
Jubilejná Vitis aurea v radnici
Vitis aurea oslávila okrúhle výročie. Presne pred 20. rokmi sa ko-
nal prvý ročník medzinárodnej ochutnávky vín. Tohtoročná od-
borná degustácia sa uskutočnila v Starom dome ešte začiatkom 
marca pod vedením enológa Fedora Malíka. Profesionáli v jede-
nástich komisiách hodnotili viac ako 400 vzoriek vín. Pandémia 
koronavírusu v marci však pozastavila všetky kultúrnospoločen-
ské aktivity. Verejná ochutnávka Vitis aurea bola jednou z nich. 
Nakoniec sa situácia po troch mesiacoch zlepšila a tradícia nebola 
prerušená. Podujatie sa presunulo na nádvorie historickej rad-
nice a napriek daždivému počasiu si našlo, ako jedno z mnohých 
vydarených podujatí kultúrneho leta, svojich sympatizantov.

Členovia modranského spolku 
Vincúr v spolupráci s mestom 
Modra a Kultúrnym centrom 
urobili všetko pre to, aby sa 
vzorky páčili a najmä chutili ich 
degustátorom. Takto sme po-
stretali páry, kamarátov zblíz-
ka a ďaleka, skupinky, ale aj 
rodiny. Všetci s pohárom v ru-
ke, naplneným dobrým vínom 
oceneným v súťaži. V rámci 
oficiálnej časti do tanca a spevu 

zaspieval Detský folklórny sú-
bor Magdalénka a prítomných 
pozdravil predseda spolku Vin-
cent Jakubec. S príhovormi vy-
stúpil zástupca primátora Mod-
ry Marián Gavorník, prezident 
súťaže Fedor Malík st. a pod-
predseda bratislavskej župy 
Mikuláš Krippel. Všetci spo-
ločne odovzdali diplomy oce-
neným. Tohtoročná „Vitis“ za-
znamenala aj niekoľko ďalších 

inovácií. Prvou bolo spomenuté 
nové miesto. Nádvorie a útro-
by mestskej historickej radnice, 
ktorá čaká na celkovú rekon-
štrukciu, majú svoje čaro a vraj 
aj vína v nej chutia inak. Me-
dzi návštevníkmi sme okrem 
skalných postrehli pomerne 
dosť nových ľudí, ktorí zavítali 
v lete do Modry. Kolektív KC 
Modra sa postaral o tematickú 
výzdobu a zabezpečil kulinár-
ske dobroty v podobe chutného 
gastra a voňavej kávy.
História výroby vína v Mod-
re siaha ďaleko do našej histó-
rie. Striedali sa v nej obdobia 
prosperity s obdobiami ťažký-
mi. Po nežnej revolúcii nastali 
zmeny. Na založenie spoloč-
nej organizácie vinohradníkov 
a vinárov čakala Modra desať 
rokov. Toľko trvalo tunajším 
vinárom, aby pochopili, že ísť 

v tejto oblasti sa dá len dopre-
du. Vincúri v spolku združujú 
54 členov pod vedením 5 člen-
ného predsedníctva v zložení 
Vincent Jakubec, Vladimír So-
doma, Juraj Štiglic, Rastislav 
Čistý a Artúr Soldán. Okrem 
pestovania hrozna a produkcie 
vína, sa venujú celkovej pro-
pagácii Modry a regiónu a to 
aj organizovaním niekoľkých 
známych podujatí. Vitis aurea 
je najväčšou a najprestížnejšou 
prehliadkou vín s medzinárod-
ným zastúpením. Predsedníctvo 
jubilejného 20. ročníka súťa-
že tvoril prezident súťaže prof. 
Fedor Malík, riaditeľ súťaže 
Ing. Vladimír Sodoma a členo-
via Ing. Miroslav Dudo, JUDr. 
Artúr Soldán, Vincent Jakubec 
a Juraj Štiglic. 

Jana KUCHTOVÁ, 
zdroj: vincur.sk
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  A k t u á l n e

Vodná nádrž Modra-Piesok je zrevitalizovaná
V júli 2018 sa stalo mesto Modra partnerom dvoch rakúskych obcí 
Purbach a Jois v cezhraničnom programe Interreg SK-AT 2014 – 
2020, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ. Podpisom zmluvy sa 
začal realizovať projekt s názvom Nemonet - Sieť integratívneho 
turizmu kvality v regióne Neusiedler See – Modra v celkovej sume 
1 450 160,49 €, v ktorom sa postupne preinvestuje v Modre viac než 
642 tis. eur a ktorého zámerom je zachovanie prírodného a kultúr-
neho dedičstva udržateľným spôsobom. Spoluúčasť mesta Mod-
ry na projekte je minimálne 5%, čo predstavuje sumu niečo vyše 
32 tis. €. Celý projekt sa na strane Modry skladá z viacerých častí. 
Jednou z nich bola rekonštrukcia vodnej nádrže na Zochovej cha-
te-Piesku, v minulosti využívanej ako prírodné horské kúpalisko. 
Predpokladaný termín ukončenia celého projektu je 31. 10. 2020.

Zochova chata bola v minulos-
ti vyhľadávaným turistickým 
miestom. Hlavným lákadlom bol 
čerstvý vzduch a prírodné kúpa-
lisko. Nechýbali sprchy, šatne, so-
ciálne zariadenia a bufet, to všetko 
v súlade s nárokmi návštevníkov 
a hygienickými štandardmi kúpa-
lísk sedemdesiatych a osemdesia-
tych rokov. Rokmi vybavenie are-
álu a stav nádrže, najmä z dôvodu 
iných investičných priorít, nena-
sledoval požiadavky doby a po-
stupne chátral. Viceprimátor Ma-
rián Gavorník: „Stav technických 
zariadení vodnej nádrže na Zo-
chovej chate po rokoch zanedba-
nej údržby chátral a nebolo možné 
zabezpečovať prevádzku vodnej 
stavby v požadovanom rozsahu v 
zmysle zákona o vodách. Napriek 
tomu, že areál nie je už niekoľko 
desaťročí prevádzkovaný ako let-
né kúpalisko, ľudia sa tu zvykli 
rekreovať a využívať túto vodnú 
plochu na osvieženie. Investíciou 
do technických zariadení vodnej 
nádrže sa podarilo opäť sfunkč-
niť toto vodné dielo a veríme, že 
postupným zrevitalizovaním are-
álu tento sa stane vyhľadávaným 
miestom oddychu pri vodnej nádr-
ži. Momentálne sa spracováva štú-
dia a návrh na dovybavenie areá-
lu (zábradlie na hrádzi, sociálne 
zariadenia, doplnenie mobiliáru). 
V budúcnosti by v areáli vodnej 
nádrže mal pribudnúť aj bufet...“ 
Zapojením sa do spoločného pro-
jektu s rakúskymi partnermi bola 
šanca, ako získať investície, ktoré 
pomôžu obnoviť obľúbené miesto 
oddychu. Náklady na vyčistenie 
a revitalizáciu vodnej nádrže na 
Piesku predstavujú 375 645,25 € 
a 22 620 € ide na projektovú do-
kumentáciu. Zámerom mesta je aj 

týmito investíciami do rozvoja tu-
rizmu Modru ako významný turis-
tický región posilniť. 

Vodná nádrž, 
nie biokúpalisko

„Stavba Kúpalisko Modra, Piesky 
bola vybudovaná mestom v r. 1958 
v akcii „Z“, ako vodná nádrž na 
Vištuckom potoku a z hľadiska 
zatriedenia a správy je potreb-
né k nej pristupovať ako k vod-
nej stavbe III. kategórie, na kto-
rú sa vzťahujú povinnosti v zmysle 
zákona 364/2004 Z.z. o vodách 
(vodný zákon)“, vysvetľuje Iveta 
Krčmárová. 
Pôvodným zámerom mesta bolo 

vybudovanie areálu biokúpaliska 
(odtiaľ názov projektu „Revitali-
zácia prírodného kúpaliska Mod-
ra Piesok) s predpokladaným ná-
kladom 1,5 mil. €, ktorý sa však 
nepodarilo finančne zabezpečiť. 
Počas posudzovania spoločné-
ho projektu Modry a rakúskych 
miest riadiacimi orgánmi minis-
terstva sa situácia vyvinula tak, že 
v časti projektu, ktorá bola rieše-
ná v Modre, podiel pre „revitali-

záciu kúpaliska“ sa znížil na cca 
360 000 €. A tak bolo potrebné 
z vypracovaného projektu vyňať 
zmysluplnú časť v tejto čiastke na 
realizáciu. „Pri obnove prírodnej 
vodnej nádrže z rozsahu pôvod-
ného rozsiahleho projektu boli v I. 
etape vyňaté do realizačnej pro-
jektovej dokumentácie práce, kto-
ré bolo potrebné zrealizovať na 
sfunkčnenie a obnovu technických 
zariadení vodnej nádrže – oprave-
né a sfunkčnené boli technologic-
ké zariadenia nádrže a to jednotný 
vtokový objekt , kde v rozdeľovacej 
šachte prebieha regulácia toku vo-
dy z potoka do nádrže alebo obto-
kového potrubia. Zrekonštruovaný 
bol mních, ktorý slúži na reguláciu 
výšky hladiny vody v nádrži a bude 
slúžiť ako hlavný výpust z vodnej 
nádrže do Vištuckého potoka. Vy-
budovaná bola kopaná studňa, vy-
čistené a vyspravené boli povrchy 
kalovej nádrže a samotnej vodnej 
nádrže. Samotná hrádza nádrže 
prešla kompletnou obnovou, ná-
vodná strana hrádze bola kom-
pletne rozobratá, spevnená a zai-
zolovaná, vzdušná strana hrádze, 
ktorá bola úplne zanedbaná, ne-
upravená, zasypaná odpadom 

a zarastená stromami bola vybu-
dovaná nanovo vrátane všetkých 
vyústení potrubí z vodnej nádrže 
a vybudovania izolovanej nádrže 
vývariska. V rámci vývariska bola 
vybudovaná stavebná časť čerpa-
cej stanice pre zasnežovanie,“ po-
tvrdzuje Iveta Krčmárová z Mest-
ského úradu Modra. Revitalizácia 
vodnej nádrže na Zochovej chate 
bola koncom mesiaca apríl 2020 
ukončená. Nádrž je vo vlastníctve 

a správe mesta, potok je v správe 
Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š.p.

Mesto vydalo pokyny 
k dodržiavaniu 

poriadku
Vodná nádrž Piesok je opäť voľ-
ne prístupná. Mesto vydalo po-
kyny pre návštevníkov, ktorých 
účelom je zabezpečiť poriadok 
v okolí nádrže. V areáli je zakáza-
né: 1. znečisťovať vodu, odhadzo-
vať odpadky mimo priestorov na 
to určených a znečisťovať areál, 2. 
hádzanie kameňov, dreva, odpadu 
a iných predmetov do nádrže, 3. 
pohyb detí do 12 rokov bez dozo-
ru dospelej osoby v blízkosti nádr-
že, 4. kúpanie psov, iných zvierat 
a ich venčenie v okolí nádrže, 5. 
člnkovanie na vodnej nádrži, 6. lo-
venie rýb, 7. vstupovať na lávku 
na vodnej nádrži, 8. manipulovať 
s ostrými a sklenými predmetmi, s 
nebezpečnými, chemickými a vý-
bušnými látkami, a celkovo s lát-
kami nebezpečnými pre prírodné 
prostredie, 9. zakladať alebo udr-
žiavať otvorený oheň, 10. stano-
vanie a bivakovanie v okolí nádr-
že, 11. odstavovať tu motorové 
vozidlá a obytné prívesy, 12. po-
škodzovať terénne úpravy, zeleň, 
flóru a faunu.

Ďalšie časti 
projektu v Modre

Okrem nádrže bolo v rámci 
cezhraničného projektu vyčistené 
a revitalizované okolie niekdaj-
šej nemeckej huncokárskej školy, 
vybudovaný prírodný amfiteáter, 
osadené lavičky, vysadené ovoc-
né stromy. V novooplotenom are-
áli sa uskutočnili dvakrát Hunco-
kárske slávnosti a vznikla putovná 
výstava o „horských ľuďoch.“ 
V ďalších etapách bol vybudova-
ný nový náučný chodník venova-
ný pôvodným obyvateľom. Ďalej 
bola vydaná kniha o rakúsko-ne-
meckých drevorubačoch ako aj 
o modranských letoviskách. Spo-
lu s rakúskou stranou je vydaná 
turistická mapa oblastí Neusiedler 
See a Malé Karpaty. 
V ďalšom čísle MZ budeme pod-
robnejšie informovať o týchto ak-
tivitách. Jana KUCHTOVÁ

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

Dopravné obmedzenie 
na Dukelskej ulici
Od 1. júla platí dočasné obme-
dzenie dopravy na Dukelskej 
ulici v smere do Trnavy. Ob-
medzenie kvôli obnove fasády 
farského Kostola sv. Štefana 
Kráľa potrvá do 30. septem-
bra 2020. Križovatka Štúrova 
– Dukelská je čiastočne ne-
prejazdná. Ľavý jazdný pruh 
na Pezinok je prejazdný bez 
obmedzení, ale pravý pruh 
v smere do Trnavy uzavreli. 

