad Jizerou. 
Táto milá tradícia každoročne vyústi do 
kultúrnych, športových a spoločenských 
podujatí, na ktorých sa radi zúčastňujú 
obyvatelia všetkých troch miest. Na tento 
rok si vedenie jednotlivých miest naplá-
novalo niekoľko spoločných aktivít, kto-
ré spečatili memorandom o spolupráci. 
už v apríli sa stretnú v mestečku Husto-
peče naši skauti s českými a v máji pôjdu 
seniori z oboch krajín na výlet do Štúro-
va. Veľmi populárne sú športové turnaje 
žiakov základných škôl. V septembri bu-
dú viac ako tri desiatky detí z každého 
mesta súťažiť v Benátkach nad Jizerou 
vo futbale, florbale, vybíjanej a preha-
dzovanej. Českých priateľov pozývame 
na Modranské vinobranie a radi prídeme 
na Burčiakové slávnosti do Hustopečí a v 
Benátkach si nenecháme ujsť populárne 
Zámocké slávnosti. Zuzana TICHÁ
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Na ilustračnej fotografii: Spoločné stretnutie k Memorandu o spolupráci v roku 2018 
v Benátkach nad Jizerou.
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Konferencia Geopark Malé Karpaty
Geoparky majú potenciál stať sa zaujímavým trendom turistiky
V stredu 14. marca sa v Hoteli Pol Lipou v Modre Harmó-
nii uskutočnila odborná konferencia na tému Geopark - ná-
stroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu. Počas úvodnej 
tlačovej konferencie prítomných hostí uvítal primátor mesta 
Modry Juraj Petrakovič. Medzi rečníkmi bol aj Jiří Vitáloš, 
predseda správnej rady n.o. Barbora, ktorá je za návrhom 
projektu Geopark Malé Karpaty. Hlavným cieľom odbornej 
konferencie bolo predstavenie postupu pri plánovaní ďalšie-
ho slovenského geoparku. 

Primátor Modry Juraj Petra-
kovič povedal: „Mesto Modra 
víta vznik Geoparku Malé Kar-
paty a chce sa aktívne zapojiť 
do jeho fungovania, nakoľko 
máme vynikajúce historické aj 
prírodné predpoklady. Chceli 
by sme, aby jedným z centier 
nového geoparku bola lokali-
ta pri historickej mestskej vile 
v Modre-Piesku, ktorej areál 
budeme za pomoci cezhranič-
nej spolupráce s rakúskymi 
partnermi rekonštruovať. Tento 
objekt by sme chceli ponúknuť 
ako miesto s viacerými funk-
ciami, malo by tu byť nové en-
virocentrum, prezentácia ma-
lokarpatskej oblasti z pohľadu 
prírodného a kultúrneho dedič-
stva“.
V odbornej časti konferen-
cie diskutovali odborníci na 
problematiku geoparkov, zá-
stupcovia ministerstiev, uni-
verzít a Slovenskej akadémie 
vied o problematike geoparkov 
a geoturistiky ako o moderných 
nástrojoch rozvoja regiónov 

Slovenska a to nielen v oblas-
ti turizmu. V rámci programu 
bol predstavený nový film, kto-
rý podporuje vznik Geoparku 
a vznikol za podpory Krajskej 
organizácie cestovného ruchu, 
Oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu a Neziskovej orga-
nizácie Barbora v Pezinku. 

Geopark Malé Karpaty
Geoturistika a geoparky sú 
trendom. Projekt Geoparku 
Malé Karpaty by mal zahŕňať 
spoluprácu štátnych, vzdelá-
vacích a verejnoprávnych in-
štitúcií, miest, obcí a rôznych 
záujmových združení. V ma-
lokarpatskom regióne sa svo-
jou aktivitou prezentujú mnohé 
organizácie, spolky, ale aj jed-
notlivci, ktorí sa aktívne podie-
ľajú na popularizácii geológie, 
zachovaní baníckych tradícií, 
odkrývaní histórie a aktívnej 
ochrane prírody. Z hľadiska 
územia v prípade Geoparku 
Malé Karpaty ide o 1 199 km2, 
čo je spolu 64 katastrálnych 

území rozdelených do 6 geo-
montánnych oblastí.

Geoparky 
na Slovensku

Iniciatíva zriaďovania geopar-
kov na Slovensku siaha do ro-
kov 1998-2000, kedy začali 
vznikať prvé idey. V súčasnos-
ti sú u nás zriadené 3 geopar-
ky: Banskobystrický geopark, 
Banskoštiavnický geopark 
a Novohradský geopark. Jiří 
Vitáloš, predseda správnej ra-
dy n.o. Barbora, ktorá sa sna-
ží o založenie Geoparku Malé 
Karpaty hovorí: „Snažíme sa 
projekt prispôsobiť dobe, regi-
onálnym danostiam a skúšame 
iný prístup. Veríme, že ak má 
byť geopark úspešný, musíme 
návštevníkom ponúknuť nielen 
fakty ale predovšetkým zážitok. 

Našu snahu zároveň sústre-
ďujeme na realizáciu projektu 
„Geológia a víno“, ktorého vý-
sledkom bude vybudovanie ná-
učnej a odpočinkovej lokality 
v meste Pezinok zameranej na 
prezentáciu vplyvu geologic-
kých podmienok na pestovanie 
viniča a kvalitu vín“, hovorí 
ďalej Jiří Vitáloš.
Odbornú konferenciu pripra-
vili: Nezisková organizácia 
Barbora, Bratislavský samo-
správny kraj, mesto Modra, 
Oblastná organizácia cestovné-
ho ruchu Malé Karpaty a Ústav 
turizmu, s. r. o. a finančne pod-
ujatie podporil Úrad vlády 
Slovenskej republiky v rámci 
programu Podpora regionálne-
ho rozvoja. (red, ts)

Na fotografii: Primátor Modry 
Juraj Petrakovič počas prího-
voru v úvode konferencie Geo-
park Malé Karpaty.

Rekonštrukcia „bezbolestne a rýchlo”
SPP - distribúcia plánuje v tomto roku väčšiu rekonštrukciu dis-
tribučnej siete zemného plynu v Modre. Pôjde o plynovody na 
uliciach Moyzesova-Kukučínova a Kuzmányho-Kalinčiakova. 
Mesto aktuálne koordinuje s plynármi vlastné investičné projek-
ty tak, aby obyvatelia pocítili prípadný nekomfort čo najkratšie. 

„Snažíme sa spojiť napláno-
vané investičné akcie mesta 
s prerábkami, ktoré plánujú 
plynári, aby sme urobili všet-
ko naraz. Nechceme aby sa 
potom zasahovalo do vzhľadu 
dotknutých lokalít a nenaruši-
li sa už opravené cesty,” pove-
dala v tejto súvislosti Katarína 

Ružeková Poltárska z Referá-
tu správy miestnych komuni-
kácií, evidencie a správy ma-
jetku mesta Modry. 
Mesto totiž plánuje v tom-
to roku obnovu spevnených 
povrchov, vozovky, chodní-
kov a zelene na Moyzesovej 
a Kukučínovej ulici. Vedenie 

zaviazalo SPP- distribúciu, 
aby plynovod rekonštruovali 
súbežne, prípadne po obnove 
inžinierskych sietí a podzem-
ného zatrúbeného potoka na 
Moyzesovej ulici.
Okrem plynárov, musia spo-
lupracovať aj vodári. Brati-
slavská vodárenská spoloč-
nosť v súčasnosti pripravuje 
projektovú dokumentáciu pre 
rekonštrukciu vodovodu na 
Moyzesovej ulici a časti Ku-
kučínovej ulice. Zároveň je 
v pláne rekonštrukcia kanali-

zácie na Kukučínovej ulici. 
Práce na rekonštrukcii ply-
novodu si vyžiadajú dočasnú 
zmenu organizácie dopravy, 
na ktorú budú upozorňovať 
dopravné značky.
„Veríme, že koordináciu ter-
mínov a spôsobu realizácie 
spoločných projektov s ply-
nármi aj vodármi ocenia naj-
mä obyvatelia nášho mesta. 
Záleží nám na kvalitne odve-
denej práci, ktorá sa zbytočne 
nepredlžuje, aby boli poskyto-
vané verejné služby obnove-
né čo najrýchlejšie,” uzavrela 
Katarína Ružeková Poltárska. 

Zuzana TICHÁ
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Pridajte sa aj vy!
Jarné upratovanie mesta a chotára bude 21. apríla
Jar sa začína a prebúdzajúca sa príroda nám ukazuje všet-
ko to, čo bolo počas zimných dní skryté. Keďže to nie sú iba 
krásy, pripojme sa všetci spoločne ku každoročnej myšlienke 
celomestského jarného upratovania. 

upratovanie vypukne v sobotu 
21. apríla v ranných hodinách. 
upratovať, čistiť, zbierať od-
padky, hrabať a zametať budú 
dobrovoľníci z radov občanov 
a občianskych združení. už te-
raz si rezervujte čas a pridaj-
te sa aj vy. Spoločnými silami 
urobíme znova naše mesto po 
zime krajším a príjemnejším. 
Strávime pekné chvíle v kruhu 
priateľov na čerstvom vzduchu, 
rodičia vyvetrajú deti a najmä 
všetci budeme mať dobrý po-
cit zo správnej veci. celoplošné 

upratovanie nerobíme len pre 
seba, ale pre celú komunitu a aj 
pre svoje zdravie. 
Mestský úrad vám ako zvyčaj-
ne vyjde v ústrety a na základe 
vašich požiadaviek vám poskyt-
ne vrecia na odpad a ochranné 
rukavice. V prípade, že sa plá-
nujete do upratovania zapojiť, 
telefonujte koordinátorke akcie 
pani Kristíne Čechovej z mest-
ského úradu na telefónne číslo 
0904 889 542 alebo píšte e-mail 
na kristina.cechova@msumod-
ra.sk. (red)

Na ilustračnej fotografii: Deti z našich škôl sa pravidelne zúčastňu-
jú Jarného upratovania. Na obrázku sú žiaci ZŠ Vajanského.

Pýtajte sa kompetentných!
Milí Modrania, v predchádzajúcich vydaniach MZ sme obno-
vili rubriku Vy sa pýtate - kompetentní odpovedajú. Modra 
má stále mnoho tém, ktoré si zaslúžia pozornosť, ale chýbajú 
napríklad odpovede na otázky. Spýtajte sa primátora, úradní-
kov, poslancov či zástupcov mestských spoločností. Neváhaj-
te a posielajte nám témy a otázky do redakcie, ktoré vás zau-
jímajú alebo trápia. Náš kontakt je: zvesti@mediamodra.sk. 
Postupne budeme získavať odpovede na každú z nich. Dnes 
ďakujeme za otázku pánovi Vladimírovi. 

Mesto Modra začína s reali-
záciou priechodov pre chod-
cov na Dolnej ulici. Čo však 
hlavné ťahy, cez ktoré denne 
prechádzajú naše deti? Sú 

pomerne nebezpečné, ako 
vie mesto zlepšiť túto situá-
ciu? Budú alebo nebudú na 
Dukelskej semafory?

Odpovedá Katarína Ružeko-
vá Poltárska, Referát správy 
miestnych komunikácií, evi-
dencie a správy majetku mes-
ta:
V kompetencii mesta je na-
vrhovanie a budovanie bez-
pečných priechodov cez regi-
onálne cesty. celý proces je 
pomerne komplikovaný. Mesto 
musí dať návrh na zmenu or-
ganizácie dopravy, vybudova-
nie semaforov alebo bezpeč-
ných priechodov na hlavných 
ťahoch, ktoré dopravný pro-

jektant zapracuje do projektu. 
Projekt musí následne schvá-
liť dopravný inšpektor, kto-
rý má v rozhodovacom proce-
se najväčšie slovo. Posudzuje 
opodstatnenosť navrhované-
ho dopravného riešenia. Re-
gionálne cesty Bratislava, ako 
správca regionálnej cesty č. 
II/502 nerozhodujú o doprav-
ných zmenách. Mesto Modra 
sa po realizácii už odsúhlase-
ných projektov zmeny organi-
zácie dopravy, začne venovať 
aj dopravnej situácii na Dukel-
skej ulici. Momentálne sú pred 
budovou pošty dva zvýraznené 
priechody pre chodcov. (red)

Jarný zber elektroodpadu z domácností
Mesto Modra organizuje každoročný zber elektroodpadu 
a nebezpečného odpadu z domácností. Zber sa uskutoční 
v sobotu 14. apríla v meste Modra, v historickej časti Krá-
ľová a v rekreačnej oblasti Harmónia. Odvážať sa budú 
všetky druhy elektroodpadov, batérie a akumulátory, žia-
rivky aj použité jedlé oleje z domácností.

V meste Modra a v historickej 
časti Kráľová bude prebiehať 
adresný zvoz elektroodpadu 
z domácností. Každý obyva-
teľ, ktorý má záujem o od-
voz, nahlási svoju požiadavku 

v Kancelárii prvého kontaktu 
na tel. č. 033/6908 333 alebo 
e-mailom na dana.janosova@
msumodra.sk. Odber nahláse-
ného odpadu sa uskutoční od 
8.00 - 14.00 h. Pripomíname, 

že pracovníci prevezmú elek-
trospotrebiče priamo pri vo-
zidle a tieto naložia na korbu 
vozidla. Manipuláciu s elek-
trospotrebičmi a ich znesenie 
k vozidlu si musia obyvatelia 
zabezpečiť sami. Použité jed-
lé oleje je potrebné odovzdať 
v riadne uzatvorenej plastovej 
fľaši.
V rekreačnej oblasti Harmó-
nia môžete odpad zhromaždiť 
do 9. hodiny na mestom Mod-

ra vyhradenom a označenom 
mieste pod autobusovou za-
stávkou. Nezabudnime, že je 
prísne zakázané vyložené elek-
trospotrebiče rozoberať a vy-
krádať.
Všetky podrobnejšie informá-
cie rada poskytne pani Kristína 
Čechová z mestského úradu, 
kontakt: 033/6908 304, kris-
tina.cechova@msumodra.sk 
alebo Odpadová linka mesta 
0904 889 542. (kč, red)
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Podávanie žiadostí do materských škôl
Pre školský rok 2018/2019 bude riaditeľstvo materských škôl 
v meste Modra (MŠ SNP, MŠ Kalinčiakova a MŠ Sládkovi-
čova) prijímať žiadosti na pobyt dieťaťa do materských škôl 
v stredu 25. apríla 2018 v čase od 8.00 do 16.00 h.

Prijímanie žiadostí do mater-
ských škôl (zápis detí do ma-
terských škôl) sa koná v súla-
de so zákonom č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých záko-
nov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 
Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. 
z. o materských školách v zne-
ní vyhlášky Ministerstva škol-
stva Slovenskej republiky č. 
308/2009 Z. z. s odkazom na 
ust. § 59 zákona č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Prevzatá môže byť 
iba kompletne vyplnená žiadosť 
vrátane potvrdenia od pediatra. 

Zákonný zástupca je povinný 
pri zápise predložiť: písom-
nú žiadosť na prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie. 
Žiadosť musí obsahovať potvr-
denie o zdravotnom stave die-
ťaťa, na nahliadnutie originál 
rodného listu dieťaťa, zákonní 
zástupcovia dieťaťa predložia 
doklad o svojom trvalom po-
byte, platný OP na nahliadnu-
tie v zmysle § 2 ods. 4 Dodat-
ku č. 2 k VZN č. 5/2012 Mesta 
Modry. Ak má dieťa špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potre-
by, predloží zákonný zástupca 
aj vyjadrenie príslušného za-
riadenie výchovného poraden-
stva a prevencie. Podľa ust. § 

3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 
306/2008 Z.z. o materskej ško-
le prednostne sa prijímajú de-
ti, ktoré dovŕšili piaty rok veku 
k 31. 8. 2018, deti s odloženou 
povinnou školskou dochádz-
kou a deti s dodatočne odlo-
ženou povinnou školskou do-
chádzkou.
Radi vám poradíme na mest-
skom úrade, kontakt: Micha-
ela Galovičová, 033/6908 
314, michaela.galovicova@
msumodra.sk alebo sa môže-
te informovať ohľadom zápisu 
u riaditeliek materských škôl. 
formuláre žiadosti, podmienky 
prijímania a ostatné informácie 
sú k dispozícii v materských 
školách a na web stránkach 
jednotlivých MŠ: www.mater-
skaskolamodra.sk, www.mska-
linciakova.sk a www.msslad-
kovicova13.sk. (gal, red)

Zápis nových školákov do ZŠ
Tohtoročný zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Modry pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 
v dňoch 18. a 19. apríla 2018 v čase od 14.00 do 18.00 h v jednot-
livých základných školách. Predtým však môžete navštíviť a po-
znať jednotlivé školy počas Dňa otvorených dverí, ktoré sa budú 
konať nasledovne: v Základnej škole Ľ. Štúra, Komenského 1/A 
- 10. apríla 2018 od 8.00 - 18.00 h a v Základnej škole Vajanské-
ho 93 - 5. apríla 2018 od 9.00 - 18.00 h.

Zápis sa uskutoční v súlade 
so zákonom č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zá-
konov, zákonom č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdeláva-
ní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 
vyhlášky Ministerstva škol-
stva Slovenskej republiky č. 
320/2008 Z. z. o základnej ško-
le v znení vyhlášky č. 224/2011 
Z. z. a v súlade so všeobecne 
záväzným nariadením (VZN) 
č. 7/2015 o určení miesta, času 
a bližších podrobnostiach zápi-
su dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základ-
ných školách. 
Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 
2018 dosiahne vek šesť rokov, 

musí zákonný zástupca prihlá-
siť na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. 
Nedodržanie tejto povinnos-
ti je postihnuteľné podľa § 37 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. Oso-
bitný spôsob plnenia povinnej 
školskej dochádzky napr. štú-
dium v zahraničí, individuálne 
vzdelávanie a iné sa riadi § 23 
až § 26 zákona 245/2008 Z. z. 
V tomto prípade sa musí zákon-
ný zástupca dostaviť s dieťa-
ťom riadne na zápis. O povolení 
osobitného spôsobu plnenia po-
vinnej školskej dochádzky roz-
hodne riaditeľ školy, do ktorej 
bol žiak prijatý na základe žia-
dosti zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca v súlade 
so školským zákonom je po-
vinný pri zápise uviesť: meno 
a priezvisko dieťaťa, dátum 
narodenia, rodné číslo, miesto 
narodenia, národnosť, štát-
ne občianstvo, trvalé bydlisko 
dieťaťa, meno a priezvisko zá-
konných zástupcov, adresa za-
mestnávateľa, trvalé bydlisko 
zákonných zástupcov.
Pri zápise je dôležité predložiť: 
občiansky preukaz zákonného 
zástupcu, rodný list dieťaťa, 
v prípade zdravotne postihnu-
tého dieťaťa aj doklad o jeho 
zdravotnom postihnutí, pokiaľ 
sa nedostavia na zápis dieťaťa 
do základnej školy obaja zá-
konní zástupcovia, potrebuje 
jeden zo zákonných zástupcov 
dieťaťa informovaný súhlas 
druhého zákonného zástupcu 
dieťaťa (rodiča), že dieťa mô-
že navštevovať danú školu. (V 
prípade nesúhlasu oboch rodi-
čov na zápis dieťaťa do základ-
nej školy je potrebné rozhod-
nutie súdu na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v súlade 
s § 35 zákona 36/2005 Zákon 

o rodine a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). 
Bližšie informácie k zápisu 
dieťaťa do základnej školy sú 
na web stránkach jednotlivých 
škôl: ZŠ Ľudovíta Štúra: www.
zslsmo.edupage.org a ZŠ Va-
janského: www.zsvajanskeho-
modra.sk.
 (gal, red)

Druhé 
miesto pre 

gymnazistov
Zlepšenie stavu v meste, obci či 
regióne, nové environmentálne 
riešenia, podpora gastronómie či 
rekonštrukcie pamiatok - to bo-
li hlavné témy 25 projektov štu-
dentov stredných škôl z celého 
Slovenska, s ktorými sa prihlásili 
do už tradičnej súťaže Úradu vlá-
dy SR Roadshow 2017. Projek-
ty hodnotila deväťčlenná odbor-
ná komisia zložená zo zástupcov 
Úradu vlády SR. 
Pri hodnotení prihliadali na vý-
znam projektu pre ten-ktorý re-
gión, kreativitu a inovatívnosť, 
ale aj na jeho formálnu správnosť. 
S veľkým potešením sme prijali 
správu, že na druhom mieste sa 
umiestnil projekt našich študentov 
- Zvýšenie kvality prírodovedné-
ho vzdelávania formou zážitko-
vého učenia a vybudovanie cen-
tra ornitoterapie v regióne Malých 
Karpát - falcon so 167 bodmi. 
Tím „Wings - Sokoli“ tvorili štu-
denti septimy - Alexandra Lipta-
jová, Diana Moravčíková, Adam 
Porkert a ema Nováková. Štu-
denti sa zamerali na zabezpečenie 
modernizácie učební pre prírodo-
vedné vzdelávanie. V spoluprá-
ci so sokoliarskym dvorom Astur 
by chceli sprevádzkovať centrum 
ornitoterapie na hrade Červený 
Kameň. V súťaži bude odmene-
ná škola, ktorú tím reprezentoval, 
a to učebnými pomôckami pod-
ľa vlastného výberu v hodnote 
8000 €. Pre študentov sú priprave-
né hodnotné ceny - videokamery. 
Vyhlásenie výsledkov so slávnost-
ným odovzdávaním cien sa usku-
toční na Úrade vlády SR. Z úspe-
chu našich študentov sa veľmi 
tešíme.

Alena ONDREJKOVIČOVÁ, 
Gymnázium K. Štúra Modra
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Novinky zo Štúrovej školy
Lyžiarsky kurz Winter 

park Martinky
Lyžiarsky kurz absolvovalo 
45 žiakov siedmeho a ôsmeho 
ročníka v ideálnych snehových 
podmienkach. Začiatočníci 
zvládli základy lyžovania, po-
kročilejší sa zdokonalili vďaka 
profesionálnym inštruktorom 
fatraski a inštruktorovi lyžo-
vania, nášmu bývalému žiako-
vi, Michalovi uváčkovi. Pe-
dagogický dozor nad žiakmi 
mali Naďa Kovárová, Miriam 
Brunovská a Vladimíra Píšo-
vá. ubytovanie a strava v Hote-
li Martinské hole opäť neskla-
mali, personál hotela bol veľmi 
milý, priateľský a ochotný. Po-
čas večerov bol pre žiakov pri-
pravený program, zábavné 
a športové súťaže. Okrem to-
ho žiaci absolvovali prednášku 
o Bielom kódexe, ktorú viedol 
inštruktor lyžovania Michal 
uváček. Tento rok sme mali 
opäť po roku štátnu kontrolu 
z Regionálneho úradu verej-

ného zdravotníctva z Martina, 
v ktorej naša škola už po druhý-
krát obstála na 100 percent.
Vyhodnotenie pretekov:
1. miesto - Laura Gavorníková, 
filip Tománek, Martin Miko-
lovič, 2. miesto - Kristián Ma-
cháček, Martin Kováč, eliš-
ka Kráľová, 3. miesto - Andrej 
Mosnák, Matej Socháň, Dorota 
ferancová, 4. miesto - David 
Peško, Ján Kaľavský, Michae-
la Nemcová, 5. miesto - Matúš 
Hrubša, ela Macháčková, Nina 
faktorová
Najlepší čas v pretekoch:
1. miesto - Laura Gavorníková, 
2. miesto - Kristián Macháček, 
3. miesto - filip Tománek

Energia zblízka
To, že aj veda vie byť zábav-
ná a zaujímavá dokázala žia-
kom ôsmeho a deviateho roční-
ka putovná výstava o elektrine 
a energii. cieľom výstavy, kto-
rú podporujú Západoslovenská 
energetika, a.s. a centrum en-

vironmentálnej a etickej výcho-
vy Živica, je vzbudiť u žiakov 
2. stupňa ZŠ záujem o  proble-
matiku elektriny a energetiky 
a priblížiť im interaktívnou for-
mou tému elektrickej energie. 
Žiaci merali rôzne fyzikálne 
veličiny ako napríklad elektric-
ké napätie, vypĺňali pracovné 
listy súvisiace s robotmi, kde sa 
dozvedeli ako fungujú jednodu-
ché elektrické obvody, následne 
odohrali v ringu medzi sebou 

súboj. Nakoniec si overili ve-
domosti o elektrine aj v kvíze, 
ktorý hrali vo virtuálnej realite. 
Žiaci navštívili aj mobilné pla-
netárium, v ktorom sa dozve-
deli informácie o vesmíre a ná-
sledne im lektor odpovedal na 
otázky. Táto výstava sa žiakom 
veľmi páčila a vďaka vlastnej 
skúsenosti s rôznymi pokusmi 
si určite odniesli aj kopec vedo-
mostí. Mária SETNICKÁ

Na fotografii: Momentka 
z tohtoročného lyžiarskeho vý-
cviku žiakov ZŠ Ľ. Štúra.

Zo života ZŠ Vajanského
Hviezdoslav opäť 
zavítal aj k nám

V našej škole na Vajanského sa 
nedávno uskutočnilo školské 
kolo Hviezdoslavovho Kubí-
na, do ktorého postúpili najlep-
ší žiaci z triednych kôl. Súťažilo 
sa v dvoch kategóriách - mladší 
a starší žiaci. Prvú kategóriu tvo-
rili deti z piateho a šiesteho roč-
níka a v druhej kategórii boli za-

stúpené siedme, ôsme a deviate 
ročníky. Všetky súťažiace deti sa 
predviedli v plnej paráde. Počú-
vali sme umelecké prednesy sú-
časných autorov, ale aj básnikov 
z dávnejšej doby a nechali sme sa 
unášať na vlnách poézie a prózy. 
Deti si atmosféru užívali a vede-
li oceniť aj prednes spolužiakov. 
Zvíťaziť však mohli iba tí najlep-
ší. V kategórii 5. a 6. ročník zís-

kali 1. miesto žiaci elian Maász 
- prednes prózy a Karolína Jura-
nová - prednes poézie. V kategó-
rii starších žiakov 7. - 9. ročník 
sa na 1. mieste v prednese poé-
zie umiestnila Veronika Dobro-
vodská a v prednese prózy em-
ma Šuplatová. Deťom srdečne 
blahoželáme a želáme veľa úspe-
chov aj v okresnom kole. 

Návšteva umelca 
v školskom klube

V utorok 20. 2. sme v ŠKD Ka-
marát privítali netradič-
nú návštevu, všestranného 
umelca Pavla Šimu-Juríč-
ka. V hodinovej besede de-
ťom porozprával zážitky 
z detstva, spomínal na ume-
lecké začiatky, ale aj svoju 
súčasnú tvorbu. Zoznámil 
nás s niektorými výtvarný-
mi technikami a vysvetlil 
nám, ako ich správne po-
užívať. Deti sa aktívne za-
pájali do diskusie. Okrem 
umenia sa rozprávalo aj 
o Johannovi Guttenbergo-
vi a kníhtlači, o výstavách 

doma aj v zahraničí. Po diskusii 
sa dlho očakávané premenilo na 
skutočnosť a pán Šima- Juríček 
začal maľovať. Zvolil si techniku 
akvarel, vysvetlil deťom, že cho-
dieva maľovať von do prírody, 
ale nám maľoval podľa fotogra-
fie, aby sme mohli porovnávať 
dielo s reálnym obrazom. Postup-
ne sa na výkrese začala črtať naša 
krásna Modra. Ako pán Šima-Ju-
ríček maľoval, ukazoval deťom 
postupne svoje dielo a vysvetľo-
val. Po každej ukážke sa triedou 
ozývalo hlasné „wow“. Deti boli 
nadšené a výsledné dielo odme-
nili spoločným potleskom. Na 
pamiatku z besedy si každé dieťa 
odnieslo darček-grafiku vytvore-
nú a podpísanú autorom. Ďaku-
jeme pánovi Pavlovi Šima- Ju-
ríčkovi za zaujímavú besedu a za 
čas, ktorý nám venoval. 

Beáta RAMPÁKOVÁ 
a Katarína KUČEROVÁ

Na fotografii: Časť z ocenených 
detí, ktoré boli úspešné v škol-
skom kole Hviezdoslavov Kubín 
v ZŠ Vajanského.
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MŠ na Kalinčiakovej ulici má päťdesiat
Materská škola na Kalinčiakovej ulici v Modre si v týchto dňoch 
pripomína päťdesiat rokov od otvorenia. Je symbolické, že škôl-
ku otvárali na bývalom hádzanárskom ihrisku pri Pedagogickej 
škole v Modre. Tu vyrastala generácia športovcov, ktorí v Mod-
re položili základy najúspešnejšiemu športu v meste. Materskú 
škôlku otvárali otcovia mesta za účasti rodičov. Bol medzi nimi 
i obľúbený stredoškolský profesor Ivan Minárik i dlhoročná ria-
diteľka škôlky Dorota Hanulová a ďalší, ktorí spoločne vtedy 
slávnostne prestrihli pásku pri otvorení.

Súčasný kolektív MŠ na Kalin-
čiakovej ulici si 2. marca pozval 
do svojich tried aj učiteľky, ktoré 
boli pri zrode škôlky. Spomínali, 
ako koncom februára 1968 po-
čas „obrodnej jari“ už dva týžd-
ne pred otvorením čistili materskú 
školu od vápna i malty, aby pripra-
vili pekné prostredie malým škôl-
karom. Priestory dvora na hranie 
i múdre riešenie MŠ, kde kaž-
dá veková skupina detí má svoj 
samostatný vchod, svoju šatňu, 

umyváreň i herňu bolo ideálne. Od 
samého začiatku tu pracovali uči-
teľky, ktoré milovali svoju prácu, 
s láskou a zodpovednosťou pristu-
povali k deťom. Poslanie učiteľky 
materskej školy patrí určite k tým 
najkrajším. celé dni sa tu môžu 
deti hrať, spievať, prednášať ver-
šíky, riekanky, či pani učiteľky 
čítať rozprávky deťom. Práca to 
bola radostná, náročná i napriek 
tomu, že od samého začiatku v ná-
plni práce učiteliek je i priebežná 

prax žiačok Pedagogickej školy. 
Beseda pri príležitosti narodenín 
bola bohatá i plodná. Súčasná ria-
diteľka Mgr. Lucia Turčinová ho-
vorila o výchove detí a predstavila 
pekne vyzdobené triedy. Obľúbe-
ná riaditeľka ema Bartošová, spo-
mínala na roky strávené v škôlke. 
Posedenie bolo srdečné a priateľ-

ské. Pri odchode zaželali učiteľky 
svojim nástupkyniam do ďalších 
rokov veľa radostných a pekných 
dní pri práci s malými škôlkarmi.

František MACH, 
Matik Modra

Na fotografii: Riaditeľka MŠ Lu-
cia Turčinová sa počas oslavy pri-
hovorila pedagogickým i nepeda-
gogickým pracovníkom školy.

Županom ocenení stredoškoláci
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba 
ocenil najúspešnejších a najaktívnejších študentov župných 
škôl. Z každej školy v pôsobnosti BSK riaditelia navrhli jed-
ného žiaka, ktorý má mimoriadne výsledky a vyniká spomedzi 
ostatných. Takto sa medzi 55-timi ocitli aj dva mladí chlapci 
a jedna slečna z modranských škôl. 

Župan Juraj Droba sa so študen-
tami osobne stretol, odovzdal 
im ocenenie a darček a pozval 
ich na spoločný obed. Žiaci do-
stali čestné uznanie predsedu 

BSK a poukaz na nákup kníh 
v hodnote 50 eur. Župan sa vy-
jadril, že si dal záväzok jeden 
deň v týždni navštíviť aspoň 
jednu školu, kde rád podiskutu-

je s vedením školy a pedagóg-
mi.
Z Modry boli županom ocene-
ní traja študenti stredných škôl:
Alexandra Süttöová (v strede), 
prváčka zo Strednej odbornej 
školy pedagogickej; Ján Janušík 
(na fotografii vpravo), Stredná 
odborná škola vinársko-ovoci-
nárska, maturant v odbore so-
meliérstvo; Richard Nemčovič 
(na foto vľavo), Gymnázium 

Karola Štúra v Modre, študent 
oktávy
Študenti sú vďaka svojimi štu-
dijným výsledkom, kreativi-
te a neúnavnej snahe pekným 
príkladom pre svojich spolu-
žiakov. Z reprezentácie škôl sa 
tešia riaditelia, učitelia i rodičia 
týchto mladých ľudí. Aj my im 
srdečne blahoželáme!

(red)
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List redakcii

Ako som prežila MDŽ alebo 
moje spomienky na vašu Modru
Ôsmy marec 2018, štvrtok, bol ako si ho pamätáme „sviatkom 
MDŽ“ (Medzinárodný deň žien). Mladí a deti nech si to kliknú na 
internete a uvidia, kde tento sviatok vznikol. Posledné dni sú „u 
nás, v médiách“ hektické. Síce ja nepozerám TV, počúvam len roz-
hlas a aj to prepínam na Lumen alebo viackrát aj na Rádio Modra. 
Tak to bolo i v toto ráno pri raňajšej dôchodcovskej káve o 6.30. 