Dopravu v smere Modra - Tr-
nava presmerovali po Šúrskej 
a Dolnej ulici. Zastávka au-
tobusov na Štefánikovej ulici 
v smere do centra bola dočas-
ne zrušená a nájdete ju na Šúr-
skej ulici. Dočasne zrušená je 
aj zastávka autobusov pred 
obchodným domom Kocka 
v smere na Trnavu. Náhrad-
nú zastávku nájdu cestujúci na 
Dolnej ulici. (red)

Plánovaný výrub a nová výsadba
V uplynulých troch rokoch zača-
lo mesto Modra s obnovou cest-
ného stromoradia na Dolnej uli-
ci pri cintoríne. Staršie stromy 
sú postupne nahrádzané novými. 
Zdravotný stav pôvodných stro-
mov dlhodobo monitoruje referát 
životného prostredia Mestského 
úradu Modra. Aktuálne je po po-
súdení Štátnou ochranou prírody 
SR nevyhnutné z bezpečnostné-
ho hľadiska pristúpiť k výrubu 
piatich chorých javorov cukro-

darných. Doterajšie bezpečnost-
né orezy nepomohli, odlamu-
jú sa z nich kostrové konáre, sú 
duté a napadnuté hubami. Výrub 
je nevyhnutný pre zaistenie pre-
vádzkovej bezpečnosti na priľah-
lej mestskej komunikácii s par-
kovacími miestami a tiež kvôli 
bezpečnosti chodcov na neďale-
kom chodníku. Výrubové práce 
sú naplánované v týždni od 3. 8. 
do 7. 8., kedy bude jednosmer-
ka na Dolnej ulici uzavretá. Na 
mieste starých chorých javorov 
mesto vysadí nové vzrastlé plata-
ny. (red)

Rekonštrukcia Komenského ulice
Mesto Modra začína od 
27. júla s opravou Komen-
ského ulice. Zhotovite-
ľom prác je Duvystav s.r.o. 
a vysúťažená cena die-
la je 121.653,72 € s DPH. 
„V súčasnosti sú plochy 
rozjazdené, s nerovnos-
ťami a rozbitým rôznoro-
dým krytom vozovky, so 
zdevastovaným trávnikom 
a prepadnutými obrubník-
mi. Parkovanie a premáv-
ka v úseku školského areá-
lu je chaotická,” povedala 
Renáta Klimentová z refe-
rátu dopravy a infraštruk-
túry MsÚ Modra s tým, že 
práce by mali trvať 8 týždňov.
V rámci opravy sa bude reali-
zovať nasledovné:
• úprava vozovky-frézovanie 
pôvodného krytu, vyspravenie 

nerovností, nový asfaltobetó-
nový kryt,
• v styku s križujúcimi ulicami 
Vajanského a Družstevná vybu-
dovanie cestných spomaľova-

cích prahov,
• dobudovanie nových a úpra-
va jestvujúcich parkovísk po 
obidvoch stranách komuniká-
cie,

• úprava ľavostranného chod-
níka pri školskom areáli,
• bezbariérová úprava nových 

a jestvujúcich priechodov 
pre peších,
• dobudovanie malých 
spevnených plôch pre kon-
tainery TKO a Humanic,
• doplnenie a úprava cest-
ného povrchového a pod-
povrchového odvodnenia,
• výšková úprava mreží, 
poklopov a armatúr vo vo-
zovke,
• riešenie organizácie do-
pravy, aktualizácia doprav-
ného značenia.
Obyvatelia čaká úplná uzá-
vierka komunikácie na 2 až 
3 týždne. Referát dopravy 
a infraštruktúry MsÚ Mod-

ra osloví priľahlé obchodné re-
ťazce so žiadosťou, aby na ich 
parkoviskách mohli obyvatelia 
vo večerných hodinách parko-
vať. (red)
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a

ObchOdná Verejná súťaž
na predaj pozemku mesta Modry v lokalite Malé hliny

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/22, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
576 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 28. 8. 2020 o 11.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/23, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
626 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 28. 8. 2020 o 11.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/25, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
555 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 28. 8. 2020 o 11.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/26, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
633 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 28. 8. 2020 o 11.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/28, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
613 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 28. 8. 2020 o 11.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/39, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
551 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 28. 8. 2020 o 11.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/40, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 28. 8. 2020 o 11.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/41, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 28. 8. 2020 o 11.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/42, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 28. 8. 2020 o 11.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže 
stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/45, druh pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2. 
Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, 
pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové 
ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 28. 8. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie 
súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôz-
nymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky vy-
hlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením v mestskom 
zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou doku-
mentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím 
lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

KOntaKt: Mária blechová, evidencia a správa majetku mesta, tel.: 033/ 690 8319, e-mail: maria.blechova@msumodra.sk
Podmienky obchodnej verejnej súťaže, územnoplánovacia informácia a ďalšie podklady sú uverejnené aj na webovej stránke www.modra.sk
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Vitis aurea 2020
Ochutnávame vína
vraj pijeme ako dúha
nad nádvorím starej radnice
zrazu dúhový oblúk,
ľudová hudba hrá,
mäkko s dažďom
dochucuje náš
sčemerený večer
a o kus vyššie
Bakchus v hlahole zvona
kýva nám
z ochodze mestskej veže,
opäť je čarovne nasiaknuto
priam modravo v Modre.

Jozef TRTOL, básnik

Juliáles našich seniorov
Tradičná letná slávnosť seniorov 
z Mestského centra sociálnych 
služieb Modra bola trocha iná, 
asi ako mnoho iných vecí v tom-
to roku. Dôvodom bola pandémia 
nového koronavírusu. Po uvoľ-
není opatrení sa starkí potešili, že 
si mohli posedieť na nádvorí cen-
tra a v príjemnej atmosfére sa za-
bavili pri hudbe v podaní Júliusa 
Zaťka. Symbolicky podľa ne-
ho nazvali podujatie Juliálesom. 
Slová ďakujem, na zdravie, všet-
ko najlepšie vďaka skúsenosti 
z uplynulých mesiacov zneli ešte 

výraznejšie. „Vďaka všetkým, 
čo vložili do akcie svoje schop-
nosti a piekli, varili, pripravova-
li, hrali, tancovali, dezinfikova-
li. Toto podujatie bolo akýmsi 
druhým nádychom do ďalších 
dní“, hovorí riaditeľka Jana Ma-
chalová. Ochotné opatrovateľky 
napiekli sladké i slané koláče, 
kuchárky navarili guláš. „Ná-
ladu nám vylepšil aj pán Peško 
s hrou na fujare a hand-made 
vyrobených píšťalkách. Julko 
Zaťko je už náš tradičný hosť. 
Veľmi si vážime, že nás prišiel 

pozdraviť a zároveň poďako-
vať pán primátor Juraj Petrako-
vič a zotrval s nami pri piesňach 
a rozhovoroch. Boli samozrejme 
dodržané odporúčané hygienic-
ké a epidemiologické pravidlá. 
Zároveň sme oslávili okrúhle vý-
ročie našej opatrovateľky Zuzky 
a osobne som poďakovala klien-
tom i personálu“, dodáva. Klienti 
centra sa na akciu patrične pripra-
vovali a užívali si príjemné, po-
kojné popoludnie. Akcia sa prí-
tomným páčila a v tomto prípade 
určite neplatilo známe za málo 
peňazí, málo muziky. Prioritou 
personálu je aj naďalej ochrana 
seniorov. (jk)
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Mesto je plne pripravené na krízové situácie
Informácia o pripravenosti mesta Modry na riešenie krízo-
vých situácií bola predložená ako Správa na 15. rokovaní 
Bezpečnostnej rady okresu Pezinok vo februári 2020 a záro-
veň ju na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mod-
ry konanom 25. 6. predstavil zástupca primátora mesta Ma-
rián Gavorník. Podľa nej je mesto Modra plne pripravené 
odborne, dokumentačne a metodicky plniť úlohy v oblasti 
obrany, bezpečnosti a ochrany v súlade s platnou legislatívou.

Oblasť 
krízového riadenia

Modra má zriadený Krízo-
vý štáb mesta a má spracova-
ný plán činnosti štábu, ktorý je 
každý rok aktualizovaný. Štáb 
je pripravený plniť úlohy po 
vzniku krízovej situácie, mi-
moriadnej udalosti alebo mimo-
riadnej situácie. Dokumentácia 
krízového štábu bola vypraco-
vaná v súlade s metodikou po-
skytnutou Okresným úradom 
Pezinok. Tvorí ju štatút krízo-
vého štábu, menovacie dekréty 
členov, hlavné úlohy, metodika 
činnosti, plán vyrozumenia krí-
zového štábu mesta, plány spo-
jenia, denník záznamov, plán 
činnosti na rok, zápis z rokova-
nia. V súlade so štatútom krízo-
vého štábu je povinnosťou štá-
bu zasadať v čase hrozby alebo 
vzniku krízovej situácie. Na 
zasadnutia je vyčlenená kance-
lária zástupcu primátora mes-
ta, kde je k dispozícii potrebné 
technické vybavenie. O vzniku 
krízovej situácie sú informo-
vané právnické osoby, fyzic-
ké osoby – podnikatelia, školy 
a škôlky na území mesta, ako aj 
obyvatelia mesta. 

Oblasť civilnej 
ochrany obyvateľstva

Mesto má spracovaný plán 
ochrany obyvateľstva. Členo-
via krízového štábu, ktorí sú 
zamestnancami mesta a poslan-
cami mestského zastupiteľstva, 
ako aj ostatní členovia MsZ 
a odborných komisií, sa aktívne 
podieľajú na plnení úloh mesta 
v oblasti ochrany obyvateľstva 
svojimi návrhmi a pripomien-
kami. Modra môže byť ohroze-
ná živelnou pohromou, akou je 
lesný požiar, snehová kalamita, 
možná havária pri preprave ne-
bezpečných látok a pod. Ana-
lýza možných ohrození vychá-
dza z analýzy okresu Pezinok. 
Modra má spracovaný plán pro-
tiradiačných opatrení zo zame-
raním na ochranu obyvateľstva 
pre prípad nehody alebo havá-
rie jadrového zariadenia SE-
-EBO V-2, Jaslovské Bohunice. 
Medzi ďalšie možné ohrozenia 
môže patriť vznik mimoriadnej 
udalosti súvisiacej s prepravou 
nebezpečných látok po cest-
ných komunikáciách. Mesto má 
spracovaný plán protichemic-
kých a protibiologických opat-
rení. Mesto má spracovaný plán 
ochrany obyvateľstva, ktorého 

súčasťou je aj plán varovania. 
Spôsoby varovania sú pomocou 
sirény, mestského rádia, inter-
netovej stránky mesta. Mesto 
má spracovaný plán vyrozu-
menia krízového štábu mesta, 
mestského zastupiteľstva, za-
mestnancov mesta, právnic-
kych a fyzických osôb – pod-
nikateľov, škôl, škôlok, domov 
sociálnych služieb mesta, aj 
plán evakuácie. Máme zriade-
nú evakuačnú komisiu, evaku-
ačné zberné miesto, evakuačné 
stredisko, evakuačné regulač-
né stredisko a stanicu nástupu 
evakuantov, miesto ubytovania 
evakuantov. Mesto má spraco-
vaný plán núdzového zásobo-
vania a núdzového ubytovania 
a má uzavreté zmluvy s posky-
tovateľmi služieb. Mesto má 
zriadené tieto jednotky CO: 4 
evakuačné strediská - 16 osôb, 
4 stanica nástupu a výstu-
pu evakuantov záchranná - 16 
osôb, 4 miesto ubytovania eva-
kuantov - 16 osôb, 1 regulačné 
stanovisko - 2 osoby, 1 kontrol-
né stanovisko - 2 osoby. Všet-
ky jednotky CO sú plne funkčné 
a schopné plniť v prípade potre-
by svoje povinnosti. Mesto má 
k zabezpečeniu ochrany oby-
vateľstva vypracovaný aj plán 
ukrytia. Ukrytie je zabezpečené 
pre všetkých obyvateľov mes-
ta. Modre nechýba povodňový 
plán a má zriadenú povodňovú 
komisia. Mesto má ustanovenú 
organizáciu CO v súlade s vy-
hláškou MV SR č. 523/2006 
Z.z. o podrobnostiach na zabez-
pečenie záchranných prác a or-
ganizovanie jednotiek civilnej 
ochrany. Na prípravu obyvateľ-
stva na sebaochranu a vzájom-
nú pomoc je využívaná webo-
vá stránka mesta, mestské rádio 
a mestské noviny. 

Oblasť obrany sr
Mesto vedie evidenciu osôb, 
ktorým môže byť v čase vojny 
alebo vojnového stavu uložená 
povinnosť poskytnúť ubytova-
nie príslušníkom ozbrojených 
síl, ozbrojených zborov, Ha-
sičského a záchranného zboru 
a osobám, ktoré plnia úlohy hos-
podárskej mobilizácie v zmysle 

zákona č. 319/2002 Z.z. o obra-
ne Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov. Mesto ne-
má nehnuteľnosti vhodné a tech-
nicky spôsobilé na zabezpečenie 
úloh obrany štátu. Mesto vedie 
a aktualizuje evidenciu fyzic-
kých osôb, ktorým môže byť 
v čase vojny alebo vojnového 
stavu uložená pracovná povin-
nosť (doručovatelia povoláva-
cích rozkazov a rozhodnutí, po-
volanie osôb na odvod, na výkon 
mimoriadnej služby, na výkon 
alternatívnej služby). Mesto ve-
die a aktualizuje evidenciu vec-
ných prostriedkov vhodných 
a technicky spôsobilých na za-
bezpečenie úloh obrany štátu. 

Oblasť 
krízového plánovania 

hospodárskej mobilizácie
Mesto Modra vedie aj prehľad 
o prevádzkarňach v oblasti ob-
chodu, ktoré v období mimo-
riadnych regulačných opatrení 
budú predávať výrobky alebo to-
vary na nákupné preukazy alebo 
na prídelové lístky. Mesto vedie 
prehľad počtu obyvateľov, pre-
hľad o potrebe množstva nákup-
ných preukazov a prídelových 
lístkov podľa jednotlivých ve-
kových kategórii, prehľad o per-
sonálnom zabezpečení výdajne 
odberných oprávnení. Mesto 
vytvára materiálne a organizač-
né podmienky na činnosť po 
vyhlásení mimoriadnych regu-
lačných opatrení. Vedie sa pre-
hľad o personálnom zabezpeče-
ní výdajní odberných oprávnení. 
Mesto plní opatrenia hospodár-
skej mobilizácie v súlade so zá-
konom 179/2011 o hospodár-
skej mobilizácii, vyhláškou MH 
SR č. 125/2003 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o pre-
daji životne dôležitých tovarov 
s využitím mimoriadnych regu-
lačných opatrení v znení neskor-
ších predpisov, Metodickým po-
kynom č. 2/2016 MH SR na 
spracovanie podkladov obcami 
pri organizovaní predaja život-
ne dôležitých tovarov s využi-
tím mimoriadnych regulačných 
opatrení v znení neskorších 
predpisov počas krízovej situá-
cie. (red)
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Poslanci schválili nové VZN o dočasnom parkovaní
Na zasadnutí 25. 6. 2020 schválili mestskí poslanci Všeobecne záväzné nariadenie č. 
5/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na 
území mesta Modry. Zámer zmeny pôvodného VZN č. 2/2019 o dočasnom parkovaní 
v meste Modra vznikol z dôvodu potreby riešenia nepriaznivej parkovacej politiky v tzv. 
„zóne E“, ktorou je parkovisko na Piesku, v centrálnej časti so zastávkou MHD (priestor 
oproti hotelu Zochova chata), kde neznačeným (neriadeným) parkovaním často dochá-
dza k rôznym kolíznym a problematickým situáciám. Návrh plateného parkovania v da-
nej lokalite vychádza zo skutočnosti, že v meste Modra sú už spoplatnené štyri zóny, pri-
čom so spoplatnením tzv. „zóny E“ v meste Modry sa už počítalo pôvodne v roku 2017.

Účelom VZN je zároveň dosiahnutie parko-
vacej disciplíny na vyhradených miestach 
dočasného parkovania s dôrazom na dodr-
žiavanie podmienok prevádzkového po-
riadku. Vymedzenými úsekmi sú úseky na 
miestnych komunikáciách v meste označené 
zvislými a vodorovnými dopravnými znač-
kami určenými na dočasné parkovanie mo-
torového vozidla doplnenými dodatkovými 
tabuľami, ktoré informujú o spôsobe platby 
za parkovanie na vymedzených úsekoch. 