Pustila som rádioprijímač, je 
MDŽ, tak hádam oslovia všetky 
ženy, dievčatá, slečny, babky... 
áno v rádiách si spomenuli, no 
vzápätí sa vrátili k tým prekárač-
kám pánov, ktorí za tie peniaze, 
čo za svoju činnosť dostanú, by 
mali byť hádam aj slušnejší. Ale 
tu už som odbočila od toho, čo 
som chcela spomenúť a pochvá-
liť. chcem vysloviť vďaku Rádiu 
Modra. A prečo? Nie som Mod-
ranka. Ale toto rádio počúvam 
rada. Prečo? Dozviem sa vždy 
správy a pozvánky z mesta, o kul-
túre, športe, múzeu, knižnici, dô-
chodcoch, o akciách sprievodcov, 
divadlá a iné. Toto všetko sa do-
zvedám aj od vás, z Modry. A tak 

i dnes (8. 3.) v pokoji, pri ľudovej 
hudbe som si dopila kávu. Do obe-
da mi rádio hralo popri varení, a ja 
som si spomenula na moju mamu 
a varila som „slepačí paprikáš ze 
šmíkancama (halušky)“. Medzi-
tým som sa dozvedela o akciách 
pre dôchodcov, o prednáške, ako 
na vaše či naše deti alebo o náv-
števe pani etnologičky Nádaskej. 
A čo sa priznám, najviac ma za-
ujal oznam o otvorení vášho zre-
konštruovaného kina. Počúvam 
a spomínam... Bolo to v roku 
1963. Bola jar. So staršou sestrou 
sme šli na návštevu ku kamarátke. 
Oni sa rozprávali a ja som sa ba-
vila s jej mladšou dcérou. Spýta-
la sa ma či nejdem s ňou do kina, 

vraj premietajú film so známymi 
spevákmi „Kdyby tisíc klarine-
tú“. Vtedy vaše kino bolo nové, 
priestranné, širokouhlá obrazov-
ka, teplučko, veľa mladých ľudí. 
Sedeli sme v strede asi v treťom 
rade. cítila som sa ako Marienka 
v ríši snov... u nás v dedine bo-
lo tiež kino, ale tam boli lavičky 
drevené a kúrilo sa v kachliach 
uhlím. Preto tento zážitok bol pre 
mňa veľkým. Dnes obnovenému 
kinu v Modre prajem veľa náv-
števníkov, veľa kvalitných filmov. 
Od vtedajšej prvej mojej návštevy 
ubehlo už 55 rokov a ja sa teším, 
že vaše kino opäť navštívim. už 
teraz ďakujem! 
ešte raz veľká vďaka aj Rádiu 
Modra, za pokojný a pohodový, 
pre mňa vždy sviatočný deň, za 
bezstresové vstupy, za hudbu od 
ľudovej (krásne pesničky v poda-
ní detí!), country aj džez. 

Mária SKLÁROVÁ 
zo Šenkvíc

Blues & Folk Festival Kráľová 2018
20. apríl o 19.00 v KD
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality v spo-
lupráci s dobrovoľníkmi z Kráľovej a Mestom Modra pri-
pravujú už 3. ročník festivalu, ktorý dostal názov Blues & 
Folk Festival Kráľová 2018. 

Zámerom projektu je každoroč-
ne ponúknuť verejnosti kvalitné 
umenie v kontraste s komerčnou 
produkciou, priniesť miestnej 
komunite nedostupných, resp. 
málo dostupných interpretov 
a poskytnúť priestor interpre-
tom menšinových umeleckých 
žánrov. Inovatívny širokospek-
trálny záber festivalu je určený 
návštevníkom, ktorí neobľubu-
jú masový konzum a opozerané 
a opočúvané klišé. Tento ročník 
poctia svojou návštevou legen-
dy československej hudobnej 
scény Vladimír Merta a huslista 
Jan Hrubý s kapelou, Juraj Du-
ra Turtev a erich „Boboš“ Pro-
cházka duo a Ján Ponka Duban. 

Nemenej dôležitým posolstvom 
podujatia je potreba odstraňo-
vania bariér medzi intaktnou 
populáciou a zdravot-
ne znevýhodnenými či 
potreba upozorňova-
nia na devastáciu život-
ného prostredia. A tak 
program podujatia obo-
hatia v tomto roku aj 
sprievodné akcie - pre-
mietanie filmu s envi-
ronmentálnou tematikou 
a prezentácia výrobkov 
klientov DSS a ZPB 
Merema (keramika, 
maľba, drotárstvo, ručne 
vyrobené mydlá a suše-
né bylinky). 

Významnou nadstavbou a filo-
zofiou tohto projektu je zhro-
maždiť finančné prostriedky 
a poskytnúť ich hendikepova-
ným spoluobčanom prostredníc-
tvom Nadácie pre človeka v nú-
dzi a prevenciu kriminality. 
festival je totiž organizovaný na 

princípe dobrovoľníctva (všetci 
členovia organizačného výbo-
ru sú dobrovoľníkmi) s cieľom 
oživiť a spestriť kultúrny a spo-
ločenský život v našom meste.
A na záver to najdôležitejšie: 
Blues folk festival Kráľová 
2018 sa bude konať 20. apríla 
o 17,00 h. 2018 v Kultúrnom 
dome v Modre-Kráľovej. Sr-
dečne vás všetkých pozývame. 

(jpd)

Piata 
konferencia 
mediátorov

Modra bude opäť hostiť vý-
znamnú odbornú konferenciu 
mediátorov Slovenska. V ter-
míne trinásteho až štrnásteho 
apríla 2018 sa toto podujatie 
uskutoční v hoteli Sebastian. 
cieľom stretnutia odborníkov 
bude predstaviť mediáciu ako 
metódu alebo profesiu, kde 
sa otvára priestor na uplatne-
ne mimosúdneho riešenia spo-
rov z rôznych aspektov. Medzi 
hlavnými témami diskusných 
príspevkov bude využitie me-
diácie ako metódy mimosúd-
neho riešenia sporov, mediácia 
ako profesia a limity mediácie 
v spolupráci s notármi, advo-
kátmi a orgánmi verejnej moci, 
mediácia ako metóda v práci 
úradov sociálno-právnej ochra-
ny mediácia v trestnom práve, 
vývoj mediácie ako metódy 
a profesia mediátora v zahrani-
čí. (red)
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Darujte percentá zo svojej dane
Vaše peniaze pomôžu konkrétnemu subjektu
Aj v tomto roku má každý z nás možnosť pomôcť dobrej ve-
ci. Práve teraz je to obdobie, kedy môžete tak, ako každoroč-
ne, darovať percentá zo svojej dane konkrétnym občianskym 
združeniam. Im to veľmi pomôže a vaše peniaze neskončia iba 
v štátnom rozpočte. A ako na to? Nie je to vôbec zložité. Združe-
ní, ktoré sa uchádzajú o vašu pomoc je v Modre 48. Ich menný 
zoznam spolu so všetkými potrebnými údajmi nájdete v predo-
šlom vydaní MZ alebo na stránke www.notar.sk.

Ste zamestnanec?
Požiadajte svojho zamestnávate-
ľa o tlačivo s názvom Potvrde-
nie o zaplatení dane. Vyplňte Vy-
hlásenie o poukázaní % z dane, 
kde uvediete svoje meno, rodné 
číslo, bydlisko, sumu zodpove-
dajúcu % zaplatenej dane, úda-
je o prijímateľovi a pošlite ho 
spolu s potvrdením do 30. aprí-
la 2017 na daňový úrad. Ak ste 

v minulom roku pracovali aspoň 
40 hodín ako dobrovoľníci, mô-
žete venovať až 3 % z dane. 

Ste právnickou 
osobou? 

Vyberte si prijímateľa zo Zo-
znamu prijímateľov na rok 
2018. Môžete poukázať 1 % 
resp. 2 % z dane aj viacerým 
prijímateľom, minimálna výška 

v prospech jedného prijímateľa 
je 8 eur. Vypočítajte si svoje 1 
% alebo 2 % z dane z príjmov 
právnickej osoby - to je maxi-
málna suma, ktorú môžete po-
ukázať v prospech prijímateľa/
prijímateľov, poukázať môžete 
aj menej ako 1 % resp. 2 % mu-
sí však byť splnená podmien-
ka minimálne 8 eur na jedné-
ho prijímateľa. Poukázať 1 % 
z dane môžete ak ste právnic-
ká osoba (firma), ktorá v roku 
2017 až do termínu na podanie 
daňového priznania a zaplate-
nie dane v roku 2018 (zvyčaj-
ne do 31. marca) nedarovala fi-
nancie vo výške minimálne 0,5 
% z dane na verejnoprospešný 
účel (aj inej organizácii, nemusí 

byť iba prijímateľovi). Pouká-
zať 2 % z dane môžete ak ste 
právnická osoba (firma), kto-
rá v roku 2017 až do termínu 
na podanie daňového priznania 
a zaplatenie dane v roku 2018 
darovala financie vo výške mi-
nimálne 0,5 % z dane na verej-
noprospešný účel. V daňovom 
priznaní pre právnické osoby - 
časť IV. sú už uvedené kolónky 
na poukázanie 1 % (2 %) z dane 
v prospech 1 prijímateľa. 

Pozor zmena!
Nezabudnite, že nesmiete mať 
nedoplatok na dani. Pozor! IČO 
prijímateľa po novom však mu-
sí byť pri vypisovaní zarovna-
né smerom vpravo. Číslo účtu 
nepotrebujete, pretože peniaze 
priamo na účty združení posiela 
daňový úrad v lehote do 90 dní.

(red)

Percento z dane príjmu darujem sebe
Spoločne robíme náš región výnimočným
Aj v roku 2018 má množstvo pracujúcich ľudí možnosť jed-
noduchým krokom poukázať časť svojich daní tretiemu sek-
toru a podporiť činnosť neziskových organizácií. Ako však 
docieliť, aby tieto peniaze nevyšli nazmar? Alebo ešte lepšie, 
aby som ich ako darca mohol použiť v prospech samého seba? 

Tieto možno sebecky znejúce 
otázky však predsa len v sebe 
nesú veľký rozmer dobročinnos-
ti a filantropie. Investovať svoje 
čiastky dane neziskovým orga-
nizáciám pôsobiacim v oblasti, 
kde žijem, automaticky dopo-
môže k rozvoju a zlepšeniu kva-
lity života tohto miesta. Života 
nás všetkých obyvateľov a te-
da priamo ovplyvnia každého 
z nás. Prosperujúci región priná-
ša „svojím miestnym“ množstvo 
výhod, dáva im nové príležitos-
ti a pomáha im rásť. Malokar-
patskí obyvatelia majú na výber 
z desiatok občianskych združení, 
neziskových organizácií, či ko-
munitnej nadácie. „Veľmi sa mi 
zapáčila myšlienka podporovať 
drobné komunitné aktivity pria-
mo v malokarpatskom regióne... 
Spájajú a pomáhajú vytvárať 
lepšie vzťahy medzi ľuďmi v blíz-
kom okolí.” hovorí podnikateľ 
Ing. Jozef Tomaškovič. 
Je isté, že na filantropiu a dobro-

voľníctvo nie je nikdy priskoro. 
Podporiť lokálne aktivity môže-
te nielen ako fyzická, ale aj práv-
nická osoba. Všetky potrebné 
informácie nájdete na www.roz-
hodni.sk, alebo na stránke nadá-
cie www.revia.sk, ktorej hlav-
ná činnosť spočíva v podpore 
množstva regionálnych projek-
tov z rôznych oblastí, či podpo-
re ľudí vo všetkých vekových 
kategóriách. „Veľmi sa teším, že 

existuje takáto možnosť a viem, 
že darovať príspevok Nadácii 
Revia znamená, že sa dostane na 
úrodnú pôdu.” teší sa s nami An-
drea Janošková. 
Nech už sa rozhodnete pre ko-
hokoľvek, nezabudnite na svo-
je právo pomôcť sebe aj iným. 
„Percentá umožňujú použiť časť 
daní, teda peňazí určených štátu-
…v prospech ľudí v treťom sekto-
re. Tí ich použijú tam, kde to štát 
dlhodobo nezvláda. Úžasný po-
cit využiť to a večná škoda nevy-
užiť.” dodáva predseda správnej 
rady Nadácie Revia, Ing. Peter 
Huňor. Lucia FINKOVÁ,

Nadácia Revia
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Distribúcia MZ
Milí čitatelia Modranských 
zvestí, v minulom vydaní sme 
vás informovali o tom, ako fun-
guje distribúcia MZ. Aj napriek 
uvedenému sa vyskytlo niekoľ-
ko prípadov kedy sme mali na-
hlásené nedoručenie novín do 
vašej poštovej schránky. Takúto 
situáciu vždy samozrejme pre-
veríme. Preto vás prosíme, in-
formujte nás na nasledovných 
kontaktoch redakcie: tel. 0911 
999 784, e-mail: zvesti@media-
modra.sk alebo správa na face-
bookovom profile Modranské 
zvesti – oficiálny fB profil. 
Modranské zvesti vychádzajú 
vždy v stanovený piatok, týždeň 
po redakčnej uzávierke. Distri-
búcia trvá cestou Slovenskej 
pošty do 4 pracovných dní. Pro-
síme vás preto o strpenie, poč-
kajte si na svoje noviny, ktoré 
vám budú doručené. MZ vždy 
nájdete vo svojej, menom riad-
ne označenej poštovej schrán-
ke, na sekretariáte Mestského 
úradu Modra na Dukelskej ulici 
a v Kancelárii prvého kontak-
tu na Štúrovej ulici. Prípadne 
na vyžiadanie priamo v redak-
cii MZ na Sokolskej 8. ešte raz 
vám ďakujeme za porozumenie. 
Nezabudnite sa nám ozvať, ak 
sa k vám výtlačok MZ nedostal!

Vaša redakcia MZ
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Dôchodcovia na výstave orchideí
Dňa ôsmeho marca 2018 sa 
dvadsať osem členov mod-
ranskej Jednoty dôchodcov 
Slovenska vybralo na výsta-
vu orchideí do skleníkov Poľ-
nohospodárskej univerzity 
v Nitre. Z Modry sme vyštar-
tovali sprevádzaní zamračenou 
oblohou. V Nitre sme si pre-
zreli vo dvoch skleníkoch krá-
su orchideí. Spoznali sme aj 
iné druhy, než tie, ktoré je bež-
ne dostať kúpiť v obchodných 
reťazcoch. Naša sprievodkyňa 

nám predstavila výsledok de-
saťročnej práce tamojších pes-
tovateľov - celkom nový druh 
orchidey. Zatiaľ je možné ju vi-
dieť iba v Nitre. Po prehliadke 
smerovali naše kroky na pešiu 
zónu v Nitre. To už nás spre-
vádzalo krásne slniečko. V po-
poludňajších hodinách sme sa 
s pocitom príjemne stráveného 
dňa vrátili domov.

Oľga FALÁTOVÁ, 
JDS Modra

Jarná migrácia chránených živočíchov
V tomto období sa začína jar-
ná migrácia žiab - zákonom 
chránených živočíchov, ktorá 
býva často veľmi krátka, do-
konca len niekoľkohodinová. 
V sobotu 17. marca dopoludnia 

opäť priložili ruku k dielu čle-
novia modranského Skautské-
ho oddielu pod vedením Pavla 
fandáka a pracovníkov chrá-
nenej krajinnej oblasti Malé 
Karpaty a budovali plastové 

zábrany pozdĺž cesty pri vod-
nej nádrži v Modre-Harmónii. 
Tie budú slúžiť na zabránenie 
presunu žiab pri migrácii, pre-
tože v tomto úseku dochádza 
k ich častým úhynom na vo-

zovke. cHKO Malé Karpaty 
a skauti budú zachytené žaby, 
ropuchy a skokanov, násled-
ne prenášať na opačnú stra-
nu cesty do vodnej plochy.  
S ohľadom na ochranu prírody 
buďte v danom úseku opatrní 
a pri prejazde spomaľte.
 (red)

Podvodníci vymýšľajú stále nové praktiky
V súvislosti s trestnou činnosťou páchanou na senioroch, 
keď podvodníci využívajú rôzne zámienky, vymýšľajú rôz-
ne legendy, aby sa ľsťou dostali k usporeným peniazom, by 
chcela polícia Slovenskej republiky upozorniť starších ob-
čanov, ako aj ich rodinných príslušníkov na prípady, ktoré 
sa vyskytli v poslednom období.