Parkovací lístok a ZťP preukaz
Platný parkovací lístok je lístok zakúpený 
v parkomate zóny a použitý ako viditeľné 
označenie motorového vozidla. Je možné 
ho nahradiť úhradou parkovného prostred-
níctvom SMS správy alebo zakúpením elek-
tronického parkovacieho lístka prostred-
níctvom mobilnej aplikácie. Držiteľ ZŤP 
preukazu (zdravotne ťažko postihnutý) je 
oprávnený parkovať bez úhrady parkovného 
vo všetkých zónach plateného parkovania 
v súlade s týmto VZN. Sadzby úhrad za do-
časné parkovanie na vymedzených úsekoch 
sú zmluvné ceny medzi Mestom Modra 
a vodičmi motorových vozidiel podľa oso-
bitného predpisu.

Zóny dočasného 
parkovania a kedy platíme

V súlade s článkom II., bod 1 tohto VZN sa 
vymedzujú úseky na dočasné parkovanie na-
sledovne: zóna „A“: Štúrova 109 - Štúrova 
ul. č. 89, zóna „B1“: nám. Ľ. Štúra v úseku 
zastávky autobusov v smere Šenkvice, zóna 
„B2“ : nám. Ľ. Štúra v úseku medzi sochou Ľ. 
Štúra a križovatkou Štúrova ul. – Dukelská ul. 
(Štúrova č. 74 – Dukelská 1), zóna „C“ Štú-
rova ul. č. 79 – č. 43, zóna „D“ : Štúrova ul. 
v úseku od križovatky Štúrova ul. – Dukelská 
ul. (kostol) – Štúrova č.58 po Štúrova č. 42 
a zóna „E“ : Parkovisko na Piesku v centrál-
nej časti so zastávkou MHD. 2). Povinnosť 
úhrady majú vodiči alebo vlastníci, prípadne 
držitelia motorových vozidiel - v zónach „A“ 
– „D“ od pondelka do piatku od 8,00 hod. do 
16,30 hod. a v zóne „E“ od pondelka do nede-
le v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. Táto po-
vinnosť neplatí v zónach „A“ – „D“ v dňoch 

pracovného voľna, pracovného pokoja, počas 
sviatkov a mimo prevádzkovej doby. Zóny 
spoplatneného dočasného parkovania nie sú 
strážené a Mesto Modra a rovnako ani pre-
vádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, 
ktoré držiteľovi motorového vozidla vzniknú 
pri dočasnom parkovaní. 

cenník parkovného – 
koľko platíme 

parkovací lístok z automatu - Zóna „A“ – 
„E“, biela farba, 60 min., 0,30 €
SMS služba - Zóna „A“ – „D“, 15 min., 0,00 
€;
SMS služba (elektronický parkovací lístok) 
- Zóna „A“ – „E“, 60 min., 0,50 €;
mobilná aplikácia (elektronický parkovací 
lístok) - Zóna „A“ – „E“, 60 min., 0,35 €; 
1. rezidentská parkovacia karta vydaná 
k bytovému priestoru fyzickej osobe s vlast-
níckym právom k nehnuteľnosti – bytovému 
priestoru a zároveň s trvalým pobytom via-
žucom sa k danej nehnuteľnosti - Zóna „A“ 
– „D“, biela farba, 1 rok, 50,00 €; 
2. rezidentská parkovacia karta - Zóna „A“ – 
„D“, žltá farba, 1 rok, 100,00 €;
Rezidentská parkovacia karta s vlastníc-
kym právom k nehnuteľnosti - nebytové-
mu priestoru bez trvalého pobytu viažucom 
sa k danej nehnuteľnosti - Zóna „A“ – „D“, 
modrá farba, 1 rok, 250,00 €; 
rezidentská parkovacia karta s vlastníckym 
právom k nehnuteľnosti - bytovému priesto-
ru bez trvalého pobytu viažucom sa k danej 
nehnuteľnosti - Zóna „A“ – „D“, zelená far-
ba, 1 rok, 150,00 €; 
rezidentská parkovacia karta bez vlastníc-
keho práva k nehnuteľnosti - bytovému 
priestoru s trvalým pobytom v zóne plate-
ného parkovania - Zóna „A“ – „D“ červená 
farba 1 rok 150 €.

Platba na mieste 
cez parkovací automat

V prípade ak vodič zašle SMS (spoplatne-
né mobilným operátorom) správu, je opráv-
nený po zaslaní potvrdzujúcej SMS správy 
bezplatne parkovať po dobu maximálne 15 
min. od momentu odstavenia motorového 
vozidla na vymedzených úsekoch plateného 

parkovania. Túto SMS je možné zaslať iba 
raz denne. Najmenej je možné cez parkomat 
uhradiť jednu celú hodinu státia, čo je zák-
ladná časová tarifa.

úhrada zaslaním sMs
SMS úhrada parkovného na 10 hodín 
v mestskej parkovacej zóne v lokalite na 
Piesku pre vozidlo, ktorého evidenčné číslo 
je PK 456xY. Ukážka textu SMS: MO Z10 
PK456xY na tel. číslo: 2200. Nasleduje po-
tvrdenie odoslania SMS s úhradou platby. 
Aj v tomto prípade je základná časová tarifa 
hodinová. Do 30 sekúnd od odoslania je do-
ručená potvrdzujúca SMS s uvedenými in-
formáciami o uhradenom parkovanom. Bez 
potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhra-
dené. Predĺženie parkovacieho času o ďal-
šiu hodinu je možné opätovným odoslaním 
SMS. Desať minút pred uplynutím platnosti 
parkovného je zaslaná SMS, ktorá upozorní 
o blížiacom sa konci platnosti zaplateného 
parkovného. Daňový doklad možno získať 
na web stránke www.modra.sk. 

Platba cez mobilnú aplikáciu
Elektronický parkovací lístok zakúpený 
prostredníctvom mobilnej aplikácie je plat-
ný v zónach „A“ – „E“ dočasného platené-
ho parkovania na území mesta. Je možné ho 
zakúpiť po inštalácii aplikácie do mobilného 
telefónu (smartfónu podporujúceho operač-
ný systém Android alebo iOS, prostredníc-
tvom služieb Google Play alebo App Store). 
Úhrady sú uskutočňované prostredníctvom 
on-line platieb cez platobnú kartu užívate-
ľa po jej zaregistrovaní v mobilnej apliká-
cii. Po platbe si užívateľ vyberie zo zozna-
mu elektronických parkovacích lístkov ten, 
ktorý chce objednať. Pokiaľ v mobilnej apli-
kácii nedôjde k začiatku plynutia časového 
limitu elektronického parkovacieho lístka, 
parkovné nie je uhradené. Užívateľ, ktorý 
uhradí parkovné prostredníctvom mobilnej 
aplikácie bude bezplatne upozornený mobil-
nou aplikáciou pätnásť minút pred ukonče-
ním platnosti času parkovania a bude možné 
jeho predĺženie v minimálnej dĺžke ďalších 
15 minút, pričom za každých pätnásť minút 
bude účtovaná alikvotná časť zo sumy zá-
kladnej hodinovej sadzby v príslušnej zóne 
plateného parkovania uvedenej v Cenníku. 
Úhrada parkovného prostredníctvom mo-
bilnej aplikácie je možná v minimálnej dĺž-
ke 60 minút pre zónu plateného parkovania 
„A“ – „E“, pričom dĺžku platnosti trvania 
elektronického parkovacieho lístka si volí 
užívateľ sám. 
Plné znenie tohto VZN a podrobnejšie infor-
mácie nájdete na www.modra.sk. (red)
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Pošli to ďalej Modra
Kamenná predajňa Obchod s Vínom patrí 
rodine vinára Radovana Krajčoviča. Svo-
jej žene Nadi, ktorá miluje kvety, dáva 
viazať kytice v modranskom kvetinárstve 
Moonflower.

Malé rodinné vinárstvo Radovana Kraj-
čoviča sídli v dome so 400 ročnou piv-
nicou na Štúrovej 35 v Modre. Objekt je 
súčasťou pamiatkovej zóny mesta a pria-
mo z cesty môžete vstúpiť do predajne 
s vínom. R.K. Vin Modra ponúka vlast-
nú produkciu - víno z modranských vino-
hradov. Rodina ich obhospodaruje veľmi 
šetrne s minimálnym zásahom strojov a s 
väčším podielom ručnej práce. Je to drina, 
ale výsledkom sú kvalitné vína s odrodo-
vým charakterom, s príjemnou aromatic-
kou vôňou a sviežou chuťou. Vyrovna-
né a harmonické. Veď príďte okoštovať. 
K vínu vám v predajni nabalia aj syry, 
ktoré im vozia každý týždeň čerstvé zo 

salaša v Zázrivej. Krajčovičovci hosťom 
počas ochutnávok radi ukážu svoju histo-
rickú pivnicu, prešovňu aj vinohradnícky 
dvor. Stačí zavolať aj vopred na +421 908 
780 831, alebo si kúpte vínko cez e-shop 
www.rkvinmodra.sk.

Kvetinárka Janka Kintlerová (kvetinár-
stvo Moonflower) občas skočí na kávič-
ku do kaviarne a obchodíka Polo Garden 
Coffee v podbrání na Štúrovej 59.
Kvetinárstvo láka zákazníkov nádherný-
mi kvetinovými aranžmánmi už z chodní-
ka na Dukelskej ulici. Tematicky, podľa 
ročných období alebo nálady kvetinárky 
Janky, sa vstup do jej voňavého kvetino-

vého kráľovstva premení na pestrofareb-
nú záhradu, jesenný les či zimnú rozpráv-
ku. Môžete si tu kúpiť len tak pre radosť 
voľné kvety, alebo pekne naaranžované 
kytice. Floristky z Moonflower často vy-
hľadávajú budúce nevesty, ktoré si chcú 
vyzdobiť svadobný priestor živými kvet-
mi. Alebo túžia po kvetinovej slavobráne. 
Svadobné aranžmány z ich dielne sú in-
špirované ležérnou eleganciou, pôsobia 
uvoľnene a vkusne. V predajni nájdete aj 
dekorácie do domácnosti, ikebany, vence 
na dvere alebo materiál na aranžovanie. 
Zastavte sa po inšpiráciu osobne na Du-
kelskej ulici č. 12.

V Polo Garden Coffee si môžete posedieť 
aj pri vynikajúcom vínku z produkcie Vi-
nárstva Miroslav Dudo.
Kaviareň a obchodík v podbrání na Štúro-
vej 59 je oázou pokoja, oddelený od hlu-
ku hlavnej ulice. Nájdete tu výbornú kávu 
a vždy čerstvé koláčiky. V lete ponúkajú 
hosťom na osvieženie miešané alko aj ne-
alko drinky, frizzante či prosecco a ľah-

ké ružové či biele vínka od modranských 
vinárov. Ponuka je pestrá, ale majiteľke 
Zuzane Černákovej najviac chutí víno od 
Miroslava Duda. Kaviareň, obchod aj zá-
sielkovňa fungujú na rovnakej adrese. Ak 
ste fanúšikom prírodnej organickej koz-
metiky priamo zo Slovenska, v Polo Gar-
den Coffee si určite vyberiete. Majú v po-
nuke aj bio čaje, korenie, kávu, sladkosti, 
med, éterické oleje, sójové sviečky a ďal-
šie produkty. 

Vinár Miroslav Dudo nakupuje vinárske 
potreby v miestnom obchode Agrokomp 
na Štefánikovej 14.
Ak by ste chceli zažiť tradičnú modran-
skú ochutnávku vín, vinárstvo Miroslav 
Dudo je skvelý tip! O víne vás veľa naučí. 
Zážitkové degustácie robí v tradičnom vi-
nohradníckom ustrojení. Často ho sprevá-
dza živá hudba a spev miestneho súboru 
OZ Kráľovan. Hostia si radi objednávajú 
kompletnú ochutnávku, prehliadku vinár-
stva a chutné pohostenie. Poctivá domá-
ca kuchyňa a k tomu starostlivo vybera-
né odrody vína – dokonalá kombinácia aj 
s pútavým výkladom priamo od majiteľa 
vinárstva. Víno je Mirova celoživotná lás-
ka, asi najlepšie sa cíti vo vlastných vini-
ciach. So synom Tomášom a zamestnan-
cami obrábajú 15 hektárov vinohradov 
v katastri mesta Modry. Je z čoho vyberať 
– vo vinárstve ponúkajú 18 druhov vín, 
z ktorých je 16 odrodových a 2 značko-
vé. Značkové vína vyrábajú vyzrievaním 

v drevených sudoch. Víno od Mira Duda 
si môžete objednať na info@vinodudo.sk, 
alebo telefonicky: 0903 451 534. Osobný 
odber na Potočnej ulici č. 1 je počas otvá-
racích hodín (Po-Pia 8.00-16.30, So 8.00-
12.00) alebo si vyberte internetový predaj 
z pohodlia domova na www.zpivnice.sk.
 Zuzana TICHÁ
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Chráňme deti pred nástrahami na internete
V súčasnej dobe veľa ľudí vyu-
žíva internet takmer denne. Ve-
ková hranica jeho užívateľov 
sa neustále znižuje. Internet je 
už aj pre deti bežnou súčasťou 
života. Treba mať však na pa-
mäti, že deti sú veľmi citlivé 
a zraniteľné, veľmi veľa ne-
gatívnych javov vnímajú in-
tenzívnejšie a preto je ich po-
trebné chrániť nielen v bežnom 
živote ale aj vo virtuálnom sve-
te, ktorý prináša množstvo ri-
zík a nástrah. 
Internet sa stáva čoraz viac 
priestorom pre nadväzovanie 

kamarátskych a priateľských 
vzťahov. Sexting – obojstranná 
príjemná komunikácia na čete 
so sexuálnym obsahom sa týka 
už aj niektorých 10 až 12-roč-
ných detí. Avšak veľa rodičov 
nevie, čo všetko ich dieťa na 
internete robí, aké stránky na-
vštevuje, s kým cez sociálne 
siete komunikuje. Sú aj takí 
rodičia, ktorí využívajú rodi-
čovskú kontrolu vo Windowse, 
alebo iné programy a aplikácie 
na ochranu detí online. 
Čo môže dieťaťu hroziť v on-
line svete? Nevhodný obsah 

(sebapoškodzovanie, porno-
grafia, rasizmus, anorexia, 
sekty, omamné látky, násilie), 
zneužitie osobných údajov, ob-
ťažovanie, posmešky, ohovára-
nie, vyhrážanie, strata kontaktu 
s realitou, herná závislosť.
Chráňme svoje deti aj pred tý-
mito rizikami, ktoré mu môžu 
spôsobiť psychickú nepohodu 
až psychickú traumu. Z hľa-
diska prevencie je najlepšie si 
doma hneď od začiatku s die-
ťaťom dohodnúť pravidlá aj 
v súvislosti s používaním inter-
netu a trvať na ich dodržiavaní. 

Rodičia, poznajte heslá a nicky 
svojho dieťaťa. Kontrolujte raz 
za čas ich účty (nastavenia súk-
romia, statusy, správy). Buďte 
vy alebo člen rodiny medzi je-
ho priateľmi na sociálnej sieti. 
Poučte dieťa, aby nekomuniko-
valo s cudzími ľuďmi na inter-
nete. Opakujte dieťaťu, že mô-
že prísť za vami kedykoľvek, 
ak si nie je niečím isté alebo sa 
stretlo s niečím nepríjemným. 
Kontrolou sa dá predísť nena-
praviteľným škodám v osob-
nostnom vývoji dieťaťa.
 (red, zdroj: PZ SR)

ZŠ Ľ. Štúra je pripravená na nových prváčikov
Školský rok 2019/2020 ostane nezabudnuteľný. Ešte veľa 
ďalších rokov naň budeme spomínať. Môžeme tu zopakovať 
už toľkokrát spomenuté prekážky, s ktorými sme sa počas 
jari 2020 stretli, ale prišiel čas bilancovať a spomenúť to po-
zitívne. Najviac ma v tomto netradičnom období prekvapil 
prístup mnohých ľudí v pozitívnom slova zmysle. 

Chcem sa poďakovať všetkým na-
šim zamestnancom, ktorí zodpo-
vedne a ochotne priebežne riešili 
všetky nové situácie a problémy. 
Som rada, že kolektív zamestnan-
cov bol ochotný a ústretový. Spo-
ločne sa nám podarilo sprevádz-
kovať v priebehu týždňa online 
školu, na etapy otvoriť školskú je-
dáleň a znovuotvoriť školu pre na-
še deti. Je potrebné si uvedomiť, 
že na mnohé zmeny sme nemali 
veľa času, väčšinou išlo o dni, nie-
kedy sa veci menili v priebehu ho-

dín. Napriek tomu entuziazmus, 
pozitívna nálada a chuť boli pod-
statné pre náš úspešný rok.
Na zápis do školy prišlo spolu 67 
detí. 6 detí dostalo odklad školskej 
dochádzky o jeden rok. V rámci 
možných kapacít školy otvárame 
2 triedy, do ktorých nastúpi spolu 
49 žiakov. Ostatné deti sú umiest-
nené v iných základných školách. 
V budúcom školskom roku chce-
me nadviazať na dlhodobý pozi-
tívny trend našej školy. Minulý 
rok sme v rebríčku Ineko obsadi-

li 4. miesto v Bratislavskom kraji. 
Toto umiestnenie je pre nás zavä-
zujúce. V budúcom školskom ro-
ku sa budeme snažiť nielen do-
behnúť zameškané učivo, ale aj 
pokračovať v moderných výučbo-
vých metódach a myslieť na pozi-
tívnu atmosféru v celej škole. 
Tento školský rok sme boli za-
pojení do projektu Zelená škola 
a Sadovo. V spolupráci s Indíciou 
n. o. sme realizovali experimentál-
ne overovanie Informatiky s Emi-
lom, robotmi Bluebot a projektom 
Civilizácia. V týchto projektoch 
pokračujeme aj v budúcom ro-
ku. Naša škola podáva žiadosť do 
Národného projektu Pomáhajúce 
profesie II. v edukácii detí a žia-
kov, v rámci ktorého dúfame, že 
náš kolektív rozšírime o školské-

ho psychológa a ďalších asisten-
tov učiteľa. Hlavným prínosom 
špeciálneho pedagóga je práca 
a príprava žiakov so ŠVVP pria-
mo v škole a na vyučovaní, po-
moc pri príprave IVP a nastave-
nie komunikácie v systéme škola 
– rodič – dieťa. Vďaka včasnej 
intervencii školského psycholó-
ga zabezpečíme zlepšenie klímy 
v škole ako aj psychické zdravie 
a obranyschopnosť jedinca pred 
negatívnymi javmi. Veríme, že 
spolupráca pedagógov s členmi 
inkluzívneho tímu a AU prinesie 
predovšetkým zlepšenie výsled-
kov žiakov so ŠVVP vo vyučova-
com procese, mimoškolskej čin-
nosti a správaní.

Zlatica LIŠKOVÁ, 
riaditeľka školy

Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Chcete sa dozvedieť odpoveď na svoju otázku? Trápi vás nie-
čo v meste a neviete na koho sa obrátiť? Napíšte nám a my 
sa za vás spýtame kompetentných na mestskom úrade, mest-
ských spoločnostiach a iných inštitúciách. Otázky posielajte 
mailom na: zvesti@mediamodra.sk.

Otázka: letnú sezónu na Zocho-
vej chate máme v plnom prúde. 
Najmä cez víkendy sú lesy plné 
domácich a turistov. Panský chod-
ník v smere zo ZCH do Modry 
a opačne je poniže svahu zahataný 
obrovskými spadnutými stroma-
mi. Turista musí úsek prechádzať 

ponad chodník a to do podstatne 
strmšieho terénu. Ďalej boli v ne-
dávnej dobe mestom osadené 
viaceré turistické prístrešky a no-
vé lávky ponad potok. Niektoré 
z nich však už vykazujú známky 
opotrebovania a iné zatiaľ vyme-
nené neboli. Plánuje mesto v ďal-

šom zveľaďovaní modranského 
lesoparku? Mohlo by mesto za-
bezpečiť odstránenie padnutých 
stromov, aby sa najmä starším 
ľuďom a rodinám s malými deť-
mi prechádzalo ľahšie cez Panský 
chodník?

Odpovedá Matej Kratochvíla, 
Správa lesoparku mesta Modry:
Ďakujem za položené otázky. Stro-
my na Panskom chodníku a hlav-
ne v danom mieste padajú veľmi 
často a aj Správa lesoparku ich 

z chodníka odpratáva. Nie vždy 
však vieme reagovať ihneď, naj-
mä ak o danom stave nevieme. Na 
základe podnetu od občanov ale-
bo návštevníkov konáme, situáciu 
preveríme a zabezpečíme nápravu. 
Samozrejme padnuté stromy, aj po 
dohode s lesmi Modra, s.r.o., pre-
režeme. Záleží nám na tom, aby sa 
turisti u nás v lesoch cítili bezpeč-
ne a radi sa sem vracali. Čo sa týka 
mostíka na Panskom chodníku, na 
jednom je zlomené zábradlie, tiež 
vplyvom padajúceho stromu. No-
vé zábradlie je hotové, predpokla-
dám, že v najbližších dňoch bude 
vymenené. (red)
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Ľudia z Modry, 24. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rod-
nom meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým respon-
dentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Inštruktor Krav maga 
Michal Krchnavý (28)

Krav maga v hebrejčine znamená „boj 
zblízka.“ Tento sebaobranný systém bol 
pôvodne vytvorený pre izraelskú armádu 
a neskôr ho zaradili aj do učebných os-
nov izraelských stredných škôl. Nie je to 
bojové umenie, ani bojový šport. Nemá 
svoje pravidlá, nie je férový. Tento sys-
tém sebaobrany dovoľuje všetko. V mod-
ranskom klube Krav Maga, ktorý Michal 
založil v roku 2017 sa učia efektívne brá-
niť muži, ženy aj deti. „Pri strete s ag-
resorom nie je priestor na chyby. V stre-
sovej situácii si musíte zachovať chladnú 
hlavu a rýchlo zareagovať na útok správ-
nou taktikou. A to je náš cieľ – naučiť 
ľudí, ako ochrániť seba alebo svojich 
blízkych.‘‘ Držiteľ čierneho pásu druhej 
úrovne tzv. druhého danu sa o sebaobra-
nu začal zaujímať ešte v tínedžerských 
časoch. Po rokoch strávených na trénin-
goch v Pezinku si urobil u svojho trénera 
certifikát a začal s individuálnymi aj sku-
pinovými tréningami. „Naše tréningy sú 

dynamické - drilujeme veľa úderov, kopov 
a samotných techník Krav Maga. Ak vás 
niekto vonku napadne, nemusí to byť len 
o chytení pod krk alebo za bundu. Môžete 
sa stať obeťou úderov a kopov, preto tiež 
potrebujete vedieť udierať a kopať – ale 
efektívne,“ hovorí Michal. 
Modranský klub má približne 30 aktív-
nych členov. Okrem pravidelných tré-
ningov sa môžu zúčastniť na seminároch 
pod vedením českých inštruktorov a zvý-
šiť si technickú úroveň získaním opasku 
v konkrétnej farbe. „Naučené techniky 
sebaobrany sú jedna vec, ale psychic-
ká a fyzická pripravenosť na ich použi-
tie druhá. Bitka na ulici bude zastave-
ná, keď ju víťaz zastaviť chce. Na ulici 
nie je žiadny rozhodca, ktorý dohliada 
na to, či sú dodržané pravidlá a dokonca 
ani pomoc tretích strán vo väčšine prípa-
dov neprichádza do úvahy. Nádej je len 
v tvojej sile a v tom, čo dokážeš.“ Ak si 
myslíte, že Michal po fyzickej drine na 
tréningoch už iba odpočíva, mýlite sa. 
Relaxuje v posilňovni, rád si zahrá hokej 

alebo sadne na horský bicykel. „Páči sa 
mi v Modre-Harmónii, kde žijú moji rodi-
čia s bratom. Máme krásne lesy – rád si 
v nich vyvetrám hlavu na bajku. Snažím 
sa žiť zdravo, udržiavať sa v dobrej teles-
nej i duševnej kondícii. Neobmedzujem sa 
v jedle, ale vyvažujem to pohybom a to by 
som odporúčal aj ostatným. Treba si uží-
vať život, tešiť sa z maličkostí a myslieť 
pozitívne.“ Zuzana TICHÁ
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Seniori, nedajte sa oklamať
Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k pe-
niazom. Využívajú dôverčivosť seniora, jeho ochotu komu-
nikovať a pomáhať. Oslovia ho na ulici, nemajú zábrany ho 
navštíviť aj v jeho príbytku, v ktorejkoľvek obci, či meste. 
Seniori, nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho 
nevpúšťajte do bytu! Prečítajte si niekoľko rád, čo robiť, 
ak vás podvodníci oslovia.

Cudzia osoba zatelefonuje, 
predstaví sa ako váš príbuz-
ný a žiada o finančnú pomoc. 
Neskôr opäť zavolá, že pre 
peniaze nemôže prísť osobne 
a seniora poprosí, aby peniaze 
odovzdal jeho sekretárke, ka-
marátovi či inej osobe.

Čo robiť? Najskôr si overte, či 
naozaj volal váš príbuzný. Ak 
nevolal, ihneď kontaktujte po-
líciu na čísle 158. 
Niekto vás osloví na ulici, po-
prosí vás, aby ste mu ukázali 
cestu do nemocnice, následne 
prosí, aby ste mu požičali pe-

niaze na zaplatenie operácie 
pre jeho známeho alebo prí-
buzného. Ako zálohu vám po-
núkne peniaze v inej mene.

Čo robiť? Nikdy nepristupujte 
na takúto požiadavku, vyhý-
bajte sa takejto komunikácii, 
nesadajte do ich auta, nevpúš-
ťajte ich do svojich príbytkov 
a čo najskôr kontaktujte polí-
ciu. Pamätajte, že zdravotná 
pomoc v SR sa poskytuje bez-
platne.
Niekto vám zazvoní pri dve-
rách a prestaví sa ako pra-
covník plynární, elektrární, 

vodární, poisťovní či iných 
spoločností a tvrdí, že pri-
šiel odpísať stav plynomeru, 
vodomeru alebo elektromeru 
alebo prišiel vyplatiť prepla-
tok či inkasovať nedoplatok. 

Čo robiť? Nevpúšťajte takéto 
osoby do bytu, pokiaľ si nie 
ste istí, že ide o skutočných 
zamestnancov. Snažte sa ove-
riť túto skutočnosť u ich za-
mestnávateľa, či na obecnom 
úrade. Ak máte podozrenie, 
kontaktujte políciu! Majte na 
pamäti, že zástupcovia týchto 
spoločností vykonávajú od-
počty pokiaľ možno z verejne 
dostupného miesta alebo zo 
spoločných priestorov a pre-
platky či nedoplatky nikdy ne-
inkasujú v hotovosti. 
Niekto vám zazvoní a ponúka 
na predaj tovar alebo služby 
za výhodné ceny (napr. hrnce, 

nože, deky, stavebné náradie, 
výmena odkvapov, asfaltova-
nie chodníkov).

Čo robiť? Majte na pamäti, že 
tovar za výrazné zľavy, mô-
že byť nekvalitný a nefunkč-
ný, práca môže byť nekvalitná 
a nakoniec podvodník žiada 
vyplatiť podstatne vyššiu su-
mu za prácu ako ste sa do-
hodli. Taktiež môže ísť o pod-
vodníkov, ktorí vs navštívili s 
úmyslom ukradnúť vám úspo-
ry alebo cennosti. Nevpúšťaj-
te neznáme osoby do svojich 
príbytkov, aj keby vás požia-
dali o pohár vody a kontaktuj-
te políciu.
Ak by sa vám stala niektorá 
z popísaných udalostí, buďte 
ostražití. Snažte si zapamätať 
popis osôb, výzor, oblečenie, 
auto a pod., ihneď kontaktuj-
te políciu na bezplatnom čís-
le 158.

(red, zdroj: PZ SR)
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Letné Huncokárske slávnosti na Piesku
Huncokárske slávnosti. Aj v polovici tohto leta to opäť boli tri dni 
plné pohody, dlho očakávaných stretnutí s priateľmi a s potomkami 
Huncokárov - pôvodných obyvateľov Piesku. Chvíle, ktoré pripome-
nuli dávnu históriu aj dnes vyhľadávaného obľúbeného rekreačné-
ho miesta v lone malokarpatskej prírody. Zochova chata – Piesok sa 
na tri júlové dni stala miestom pohody, spoznávania a spomínania. 