Páchateľ zatelefonuje senioro-
vi domov, predstaví sa ako le-
kár a požaduje finančnú hoto-
vosť s tým, že príbuzný seniora 
(napr. syn) je hospitalizovaný 
v nemocnici po ťažkej doprav-
nej nehode, ktorú zapríčinil 
a pri ktorej bolo zranené aj die-

ťa z druhého vozidla. uvedie, 
že preto volá on, lebo príbuzný 
seniora je v šoku a nemôže roz-
právať. Pričom žiada nemalú 
finančnú hotovosť s odôvodne-
ním, že po zaslaní sumy nebude 
posádka druhého vozidla riešiť 
nehodu cestou polície. Dohod-

ne sa so seniorom na zaslaní 
finančnej hotovosti cez poštu 
alebo banku na účet, pričom do 
poznámky žiada uviesť „sva-
dobný dar“. 
Predmetná trestná činnosť pá-
chaná na senioroch je vysoko 
latentná a závažná. Senior až po 
určitom čase zistí, že bol pod-
vedený. Polícia v týchto prípa-
doch disponuje minimálnymi 
informáciami o páchateľovi a o 
skutku sa dozvie s odstupom 
času, čo spôsobuje obtiažnosť 
pri dokumentovaní a vyšetrova-

ní predmetného skutku. Našou 
snahou je využiť všetky pros-
triedky, ktoré môžu napomôcť 
k objasneniu tejto trestnej čin-
nosti ako aj z hľadiska preven-
cie takýmto prípadom predchá-
dzať a prispieť k zníženiu počtu 
ďalších podvedených seniorov. 
V prípade akéhokoľvek poznat-
ku kontaktujte políciu na zná-
mom čísle 158.
kpt. Zuzana MIŠOVIČOVÁ, 

skupina prevencie 
vnútorného oddelenia 

OR PZ v Pezinku
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Vítanie jari a hľadanie vajíčok
Kultúrne centrum v spolupráci 
s Občianskym združením Ľusk 
pripravili tradičné tvorivé po-
poludnie. Počas Vítania jari 
mohli deti so svojimi rodičmi 

zdobiť vajíčka na rôzne spô-
soby, maľovať, lepiť, vyrábať 
si veľkonočné pozdravy pre 
blízkych, dekorácie a upliesť 
poriadny šibačkový korbáč. 

V rámci popoludnia si každý 
malý aj veľký mohol vyskúšať 
svoju zručnosť vo výrobe zná-
mych cestovín frkacúl, ktoré 
učili tvarovať členovia Ľusk-u. 

Tí mali pod palcom aj napína-
vé hľadanie veľkonočných va-
jíčok, poschovávaných na rôz-
nych miestach, na ktoré sa deti 
dostali vďaka indíciám. Aj toto 
milé jarné podujatie ukazuje, 
že Modra si ctí tradície a zvy-
ky a odovzdáva ich. (red)

Boh je mŕtvy
Veľkonočné zamyslenie
Nemecký filozof Friedrich Nietzsche povedal: „Boh je mŕtvy.“ 
Kresťanov táto veta pohoršuje a poburuje. Nechcem teraz vy-
svetľovať, ako to Nietzsche myslel. Chcem použiť túto myšlien-
ku, pretože v určitom zmysle na nej niečo je. Boha si ľudia pred-
stavovali a predstavujú ako niekoho absolútne vzdialeného. Ani 
nie tak fyzicky - táto vzdialenosť sa nedá merať na metre alebo 
kilometre. Ide skôr o to, že Boh je tak iný, až máme pocit, že nám 
nerozumie, že nevie, čo cítime a prežívame a možno Ho to ani ne-
zaujíma. Teda v takom zmysle, ako keď dvaja ľudia žijú vedľa 
seba a predsa o nich hovoríme, že sú jeden druhému vzdialení. 

Boha si ľudia predstavujú ako 
vládcu, ktorý odmeňuje dob-
rých a trestá zlých. A ktorý čí-
ha na to, aby nás prichytil pri 
hriechu a všetko nám spočítal. 
Prípadne si Jeho milosť môže-
me kúpiť nejakými obeťami. 
Nemyslím teraz len na obe-
tu zvierat ako kedysi v staro-
veku, ale aj na súčasné „obe-
te“ - napr. keď človek povie: 
„Obetujem svoj život, svoj 
čas, svoje schopnosti službe 
Bohu.“ Boha si ľudia pred-
stavujú ako absolútne doko-
nalú bytosť, ktorá vyžaduje 
bezpodmienečnú poslušnosť. 
Akákoľvek diskusia o Jeho 
zámeroch a plánoch je vopred 
vylúčená. Pochybnosti sú ne-

prípustné. Mám jednu dobrú 
správu: „Takýto boh je sku-
točne mŕtvy.“ Lenže my ne-
zostávame pri mŕtvom bohu. 
To, čo v kresťanstve máme 
zvestovať a zvestujeme, je ži-
vý Boh! Je to Boh, ktorý nie 
je vzdialený - šiel dokonca 
tak ďaleko, že sa pre nás stal 
človekom. Apoštol Pavol pí-
še o Ňom: „Vzdal sa hodnosti, 
vzal na seba podobu služobní-
ka, podobným stal sa ľuďom.“ 
(f2,7) On nám rozumie, vie, 
čo cítime a prežívame a zaují-
ma sa o nás. 
John Ortberg napísal knihu: 
„Boh je bližšie, než si mys-
líš“. V úvodnej kapitole opi-
suje Michelangelovu maľbu 

v Sixtínskej kaplnke, ktorá sa 
označuje ako „Stvorenie Ada-
ma“. Na tejto maľbe je zná-
zornený Boh, ktorý sa zo všet-
kých síl načahuje k Adamovi. 
celá Jeho póza vyjadruje ob-
rovskú túžbu dotknúť sa člo-
veka a byť s ním v kontak-
te. To skôr Adam tam len tak 
ležérne leží akoby o ten Bo-
ží dotyk ani veľmi nestál. Ak 
máme niekedy pocit, že Boh 
je ďaleko, tak to nie je preto, 
že On je vzdialený od nás, ale 
preto, že my sme vzdialený 
od Neho. Sme to my, kto od-
ťahuje ruku. Našťastie Božia 
túžba byť s človekom je tak 
veľká, že On tú medzeru vy-
plnil. Apoštol Pavol píše v lis-
te efezským kresťanom: „Hoci 
ste kedysi boli ďalekí, v Kris-
tu Ježiši stali ste sa blízkymi 
krvou Kristovou.“ (ef 2,13) 
Priznám sa, nemám rád zbož-
né knihy, v ktorých autori 
bombardujú čitateľov tým, akí 
majú byť dobrí, zbožní, veria-
ci a ako majú svoj život obe-
tovať Bohu. Ja nemám Bohu 
čo dať, lebo nič nemám - môj 
život Mu patrí. Mohol a mal 
by som byť potrestaný za to, 
že som zlyhal, že chcem byť 
sám sebe bohom, že som sa od 

Neho vzdialil. Musím pove-
dať, že si zaslúžim trest. Ale 
viete, čo je najväčší zázrak? 
Že Boh namiesto toho, aby 
ma potrestal, sa za mňa obe-
toval. Apoštol Peter píše: „Na 
vlastnom tele vyniesol naše 
hriechy na drevo, aby sme od-
umreli hriechom a žili spra-
vodlivosti; Jeho krvavé rany 
vás uzdravili.“ (1Pt 2,24) 
On ma neprestáva milovať 
a zaujímať sa o mňa ani vtedy, 
keď pochybujem. Veriť vôbec 
nie je jednoduché. Nebolo to 
jednoduché ani pre učeníkov, 
keď sa dozvedeli o Ježišovom 
vzkriesení. Keď im o tom že-
ny rozprávali, „ich slová zda-
li sa im byť bájkou a neverili 
im.“ (Lk 24,11) V skutočnosti 
my nie sme schopní ani veriť. 
Martin Luther vo vysvetlení 3. 
článku Viery všeobecnej kres-
ťanskej píše: „Verím, že ja zo 
svojho vlastného rozumu a zo 
svojej sily nemôžem v Ježi-
ša Krista, môjho Pána, veriť 
ani k Nemu prísť...“ Pán Je-
žiš však trpezlivo pracoval na 
učeníkoch, aby mohli uveriť, 
že On skutočne žije. A On tr-
pezlivo pracuje aj na nás.

Jan OSLÍK, 
evanjelický farár v Modre
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Eva Ondrová: „Skutočná solidarita v sebe nesie vzdanie sa niečoho pre druhého, 
ale v konečnom dôsledku je pre všetkých rôznym spôsobom obohacujúca“

10. výročie Rehabilitačného strediska Claudianum
Claudianum. Rehabilitačné stredisko sídliace v areáli kláštora 
sestier Uršulínok, niekdajšej Základnej školy Ľudovíta Štúra. 
Dnes priestor, v ktorom sa denne stretáva 12 mladých ľudí. Mno-
hých z nich poznáme z prechádzok po uliciach, z kultúrno-spo-
ločenských podujatí alebo z rodín známych. Niektorí do Mod-
ry denne dochádzajú sami alebo v sprievode rodiny. Sú to ľudia, 
ktorí žijú medzi nami, ľudia so zdravotným znevýhodnením. 

Claudianum, miesto 
pre reštart

Zmyslom poskytovania soci-
álnej služby v rehabilitačnom 
stredisku je pomáhať ľuďom 
s postihnutím napredovať a pro-
stredníctvom pravidelnej pra-
covnej a sociálnej rehabilitá-
cie zaktivizovať ich schopnosti, 
aby mohli žiť čo najbežnejší ži-
vot podobne ako ich vrstovníci. 
Podpora samostatnosti je preto 
veľmi dôležitá. Riaditeľka RS 
eva Ondrová hovorí „Spoločne 
sa snažíme vytvoriť atmosféru 
pre vzájomné prijatie, porozu-
menie, priestor pre upevňovanie 
vlastnej hodnoty. Podporujeme 
našich klientov, aby pomoc len 
neočakávali, ale sa snažili byť 
sebestační v čom to ide, aby sa 
učili nové veci, primeraným spô-
sobom ich vedieme k zodpoved-
nosti. Pomôže im to napríklad 
i zamestnať sa v prípadnom pra-
covisku, kde im budú vytvorené 
patričné podmienky. Mnohí naši 
klienti po ukončení špeciálneho 
základného a učňovského vzde-
lania majú len minimálnu šancu 
nájsť vhodné uplatnenie. Snaha 
a chuť im nechýba, avšak žiaľ 
často zostávajú doma a ďalej 
nenapredujú. Strácajú tak so-
ciálne zručnosti a dostávajú sa 
do sociálnej izolácie. A to nie je 
dobré. Aj preto sme tu a každo-
dennou prácou sa snažíme pod-
poriť ich odhodlanie“.

 „Neziskovka“ 
neznamená, že 

pomoc nie je potrebná
claudianum je nezisková orga-
nizácia, ktorej cieľom je posky-
tovanie verejných služieb v ob-
lasti, kde štátne alebo verejné 
organizácie absentujú. Nezis-
kovka claudianum poskytuje 

sociálne služby. „Názov nezis-
kovka často zavádza. Budí mož-
no dojem, že pracujeme zadar-
mo alebo len z dobrej vôle a pre 
radosť. Ono je to však zložitej-
šie. Máme vôľu aj radosť z na-
šej práce, ale všetko niečo sto-
jí. Fungujeme v priestoroch, kde 
musíme svietiť, kúriť, používa-
me vodu, plyn. A veľmi dôleži-
tí a cenní sú ľudia, ktorí u nás 
pracujú a vykonávajú službu pre 
klienta. Okrem odbornej kvalifi-
kácie od nich vyžadujeme osob-
né nasadenie a multifunkčnosť. 
Zákon nám predpisuje minimál-
ny počet zamestnancov na počet 
klientov alebo obsadených miest 
v zariadení. Pri kapacite 9 miest, 
ktorú máme, nám zákon určuje 
mať minimálne štyroch zamest-
nancov na plný úväzok s prislú-
chajúcim vzdelaním. Zabezpečiť 
to pri finančných možnostiach, 
ktoré máme je nesmierne nároč-
né“, vysvetľuje eva Ondrová. 

Oslava narodenín 
v kruhu správnych ľudí
Úlohou a poslaním rehabilitač-
ného strediska je teda sociálna 
a pracovná rehabilitácia, vždy 
s ohľadom na individuálne mož-
nosti a danosti každého jedné-
ho klienta. Prvého marca osla-
vovali 10 rokov svojej činnosti, 
za ktorou sú nemalé úspechy 
a spokojné rodiny. Pri príleži-
tosti okrúhleho výročia pozval 
kolektív claudiana svojich pria-
teľov, sympatizantov a donorov 
na stretnutie s raňajkami v štý-
le business. Pozvanie prijali aj 
predstavitelia obcí, z ktorých 
pochádzajú súčasní klienti, pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič, 
starosta Šenkvíc Peter fitz a sta-
rosta Budmeríc Jozef Savkuliak. 
Prvý raz vyskúšaná novinka za-

brala nad očakávanie a stretnu-
tie trvajúce viac ako dve hodiny 
malo svoj význam. claudianu 
zostáva ešte dúfať, že to splnilo 
účel a tým bolo priame oslove-
nie svojich doterajších aj nových 
partnerov s možnosťami podpo-
ry strediska. Podpory v rôznych 
formách, od sponzorských slu-
žieb až po priame finančné da-
ry, nakoľko „vďaka“ januárovej 
zmene v zákone budú financie 
mesačne potrebné viac ako dopo-
siaľ. A tie budú podľa nasledujú-
cich slov riaditeľky evy Ondro-
vej výrazne chýbať.

Ako to celé v Claudiane 
finančne funguje

Pri rozprávaní sme sa dozvede-
li ako celý systém funguje. Štát 
prispieva na činnosť strediska, 

pretože občan odkázaný na po-
moc inej osoby napríklad aj cez 
sociálnu službu v zariadení, má 
nárok od štátu na finančný prí-
spevok. Od januára 2018 sa však 
menil zákon a časť financií do 
strediska prichádza z vyššieho 
územného celku a časť z minis-
terstva. Zmluvou je prísne dané, 
ako môžu byť financie použi-
té. Riaditeľka Ondrová dodáva: 
„Zmena spôsobu financovania 
nám priniesla zložitú situáciu 
a ešte menej peňazí ako by sme 
potrebovali. Ak nám klient neprí-
de z rôznych dôvodov, príspevok 
sa o ten deň znižuje. Príspevok 
nemôžeme použiť na nákupy po-
môcok ani úhradu terapií. Okrem 
toho príspevok od štátu v tej výš-
ke v akej je nepokryje ani to, na 
čo je povolené ho čerpať. V mi-

nulom roku nám postačoval len 
na 70% nákladov. Preto ostatné 
náklady musíme pokryť z iných 
zdrojov ako sú úhrady od klien-
tov, pričom ich rodinné rozpočty 
nemôžeme výrazne zaťažiť, dary 
od jednotlivcov alebo firiem, fi-
nancie získané z poukázania 2% 
z dane a žiadosti o granty, ktoré 
píšeme jednu za druhou”. Tento 
rok bude pre claudianum však 
ešte náročnejší. Zvyšujú sa cel-
kové náklady na život všeobec-
ne. cena hodiny sociálnej služby 
vzrástla na 30 €, zvýšila sa o 5 
€, pričom výška príspevku z ve-
rejných zdrojov na to nereaguje. 
„Ak by sme aj boli rovnako šikov-
ní v hľadaní ďalších financií ako 
uplynulý rok, ešte stále nám na 
pokrytie hodiny sociálnej služby 
chýba 7 €, čo mesačne robí niečo 

cez 1000 €. Po 10 rokoch existen-
cie máme za sebou veľa práce, 
svojpomocne sme si zrekonštruo-
vali priestory, máme spokojných 
klientov a ich rodiny, máme ra-
dosť z toho, že nás vníma stále 
viac Modranov, máme plány do 
budúcnosti, ale aj skutočné oba-
vy, či nebudeme musieť ukončiť 
činnosť“.
Práve business raňajky boli ako 
celkom nový formát stretnutia 
príležitosťou pre stredisko zame-
rať sa a získať si pozornosť tých 
správnych ľudí. Pracovníci clau-
diana vedia, že život a služby 
strediska majú výrazný vplyv na 
život rodín klientov. Vďaka so-
cializácii dokážu ľudia s postih-
nutím zvládať bežný život a zá-
roveň sa rozvíjať a najmä, zostať 
v prostredí, ktoré je mu blízke, vo 
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Katarína Nádaská nám porozprávala 
o kolobehu života 
Po niekoľkých mesiacoch opäť prišla do Modry uznáva-
ná slovenská etnologička, autorka viacerých pútavých kníh 
a vedeckých štúdií Katarína Nádaská. Vyše dvojhodinová 
prednáška zaujala nielen desiatky Modranov, ale aj náv-
števníkov zo širšieho okolia.