V ponuke boli turistické prehliad-
ky po Stopách horských ľudí so 
sprievodkyňou Martinou Kľúči-
kovou alebo spoznanie nového 
náučného huncokárskeho chod-
níka, ktorým prvých záujemcov 
previedol Jakub Malík z mestské-
ho turistického centra. Pri niekdaj-
šej nemeckej huncokárskej škole 
na rozľahlej mestskej lúke bola do 
života uvedený Príbeh modran-
ských lesov Agáty Petrakovičo-

vej Šikulovej a Kataríny Slobodo-
vej Novákovej. Knihu slávnostne 
s autorkami, pieskom a dreve-
nými hoblinami uvítala pani Ire-
na Herchlová, priamy potomok 
huncokárskej rodiny. Najmenších 
lákali tvorivé aj náučné aktivity, 
prehliadka dravcov, spoznáva-
nie hornín, na ktorých rastú na-
še stromy v Geoparku Malé Kar-
paty a pozorovanie teleskopom. 
K malokarpatskej prírode a Hun-

cokárskym slávnostiam roky ne-
odmysliteľne patrí pohodové co-
untry, ľudová hudba, ktoré znela 
z priľahlého Penziónu Huncokár. 
O občerstvenie a kamarátsku at-
mosféru sa pričinili členovia OZ 
Huncokári na Piesku a majitelia 
penziónu. Na pódiu v areáli bo-
la v rámci prednášky predstave-
ná nová učebnica huncokárskeho 
nárečia a výrazov Umatum, ktorú 
zostavili Simona Fraštíková, Mo-
nika Hornáček Banášová a Dušan 
Fedič. V neďalekej záhrade v sídle 
OZ Potomkovia Huncokárov sa 
v rámci sprievodného programu 
postretali žijúci potomkovia hun-
cokárskych rodín. Spomienky pri 
prezeraní fotoalbumov napoveda-

li, že si prítomní majú toho veľa 
povedať. Nedeľná svätá omša pri 
kaplnke Sv. Magdalény zavŕšila 
letné slávnosti na Piesku.
Podujatie pripravilo mesto Modra 
v spolupráci s OZ Huncokári na 
Piesku za finančnej podpory Tra-
vel Malé Karpaty. Slávnosti boli 
súčasťou Projektu NemoNet, spo-
lupráca obcí Purbach (AT), mes-
ta Modra (SK) a obce Jois (AT), 
ktorý je podporovaný v programe 
financovania EÚ Interreg Slova-
kia-Austria. Medzi strategických 
partnerov patrí obec Illmitz, Bur-
genlandský cestovný ruch, Múze-
um kultúry Karpatských Nemcov 
v Bratislave a Múzeum ľudovej 
kultúry vo Viedni.

Jana KUCHTOVÁ

Na fotografiách: prvých náv-
števníkov sprevádzal po novom 
Huncokárskom náučnom chod-
níku Jakub Malík z TIC Modra; 
Výstava hornín a nerastov Geo-
parku Malé Karpaty zaujala všet-
ky vekové kategórie; V Penzióne 
Huncokár panovala tradične 
dobrá nálada, ku ktorej prispe-
lo pohodové country, chutné ob-
čerstvenie a výborná organizácia 
členov OZ Huncokári na Piesku; 
Autorky učebnice huncokárskych 
výrazov a nárečia predstavili ši-
rokej verejnosti novú publiká-
ciu; V popredí sesternice Ursula, 
dcéra Eduarda Grausa a Mária, 
dcéra Grety Grausovej, za nimi 
je zostatok kamenného domče-
ka kúsok nad kaplnkou, v ktorom 
sa ich predkovia narodili a kde je 
dnes sídlo OZ Potomkovia Hun-
cokárov. Ursula priniesla do da-
ru na stretnutie potomkov kva-
litné bavorské kvasinkové pivo 
Holzhacker; Pani I. Herchlová 
uviedla do života novú knihu au-
toriek A. Petrakovičovej Šikulo-
vej a K. Slobodovej Novákovej. 

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e
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Farár Dušan Tóth a spomienky na Modru
Bývalý reprezentačný hádzanár Československa, študovaný 
teológ, absolvent herectva na Vysokej škole múzických ume-
ní, bývalý redaktor rozhlasu v Bratislave, dnes evanjelický 
kňaz v Toronte, herec a režisér Torontského slovenského di-
vadla, modranský rodák Dušan Tóth (nar. 1938) si takto za-
spomínal na svoje detstvo v Modre.

Vyrastal som s bratom v skrom-
nej nábožnej rodine. Sestra, 
o osem rokov staršia, mala iné 
záujmy a akoby ani nepatrila do 
našej rodiny. Aspoň si nepamä-
tám, že by sa bola s nami mod-
lila či spievala nábožne piesne 
po večeroch. Tie večery boli 
ako zvláštny obrad. 
Tešili sme sa s bratom, keď sa 
zvečerilo a rodičia opatrili sta-
tok, otec v zimných večeroch 
založil oheň do piecky a keď 
sa rozteplelo, položil 4 zemiaky 
na platničku, rozdal Tranoscius 
a začalo sa spievať. „Zlatého 
slunce hrašný beh, uz došel cí-
le svého...” Keď sa vyspieva-
li večerné piesne, prešli sme 
k ďalším a zakončili piesňami 
z Prídavku: Boh náš je láska, 
k Tebe o Bože môj,.. Keď ze-
miaky začali rozvoniavať, ma-
li sme druhú hostinu. Po nej 
sa otec alebo mama pomodlili, 
k čomu sme s bratom pridali 
nášho anjelička, strážnička ale-
bo modlitbičku: Pújdu spáti, dej 
mi vstáti ó múj Bože z mého ló-
že, v ranním čase, v zdraví zase, 
ó múj Bože ať se stane Amen. 
Všetko toto sa dialo v Kralickej 
bibličtine, nakoľko ešte v tom 
čase sme nemali preloženú Bib-

liu, ani piesne, okrem niekto-
rých uvedených v prídavkoch 
Tranoscia, zvlášť piesne Rojo-
vej, ktoré sme radi spievali.
Do školy som začal chodiť eš-
te počas druhej svetovej vojny 
a to do cirkevnej evanjelickej 
v novej budove za kostolom, 
kde je teraz Vinárska škola. 
Neskôr sme sa presťahovali do 
dolnej, naproti Evanjelického 
kostola. Nás - prváčikov učil 
riaditeľ školy pán Rigan. Po 
vojne sa život začal rýchlo me-
niť. Tieto zmeny sme pociťova-
li aj my deti. Nevedeli sme sí-
ce čo sa skutočne deje, ale cítili 
sme akúsi dvojtvárnosť, dvoj-
koľajnosť. Doma sme pokra-
čovali v našich pobožnostiach, 
no v škole sme sa z jedného dňa 
na druhý prestali modliť a za-
čali spievať hymnu a to nielen 
československú ale aj soviet-
sku. Sovietsky zväz sa začal 
skloňovať vo všetkých pádoch 
čoraz častejšie. Pán farár Július 
Dérer na hodinách náboženstva 
nám hovorieval: „Viete, čo ste, 
deti? Ste zázrak, môžete v ži-
vote dosiahnuť čo len chcete, 
ak tomu cieľu podriadite svoju 
vôľu a energiu. áno, dosiahne-
te svojho cieľa, ktorý si určíte. 

Môžete sa stať Hviedoslavom, 
Bazovským, Rázusom... máte 
možnosť vytvoriť hodnoty pre 
človečenstvo.” Často hovorie-
val o etických princípoch, ktoré 
sú také prepotrebné pre dôstoj-
ný chod spoločnosti. Na druhej 
strane sme počuli učiteľa Van-
ču, ktorý na nás vykrikoval: 
„Vy Kristove hovädá, z vás ni-
kdy nič nebude, lebo ste sprostí 
idioti.”
Dilema rozpoltenosti sa zväč-
šovala každým dňom, týždňom, 
mesiacom, rokom. letargia 
sa vkrádala aj do našim mys-
lí a sŕdc. Naši rodičia boli čo-
raz častejšie ustarostení o kaž-
dodenné potreby: čo položiť na 
stôl. Otec čoraz častejšie odchá-
dzal s koníkom kamsi, odkiaľ 
priniesol múku, mäso, potreb-
né produkty k našej existencii. 
V Nedeľnej škole nám síce stá-
le hovorili, ako je potrebné byť 
dobrý jeden k druhému, ako 
sa máme držať za ruky, aby sa 
nám nič zlého nestalo a ako má-
me držať spolu a jeden druhé-
mu pomáhať, lebo Pán Boh je 
s nami a On nás posilňuje, On 
nám pomáha.
V škole nám nahovárali, že je-
dinú pomoc môžeme očakávať 
len a len od Sovietskeho zväzu 
a Boh je bohapustý výmysel, 
ktorý nemá miesta v modernej 
spoločnosti. Naučili sme sa žiť 
s dvomi tvárami. S jednou do-
ma a s druhou v škole a na uli-
ci. Mama nám vždy hovorieva-

la: „Detičky, toto nebude trvať 
večne. Toto raz prejde, lebo Pán 
Boh sa dlho nemôže pozerať na 
túto spúšť.” Tieto mamine slo-
vá mi prebehli mysľou, keď 
sme spolu s manželkou prija-
li koncom novembra 1989 po-
zvanie Milana Kňažka a Janka 
Budaja pozdraviť dav na brati-
slavskom námestí, skandujúci: 
„Vitaj doma...” 
Vyše 40 rokov temna a čo všet-
ko sme museli prežiť ako jed-
notlivci a ako národ. Dokonca 
tých 40 rokov nás poznačilo na-
toľko, že sa len ťažko vraciame 
k hodnotám, ktoré sme dostali 
do vienka. Pravdu vystriedala 
lož, ktorá sa obliekla do roz-
ličných krojov; čestnosť spo-
ločnosť prestáva poznať; cnosť 
je nahromadiť za každú cenu 
aj na úkor svojho nebližšieho; 
kto nekradne okráda svoju rodi-
ny, stalo sa celonárodným hes-
lom a čo je tvoje je aj moje a do 
môjho ťa naprosto nie je nič. 
A mohli by sme menovať celé 
nové Desatoro, ktoré si postko-
munistická spoločnosť osvojila. 
Zápasíme s etickými probléma-
mi, znásilňujeme ich, naťahu-
jeme ich na kopyto. Dokedy? 
Žiaľ, ešte dlho potrvá kým sa 
vrátime k tým hodnotám, ktoré 
nás šedinami obelených vystro-
jili do života bohabojní otcovia 
a matky. Ako moja drahá mama 
hovorievala: Aj toto raz skončí, 
lebo Boh sa nedá vysmievať!

Dušan TÓTH

Nezabudni na mňa v aute
Aj počas tohto leta pokračuje 
celoslovenská preventívno-in-
formačná kampaň Polície SR 
„Nezabudni na mňa v aute!“. 
Jej cieľom je upozorniť na to, 
že nechať dieťa vo vozidle bez 
dozoru je nezodpovedné a živo-
tu nebezpečné. Rovnaké riziko 
hrozí aj zvieraťu. Aj pár minút 
stačí v horúcom počasí na to, 
aby sa organizmus dehydroval, 
čo môže mať vážne následky. 
Teplota sa v aute enormne rých-
lo zvyšuje. Ponechanie dieťaťa 

alebo zvieraťa v aute môže mať 
trestnoprávnu dohru. V takých-
to prípadoch môže ísť o trestný 
čin opustenia dieťaťa, ktoré si 
nevie pomôcť samo, kde hrozí 
jeden až päť rokov väzenia, pri 
deťoch mladších ako šesť ro-
kov až 10 ročné väzenie. Osoba 
môže navyše čeliť aj obvineniu 
z ublíženia na zdraví, v kraj-
nom prípade z usmrtenia. Za 
ponechanie zvieraťa v rozho-
rúčenom aute hrozí pokuta za 
spáchanie priestupku do výšky 

1 000 eur. Za určitých okolností 
hrozí obvinenie z trestného či-
nu týrania zvierat. „Správajme 

sa zodpovedne k tým, ktorých 
máme radi”, vyzýva Polícia SR.

(red, zdroj: PZ SR)
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Kométa na modranskej oblohe 
Nenechajte si ujsť zaujímavý úkaz na oblohe. Kométu Neowi-
se vidno v týchto dňoch aj voľným okom. So zábermi sa s nami 
podelil Jakub Nemček, ktorý skoro ráno 14. júla 2020 o 3.00 
pred svitaním pozoroval oblohu nad modranskou Kalváriou. 
Úkaz by mal byť viditeľný ešte pár nasledovných dní. Kométa 
sa znova priblíži k Zemi až o viac než 6800 rokov. 

„Kométa s označením C/2020 
F3 (Neowise) bola objavená 
27. 3. 2020 kozmickým ďaleko-
hľadom, po ktorom nesie meno. 
Najbližšie sa na dráhe k Slnku 

priblížila 3. júla vo vzdialenos-
ti asi 43 miliónov kilometrov. 
Na rozdiel od predchádzajúcich 
podobných telies sa počas pri-
blíženia k Slnku asi 5km veľké 

jadro kométy nerozpadlo a te-
da ju máme možnosť sledovať 
ako jednu z mála komét voľným 
okom, hoci pomoc aj menšieho 
ďalekohľadu zážitok rozhodne 
umocní“, hovorí Tomáš Pau-
lech z Astronomického a geo-
fyzikálneho observatória UK 
v Modre-Piesku. Zaujímalo 
nás, či aj v minulosti pozorovali 
na tomto vedeckom pracovisku 
kométy a podobné úkazy. áno, 

pozorovali a mnohé z nich bo-
li nemenej zaujímavé. „Aj ko-
métu Neowise sa chystáme po-
zorovať, no zatiaľ je pre väčšie 
prístroje v našej lokalite horšie 
dostupná na oblohe, čo sa však 
postupne zlepší. Zorné pole na-
šich prístrojov je navyše pomer-
ne malé a preto dokážeme skú-
mať hlavne oblasti blízko jadra 
kométy. Fotografie impozant-
ného kometárneho schvosta 
s okolitou oblohou a prírodou 
napríklad aj v našom regióne 
robia veľmi vydarene amatér-
ski astronómovia s podstatne 
menšími ďalekohľadmi s veľ-
kým zorným poľom“, dodáva. 
Kométa Neowise bude najbliž-
šie k Zemi a to vo vzdialenos-
ti asi 100 miliónov kilometrov 
23. júla. Najlepšie a najľahšie 
pozorovateľná by mala byť po 
zotmení na severozápade, niž-
šie nad obzorom. Pre nadšen-
cov hviezdnej oblohy Tomáš 
Paulech dopĺňa: „Do konca jú-
la bude prechádzať súhvezdím 
Veľkej medvedice, takže treba 
jednoducho hľadať „vlasati-
cu pod Veľkým vozom“. Túto 
konkrétnu kométu bude možné 
pozorovať znova asi za 6800 
rokov. Ktovie, akým pozorova-
teľom na Zemi sa vtedy predsta-
ví...“. (jk)

Rastlinná rarita v našom chotári
Modra a jej chotár je bohatý na množstvo 
liečivých rastlín, ale aj vzácnych druhov vy-
skytujúcich sa iba na určitom území. Rastie 
tu i široká paleta bežných rastlín. Napriek 
aspoň základným znalostiam prírodopi-
su alebo botaniky väčšina Modranov nevie 
názvy mnohých rastlín. V okolí Modry, napr. 
na odbočke do Harmónie a na Zochovu cha-
tu rastie vo veľkom množstve modrý Hadi-
nec obyčajný – Echium vulgare. 
„Zvláštnu morfologickú raritu hadinca ob-
javila pani Dagmar Urlandová z Modry, 
ktorá rastlinu ošetrila a o náleze informova-
la PhDr. Vieru Jančovičovú. Spoločne sme 
danú lokalitu navštívili. Nachádza sa na ces-
te k miestu zranenia Ľ. Štúra. Po žltej cyk-
lotrase sa príde na rázcestník, ktorý smeru-
je cyklotrasou na Hliny a do Harmónie. Asi 
150 m nad ním sa nachádza lokalita, kde 
rastie hadinec, ktorý je deformovaný. Môže 
to byť vplyvom herbicídov. O tomto náleze 

som informoval botaničku Mgr. Michaelu 
Galovú z CHKO Malé Karpaty vo veci flo-
ristického záznamu, o ktorom bude informo-

vať Botanickú spoločnosť SAV na decembro-
vom seminári“, uviedol botanik doc. RNDr. 
Karol Erdelský. (ke, red)
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Smiem prosiť?
Poďte s nami pretancovať zvyšok roka po turistických des-
tináciách, pamiatkach a zaujímavostiach Malokarpatského 
regiónu. Tanečný sprievodca Malokarpatským regiónom 
vznikol v spolupráci s dvoma národnými tanečnými tele-
sami - Balet SND a SĽUK. Zábery Sandry Benčičovej za-
chytávajú genius loci každej lokácie, niekde zobrazujú hra-
vosť, inde majestátnosť, jemnosť a v niektorých prípadoch 
silný kontrast prostredia a tanečnej pózy.

Štôlňa budúcnosť 
v Pezinku

Do prieskumnej štôlne na tra-
se Banského naučného chodní-
ka nad mestskou časťou Cajla 
sa budeme môcť čoskoro po-
zrieť aj my, obyčajní ľudia. Ge-
opark Malé Karpaty tu plánuje 
zriadiť banskú expozíciu o his-
tórii ťažby rudy v tejto oblas-
ti, permonícku štôlňu pre de-
ti aj archívne štôlne, ktoré by 
mohli pezinskí vinári zaplniť 
archívnymi vínami. Malé Kar-

paty sú treťou najvýznamnej-
šiou geologickou lokalitou na 
Slovensku a majú dokonca sve-
tový význam. V okolí Perneka 
sa vyskytujú vzácne minerály: 
Kermezit, Valentinit, objavili 
tu pre Slovensko nový minerál 
Brandholzit (ide o druhú loka-
litu výskytu na svete) a vzácny 
minerál Schafarzikit. 

Na fotografii: Zinovieva Victo-
ria, členka Baletu SND.

Farský kostol 
sv. juraja

Patrí k najvýznamnejším pa-
miatkam Svätého Jura. Pôvod-
ne ranogotický rímskokatolícky 
kostol z 13. storočia sa vyníma 
nad historickým jadrom mes-
ta v časti, ktorú miestni vola-
jú Neštich. Vo vnútri vás ohúri 
Oltár Sv. Juraja z bieleho pies-
kovca z roku 1527. Znázorňu-
je svätca ako jazdca v brne-
ní, ktorý mečom zabíja draka, 
symbol pohanstva. Sv. Juraj 
- starokresťanský mučeník bol 
pôvodne rímsky vojak a kres-
ťania ho uctievajú ako patró-
na vojakov, kováčov, sedlia-
kov, pocestných a baníkov. Aj 
dnes veria, že ich ochráni pred 
vojnou i pokušeniami. Ďalšími 
vzácnymi pamiatkami v kostole 
sú bočný oltár Sv. Bartolomeja, 
kazateľnica, epitaf Jakuba Mor-
daxa a Krištofa Gardaniho, re-
liéf smrti Panny Márie, kamen-
ná schránka s reliéfom klaňania 
sa troch kráľov. Na východnej 

stene bočnej lode je maľba zná-
zorňujúca biskupa Sv. Erazma. 
Kam oko pozrie uvidí historic-
ký skvost. Najstaršou je tumba 
(náhrobok v tvare sarkofágu) 
grófa Juraja III. z roku 1467. 
Na náhrobnej tabuli vystupu-
je reliéf rytiera – pod hlavou 
má podušku a pod nohami mu 
leží lev. V ľavej ruke drží meč 
a v pravej žrď so zástavou s ro-
dinným erbom.

Na fotografii: Lenka Benčičová 
a Peter Andel z Tanečného kon-
zervatória Evy Jaczovej. 

Zámocké vinárstvo 
Stáročný príbeh vína z Pezin-
ského zámku začína novú kapi-
tolu, tentoraz s etiketou Šimák 
Zámok Pezinok. Majiteľ Šte-
fan Šimák sa spolu so známym 
vinárom Romanom Janouškom 
rozhodli robiť víno tak, ako sa 
má. Z hrozna z vlastných viníc, 
z odrôd, ktoré patria na Sloven-
sko a vo vlastných pivniciach. 
Citlivá rekonštrukcia pôvodne 
vodného hradu z 13. storočia 
a stredovekých pivníc v pod-
zemí vás ohúri. Najstarší sud 
je z roku 1807, kde je vyobra-
zený Svätý leopold. Na ďal-
ších sudoch sú erby majiteľov 
a portréty svätých apoštolov. 
V rozsiahlych pivniciach je 
dnes Múzeum vinárstva a náj-
dete v ňom predmety a nástro-
je, s ktorými pracovali vo vino-
hrade naši predkovia. Veľké aj 
malé staré lisy na prvotné spra-
covanie hrozna, dômyselné fil-
tre na čistenie muštov, či sta-
robylé plničky vína. Zámok po 

rozsiahlej rekonštrukcii opäť 
otvára svoje brány, jeho súčas-
ťou je i luxusný Palace Art Ho-
tel, Zlatá sála Katarína Pálffy, 
ako aj nádherne zrenovovaná 
kaplnka. Táto kombinácia je 
magnetom pre páry, ktoré túžia 
po romantickej svadbe na zám-
ku so službami a servisom 21. 
storočia.

Na fotografii: Brigita Stráňav-
činová, Frederika Stráňavčino-
vá, Viktória Purdeková, Dorota 
Bystrianska a Brigita Horváto-
vá zo SĽUK-u. Tanečnice pred-
stavili kroje z Dobrej Nivy.

Zuzana TICHÁ
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Pozor na letné požiare
leto býva časom dovoleniek a oddychu. 
V čase, kedy chodíme častejšie do prírody, 
alebo sa naše deti hrávajú na poliach a lú-
kach. Návšteva lesa je tiež jednou z obľúbe-
ných letných aktivít. Často sa spája s opekač-
kou. Všetci dobre poznáme výrok: „oheň je 
dobrý sluha, ale zlý pán“. Z malého ohníka sa 
razom môže stať nezastaviteľný živel, spôso-
bujúci obrovské materiálne i nemateriálne 
škody. Práve v tomto období príroda ukazuje 
svoje čaro, je to čas, kedy dozrievajú plodiny. 
Poľnohospodári využívajú na ich zber a spra-
covanie čoraz častejšie technickú silu. Neza-
búdajme, že stroj môže byť príčinou vzni-
ku požiaru napríklad pri žatevných prácach. 

Na zvýšené požiarne nebezpečenstvo treba 
upozorniť aj deti. Tie sa práve počas prázd-
nin pohybujú v blízkosti polí, stohov, pasien-
kov a lúk bez dozoru. Častokrát sa pritom ich 
konanie stáva príčinou vzniku požiaru a ná-
sledne sa oni sami môžu stať obeťou svojho 
konania. V závere je potrebné zdôrazniť po-
trebu správania sa voči sebe a svojmu okoliu 
zodpovedne. Či už sa človek nachádza v lese, 
na poliach alebo lúkach, je dôležité uvedo-
miť si dôslednosť svojho úmyselného i neú-
myselného konania. Veríme, že všetci si pra-
jeme vidieť v našom chotári krásne zlatisté 
lány obilia, žlté strniská a lesy plné života.
 (red, zdroj: HaZZ Pezinok)

Spomienka
Dňa 27. 7. uplynie 13 ro-
kov č nás navždy opustila 
naša milovaná mama, bab-
ka a prababka pani Mária 
Slezáková, rod. Jurišová. 
Nech odpočíva v pokoji a svetlo večné nech 
jej svieti. Kto ste ju poznali, venujte jej pro-
sím tichú spomienku. Ďakujem. Dcéra Má-
ria rodinou a ostatná smútiaca rodina. 

Spomíname
Čas plynie ako voda. Dňa 28. 7. 2020 uply-
nulo už 5 rokov, čo nás navždy opustila naša 
drahá mamička, babička a prababička Mar-
ta Moravčíková, rodená Žofčíková. S láskou 
spomína dcéra Helena s manželom, syn Sta-
nislav s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

tichá spomienka
Dňa 6. augusta uplynie 20 
rokov čo nás navždy opus-
tila naša milovaná mama, 
babka, prababka a príbuzná 
Mária Dubovská. Ten, kto 
ju poznal, nech spomenie 
si, ten kto ju mal rád, ne-
zabudne... S láskou a úctou spomína rodina.

tichá spomienka
Keď sa slnko ukladalo spať, 
ty si sa musel k hviezdam 
ponáhľať. Už prešli šty-
ri roky, odkedy prišiel ten 
osudný deň plný sĺz a žia-
ľu, keď motorku nezapar-
koval si viac k domu. I keď 

vyhasli náhle oči tvoje milé, spomienka na 
teba Marek v nás stále žije. 13. júna uplynuli 
štyri roky, čo nás navždy opustil náš milo-
vaný Marek Šebo (†27). S láskou spomína 
smútiaca rodina. 

Spomienka
Žiarila z Teba láska a dob-
rota, budeš nám chýbať do 
konca života. Aj keď už nie 
si medzi nami, v našich srd-
ciach si sále s nami. S hlbo-

kým zármutkom sme si pripomenuli dňa 11. 
júla 10. výročie, čo nás navždy opustila naša 
mamička, babička a prababička Mária Beli-
cová. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
deti Stanislav, Elenka, Jozef, Majka, Ľubo-
mír s rodinami.

Riadková inzercia
 z Doučujem matematiku na II. stupeň ZŠ.

Tel. č.: 0908 43 55 88
 z Masáže - Michal Bednarovský, Vajan-

ského 1, Modra. Tel. č.: 0915 977 517
 z Prenájom billboardu v Pezinku.

 Tel. č.: 0905 702 890, www.rosana.sk

Poďakovanie
Vyslovujeme úprimné po-
ďakovanie všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 
19. júna 2020 s naším dra-
hým manželom, otcom 
a dedom MUDr. Marianom 

Machatom. Ďakujeme za slová útechy, pre-
javy sústrasti a kvetinové dary. Manželka 
Katarína s deťmi a ostatná smútiaca rodina.

Spomíname
Dňa 13. 7. 2020 uplynu-
lo päť rokov, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, syn 
Miroslav Duban a zároveň 
si pripomenieme 11. 8. 2020 
jeho nedožitých 50 rokov. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina. 

tichá spomienka
V neznámy svet odišla si 
spať, zaplakal každý, kto ťa 
mal rád. Odišla si od nás, 
my ostali sme v žiali, no 
vždy budeš v srdciach tých, 
ktorí ťa milovali. Dňa 20. 
júla uplynuli dva roky, čo 
nás opustila naša milovaná Hanka Petran-
ská. S láskou a úctou spomínajú manžel, sy-
novia a ostatná smútiaca rodina. 

Spomienka
Pripomíname si 1 rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama, babka a prababka Helena 
lošonská, rod. Bilská, ktorá nás opustila 3. 8. 
2019. Stále Ťa máme vo svojich srdciach. Ve-
nujte jej spolu s nami tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú dcéra Viera s manželom, vnuč-
ka Veronika, vnuk Marek a pravnučka Nicol.

   CUKRÁRENSKÁ VÝROBA 

       ŠTÚROVÁ 59 MODRA
    Ponúkame na objednávky aj voľný
         predaj podľa dennej ponuky:
     dezerty, klasické zákusky, šamrole, 
      sádelníky, rezy, bezlepkové zákusky,
  cheesecake, slané pečivo a klasické torty.
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

          Info na www.sladkyden.sk

                

                 „Sladký deň Modra“
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BSK: Župa podporuje výstavbu národného 
kultúrneho a kongresového centra
Bratislava ako jediná metropola nemá samostatné kongresové 
centrum. Mnohé podujatia sa odkláňajú́ do Viedne a okolitých 
štátov. Preto župa podporuje iniciatívu tretieho sektora, za kto-
rou stoja zástupcovia kultúrnej obce a Globsec, aby aj Sloven-
sko získalo svoj moderný a reprezentatívny priestor. 

„Po zbúraní PKO nemá kultúr-
na obec adekvátny priestor na 
organizovanie kultúrnych podu-
jatí. Takisto sme neraz zažili zru-
šenie koncertov svetových spevá-
kov z dôvodu nereprezentatívnych 
miest. A aj takéto kultúrne či kon-
gresové podujatia zvyšujú repu-
táciu krajiny vo svete, pozitív-
ny vplyv na rozvoj infraštruktúry 
a prilákajú na Slovensko odbor-
níkov a investorov. V neposled-
nom rade má Slovensko obrovský 
potenciál na rozvoj turizmu. Prá-
ve národné kongresové a kultúrne 
centrum (NKKC) by mohlo byť aj 
stimulom po kríze na naštartova-
nie výstavby, cestovného ruchu, 

kultúry,“ povedal bratislavský žu-
pan Juraj Droba.
NKKC má mať kapacitu 3 000 
miest na sedenie a išlo by o samo-
statnú budovu. Ročne by prinieslo 
približne 85 miliónov eur, celkové 
dane vo výške 9 - 12 miliónov eur 
ročne a z toho státisíce eur do roz-
počtu Bratislavského samospráv-
neho kraja a mesta Bratislava a to 
od návštevníkov či organizátorov 
rôznych podujatí. Okrem toho vy-
tvorí viac než 1 000 nových pra-
covných miest v kraji, skvalitní 
poskytované služby, pritiahne naj-
lepších odborníkov z celého sveta 
a zabezpečí moderný priestor pre 
vystupovanie svetových hudobní-

kov. Okrem toho by tak v Bratisla-
ve mohla vzniknúť ďalšia archi-
tektonická moderná dominanta. 
Cieľom Iniciatívy je dostať Bra-
tislavu nielen na kongresovú, ale 
i eventovú mapu sveta. V odvetví 
MICE (meetings, incentives, con-
ferences & exhibitions) totiž vý-
razne zaostáva za ostatnými kra-
jinami EÚ a je na 177. mieste za 
susednou Viedňou, Budapešťou či 
Prahou. Tie sú všetky v prvej dva-
nástke. Pritom hlavné mesto Bra-
tislava a Bratislavský kraj majú 
všetky predpoklady na to, aby sa 
stali významným hráčom a prilá-
kali desiatky tisíc kongresových 
turistov ročne. 
„Existujú desiatky príkladov zo 
zahraničia, ktoré boli financova-
né z verejných zdrojov a prinášajú 
mestám, regiónom či štátu obrov-
ské financie do rozpočtu. Naprí-
klad v susednej Viedni kongreso-
vé a eventové odvetvie prispieva 
do HDP vyše miliardy eur ročne, 
z čoho im plynú celkové daňové 
príjmy vo výške 321 mil. eur. Vzni-
kom kultúrneho a kongresového 
centra sa tam vytvorilo 20 tisíc 
nových pracovných miest. Viedeň 
však nevie saturovať až 25 % všet-

kých kongresov, a to je jeden z dô-
vodov, prečo je potrebné vytvoriť 
takéto centrum aj tu v Bratisla-
ve,” vysvetľuje Róbert Vass z Ini-
ciatívy za vznik národného kul-
túrneho a kongresového centra. 
NKKC by poskytlo priestor pre 
rozvoj a posilnenie obchodných 
a hospodárskych vzťahov so za-
hraničím. Pre vedeckú, startupo-
vú, akademickú aj zdravotnú sfé-
ru by boli zase miestom pre lepšiu 
spoluprácu so zahraničnými part-
nermi, odborníkmi či investormi. 
„Nie je to však len o kongreso-
vom biznise. Bratislava by dostala 
bezkonkurenčné reprezentatívne 
priestory prispôsobené napríklad 
aj na veľké, či malé koncerty, al-
ternatívnu kultúru, rôzne kreatív-
ne podujatia. Ľudia tak už nebudú 
musieť chodiť pozerať na svetové 
hviezdy do Viedne či Prahy. Varia-
bilný priestor s veľkou kapacitou 
je možné tiež využiť na iné kultúr-
ne podujatia, galavečery, recep-
cie, podujatia verejných inštitúcií 
či rôzne verejné podujatia,” uzav-
rel Martin Valihora z Iniciatívy 
za vznik národného kultúrneho 
a kongresového centra.