Prišli starší, aj mladší, aj zopár 
študentov čerpalo zaujímavé 
informácie. Témou prednášky 
s názvom Biodronálny cyklus 
boli najmä niekdajšie príkazy 
a zákazy naviazané na všetky 
etapy života človeka. Dozve-
deli sme sa, čo všetko museli 
dodržiavať a naopak čo mali 
povolené tehotné ženy, ako 
prebiehal v minulosti pôrod, 
akú úlohu mali babice a že 
ich poslanie sa v rodine dedi-
lo. Mnohé z niekdajších tradí-
cií sa vymykajú dnešnej do-
be. Napríklad že tehotná žena 
musela jesť za dvoch a veľmi 
veľa sladkého, aby sa jej na-
rodilo šťastné a usmiate die-
ťa. Dnes by sa k tomu odborní 
lekári stavali celkom opač-
ne. Zaujímavé bolo počúvať 
všetky zozbierané informá-
cie z terénnych výskumov 
pani Nádaskej, ktoré hovorili 
o tom, aká dôležitá bola úlo-
ha krstných rodičov, či ako sa 
deti kedysi hrávali, až sme sa 
v rozprávaní dostali po obdo-
bie zásnub a svadby. Zaujíma-
vosťou tiež bolo, že v minu-

losti, pred viac než 100 rokmi 
sa nevesty obliekali vždy do 
svadobného ľudového kro-
ja, biele šaty, ako ich pozná-
me dnes, neexistovali. Každá 
dedinka mala svoje vlastné 
pravidlá a presný svadob-
ný rituál. V záverečnej časti 
prednášky sme sa dozvedeli 
o tom, že staroba a smrť člo-
veka boli v dávnych časoch 

vnímané ako celkom priro-
dzená súčasť života. Starí ľu-
dia žili so svojimi rodinami až 
do posledného výdychu, rodi-
na im dávala patričnú opateru 
a lásku a neboli vyčleňovaní 
zo spoločnosti. Pri skone člo-
veka zohrávali veľmi dôležitú 
úlohu plačky, ktoré akoby vo 
svojich stonoch prerozprávali 
celý život zomrelého človeka. 
Po skončení podnetnej a na 
informácie bohatej prednášky 
sa Katarína Nádaská venovala 
v osobných rozhovoroch jed-
notlivým návštevníkom.
 (red)

svojej rodine a meste. „Vieme, že 
pre našich ľudí a ich rodiny to má 

veľkú hodnotu. A naša otázka je, 
či si takúto pomoc pre spoluob-

čanov cenia aj iní ľudia, ktorých 
sa táto téma možno priamo nedo-
týka a či nás v rámci svojich mož-
ností podporia. Ceníme si každú 
pomoc. Každý dar má význam, 
lebo je zároveň prejavom spolu-
patričnosti a dôvery“, uzatvára 
eva Ondrová, riaditeľka Rehabi-
litačného strediska claudianum. 
Za prípravu a spoluprácu na busi-
ness raňajkách ďakuje RS clau-
dianum všetkým dobrým ľuďom, 
ktorí pre hostí venovali kávu, pe-
kárenské výrobky, mäsové a ze-
leninové dobroty, zabezpečili po-
zvánky a pomohli pri samotnej 
príprave a obsluhe hostí. 

Ak chcete akokoľvek pomôcť 
RS claudianum, všetky potrebné 
kontaktné údaje nájdete na we-
bovej stránke www.claudianum.
sk. Aktuálne sa ešte stále môžete 
rozhodnúť pre darovanie percen-
ta zo svojich daní.

Jana KUCHTOVÁ, 
Eva ONDROVÁ

Na fotografiách: Pracovná so-
cializácia je pre klientov RS 
Claudianum prvoradá.
Riaditeľka Eva Ondrová bilancu-
je počas business raňajok uply-
nulé desaťročie v Claudiane.

Meremáci na 
Blumiáde 2018

V dňoch 27. 2. - 1. 3. 2018 sme 
boli na super výlete v Jahodnej 
pri Košiciach. Konal sa tam ďalší 
ročník Blumiády, čo je podujatie 
plné zimných radovánok.
cesta vlakom z Trnavy do Košíc 
nám rýchlo ubiehala, cez okno 
sme obdivovali krásy Slovenska, 
Tatry boli nádherné aj bez slnka. 
Na východe bolo studené a veter-
né počasie a mráz nás poriadne 
vyštípal, bolo - 17°c. V Košiciach 
na nás už čakal náš známy, ktorý 
nás autom odviezol do lyžiarske-
ho strediska v horách. ubytovali 
sme sa na chate a posilnili sme sa 
pri dobrom obede. Zoznámili sme 
sa s novými kamarátmi, spoznali 
sme prostredie. Organizátori mali 
pre nás pripravené všelijaké špor-
tové hry a súťaže, výborne sme sa 
bavili. Sánkovanie na nafúkaných 
gumách, prekážková dráha, futba-
lový trenažér, maľovanie na trič-
ká, bazén, veľa sme sa nasmiali. 
Veľkým zážitkom bola jazda na 
snežnom ratraku. Dokonca sme sa 
tam stretli aj s naším dramatotera-
peutom a kamarátom Martinom 
Žákom, ktorý celé podujatie mo-
deroval. Máme super spomienky. 
Na tretí deň sme sa síce unavení 
a premrznutí, ale spokojní a plní 
zážitkov vrátili domov. Ďakujeme 
Košičanom, že nás pozvali a ve-
ríme, že sa čoskoro opäť stretne-
me na petangovom turnaji u nás 
v Harmónii.

Pavol KRAJČOVIČ 
a Ernest PÁSZTOR z Meremy
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Ekumenický Svetový Deň Modlitieb
Ekumenický svetový deň modlitieb je iniciatívou kresťan-
ských žien z rôznych krajín sveta. Každý rok pripravujú mate-
riály k tomuto podujatiu ženy z inej krajiny. V týchto materiá-
loch opisujú špecifiká ich života, problémy, s ktorými zápasia, 
svoje potreby a túžby. Toto je potom témou modlitieb v rámci 
bohoslužby, ktorú tieto ženy tiež pripravujú. 

Pre rok 2018 pripravili materiá-
ly ženy z juhoamerickej krajiny 
Surinam. Heslom ekumenické-
ho svetového dňa modlitieb bol 
biblický text: „Boh videl, že všet-
ko, čo stvoril, bolo veľmi dobré.“ 
Podujatie v Modre sa konalo 4. 
marca 2018 v Sobášnej sieni na 
Súkeníckej ulici. Organizačne ho 
pod vedením Zuzany Ševčovičo-
vej pripravili ženy z evanjelické-
ho cirkevného zboru, Rímsko-ka-
tolíckej farnosti a Kresťanského 
zboru v Modre. Na podujatí bo-

la slovom aj obrazovou prezen-
táciou predstavená krajina Suri-
nam a život žien v tejto krajine. 
Duchovným slovom sa priho-
vorila sestra ulrika z Rímskej 
únie rádu sv. uršule. udelením 
áronovského požehnania ukon-
čila prvú časť podujatia evanje-
lická farárka v Modre eva Oslí-
ková. Podujatie pokračovalo 
spoločnými rozhovormi pri ob-
čerstvení, kde mohli účastníci 
rozhovorov ochutnať aj jedlo pri-
pravené podľa surinamského re-

ceptu. Výťažok zo zbierky, ktorá 
sa na podujatí urobila, bol urče-
ný a poslaný na podporu nadácie 
Kulturu Krakt v Albina. Nadá-
cia podporuje mladé surinamské 
dievčatá, aby si výrobou prírod-

nej kozmetiky a sladkostí zaro-
bili menší obnos peňazí a ním si 
financovali ďalšie vzdelávanie na 
večernej škole. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným 
za ochotu, podporu a modlitby za 
tých, ktorí žijú ťažšie ako my.

Jan OSLÍK, 
evanjelický farár v Modre

Krvavý trón: divadelné predstavenie
Cirkevný zbor Ecav v Modre pozýva na divadelné predstavenie 
Krvavý trón autora Jána Soloviča v interpretácii ochotníckeho 
divadelného zoskupenia z Prešova a v réžii Vladimíra Špureka. 
Ústrednou témou hry je náboženská neznášanlivosť a jej zneuží-
vanie politickou mocou na dosiahnutie vplyvu a bohatstva. 

Dej s podtitulom Dráma lásky, cti 
a viery sa odohráva v 17. storočí, 
v období vlády cisára Leopolda I., 
keď doznievali turecké nájazdy na 
naše územie. Hrdinom hry je Juraj 
Ottlík, generál a zeman z Horných 
Ozoroviec. Dráma približuje jed-
noročný výsek z jeho života od jari 
do jesene roku 1687. Predstavenie 
zároveň nesie v sebe množstvo sil-
ných tém, i preto je jej odkaz stá-

le aktuálny a nastavuje zrkadlo aj 
dnešnej dobe. 
Hra má aj svoj spoločenský od-
kaz, na čo poukázala dramaturgič-
ka predstavenia e. Mihočová: „Aj 
dnes sme svedkami eskalácie kon-
fliktov medzi náboženstvami, ná-
rodmi, politickými stranami, ale aj 
konfliktov vo vzájomných vzťahoch 
pre názorové odlišnosti. Zaujíma-
me militantné postoje a svoje chce-

me ich presadzovať silou. Uzatvá-
rame sa do svojho geta a delíme 
sa na tých, ktorí sú „in” a ktorí sú 
„out“, namiesto toho, aby sme sta-
vali mosty ponad hranice. Hra je 
aktuálna aj preto, že opäť dochá-
dza k blízkemu stretu s islamom 
a úplne inou kultúrou. Nezmenilo 

sa nič ani na skutočnosti, že na pr-
vom mieste sú pre mnohých penia-
ze a spoločenský vplyv. Nedopraje-
me iným právo na slobodný názor 
a zabúdame pritom, aké obete to 
našich predkov stálo. To, čo naj-
viac potrebujeme, je vzájomná so-
lidarita a rešpekt.“
Vstupenky v hodnote 7 € si mô-
žete zakúpiť na evanjelickej fare 
v Modre. (red)

Veľkonočný príbeh v sirotinci 
na Kvetnú nedeľu

Príbeh pre deti aj dospelých, 
ktorý vás prevedie v interaktív-
nom putovaní atmosférou Veľ-
kej noci. Všetko to sa odohrá 
v budove modranského evan-
jelického sirotinca na Kvet-
nú nedeľu 25. marca vo dvoch 
vstupoch, o 15.00 a o 16.00 h. 
Počas putovania zažijete at-
mosféru Ježišovho vstupu do 
Jeruzalema, hlboké chvíle Po-

slednej večere, dramatické 
momenty v Getsemanskej zá-
hrade, tragické okamihy Ježi-
šovho odsúdenia a ukrižovania 
a radosť z Ježišovho vzkriese-
nia.
Zažiť Veľkonočný príbeh vás 
pozýva cirkevný zbor ecav na 
Slovensku Modra a dobrovoľ-
né vstupné bude venované na 
opravu budovy sirotinca. (red)
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Tichá spomienka
Deň sa za dňom míňa, k spánku volá, tma-
vá noc, oči naše k nebu hľadia, Ty nám chý-
baš, mami, moc. Tvoja láska, Tvoje dlane, čo 
by sme my dali za ne, nemôžeš nás pohladiť, 
ani k sebe pritúliť. Mamička naša drahá, všetkých 

si nás milovala. S bolesťou v srdci sme si 6. marca pripomenuli 15. 
výročie úmrtia našej drahej a milovanej mamičky, babičky a svokry 
eulálie Vozníkovej z Modry. S láskou spomínajú deti Ingrid, Rasti-
slav a Zuzana s rodinami.

Poďakovanie
S hlbokým žiaľom oznamujeme, že nás dňa 24. 2. 
2018 vo veku 96 rokov navždy opustila naša drahá 
mamička, babička a prababička Hedviga fialová. 
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za účasť 
na poslednej rozlúčke, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary. 

Spomienka
Venujte s nami tichú spomienku nášmu dedkovi, ot-
covi a manželovi Ing. Antonovi Gavorníkovi, ktorý 
odišiel náhle pred 24 rokmi, hoci pre nás sa to zdá 
veľmi krátky čas. Tí, ktorí ho poznali, spomínajú 
na jeho veselú, optimistickú povahu, krásne príbe-
hy o víne a láske k nemu, na srdečnosť a ochotu vždy každému 
pomôcť. Pre nás vnúčatá to bol dedko s najväčším srdcom na sve-
te a vždy otvorenou náručou. Odišiel náhle hoci sme vedeli o jeho 
slabšom srdiečku, taký skorý koniec v mladom veku ešte nik neča-
kal. Bol srdcom oddaný Modre a krásnemu vinohradníckemu kraju. 
Venujte mu s nami tichú spomienku. Za všetkých, ktorí ho mali radi 
spomína manželka Zdenka, dcéry Jarmila a Helenka, všetky vnúčatá 
a pravnúčatá.

Narodili sa:
Bošáková Karolína 25. 2.
Laca Simeon 8. 2.
Mydlárik Daniel 22. 2.
Petrovská Dominika 9. 2.
Svoboda Alexander 14. 2.
Šebo Max 21. 2.
Števček Ján 3. 2.
Šureková Katarína 5. 2.

Opustili nás:
Ing. Žofčák Ján, 71 r. 12. 2.
Horáček františek, 89 r. 15. 2.
Šimková Mária, 90 r. 23. 2.
fialová Hedviga, 96 r. 24. 2.
Lančarič Ladislav, 66 r. 24. 2.
Krebs Jozef, 89 r. 25. 2.

Jubilanti:
85 ročná

Ochabová Anna 12. 3.
80 ročná

Debnárová Anna 29. 3.
75 roční

Pisarčíková Anna 30. 3.
Rapošová Margita 12. 3.

SpoločenSká kronika

uherčík Jozef 17. 3.
70-roční

doc. Ing. Ľ. Bartošová, PhD. 12. 3.
Čepcová Mária 29. 3.
Jakabovičová Melánia 6. 3.
Kintler Milan 19. 3.
Parajková eva 28. 3.
Švorcová Alica 17. 3.
urgeová Janka 6. 3.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ
evidencia obyvateľstva MsÚ

Zosobášili sa
Nicolás H. Berríos Olivares
a Michaela Siekelová 20. 1.
Michal Mesík
a Nikola Zámečníková 2. 2.
Šimon Barok
a Aneta Zahradniková 10. 2.
Ľuboš Klúčik
a Daša Kanichová 24. 2.
Marek Lukačovič
a Z. Vaneková Hegerová 10. 3.

Eva HORNÁČKOVÁ, 
matrika

Medicínske centrum Modra, Štefánikova 17, 900 01 Modra
Ambulancia praktického lekára pre 
dospelých, MUDr. Mária Janíčková

0918 883 077
PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV

Pacienti, ktorí končia s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti u pediatra (od 19 rokov); pacienti, 
ktorí potrebujú zmeniť lekára z dôvodu zmeny 

bydliska alebo z iných dôvodov.
V nových nadštandardných priestoroch 

s nadštandardným vybavením a prístupom, 
s možnosťou návštevy odborných ambulancii 

v tej istej budove.

Riadková inzercia
 z Robím jarný výrez stromov 

a sadov. Kontakt: 0903 528 903 
 z Kúpim garáž v Modre.

Tel: 0907 788 039
 z fyzioterapeutka poskytne 

cvičenie v domácom prostredí 
(imobilní pacienti, bolesti chrb-
tice, pacienti po zlomeninách, 

cvičenie podľa Vojtu, reflexná 
masáž chrbta a pod.).

Tel.: 0918 250 910
 z Dám do prenájmu vinohrad 

v Modre-Kráľovej v rozlohe 4 á. 
Kvalitné odrody. (Záhumenica). 

Tel.: 033 647 23 23 
(volať po 19.00 h)

ZMENA 
TELEFÓNNEHO ČÍSLA

Fyziatricko-rehabilitačná 
ambulancia v Modre 

Vajanského 1, 900 01 Modra

má nové telefónne číslo: 

033/28 29 50 2

OZNAM
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Hlavné ocenenia Vitis Aurea 2018
Vo štvrtok 1. marca sa v priestoroch Hotela Majolika uskutočnila 
odborná degustácia 18. medzinárodnej súťažnej výstavy vín Vitis 
aurea. Úlohou hodnotiacich odborných komisií bolo prechutnať 
a zhodnotiť bezmála 500 vzoriek vín pod odborným vedením eno-
lóga prof. Fedora Malíka. Vitis aurea je nominačnou výstavou pre 
Národný salón vín. Prinášame oficiálne výsledky po vyhodnotení.

l. šampión vín a biele tiché su-
ché ( zv. cukor do 4 g/l )
Víno Šimonovič: Vlavel, biele 
suché, ročník 2017, vzorka č. 
036
II. šampión vína biele tiché (zv. 
cukor 4 - 45 g/l )
chateau Modra, a.s.: Sauvig-
non, biele suché, NZ, ročník 
2017, vzorka č. 123
III. šampión vína ružové tiché 
(zv. cukor do 45 g/l)
Vinárstvo Bognár s.r.o.: caber-
net Sauvignon rosé, ružové su-
ché, NZ, ročník 2017, vzorka č. 
355
IV. šampión vína červené tiché 

(zv. cukor do 4 g/l )
familie Pitnauer, Hans Pitnau-
er: franz Josef, červené suché, 
ročník 2013, vzorka č. 396
VI. šampión vína prírodne slad-
ké bez rozdielu farebnosti (zv. 
cukor nad 45 g/l )
Pivnica Malé Ripňany-Vinum 
Nobile / Sky Group Slova-
kia, s.r.o.: Pálava, biele sladké, 
VZH, ročník 2017, vzorka č. 
307
VII. šampión vína šumivé
Hubert J.e., s.r.o.: Hubert ca-
bernet Sauvignon blanc de no-
ir, biele brut, ročník NV, vzor-
ka č. 3

Cena ministra Pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Sr 
- Najúspešnejšia kolekcia vín 
modranského vystavovateľa: 
Vinárstvo Rariga, Modra, SK
Cena Predsedu bratislavského 
samosprávneho kraja - Naj-
úspešnejšia kolekcia červených 
vín: familie Pitnauer, AT
Cena primátora mesta Modra 
- Najvyššie ohodnotené víno ty-
pickej modranskej odrody Velt-
línske zelené, vyrobené z hrozna 
modranského vinohradníckeho 
rajónu: Karpatská Perla, s.r.o., 
Veltlínske Zelené, biele sladké 
ĽV, ročník 2015, vzorka č. 320
Modrý Škrabák 2017 prof. Fe-
dora Malíka - Za prínos k oži-
veniu Malokarpatskej vino-
hradníckej oblasti: Ing. Milan 
Lančarič st.
Cena Evirs - Za najvyššie ohod-
notené biele víno súťaže roční-

ka 2017: Vinárstvo Vinkor / 
Ing. Ján Vršek - Vinkor, Rizling 
rýnsky, biele suché NZ, ročník 
2017, vzorka č. 144
Cena firmy ASRA -Najvyššie 
ohodnotené víno vyrobené zo 
slovenských novošľachtencov: 
Víno Masaryk - Víno - Masa-
ryk s.r.o., Dunaj, červené suché 
BV, ročník 2011, vzorka č. 434
Cena riaditeľa SOŠVO Modra 
- Najvyššie ohodnotené ružové 
víno
Juraj Štiglic - Vinárske združe-
nie Modra, Merlot Rosé, ružo-
vé polosladké AZ, ročník 2017, 
vzorka č. 348
Cena Malokarpatskej vínnej 
cesty® - Najlepšia kolekcia vín 
z Malokarpatskej vinohradníc-
kej oblasti: Vinárstvo Rariga/
Igor Rariga IR - Víno Rariga
Cena Malokarpatskej turistickej 
kancelárie - Najúspešnejší za-
hraničný vystavovateľ súťaže: 
familie Pitnauer, Hans Pitnauer, 
AT. (red, zdroj: vincur.sk)

Deň modranských pivníc - 15. ročník
Združenie Víno z Modry pozýva 
všetkých milovníkov malokarpat-
ských vín na obľúbený, v poradí 
už 15. ročník Dňa modranských 
pivníc. Za vznikom jarnej akcie je 
myšlienka prinavrátiť týmto kle-
notom ich zašlú slávu a aspoň na 
pár hodín v roku ich sprístupniť 
návštevníkom. Prvý ročník toh-
to podujatia sa uskutočnil v roku 
2004 a odvtedy sa každým ro-
kom teší čoraz väčšiemu záujmu 
zo strany návštevníkov, ale aj vi-
nárov.

„Príďte v sobotu 14. apríla 2018 
do malebného mestečka Mod-
ra a v jedinečnej atmosfére pre-
žite s priateľmi, či rodinou cha-
rizmatické sobotné popoludnie. 
Pochutnáte si nielen na výbornom 
víne, ale aj na tradičnej gastro-
nómii nášho kraja. Spoznáte ta-
jomné zákutia Modry zväčša pred 
návštevníkmi ukryté a nahliadnete 
do života vinárskych rodín formo-
vaných po generácie vínnou kultú-
rou Malých Karpát“, pozýva Mi-
chal Petrík z organizačného tímu. 

Predaj vstupeniek beží, ne-
váhajte a strávte príjemný 
deň v Modre, v spoločnosti 
vinárov a ich vín. Spozná-
te 45 vinárstiev, starobylé 
modranské pivnice, cha-
rizmatické vinohradnícke 
dvory i chutnú regionálnu 
gastronómiu. Všetky po-
trebné informácie nájdete 
na: www.modranskepiv-
nice.sk alebo na fB Deň 
modranských pivníc.
 (red)

Úspech rodinného 
vinárstva Víno Kmeťo
Rodinné vinárstvo Víno Kme-
ťo sa tradične ako každý rok 
zúčastnilo na 36. Výstave vín 
vo Viničnom. V súťaži bolo 
prihlásených 490 vzoriek vín 
a modranskému vinárstvu Ví-
no Kmeťo sa podarilo obhájiť 
minuloročný titul šampióna, 
tento rok v kategórii bielych 
suchých vín. Víťazom sa stal 

Rizling rýnsky 2017, suchý. 
Zo šiestich súťažných vzoriek 
toto vinárstvo získalo 1 šam-
pióna, 4 zlaté a 1 striebornú 
medailu. Zároveň aj vďaka 
týmto úspešným vínam získa-
li cenu Malokarpatskej vínnej 
cesty za kolekciu šiestich vín 
z MVO.

(vkm)

WWW.MODRANSKEPIVNICE.SK
Hlavný organizátor: Podujatie podporili: Mediálny partner:

vinárov starobylé pivnice
osobitá atmosféra 45

OD 13:00
DO 22:00

ZAKÚPENIE VSTUPENIEK
A VŠETKY POTREBNÉ

INFORMÁCIE NÁJDETE NA:

CENA VSTUPENKY:
JEDNOTLIVEC 29 €

PÁR 45 €

SOBOTA

APRÍL14.

XV.
ROČNÍK
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Keramické aj literárne majstrovstvo 
Nie je nič nezvyčajné, ak sa v jeden deň v Modre koná viacero 
zaujímavých podujatí. O kultúrne vyžitie nie je u nás núdza. Po-
dobne tomu bolo aj vo štvrtok 22. februára, keď sa v SNM-Mú-
zeu Ľ. Štúra uskutočnilo uvedenie nového katalógu a zároveň 
predstavenie celoživotnej tvorby keramikárky Violy Petrášo-
vej-Stojkovej, ktorá by sa v minulom roku bola dožila 55 rokov. 
O hodinu neskôr sa v mestskej knižnici čítalo z knihy autora An-
tona Baláža Povedz slovo čisté. Literárnym podvečerom sprevá-
dzala poetka a knihovníčka Ľubomíra Miháliková. 

Anton Baláž je redaktorom a spi-
sovateľom, pôsobil v kancelárii 
prezidenta, bol riaditeľom v Me-
diálnom informačnom centre, po-
tom v Literárnom informačnom 
centre. Žije v Bratislave. V kni-
he Povedz slovo čisté rozpráva 
o živote slovenského spisovate-
ľa a historika Štefana Krčméry-
ho a najmä o jeho posledných 

rokoch, ktoré prežil v psychiat-
rickej liečebni v Pezinku. Práve 
tu sa odohráva podstatná časť ro-
mánu. 
Viola Petrášová-Stojková. Pria-
telia ju dôverne volali Vika. Ob-
čianske združenie In Minorita 
v spolupráci s Múzeom Ľ. Štú-
ra pripravilo umelecký podvečer 
spojený s výstavou jej diel. Pred-

stavený katalóg vzdáva poctu ta-
lentu a úctu citlivej rómskej duši, 
ktorá patrila mladej keramikárke. 
Časť jej výnimočnej výtvarnej 
pozostalosti zakúpilo Múzeum 

Ľudovíta Štúra. Jedinečnú výsta-
vu si môžete pozrieť vo výstav-
ných priestoroch múzea ešte do 
31. marca. (red)

Na fotografii: Etnografka, kurá-
torka výstavy a zástupkyňa OZ In 
Minorita Zuzana Kumanová.

V navínených klenbách Modry
Vo vinárstve Neco v Modre sa nedávno uskutočnila slávnosť 
uvedenia novej zbierky básní Jozefa Trtola z Modry-Kráľo-
vej. V poradí siedme dielo autora nesie príznačný názov V na-
vínených klenbách Modry. Zbierku básnik venuje modranským 
klenbám a to nielen tým pivničným. 

Jozef Trtol študoval na Gymná-
ziu v Modre, neskôr na Peda-
gogickej fakulte uK v Trnave 
slovenský jazyk a výtvarnú vý-
chovu. V štúdiu pokračoval ešte 
na Pedagogickej fakulte v Ban-
skej Bystrici, kde vyštudoval 
odbor dejepis. Pracoval ako 
učiteľ na viacerých základných 
školách i na gymnáziu. Pred-
chádzajúce básnikove diela sú 
zbierka Mojej Kráľovej (2013), 
Muž z múru (2010), Posledný 

kentaur (2009), Humno plné 
anjelov (2004), Kroky pod Ak-
ropolou (2004) a prvotina Hor-
ľavé leto (1985).
februárový podvečer venovaný 
básnikovi a jeho novej zbierke 
V navínených klenbách Mod-
ry pripravili básnikovi priatelia 
z Klubu Melanchton a jeho blíz-
ki známi. Priamo z knihy čítali 
Janka Jedličková, Jozef Šimeček 
a Ján Ponca Duban v sprievode 
ľudovej hudby Lipka. (red)

Pátranie po knihách 
Desať verejných knižníc v Bra-
tislavskom samosprávnom kraji 
v týždni slovenských knižníc od 
5. 3. do 11. 3. vyhlásilo zaujíma-
vú aktivitu, ktorou bolo hľadanie 
a pátranie po stratených knihách. 
Na túto výzvu sme zareagovali aj 
my v modranskej knižnici a pri-
pojili sme sa k tejto aktivite.
Knihy, ktoré mali čitatelia hľa-
dať dostali ružovomodrú nálepku 

SOS! Stratila som sa. Knihy sme 
rozmiestnili po rôznych miestach 
v našom meste, vo vybratých in-
štitúciách a v budovách. Zada-
li sme indície, kde by sa každá 
z nich mohla nachádzať. Pred-
pokladali sme, že knihy sa mô-
žu, ale i nemusia nájsť. Dôležitá 
bola vždy šikovnosť a najmä ob-
ratnosť našich pátračov. Aké bo-
lo naše prekvapenie, keď hneď 

zrána v pondelok 12. 3. v ča-
se jarných prázdnin už začali do 
knižnice prichádzať naši malí či-
tatelia, v priebehu dňa aj starší 
žiaci a študenti a už v prvý deň sa 
nám vrátila skoro polovica strate-
ných kníh! 
Naši pátrači sa tešili z  nájdených 
kníh, a my v knižnici sme sa zasa 
tešili z toho, že sme dali podnet na 
všímavosť detí, žiakov i tých star-
ších, že sme znova prebudili záu-
jem o knihy. I dokonca sme dosta-
li návrhy, aby sme podobnú akciu 

čím skôr zopakovali, aby mali či-
tatelia príležitosť aj naďalej hľa-
dať, nachádzať a doniesť k nám 
do knižnice stratené knižky. 
Touto cestou sa chceme poďa-
kovať za priebeh akcie inštitú-
ciám, kde sme knižky ukryli. 
A naše poďakovanie patrí predo-
všetkým Malokarpatskej knižni-
ci v Pezinku, ktorá prišla s tým-
to výnimočným nápadom a tiež 
Slovenskej asociácii knižníc za 
finančnú podporu.
 Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ
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Na fotografii: Básnikovi Jozefovi Trtolovi (vľavo) pomáhali uviesť 
do života novú knihu viacerí jeho blízki známi a priatelia.
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Zrekonštruovaná kinosála s novými sedadlami

Nové sedenie v zrekonštruo-
vanej kinosále v modranskom 
Kine Mier bolo sprístupne-
né 2. marca 2018 pred večer-
ným predstavením. Vynovený 
priestor uvítala do živo-
ta riaditeľka Kultúrneho 
centra Marcela Kvetko-
vá, viceprimátor mesta 
Modry Marián Gavorník 
a dramaturg Kina Mier 
Roman Zatlukal. Za prí-
tomnosti prvých náv-
števníkov v krátkosti 
porozprávali o samotnej 
realizácii rekonštrukcie. 
Kc Modra prevzalo zre-
konštruovanú sálu do uží-
vania od realizátora stav-
by českej firmy Hoko.
V kinosále máme po no-
vom celkom nové stup-
ňovanie hľadiska, vy-

menené je núdzové osvetlenie 
schodiska a sála má nový ko-
berec. Staré sedenie nahradilo 
nové, pohodlnejšie a moderné. 
Zvuk bol lepšie nakalibrovaný 
a plátno divákom ponúklo prvý 
film v nových priestoroch. cel-
kový počet sedadiel sa znížil na 
213 miest, v posledných radoch 

je aj päť dvojsedadiel. V pred-
nej časti sály je doplnený bez-
bariérový priestor. 
Tím Kina Mier verí, že sa vo 
vynovenej sále sa bude divák 
cítiť príjemne a zvýšením kom-
fortu sa zvýši aj zážitok z filmu. 
Kino je teda v plnej prevádzke 
a jednou z ďalších noviniek je 

rozšírené premietanie, kedy sú 
počas víkendových dní premie-
tané tri predstavenia. „Reak-
cie na zmeny v kinosále a aj na 
zmenu hracieho profilu sú po-
zitívne. Divákom sa nová kino-
sála veľmi páči, pochvaľujú si 
pohodlie a aj väčší výber filmo-
vých titulov“, povedal drama-

turg Kina Mier Roman 
Zatlukal. 
Kompletnú ponuku fil-
mov nájdete vždy na 
poslednej strane Mod-
ranských zvestí, na fa-
cebookovom profile 
Kino Mier Modra ale-
bo na webe www.kino-
modra.sk.
Rekonštrukciu a mo-
dernizáciu kinosály 
v Kine Mier Modra 
podporil Audiovizuál-
ny fond sumu 29 000 € 
a Mesto Modra vyčle-
nilo v rozpočte sumu 
60 000 €. (red) fO
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Už 5 rokov pôsobí v Pezinku Cirkevná základná škola 
Narnia. Od školského roku 2018/19 pripravujeme otvorenie 
triedy prvého ročníka našej školy aj v priestoroch 
Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Cirkevná 
základná škola Narnia v Pezinku je pobočkou CZŠ Narnia v 
Bratislave.

Ak hľadáte pre svojho budúceho prváka alebo prváčku školu, 
pozývame vás na informačné stretnutie s rodičmi 
-záujemcami, na ktorom vám našu školu radi predstavíme.

Stretnutie sa uskutoční v utorok 27. marca 2018 o 17:00 v 
budove Pedagogickej a kultúrnej akadémie na Sokolskej 6 
v Modre.

Tešíme sa na vás! 

NOVÁ ŠKOLA V MODRE
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www.narniapk.sk

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”

  Ponúkame udené mäso, 
    fajnový chren, domácu 
  kačicu a lokše, vajíčka, 
    perníky a všakovaké    
             maškrty!

VESELÚ
VEĽKÚ NOC!TEŠÍME SA NA VÁS 

NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 
(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

JAR PRiNÁŠA  
DOBROTY!
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Pezinok a Modra opäť ožijú poéziou
Nápad zorganizovať medzinárodný festival poézie Feliber 
Poetry vznikol v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Jeho 
obsah však reflektuje umelecké zázemie Pezinka aj Modry, 
ich históriu, tradície i genia loci. Druhý ročník festivalu sa 
uskutoční v termíne 24. 5. - 27. 5. 2018. 

festivalom by sme si radi pri-
pomenuli svet poézie a tvor-
bu básnikov predchádzajúcich 
generácií i súčasných autorov. 
Vychádzame zo snahy oživiť 
niektoré miesta a ich literárnu 
pamäť, chceme ukázať spoloč-
né črty i kultúrnu rozdielnosť 
básnikov žijúcich v strednej 
európe, predstaviť náš región 
v inej podobe a priniesť poé-
ziu v zaujímavej aj tej klasic-
kejšej podobe. Hlavnými hos-
ťami festivalu budú básnici zo 
Slovenska, ale aj z krajín V4: 

Anna Szabó (Hu), Petr Bor-
kovec, Petr Maděra, Jáchym 
Topol (cZ), Marcin Sendecki, 
Zbigniew Machej (PL), Ru-
dolf Dobiáš, Ján Buzássy, Jo-
zef Mihalkovič, erik Groch, 
Valerij Kupka, Peter Šulej, 
Agda Bavi Pain, Mária feren-
čuhová a mnohí ďalší. 
V Modre bude jedným z miest 
diania aj niekdajší dom spiso-
vateľa Vincenta Šikulu „Ham-
rštíl“, ktorý projektoval archi-
tekt Dušan Jurkovič. V jeho 
priestoroch sa hostia festi-

valu dozvedia o umeleckom 
podhubí nášho mesta. Hlavný 
modranský festivalový deň, 
sobota 25. máj, bude pokračo-
vať v priestoroch Múzea Ľu-
dovíta Štúra, ktoré pripravuje 
výstavu „Jej mesto v jeho sve-
te“, mapujúcu tvorivé a ume-
lecké zázemie básnikov Lýdie 
Vadkerti Gavorníkovej a Joze-
fa Mihalkoviča. Pokračovať 
budeme v priestoroch histo-
rickej radnice multižánrovým 
večerom, ktorý spojí súčasnú 
poéziu s výtvarným umením, 
ale aj s hudbou. festivalový 
program vyvrcholí koncertom 
kapely Sto múch na nádvorí 
historickej radnice v Modre. 
Čaká na vás aj bohatý sprie-
vodný program. Recitačná sú-

ťaž Maľovaná abeceda pre de-
ti z Pezinka a Modry, autorské 
čítania básní spojené s dis-
kusiami so študentami, tvo-
rivé workshopy s výtvarník-
mi, na námestí vo verejnom 
priestore nájdete počas fes-
tivalu automat na verše - Po-
éziomat a v nedeľu si budete 
môcť v Kine Mier pozrieť do-
kumentárny film Patrika Lan-
čariča o Miroslavovi Válkovi. 
Pozývame vás na festivalové 
dni naplnené čítaním a inter-
pretáciou poézie, diskusiami, 
workshopmi a ďalšími druhmi 
umenia. Lebo len poézia, je 
dokonalou šifrou nekonečna...  
festival z verejných zdrojov 
podporil fond na podporu 
umenia.