TS BSK



17
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

Augustová letná čitáreň bude opäť plná príbehov
Teší nás, že ste si obľúbili prázdninové programy letnej čitárne. 
Preto sme pre vás pripravili na mesiac august ďalšie zaujímavé 
podujatia. Opäť bude čitáreň otvorená pre návštevníkov každý 
štvrtok od 10.00 do 18.00. Môžete si vybrať z ponuky progra-
mov alebo si prísť len tak posedieť, prelistovať časopisy a dať si 
šálku výbornej kávy od modranskej pražiarne Ebenica Coffee. 
Čo sme pre vás v auguste pripravili?

6. 8. o 10.00: Maľovanie na textil, 
workshop s výtvarníčkou Tatia-
nou Šulíkovou
13. 8. o 18.00: Genius loci mesta 
Modry s témou slovenská ľudová 
majolika, diskusia s Agátou Petra-
kovičovou Šikulovou, Miriam Fu-
ňovou a Mariánom liškom spoje-
ná s koncertom Soni Horňákovej
20. 8. o 17.00: Líza mačka z Troji-

ce, bábkoherecké predstavenie pre 
rodiny s deťmi
27. 8. o 17.00: Dúhový autobus, 
interaktívne divadlo Martina Žá-
ka pre deti
letnú čitáreň nájdete pri kultúr-
nom dome v Modre na Sokolskej 
8. Vstup je možný priamo cez kul-
túrny dom alebo spoza kultúrne-
ho domu zo Sokolskej ulice, tiež 

z parku od jazierka. Navigovať 
vás bude naše žlté logo čitárne. 
Podujatia letnej čitárne z verej-
ných zdrojov finančne podporil 

Fond na podporu umenia, hlavný 
partner projektu.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

Na rannej káve s Ebenicou
Ebenica Coffe vyrába jednu 
z 10 najlepších espresso káv 
Európy. Marek Csicso z mod-
ranskej pražiarne v rámci pod-
ujatí Kultúrneho leta z dielne 
KC Modra a Mestskej kniž-
nice, odprednášal vo štvrtok 
16. júla zaujímavosti zo sve-
ta kávy. letná čitáreň sa zme-
nila na kaviareň, zaplnila sa 
milovníkmi voňavého nápoja. 
Tí sa dozvedeli fakty a mýty 
o pôvode kávy, o jej druhoch, 
prípravách i skladovaní. Takto 
napríklad už vieme, že káva 
nepatrí do chladničky, že dať 
prednosť káve priamo z pra-

žiarne oceníte najmä pokiaľ ide 
o jej čerstvosť. Podľa Mareka 
je odpoveď na otázku koľko 
káv je dobré denne vypiť ne-
jednoznačná. lekári vraj tvr-
dia, že 4-6 káv by človek mal 
zvládnuť. Samozrejme prax je 
rôzna a zatiaľ čo jednému spô-
sobuje kofeín v tele zázraky, 
inému neprospieva. 
V závere stretnutia sa usku-
točnila voňavá degustácia káv 
z tunajšej pražiarne, ktoré na-
kupujú zo sveta a následne pre-
menia zelenú kávu dôsledným 
pražením na hnedé zrná ako 
ich poznáme. Na konci sa už 
k slovu dostáva mlynček, ká-
vovar, naše chuťové a čuchové 
zmysly. Jana KUCHTOVÁ

Hudba
Modre 2020
14. – 16. august
NEMECKÝ EVANJELICKÝ KOSTOL MODRA 

festival jazzu
a komornej hudby
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Kultúrne leto v auguste
Aj na mesiac august sme pre vás pripravili prehľad kultúrnych 
podujatí, ktorými si môžete spríjemniť letné obdobie v našom 
meste. Niektoré sú z dielne Kultúrneho centra, iné pripravili 
miestne združenia a spolky. Centrom diania je tento rok nádvorie 
historickej radnice na Štúrovej ul. 54. Tešíme sa na vašu návštevu.

4. 8., 20.00 h: Domáci zber vol. 
5 – FeelMe
Energický filmový soundtrack – 
tak by sa dalo nazvať každé ži-
vé vystúpenie skupiny FeelMe. 
Kapela hrajúca inštrumentálny 
crossover je už od roku 2002 
známa svojimi vystúpeniami na 
klubových a festivalových pódi-
ách. Ako prezrádza slovná hrač-
ka v názve skupiny, orientujú 
sa výlučne na spracovanie zná-
mych i menej známych filmo-
vých tém.
miesto: nádvorie historickej rad-
nice, Štúrova 54, Modra 
organizátor: KC Modra

7. 8., 20.00 h: Prospektori, kon-
cert
Kapela čerpá z tradičnej ame-
rickej Old-Time Country Mu-
sic. Ich vystúpenia sú radostnou 
oslavou hudby starých dobrých 
časov, ktorá stále disponuje neu-
veriteľnou silou potešiť divákov. 
Jedna z najstarších slovenských 
kapiel zo Skalice na Záhorí 
od roku 2018 opäť koncertuje 
v klasikom zložení - spev, gita-
ra, banjo, husle a kontrabas.
miesto: nádvorie historickej rad-
nice, Štúrova 54, Modra 
organizátor: KC Modra

9. 8., 21.00 h: Kumšt, divadlo
Divadelná hra preložená do 35 
jazykov a ocenená niekoľký-

mi svetovými cenami patrí bez-
pochyby medzi najúspešnejšie 
komédie súčasnej francúzskej 

dramatičky Yasminy Reza. Ško-
doradosť najväčšia radosť? Ka-
maráti navždy alebo ako blízko 
je od priateľstva k nenávisti? 
Komédia plná humorných situ-
ácií ale aj dramatických zvratov 
dýcha atraktívnosťou aj vďaka 
skvelému hereckému obsadeniu 
Csongor Kassai, Martin Mňa-
hončák a Gregor Hološka. Príď-
te si pozrieť toto pôsobivé pred-
stavenie pod holým nebom.
miesto: nádvorie historickej rad-
nice, Štúrova 54, Modra 
organizátor: KC Modra
vstupné: 8 € (predpredaj KC 
Modra), 10 € na mieste

11. 8., 20.00 h: Domáci zber 
vol. 6 – Spomienka na Jula
Tak to mal rád... modranský 
hudobník a milovník hudby 
Július Kasa. 
letný večer v spoločnosti 
priateľov a muziky. 
Hrajú: Karpatské Horké a Tu-
regina
miesto konania: nádvorie his-
torickej radnice, Štúrova 54, 
Modra
organizátor: KC Modra

14.-16. 8. Hudba Modre, festi-
val komornej a jazzovej hudby
Na 15. ročníku medzinárod-
ného festivalu vystúpia okrem 
renomovaných domácich in-
terpretov aj vynikajúci hostia 
zo zahraničia.
miesto konania: Nemecký 
evanjelický kostol a nádvorie 
historickej radnice

18. 8., 21.00 h: Domáci zber 
vol. 7 – Kým zaznie poľnica, 
divadlo

Nikto presne nevieme, kedy 
nám tzv. „odbije” a čo bude 

potom. Čo sa však stane, keď 
zvedavosť napokon zvíťazí 
nad zdravým úsudkom a jeden 
tvrdohlavý starosta v snahe 
zmerať svoju popularitu zin-
scenuje vlastnú smrť? Odpo-
veď dá nová čierna komédia 
z dielne divadla OZ MoKraĎ, 
na ktorej je dovolené aj pla-
kať, ale len od smiechu!
miesto: nádvorie historickej 
radnice, Štúrova 54, Modra 
organizátor: KC Modra

22. 8., 14.00 h: Pivný festival 
Srdečne vás pozývame na tre-
tí ročník pivného festivalu 
v Modre. Pochutnať si môže-
te na 16-tich druhov piva pri 
dobrom jedle a kvalitnej hud-
be. V programe vystúpia ka-
pely Music Art a Banguerra.
miesto: nádvorie historickej 
radnice, Štúrova 54, Modra
organizátor: lovino, s.r.o., 
KC Modra

23. 8., 20.00 h: Hrana, kon-
cert 
Zažite neopakovateľný večer 
s koncertom Hrana. Nádvorie 
historickej radnice v Modre 
ožije hudbou Mareka Brezov-
ského v podaní výnimočných 
hudobníkov. Oskar Rózsa - 
klávesy, spev, Martin Valihora 
– bicie, Vladislav Slnko Šariš-
ský – klavír, Marek Minárik – 
basgitara, Adam Mičinec – gi-
tara, Oskar Török - trúbka
miesto: nádvorie historickej 
radnice, Štúrova 54, Modra 
organizátor: Spectaculum, KC 
Modra
vstupné: 25 € (predpredaj: 
www.ticketlive.sk)
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25. 8., 20.00 h: Domáci zber 
vol. 8 
miesto: nádvorie historickej 
radnice, Štúrova 54, Modra 
organizátor: KC Modra

29. 8. 20.00 h: Vec & Škrupo + 
afterpárty, koncert
V Modre sa predstaví aj funkč-
ný veterán slovenského hip 
hopu, raper Branči Kováč ako 
Vec s parťákom Škrupom. V ich 
repertoári zaznejú klasické hity, 
nové piesne, a uvidíme, čím nás 
ešte v Modre prekvapia. Po ich 
koncerte bude nasledovať after-
party ktorou uzatvoríme Kultúr-
ne leto v našom meste.
miesto: nádvorie historickej 
radnice, Štúrova 54, Modra 
organizátor: KC Modra
vstupné: 5 € (pred koncertom)

Zmena programu vyhradená! 
Všetky aktuálne informácie na 
www.kcmodra.sk, alebo na FB.
V súvislosti s opatreniami kvô-
li šíreniu pandémie koronavíru-

su je kapacita podujatí Kultúr-
neho leta – leta v radnici 2020 
obmedzená. Prosíme, dodržujte 
všetky platné hygienické na-
riadenia a usmernenia organi-
zátorov www.korona.gov.sk. 
Ďakujeme, že ste zodpovední 
a tešíme sa na nezabudnuteľné 
leto spolu s vami.

Ján SKLENÁR, 
KC Modra

Na fotografiách:  domáca ka-
pela FeelMe; Prospektori - Old 
time country; divadelná hra 
Kumšt; Spomienka na Jula Ka-
su; koncert Hrana.

V septembri bude modranské VínoHranie 
Celomestské oberačkové sláv-
nosti Modranské Vinobranie sa 
síce tento rok z dôvodu opat-
rení proti šíreniu pandémie 
koronavírusu neuskutočnia, 
ale v Modre si rok bez osla-
vy práce vinárov a vinohrad-
níkov predstaviť už ani nevie-
me. Mesto Modra v spolupráci 
s Kultúrnym centrom Modra 
teda pripravujú komornejšie 
podujatie s názvom VínoHra-
nie. Centrom diania bude ná-
dvorie historickej radnice, ná-
mestie Ľudovíta Štúra ako aj 
časť Dukelskej ulice. Tešiť sa 
môžete na obľúbený vínostan 
s lahodným modranským vín-

kom a čerstvým burčiakom. 
Nebudú chýbať ani kvalitné 
gastroslužby, modranské reme-

selné spolky či tradičná kera-
mika. Súčasťou podujatia bude 
aj oceňovanie vín modranské-

ho VínoHrania a čaká na vás 
zaujímavý kultúrny program. 
Modranské VínoHranie 2020 
sa uskutoční od 25. do 26. sep-
tembra 2020. Viac informácií už 
čoskoro na oficiálnych stránkach 
mesta Modry, KC Modra a na 
sociálnych sieťach. Sme hrdí na 
to, čo doma máme a tešíme sa na 
komornejšiu, ale o to vrúcnejšiu 
oberačkovú slávnosť spolu s va-
mi.
V súvislosti so stále platnými 
opatreniami kvôli šíreniu pan-
démie koronavírusu je kapacita 
podujatia obmedzená. O aktuál-
nej situácií Vás budeme včas in-
formovať. Ján SKLENÁR

Jeseň s Lenkou Filipovou
V rámci koncertného tour 
2020 vystúpi v Modre česká 
speváčka, gitaristka a hudob-
ná skladateľka lenka Filipo-
vá spolu so svojimi hosťa-
mi - hráčom na keltskú harfu, 
akordeón a cajon Seanom 
Barrym a klavíristom Járom 
Bártom. Spoločne ponúknu 
úpravy klasických skladieb, 
najznámejšie speváčkine hi-
ty a aj najnovšie skladby z al-
bumu s keltskou vôňou Op-

pidum. Tešíme sa na vás 16. 
októbra o 18.00 v Kultúrnom 
dome v Modre. Vstupenky 
v predpredaji v KC Modra 
(každý pracovný deň od 8.00 
– 16.00)
V súvislosti s pretrvávajúcou 
pandémiou koronavírusu je 
zmena programu vyhradená! 
Všetky aktuálne informácie na 
www.kcmodra.sk.
 (kc)
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Kino pod hviezdami na nádvorí historickej radnice
Užívajte si letné podvečery v Modre. Kino Mier ponúka každú 
prázdninovú stredu kultúrny zážitok v podobe dobrého filmu. 
V auguste nás čakajú ďalšie štyri skvelé lahôdky kinematogra-
fie. Stačí prísť a vybrať si. Modernizáciu a digitalizáciu kina 
Mier finančne podporil Audiovizuálny fond. Uvádzanie filmov 
finančne podporuje Audiovizuálny fond. 