Ján SKLENÁR, 
KC Modra

Litera fest predstaví najúspešnejších 
slovenských autorov aj v Modre
Anasoft litera je najprestížnejšia slovenská literárna cena za pôvodnú prózu vyda-
nú slovenskými autormi v predchádzajúcom roku. Ocenenie organizuje občianske 
združenie ars_litera od roku 2006.

Spolu s projektom literárnej ceny združe-
nie organizuje aj literárny festival pod ná-
zvom litera fest a v spolupráci s regionál-
nymi knižnicami a inštitúciami aj autorské 
čítania nominovaných spisovateľov. Ten-
to rok sa koná už trinásty ročník festivalu, 
ktorý zavíta aj do Modry. V autorskom čí-
taní a besede sa nám predstavia dvaja z no-
minovaných autorov. Srdečne vás pozýva-
me v sobotu 28. apríla do Kultúrneho domu 
v Modre, kde bude litera fest prebiehať. 
Aktuálna odborná porota vybrala z 230 ti-
tulov desať najlepších slovenských kníh 
vydaných v roku 2017: etela farkašová 
- Scenár, Peter Macsovszky - Povrch va-
šej planéty, Daniel Majling - Ruzká kla-
zika, Jana Micenková - Sladký život, Má-
ria Modrovich - flešbek, Richard Pupala 
- Čierny zošit, Vanda Rozenbergová - Muž 
z jamy a deti z lásky, Alexandra Salmela - 
Antihrdina, Dušan Vicen - Dotyk s absolút-
nom, Pavel Vilikovský - Krásna strojvod-
kyňa, krutá vojvodkyňa.
 Renáta KULIFAJOVÁ,

Mestská knižnica v Modre
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anasoftlitera.sk

PEZINOK / MODRA
23. – 27. mája 2018

Čítanie a interpretácia poézie,
diskusie, workshopy
a ďalšie druhy umenia. 

FELIBER POETRY
festival  2018
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Ivan Kadlečík - spisovateľ a básnik
Pripomienka nedožitých 80 rokov
„Človek potrebuje súzvuk, po ce-
lý život ho hľadá“ I. Kadlečík
V Múzeu Ľudovíta Štúra si 8. 
apríla o 17.30 h pripomenieme 
nedožité 80. výročie narodenia 
významného slovenského spiso-
vateľa, básnika, esejistu a hudob-
níka Ivana Kadlečíka. Zamysle-
nie o jeho živote a diele nám na 
podujatí predstaví Mgr. Pavel 
Matejovič, PhD. literárny vedec, 
pedagóg, ktorý je autorom mo-
nografie o Ivanovi Kadlečíkovi. 
V umeleckom programe sa zapo-
čúvame do hudby a prednesu vý-
beru textov z tvorby I. Kadlečíka.
Ivan Kadlečík sa narodil v Modre 

8. apríla 1938 v ro-
dine evanjelického 
farára Bohuslava 
Kadlečíka. Prežil tu 
detstvo, neskôr sa 
rodina presťahovala 
do Rače, kde navšte-
voval ľudovú školu. 
už v tomto období 
sa zaujímal o hru na 
organe, neskôr sa stal aj organis-
tom. V päťdesiatych rokoch začal 
študovať na strednej škole, matu-
roval v Senci. V r. 1954 jeho ot-
covi odobrali štátny súhlas ako 
farárovi v Rači a rodina sa pre-
sťahovala do Pustých Úľan.

Ivan začal v tom 
čase študovať na 
filozofickej fakul-
te v Bratislave, v r. 
1961 štúdium do-
končil ako promo-
vaný filológ v od-
bore slovenčina 
- taliančina. Začal 
pracovať v rôznych 

redakciách ako Krok, Pravda, 
Mladá tvorba, Kultúrny život. Pí-
sal eseje a literárnokritické state. 
Po roku 1968 v čase normalizácie 
sa ocitol v nepriazni režimu, sti-
hol ho osud, kedy nemohol pub-
likovať a zapájať sa do verejného 
života.V tom čase bol aj neza-
mestnaný, živil sa príležitostný-
mi aktivitami, napríklad aj ako 
organista v kostole. Na dvadsať 
rokov bol umlčaným slovenským 
spisovateľom. V čase zákazu 
publikovania jeho eseje, kriti-
ky pod iným menom vychádzali 
v samizdatovej edícii v podobe 
strojových rozmnoženín. V tom 
čase napísal diela Reči a níži-
ny (Petlice Praha 1973), Tváre 
a oslovenia (Petlice Praha 1974, 
Osveta 1990), Rapsódie a minia-
túry (Petlice Praha 1981, Atlan-
tis 1992), Dvanásť (Knižná edí-
cia fragmentu Bratislava 1989), 
Vlastný hororskop (Slovenský 

spisovateľ 1991), epištoly (Ar-
cha 1992). V knihe Žiť sa dá len 
autobiograficky píše zo svojich 
spomienok Kadlečík takto: „Na-
rodil som sa v Modre, žijem v Pu-
kanci. Obe tieto miesta spája vi-
nič, dobré víno. Všetko je zrelé 
na chválospev o víne… Otec žil 
niekoľko desaťročí v Modre, kde 
sa vždy nalieva pohárik a čudo-
val sa, že si nezvykol na alkohol 
a víno. Zachránili ho anjeli. Ani 
ja som si celkom nezvykol na ví-
no, zachránil ma žalúdočný vred. 
Modranské víno je jedna vec, pu-
kanské druhá vec, no obidve ví-
na sú dobré. Lenže pozor. Nikdy 
nepijem víno neznámeho pôvo-
du, iba adresné, musím vedieť, 
odkiaľ a od koho pochádza. Ví-
no je osobná vec. Nesmie byť od 
švindlera, inak na druhý deň duní 
hlava a žalúdok je roztrasený. Ví-
no sa nedá oklamať, lebo je to 
takmer živá bytosť.” 
Kadlečík patril medzi popredných 
slovenských intelektuálov konca 
dvadsiateho storočia. V literatú-
re sa vydal na cesty hľadania nie-
len seba samého, ale i súvislostí. 
Vždy bol fascinovaný a ohrome-
ný silou slova, rytmom a prúdom 
myšlienok. Hľadal v nesúlade 
sveta súlad, v nesúzvuku súzvuk. 

Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ

Na fotografii: Ivan Kadlečík.
(Reprofoto z knihy Ivan Kadlečík: 
Žiť sa dá len autobiograficky.)

Nu Dance Fest 2018 vyvrcholí v Modre
už 13. ročník prestížneho me-
dzinárodného festivalu súčas-
ného tanca a pohybového ume-
nia Nu Dance fest zavíta tento 
rok aj do Modry. „SouHra“, tak 
sa volá rodinná hra a inscenácia 
v jednom, je postavená na ak-
tívnej spoluúčasti divákov a na 
priamej interakcii s nimi. Di-
vákmi - účastníkmi môžu byť 
rodičia aj deti. Každý účastník 
je spoluzodpovedný za priebeh 
a stáva sa svedkom dôsledkov 
vlastných rozhodnutí. Je to dô-
ležitý moment jedným z cie-
ľov projektu je, aby si diváci 
uvedomili, že práve oni spolu 
s tvorcami a spolu s ostatný-
mi vytvárajú spoločný zážitok. 

Predstavenie SouHra skúma 
komunikáciu detí s rodičmi, 
históriu rodín a spoluprácu vo 
verejnom, spoločne zdieľa-
nom priestore. Podľa terapeu-
tov dnes v mnohých rodinách 
výrazne viazne komunikácia. 
Členovia rodiny upierajú svo-
je zraky každý do vlastnej ob-
razovky a hoci fyzicky trávia 
čas spoločne, akoby boli každý 
v inom svete. Spoločenské hry 
rodinu prinútia k vzájomnej in-
terakcii a zároveň u hráčov aké-
hokoľvek veku rozvíjajú rôzne 
schopnosti a zručnosti, ako je 
napríklad emočná inteligencia 
či kreativita.
SouHra je určená celej rodine, 

ktorá hrá v rodinnom tíme. Mi-
nimálny počet osôb v tíme sú 
traja. Na veku členov nezáleží. 
V nedeľu 29. apríla 2018 
o 16:00 h na vás v Kultúrnom 

dome Modra čaká kreatívna 
„bojovka”, v ktorej sa stretnú 
rodiny s rodinami. Na projekte 
spolupracovali Tanec Praha, Nu 
Dance fest a Kc Modra. Viac 
informácií získate na: www.nu-
dancefest.sk. Ján SKLENÁR,

KC Modra 
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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                  

Servis a údržba 
bicyklov v Modre 

Telefónne číslo: 
0905 240 509

(je potrebné dohodnúť 
si čas telefonicky)

Web: 
www.sobibikeservis.sk
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Príchod novej základnej školy do nášho mesta
Po dvojročnom hľadaní sa podarilo skupine modranských rodi-
čov nájsť priestory pre pobočku Cirkevnej základnej školy Nar-
nia v Modre. Touto cestou zároveň ďakujeme pani riaditeľke 
Strednej odbornej školy pedagogickej Mgr. Monike Nemcovej, 
že prichýli budúci školský rok prvú triedu tejto základnej školy. 
V utorok 27. 3. o 17:00 h. sa v priestoroch pedagogickej školy na 
Sokolskej 6 v Modre uskutoční stretnutie vedenia Narnie s ro-
dičmi detí. Ste vítaní! Zápis pre modranských prvákov sa usku-
toční v sobotu 7. 4. v budove CZŠ v Pezinku.

Prečo CZŠ 
Narnia v Modre?

Aj napriek tomu, že cZŠ Nar-
nia poskytuje základné vzde-
lanie v rozsahu platných 
učebných osnov schválených 
Ministerstvom školstva SR, 
je táto škola v mnohých ohľa-
doch výnimočná. Jej vzdelá-
vací program využíva pedago-
gické inovácie, aby zabezpečil 
podnetné prostredie pre žiaka. 
Podporuje vzájomný dialóg 
medzi rodičom a školou, pri-
čom rodiča vníma ako partnera. 
Zároveň si dáva veľmi záležať 
na svojom anglickom progra-
me. Deti sa učia angličtinu in-

tenzívne, ale hravou formou, 
už od prvého ročníka. Pozi-
tívne výsledky škola dosahuje 
vďaka spolupráci so zahranič-
nými lektormi anglického jazy-
ka. Toto všetko natoľko oslo-
vuje rodičov v Pezinku, že sa 
do školy každoročne hlási dva 
až trikrát toľko prvákov, než je 
možné prijať. Škola je zriade-
ná cirkvou bratskou. Tá je sú-
časťou protestantských cirkví 
na Slovensku. Jej najznámej-
ším príslušníkom bol svojím 
prínosom k vzdelávaniu známy 
Jan Amos Komenský. Dnes je 
známe meno Daniela Pastirčá-
ka, ktorý je kazateľom cirkvi 

Bratskej v Bratislave. cirkev-
nosť tejto základnej školy si 
deti uvedomia kresťanskými 
hodnotami, ktoré sú prítom-
né v každodennom vyučova-
com procese, a ktoré sú v cZŠ 
Narnia úspešným prostriedkom 
k predchádzaniu chorôb tried-
nych kolektívov, akou je dnes 
napríklad tak aktuálna šikana. 
Hodnotový program je zame-
raný na posilňovanie významu 
kamarátstva, spolupráce a prá-
ce v tíme. 

Spokojnosť detí 
a rodičov

O spokojnosti svedčia aj výro-
ky rodičov detí, ktoré školu na-
vštevujú: „Narnia je jazykovo 
a hodnotovo vystavaná škola, 
kde sa deti cítia uvoľnene a ro-
dičia majú pocit, že tento mo-
del vzdelávania funguje“ - fe-
dor Malík, vinár a vinohradník. 
Dizajnérka Jana Krecháčková 
z Vinosadov potvrdzuje: „Nar-
nia predčila naše očakávania. 

Prekvapil nás celkový individu-
álny prístup k žiakovi, komuni-
kácia školy a rodiča, vynikajúci 
anglický program, inšpiratívne 
priestory a dôraz na budova-
nie školskej komunity.” Prístup 
cZŠ Narnia, vďaka ktorému 
sú deti v škole spokojné, mô-
že škola prinášať iba vďaka 
príspevku na vzdelávanie, kto-
rý hradia rodičia. Jeho suma je 
oveľa nižšia ako u bežných sú-
kromných škôl. Spôsob, akým 
škola s príspevkom narába, vy-
soko prevyšuje investované pe-
niaze do vzdelania detí. 
Viac o filozofii školy nájdete 
na www.narniapk.sk. Komuni-
tu modranských rodičov nájde-
te zastúpenú aj na facebooku 
v skupine cZS Narnia v Modre.

Maruška KRATOCHVÍLO-
VÁ, Libuša STŘELCOVÁ 
a Barbara KOVAČOVIČ,

za rodičov modranských 
detí, ktorí sa tešia na prínos 

k vzdelávaniu v našom meste

Festival duchovnej poézie
Od roku 2000 sa stretávame s prichádzajúcou jarou a po-
zývame na literárne večery či stretnutia s poéziou alebo 
na autorské čítania so spisovateľmi žiakov, študentov a ši-
rokú verejnosť. Cieľom podujatí je sprístupniť hovore-
né slovo, napísaný text, hľadať aj iné výrazové možnosti, 
prepájanie žánrov. Vždy nás priťahuje hľadať niečo nové, 
objavovať niečo zaujímavé aj u začínajúcich autorov ale-
bo už aj renomovaných tvorcov. 

Nikdy nie je dosť takých po-
kusov, keď ponúkame našim 
poslucháčom zážitky z prečí-
taného textu. A stretnutia so 
spisovateľmi sú vždy neopako-
vateľné. V tomto roku je opäť 
príležitosť zažiť niečo pôsobi-
vé a pôvabné. Vôňa jarnej po-
ézie, kedy odznie aj niečo z  
veršov Daniela Heviera o jari. 
A nielen básničky zaznejú na 
festivale duchovnej poézie. 
Spisovateľ, básnik a multižán-
rový umelec Daniel Hevier 
spolu s nami privíta jar. Prine-
sie a predstaví nové dielo, no-
vú knižku s názvom chymeros 
- Stopy vedú do temnoty. Je to 
príbeh o chlapcovi, ktorý zra-

zu nemá svoje meno, vydá sa 
na cestu dobrodružstva, všeli-
čo mu stojí v ceste, prekážky, 
skúšky, až sa mu nové meno 
prinavráti a za odmenu dostane 
aj schopnosti, ktoré sú očaru-
júce, na hranici snívania, dob-
rodružnosti, ale aj hľadania. 
Pozývame nielen žiakov, štu-
dentov, ale vás všetkých, bez 
ohľadu na vek. Ak sa chcete in-
špirovať k tvorivosti, pozýva-
me vás na multižánrovú autor-
skú interpretáciu, na stretnutie 
s Danielom Hevierom. Pozý-
vame vás nadýchnuť sa Vône 
jarnej poézie 19. apríla o 10.00 
h do Kultúrneho domu v Mod-
re. Ľ. MIHÁLIKOVÁ
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Turnaj v minihádzanej
Pred jarnými prázdninami sa uskutočnil štvrtý a posledný tur-
naj v minihádzanej pod záštitou Bratislavského krajského zvä-
zu v hádzanej. Tentokrát nemuseli hádzanári Slovana Modra 
nikam cestovať, pretože zápasy sa hrali v našej športovej Knott 
Aréne. Veľkú pochvalu si zaslúžia starší žiaci a dorastenci, bez 
ktorých by organizácia tohto turnaja bola len ťažko možná. 

Vo štvrtok 22. 2. sa takmer tri 
stovky detí stretlo na našej pa-
lubovke, aby dopísali poslednú 
kapitolu minihádzanárských tur-
najov. Išlo o veľa, pretože každý 
bod sa počítal do celkového súč-

tu. Samozrejme, Slovan Modra 
mal v oboch kategóriách svoje 
želiezka v podobe družstiev, kto-
ré bojovali do posledných chvíľ 
o celkové prvenstvo.
V kategórii detí narodených 
v roku 2009 a mladších sme mali 
dve družstvá chlapcov z príprav-
ky (Slovan Modra „A“, Slovan 
Modra „B“) a jedno zmiešané 
družstvo dievčat (Slovan Mod-
ra „c“). Na turnajoch štartova-
lo 17 družstiev. Z tohto počtu 
sa v celkovom poradí „najhor-
šie“ umiestnilo družstvo Slo-
van Modra „B“ na 10. mieste. 
Naše dievčatá obsadili skvelé 
6. miesto. No a družstvu Slo-
van Modra „A“ utiekla medaila 
veľmi tesne. chlapci obsadili 4. 
miesto so stratou len troch bo-
dov na bronzovú priečku. Tre-
ba ale podotknúť, že v prípravke 
je veľmi veľa šikovných špor-
tovcov a v budúcnosti budeme 

o nich písať v superlatívoch čo-
raz častejšie.
V kategórii detí narodených 
v roku 2007/2008 sme mali tak-
tiež tri družstvá a konkurencia 
bola omnoho väčšia. Na tur-
najoch štartovalo 25 družstiev. 
V celkovom poradí obsadilo 
družstvo Slovan Modra „c“ 18. 
miesto. Družstvo Slovan Mod-
ra „B“ obsadilo výborné 10. 
miesto. Nakoniec nám zosta-
lo družstvo Slovan Modra „A“. 
Súboj o prvé miesto bol v tejto 
kategórii napínavý až do konca. 
O celkovom víťazovi totiž roz-
hodlo až finále posledného tur-
naja. V ňom naši chlapci nesta-
čili na žiakov zo Stupavy a tak 
obsadili až 3. miesto. Rozdiel 
medzi prvým a tretím miestom 
bol pritom len tri body, čo svedčí 
o vyrovnanosti družstiev v tejto 
kategórii.
Minihádzanárskych turnajov sa 
v tomto školskom roku zúčast-
ňovalo takmer 50 hádzanárov 
nášho klubu. Všetko veľmi ši-
kovné a nadané deti, ktoré šport 
baví. Preto im želáme veľa en-
tuziazmu do ďalších tréningov 
a zápasov a samozrejme všet-
kým patrí veľké ďakujem za 
vzornú reprezentáciu modran-
skej hádzanej.

Kategória 2009 a mladší: Slo-
van Modra „B“ 10. miesto: 
eduard engler, Samuel Bartoš, 
Max Wasinský, Lukáš Hrubša, 
Samuel Oslanec, Dávid useini, 
Richard Švábik
Slovan Modra „c“ 6. miesto: 
Lenka feriencová, Sofia Var-
gová, ela Kleschtová, Alex Ar-
vay, Lukáš Blažovič, Simona 
Píšova, Anet Gurová, Viktoria 
Leporisová, eliška Hroncová 
Slovan Modra „A“ 4. miesto: 
Alex Mesík, Ján Sivko, Samu-
el chrapčiak, Vojtech camola, 
Lukáš Ochaba, Jakub Hanic, 
Peter Stezenický
Kategória 2007/2008: Slovan 
Modra „c“ 18. miesto: Jakub 
Mojžiš, Dávid Horváth, Matej 
chochula, filip Horváth, Sa-
muel Hajtmánek, Jakub fraňo, 
Boris Valenčík
Slovan Modra „B“ 10. miesto: 
Igor Páleš, Richard Ivica, Sa-
muel Macháček, Jakub Kľúčik, 
Nikolas Hink, Tomáš Hronec, 
elián Maász, Viliam Macko
Slovan Modra „A“ 3. miesto: 
Andrej Troják, Kevin Liška, 
Jakub fronc, Samuel Dugo-
vič, Juraj Petruš, Jakub Rich-
ter, Mário Mišových, Samuel 
Macháček

Vladimír LACKOVIČ

Unifikovaný florbal
Pravidelný pohyb je pre všet-
ky deti bez rozdielu nesmierne 
dôležitý. Vďaka nemu sa dostá-
vajú do formy, učia sa zdravým 
návykom, nachádzajú si nových 
priateľov. Pre deti s mentálnym 
postihnutím sú tieto zručnosti 
ešte dôležitejšie a aj preto pri-
šli Špeciálne olympiády Slo-
vensko do Spojenej školy Pez-
inok - Modra s ponukou zapojiť 
sa do programu unifikovaného 
florbalu. cieľom unifikovaného 
florbalu je, aby deti, zdravé a aj 
so zdravotným znevýhodnením 
športovali spolu, pritom sa za-
bávali, navzájom sa spoznávali 
a zároveň nenásilnou formou sa 
uskutočňoval proces inklúzie. 
Vlani v decembri sa v Bratisla-
ve konali Majstrovstvá sveta vo 
florbale žien. Špeciálne olympi-
ády Slovensko tu dostali príle-

žitosť prezento-
vať unifikovaný 
florbal. Práve na 
tomto svetovom 
podujatí si mohol 
zahrať unifikova-
ný tím športovcov 
zo Spojenej školy 
Pezinok a Modra, 
Gymnázia K. Štú-
ra v Modre (Juraj 
Mach a Matúš Tal-
lo) a SOŠ elektro-
technickej v Bra-
tislave (Michal 
Koreň). Hrať na takomto veľkom 
podujatí bol zážitok pre všetkých 
z nich. chlapci a dievčatá urobi-
li na palubovke maximum a hľa-
disko sa im za to odvďačilo. Na-
koľko boli prítomní odborníci aj 
z oblasti unifikovaného florba-
lu zo zahraničia, snaha nezosta-

la nepovšimnutá. Náš tím dostal 
uznanie a zároveň aj pozvánky 
na dve medzinárodné podujatia 
v unifikovanom florbale, v ma-
ďarskom Györi a v rakúskom 
Grazi.
chceli by sme sa touto cestou 
poďakovať Špeciálnym olym-

piádam Slovensko 
za príležitosť reali-
zovať sa a ukázať 
svoje schopnosti, 
ktorú dostávajú deti 
a mladí ľudia s men-
tálnym postihnutím. 
Rovnako je potreb-
né poďakovať sa 
riaditeľke gymnázia 
v Modre, pani Grná-
čovej, že umožnila 
Matúšovi a Jurajovi 
chodiť na tréningy 
aj počas vyučova-
nia. Všetkým trom 
chlapcom, ktorí sa 
tejto výzvy nezľakli 

a urobili z hráčov tím. 
Sme na začiatku cesty, veríme, 
že tie najväčšie úspechy na nás 
len čakajú, no prvý krok je vždy 
najťažší a ten už máme za sebou. 
Našim cieľom je ukázať svetu, čo 
je skutočná inklúzia, že to nie je 
len moderné slovo. (šos)

Hádzaná: príďte 
povzbudiť 
juniorov

Hádzanársky oddiel Slovan 
Modra a Slovenský zväz há-
dzanej pozývajú fanúšikov na 
dve prípravné stretnutia junior-
skej reprezentácie Slovenska. 
Stretnutia sa uskutočnia v Knott 
Aréne a to v sobotu 7. 4. 2018 
od 16.30 a v nedeľu 8. 4. 2018 
od 10. 30 h. Naši juniori priví-
tajú rovesníkov zo Švajčiarska. 
Vstupné na stretnutia je dobro-
voľné. (hy)
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Prebuďte svoju kreativitu a 
načerpajte jarnú inšpiráciu v 
nádhernom prostredí Hotela 
pod Lipou, Modra-Harmónia.

Naše kurzy výroby keramiky 
pre deti i dospelých pod 
vedením profesionálnej 
keramikárky Evy Šebovej, 
nielen spríjemnia voľný čas, 
ale uvoľnia priestor vašej 
tvorivej fantázii.
Viac informácii na 
www.hotelpodlipou.sk 
rezervácie na: 
sales@hotelpodlipou.sk
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Spoločenské podujatia v apríli
8. 4., 15.00 h: Krvavý trón, historické di-
vadelné predstavenie k 330. výročiu Pre-
šovských krvavých jatiek, miesto: Kultúrny 
dom Modra, organizátor: ecav Modra

8. 4., 17.30 h: Ivan Kadlečík: Žiť sa dá 
len autobiograficky, miesto: SNM-Múze-
um Ľ. Štúra, organizátor: Múzeum Ľ. Štúra, 
ecAV Modra, Spoločnosť priateľov poézie, 
Klub nezávislých spisovateľov, Kc Modra - 
Mestská knižnica, Klub hlasného čítania

10. 4. 2018: Štúrova Modra, krajská súťaž-
ná prehliadka v umeleckom prednese poézie 
a prózy, IV. V. kategórie a divadiel poézie, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
Malokarpatské osvetové stredisko Modra

14. 4., 13.00, 22.00 h: Deň Modranských 
pivníc, Jarné putovanie po 45 modranských 
pivniciach, ktoré vás očaria svojou históriou 
a neopakovateľnou atmosférou., organizá-
tor: OZ Víno z Modry / www.modranske-
pivnice.sk 

16. 4., 19.00 h: Chlieb s maslom, diva-
delné predstavenie. Obsadenie: Domini-
ka Žiaranová, Juraj Loj, Branislav Deák, 
Martin Mňahončák, Réžia: Alena Lelková 
vstupné: 13 €, viac na www.kcmodra.sk, 033 
647 21 12.

19. 4., 10.00 h: Festival duchovnej poé-
zie, Jarná vôňa poézie, stretnutie so spiso-
vateľom a básnikom Danielom Hevierom, 
miesto: Kultúrny dom Modra, organizátor: 
Kc - Mestská knižnica, ecav Modra, Spo-
ločnosť priateľov poézie, Klub nezávislých 
spisovateľov, vstupné: 2 €

20. 4., 17.00 h: Blues & Folk Festival Krá-
ľová 2018, miesto: Kultúrny dom Modra 
Kráľová, predpreda: Musique club Galerie 
na Štúrovej ulici 61 v Modre od 1. 4. 2018, 
alebo priamo pred koncertom, organizátori: 
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kri-
minality, Mesto Modra, dobrovoľníci z Krá-
ľovej, Kontakt: Ján Ponca Duban, e-mail: 
jpduban@centrum.sk, 0905 401 148 (sms), 
vstupné: 10 €

20. 4. 2018: Malokarpatský festival vedy 
a techniky, projektová súťaž pre žiakov zá-
kladných a stredných škôl. 8.30 - 9.30 h: Re-
gistrácia a inštalácia projektov, 9.00 - 10.15 
h: Slávnostné privítanie študentov na Mf-
VAT, 9.00 - 12.15 h: Prezentácia a hodno-
tenie projektov a prác žiakov, 11.00 - 15.00 
h: Program podujatia Vesmírny výskum - 
Program pre ZŠ a SŠ v Modre, 14.00 - 15.00 
h: Vyhodnotenie projektov a prác žiakov, 
ukončenie festivalu, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátor: Amavet Klub 944 Im-
pulz, amavet944@gmail.com

28. 4. 2018, 18.00 h: Festival litera fest 
2018, autorské čítanie dvoch finalistov pre-
stížnej literárnej súťaže, miesto: Kultúr-
ny dom Modra, organizátor: Kc - Mestská 
knižnica 

29. 4., 16.00 h: Nu Dance Fest, festival sú-
časného tanca a pohybového divadla v Modre  
miesto: Kultúrny dom Modra  
organizátor: Asociácia súčasného tanca, Kc 
Modra 

30. 4., 17.00 h: Stavanie mája, miesto ko-
nania: Modra - Kráľová, organizátor: OZ 
Kráľovan. (kc)

1. 4. / NE / 15.30
SHERLOCK GNOMES
5€ / USA/VB 2018 / 90 min /
ČD / MP 12

1. 4. / NE / 17.30
NOČNÁ HRA
5€ / USA 2018 / 100 min / ST / MP 12

1. 4. / NE / 20.00
TLMOČNÍK
5€ / SR/ČR/RAK 2018 / 113 min / 
OV / MP 12

3. 4. / UT / 19.30
VERMEER Z NÁRODNEJ GALÉRIE 
- ART
6€ / VB 2013 / 90 min / ČT / MP 12

4. 4. / STR / 19.30
ERIC CLAPTON
5€ / VB 2017 / 135 min / ČT / MP 12

5. 4. / ŠTV / 19.30
NA KONCI SVETA – Filmklub K4
4€ / 3€ / VB 2017 / 104 min /
ČT / MP 15

6. 4. / PIA / 19.30
READY PLAYER ONE: HRA SA 
ZAČÍNA
5€ / USA 2018 / 140 min / ST / MP 12

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

7. 4. / SO / 17.30
APOŠTOL PAVOL
5€ / USA 2018 / 107 min / ST / MP 12

7. 4. / SO / 20.00
DANCER
5€ / VB/USA/Rusko 2016 / 85 min / 
ST / MP 12

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

8. 4. / NE / 17.30
MÁRIA MAGDALÉNA
5€ / VB 2018 / 130 min / ST / MP 12

8. 4. / NE / 20.00
HMYZ
5€ / ČR/SR 2018 / 98 min / OV / MP 15

10. 4. / UT / 19.30
READY PLAYER ONE: HRA SA 
ZAČÍNA 3D
6€ / USA 2018 / 140 min / ST / MP 12

11. 4. / STR / 19.30
LADY BIRD
5€ / USA 2017 / 94 min / ČT / MP 12

12. 4. / ŠTV / 19.30
FLORIDA PROJEKT – Filmklub K4
4€ / 3€ / USA 2017 / 111 min /
ČT / MP 15

13. 4. / PIA / 19.30
FAKJÚ PÁN PROFESOR 3
5€ / NEM 2017 / 120 min / ČD / 
MP 12

14. 4. / SO / 15.30
SHERLOCK GNOMES – 3D
6€ / USA/VB 2018 / 90 min /
ČD / MP 12

14. 4. / SO / 17.30
CESTA ZA KRÁĽOM TROLLOV
5€ / NÓR 2017 / 104 min / ČD / 
MP 12

14. 4. / SO / 20.00
BESNENIE
5€ / USA 2018 / 100 min  / ST / 
MP 12

15. 4. / NE / 15.30
KRÁLIK PETER
5€ / USA 2018 / 89 min / SD / MP

15. 4. / NE / 17.30
DEŇ ČO DEŇ
5€ / USA 2018 / 95 min / ČT / MP 12

15. 4. / NE / 20.00
STRATILI SME STALINA
5€ / VB/FRA 2018 / 106 min /
ČT / MP 12

17. 4. / UT / 19.30
DIEVČA S PERLOU - ART
6€ / VB 2014 / 90 min / ČT / MP 12

18. 4. / STR / 18.00
HAMLET – Divadlo v kine
8€ / VB 2016 / 180 min / ST / MP 12

19. 4. / ŠTV / 19.30
ODNIKIAĽ - Filmklub K4
4€ / 3€ / NEM/FRA 2017 / 106 min / 
ČT / MP 15

20. 4. / PIA / 19.30
BESNENIE – 3D
6€ / USA 2018 / 100 min  / ST / 
MP 12

21. 4. / SO / 15.30
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: TAJOM-
STVO OHŇA A ĽADU – 3D
6€ /  RUSKO 2016 / 89 min / SD / MP

21. 4. / SO / 17.30
BACKSTAGE
5€ / SR/ČR 2018 / 100 min / OV / 
MP 12

21. 4. / SO / 20.00
SÚBOJ POHLAVÍ
5€ / USA/VB 2017 / 121 min /
ČT / MP 12

22. 4. / NE / 15.30
DVE A POL KAČKY
5€ / USA 2018 / 91 min / SD / MP

22. 4. / NE / 17.30
STRUNY ČASY 
5€ / USA 2018 / 109 min / ST / MP 12

22. 4. / NE / 20.00
DUBČEK
5€ / SR/ČR 2018 / 90 min / OV / 
MP 12

24. 4. / UT / 19.30
ONI 2: NOČNÁ KORISŤ
5€ / USA 2018 / 85 min / ČT / MP 18

25. 4. / STR / 19.30
VADÍ NEVADÍ
5€ / USA 2018 / 103 min / ČT / MP 15

26. 4. / ŠTV / 19.30
VNÚTORNÉ SLNKO – Filmklub K4
4€ / 3€ / FRA 2017 / 94 min / ČT 
/ MP 15

27. 4. / PIA / 19.30
AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA
5€ / USA 2018 / 156 min / ST / MP 12

28. 4. / SO / 15.30
CHLOE A TRPASLÍCI
5€ / USA 2017 / 89 min / SD / MP

28. 4. / SO / 17.30
AŽ NA DNO
5€ / USA/NEM/FRA 2018 / 111 min / 
ČT / MP 12

28. 4. / SO / 20.00
AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA 3D
6€ / USA 2018 / 156 min / ST / MP 12

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

29. 4. / NE / 17.30
BLOKOTI
5€ / USA 2018 / 100 min / ČT / MP 12

29. 4. / NE / 20.00
PEPÍK
5€ / ČR 2018 / 90 min / OV / MP 12

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 APRÍL

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