5. 8., Str, 21.00, Straight Outta 
Compton
R: F. Gary Gray, USA 2015, 
hudobný, 147 min, ČD, 15+
Ulice kalifornského Compto-
nu boli jedným z najnebezpeč-
nejších miest v Amerike. Prá-
ve tu, v meste, ktorého život 
riadili drogové gangy a pravi-

delné policajné razie, sa naro-
dila pätica chlapcov, ktorí od-
tiaľ dokázali vypadnúť. Svoju 
frustráciu a nenávisť a sa roz-
hodli vyjadriť spevom.

12. 8., Str, 21.00, Najtemnejšia 
Hodina
R: Joe Wright, VB 2017, histo-

rický, 125 min, ČD, 15+
Gary Oldman ako Winston 
Churchill v príbehu o mužovi, 
ktorý sa nevzdal, aj keď okol-
nosti stáli proti nemu. V roku 
1940 sa blížila nemecká invá-
zia do Anglicka a britský pre-
miér sa mal dohovoriť na pod-
mienkach prímeria. Namiesto 
toho svojou slávnou rečou vy-
burcoval národ do boja.

19. 8., Str, 21.00, Vlastníci
R: Jiří Havelka, ČR, SR 2019, 
komédia, 97 min, OV, 12+
Komédia pre tých, čo to neza-
žili. Dráma pre tých, ktorí tým 
žijú.

Mnohí majitelia bytov to po-
znajú z vlastnej skúsenosti. Hr-
dinami filmu Vlastníci sú totiž 
práve majitelia. Majitelia by-
tov v staršom činžovom dome, 
ktorí sedia na domovej schôdzi 
a pokúšajú sa o nemožné. Vy-
riešiť vo vzájomnej zhode 
problémy týkajúce sa správy 
ich domu...

26. 8., Str, 21.00, Dogman
R: Matteo Garrone, Tal 2018, 
dráma, 102 min, ČT, 15+
Život na drsnej periférii nebý-
va ľahký. Pre citlivého muža, 
ktorý má rád zvieratá a miluje 
svoju dcéru to je ťažké dvojná-
sobne. A keď na neho namie-
ri pozornosť najväčší násilník 
v okolí, musí nájsť spôsob, ako 
vyriešiť svoju zúfalú situáciu.

Zmena programu vyhradená!
SD – slovenský dabing, ČD – 
český dabing, ST – slovenské 
titulky, ČT – české titulky, OV 
– originálna verzia, 12+ – od-
porúčaná prístupnosť. (rz)

Idem do kina
Rok 2020 sa začal pre naše kino veľmi dobre. Minimálne tak, ako 
predošlé roky. Podľa vývoja sa dalo predpokladať, že tento rok 
by mohol byť ešte úspešnejší ako ten minulý. Ale prišiel začiatok 
marca a plány sa zmenili. Prevádzka modranského kina, ako aj 
všetkých ostatných na Slovensku, musela byť dočasne prerušená. 
Dôvod je všetkým dobre známy. Nový koronavírus. 

Ako je to s modranským Ki-
nom Mier v súčasnosti? Zostali 
mu diváci verní? „Trvalo dlhé 
tri mesiace a my sme netrpez-
livo očakávali uvoľnenie opat-
rení pre kiná. Nakoniec sme sa 
našťastie dočkali a 2. júna sme 
pre našich divákov a priazniv-
cov znova otvorili kinosálu. 
Vedeli sme, že nás čakajú ná-
ročné časy, nakoľko na začiat-
ku bolo v ponuke distribútorov 
málo nových titulov. Ponuka 
na jún a ďalšie mesiace je už 
bohatšia, aj keď chýbajú filmy 
veľkých amerických štúdií, kto-
rých premiéra bola posunutá až 
na budúci rok“, hovorí Roman 
Zatlukal, dramaturg Kina Mier 

Modra. Ďalej dodáva, že ako 
zvyčajne i teraz, v čase, keď je 
už situácia relatívne dobrá, je 
v ponuke veľa dobrých filmov, 
ktoré sa oplatí vidieť. Drama-

turgicky sa snaží vyberať fil-
my tak, aby sa ulahodilo kaž-
dému návštevníkovi, čiže držia 
sa známeho „z každého rožka 
– troška“ alebo pre každého 
niečo. Doba je však aj naďalej 
pomerne nemilá a tak v kinách 
všeobecne chýba to najpodstat-
nejšie. „Ste to vy, naši diváci, 
návštevníci, fanúšikovia a pria-
telia. Kiná sú aktuálne najzra-
niteľnejšia časť infraštruktú-
ry audiovizuálneho priemyslu. 
Tvoria najdôležitejšiu súčasť 
v oblasti kinematografie a zá-

sadnú v prístupe ku kultúre mi-
mo väčších miest, výpadok ne-
musia ustáť a môže im hroziť aj 
zánik. Preto práve teraz potre-
bujeme vás, našich divákov. Pri 
každom predstavení sa tešíme 
z každého jedného z vás. Vyber-
te si z našej ponuky a poďte do 
kina“, apeluje dramaturg mod-
ranského kina. 
V nadväznosti na danú situá-
ciu vznikol aj projekt s názvom 
„Idem do kina“, pod ktorý sa 
podpísalo viacero združení, 
ktoré zastupujúce producentov, 
médiá, distribútorov a samo-
zrejme aj kiná. Čoskoro bude 
na obrazovkách verejnopráv-
nej televízie a na sociálnych 
sieťach spustená kampaň, kto-
rej úlohou bude komunikovať 
s cieľovou skupinou kinodivá-
kov o dôvodoch, prečo vidieť 
film v kine a to akýkoľvek, nie-
len ten náš slovenský. „Preto 
prosím, neseďte doma, podpor-
te svoje modranské kino a daj-
te vedieť že #idemdokina“, uza-
tvára R. Zatlukal. (red, rz) FO
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Projekt Bolešky Vinosady – 
štýlové bývanie pod vinicami

Obec Vinosady zaznamená-
va výrazný dopyt o kúpu či už 
stavebných pozemkov, rodin-
ných domov alebo bytových 
jednotiek. Dôvodom je výhod-
ná poloha v rámci trojuholníka 
Modra – Pezinok – Senec ako 
aj túžba mnohých záujemcov 

vybudovať si domov v blíz-
kosti prírody, avšak nie ďale-
ko od mestskej infraštruktúry 
a občianskej vybavenosti, čo 
poskytujú najmä mestá Modra 
a Pezinok. Pre záujemcov, kto-
rí hľadajú bývanie v novostav-
be a želajú si ostať v okrese Pe-
zinok, by sme radi predstavili 
plánovaný projekt radových 
domov a bytových jednotiek.
V príťažlivej časti Bolešky 

v obci Vinosa-
dy plánuje spoločnosť 
Bolešky, s.r.o. projekt, kto-
rý predstavuje zámer realizá-
cie výstavby 29 radových do-
mov a dvoch bytových domov 
po 6 bytov v každom, na roz-
lohe 8047 m2 s vybudovanou 
infraštruktúrou sietí a príjaz-
dových komunikácií. Výme-
ry interiérov radových domov 
budú 80,3 m2 a výmery interié-
rov bytov sa budú pohybovať 
v rozmedzí 47,29 m2 až 50,00 
m2.
Samotná poloha tejto lokali-
ty z nej robí zaujímavú mož-
nosť riešenia bytovej otázky 
hlavne pre mladé rodiny, ktoré 

potrebu-
jú bývať 

v blízkos-
ti Bratislavy, 

resp. Pezinka 
a zároveň hľada-

jú po- kojnejšie miesto na 
bývanie v rámci vidieka pod 
Malými Karpatmi a maleb-
nými vinicami a to všetko za 
prijateľnú cenu. Predpoklada-
ný začiatok stavebných prác 
na radové domy je v 4/2020 
a predpokladané ukončenie 
prác a kolaudácia bude približ-
ne v 10/2021.
Detailné informácie, vizualizá-
cie, pôdorysy, kontakty a všet-
ky potrebné podklady záujem-
covia nájdu na stránke projektu 
www.bolesky.sk.
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Sprostredkujeme profesionálne
predaj Vašej nehnuteľnosti

Ing. Milan Kľúčik
realitný maklér

+421 905 821 171
klucik@abyvam.sk
www.abyvam.sk

*

«

PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 - 17.30

predaj a servis

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

ŠTÚROVA 69 
Modra (NÁMESTIE)

VAJANSKÉHO 1
Modra (NEMOCNICA)

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

kontakt: 033 647 50 88

Využite kvalitné služby za nízke ceny

Predávate 
nehnuteľnosť?
Nájdeme vám kupcu!

byty
pozemky
rodinné domy

Peter Bilský
realitný maklér

0907 896 619
p.bilsky@directreal.sk

Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       
      0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária

STÁLE SA HĽADÁ DYGERČEK! 
Prosím, pomôžte nám

ho nájsť! 

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

byť aj v okolitých
obciach.

Je bielo-tmavošedej farby. 

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

● poistenie auta
● osôb
● majetku
● firmy
● poradenstvo

Ing. Denisa Albertovičová
manažér poistenia

𝕥𝕥𝕥𝕥𝕥𝕥: 0903 40 50 84
𝕥𝕥𝕖𝕖𝕖𝕖𝕖𝕖𝕥𝕥: albertovicova@respect-slovakia.sk

𝕨𝕨𝕨𝕨𝕨𝕨.respect-slovakia.sk
𝕖𝕖𝕒𝕒𝕒𝕒𝕥𝕥𝕒𝕒𝕖𝕖: Nám. 1. mája 15/A

903 01 Senec

25 rokov pre Vás
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Modra nemá núdzu o šikovných športovcov
Judo je viac ako len šport. Roz-
víja silu, rýchlosť, vytrvalosť, 
koordináciu, efektivitu a takti-
ku. Súčasne však napredovanie 
v rozvoji telesných schopnos-
tí pozitívne vplýva aj na psychi-
ku, rozvoj zdravého sebavedomia 
športovca. Jedným z Modranov, 
ktorí sa tomuto športu venujú, je 
aj Michal Tesák, žiak 5. ročníka 
ZŠ Ľ. Štúra. Prečo trénuje práve 
judo? Šport je u detí nevyhnutnou 
súčasťou vývoja a rozvoja nielen 
fyzických schopností. Má preuká-
zateľne pozitívny dopad na rozvoj 
sociálnych zručností, samostat-
nosti a najmä v budovaní návy-
ku byť schopný budúcemu cieľu 

obetovať čas, námahu a trpezli-
vosť, a to aj po dlhú dobu. Tie-
to úvahy boli hlavným dôvodom, 
prečo sme sa ako rodičia rozhod-
li prihlásiť Michala na, v tom ča-
se, „nejaký šport“. Výber sa veľ-
mi rýchlo zúžil na úpolové športy, 
teda tie, pri ktorých sa primárne 
rozvíja stred tela, základ, od kto-
rého je potom ľahký prechod ku 
čomukoľvek inému. Michal za-
čal trénovať v 1. judo clube Pe-
zinok, čo sa z viacerých príčin 
ukázalo ako skvelá voľba. V pr-
vom rade je to tím trénerov, na če-
le s pánom Jozefom Tománkom 
st., ktorí vedú deti od prípravky 
odborne, s dôrazom na výsledky 

v skvelom, takmer rodinnom pro-
stredí. Nesmierne dôležitá je spo-
lupatričnosť, vzájomná podpora, 
kamarátstvo a zážitky pri cestách 
po turnajoch, na sústredeniach, po 
tréningoch. 
Michal je aktuálnym vicemaj-
strom Slovenska vo svojej veko-
vej a váhovej kategórii, držiteľ 
viacerých medailových umiest-
není z medzinárodných turnajov 
a veľkých cien, bol medzi oce-
nenými športovcami aj na konco-
ročnom vyhodnotení, kde prevzal 
ocenenie za celoročné výsledky 
priamo z rúk Prezidenta Sloven-
ského olympijského a športové-
ho výboru pána Antona Siekela. 

Máme radosť, že v Modre vyrastá 
ďalší šikovný športovec.
 Rastislav TESÁK

Nová éra futbalu v Modre
„dvere máme otvorené pre každého, kto chce pomôcť v napredovaní klubu“
Futbal má v Modre mnohoročné korene. Ihrisko v areáli mestské-
ho štadióna na Kalinčiakovej ulici zažilo niekoľko historických 
zmien. Modru možno nazvať aj mestom športu a výborných hrá-
čov. A to v akomkoľvek športovom odvetví. Dnes sa budeme ve-
novať hráčom z FC Slovan Modra. V klube nastali viaceré zme-
ny. Vo vedení, pribudli noví hráči, renovuje sa budova, ktorá 
slúži ako zázemie pre domácich i hostí. Mesto Modra ako vlast-
ník priestorov a pozemku je klubu nápomocné. V rozhovore nám 
viac prezradil manažér FC Slovan Modra Norbert Sališ, dlhoroč-
ný futbalista a dnes aktívny hráč za Modru na poste útočníka. 

Nová metla lepšie metie, vra-
ví známe príslovie. Platí to aj 
v prípade FC Slovan Modra? 
Nerád by som opisoval kon-
krétnych ľudí a pozície v klu-
be. Toto je prvá vec, ktorú by 
sme radi zmenili a to je vníma-
nie klubu ako takého. Máme 
určitú víziu a podľa toho budu-
jeme skupinu ľudí, ktorá pôjde 
za spoločným cieľom. V klube 
sú mladší, starší, domáci, pri-
sťahovalci, ale aj zahraniční. 
Dvere sú otvorené pre každé-
ho, kto chce pomôcť. Sám som 
aktívnym hráčom. Počas svo-
jej kariéry som sa naučil, že 
silní hráči chcú spolupracovať 
a preto pomáhajú a tí slabí sa 
boja o svoje miesto a skôr há-
džu polená pod nohy. My sme 
prišli spolupracovať.

Viacerí noví zástupcovia ve-
denia pochádzajú z iných 

kútov Slovenska. Rovnako ste 
do tímu dotiahli viacerých za-
hraničných hráčov. Takže, pre-
čo práve Modra?
áno, viacerí nie sme rodení Mod-
rania. O to viac si myslím, že má-
me mestu a deťom čo ponúknuť. 
Máme skúsenosti, sme bývalí 
alebo aktívni hráči známych slo-
venských klubov a preto sa nebo-
jíme, že sa v Modre neuchytíme. 

Za seba môžem povedať, že som 
sa sem dostal práve cez priateľa, 
prezidenta FC Slovan Modra Pet-
ra Mariniča. Najskôr som pôsobil 

ako tréner a keďže čas uká-
zal, že treba veľa vecí posunúť 
vpred, začal som sa venovať 
manažovaniu. Spoločnými si-
lami sme dotiahli niekoľkých 
vysoko kvalitných zahranič-
ných hráčov aj hráčov zo Slo-
venska. Verím, že spoločné 
úsilie nás nových a doterajších 
členov klubu prinesie želané 
ovocie a futbal v Modre posu-
nieme znova o čosi vyššie. 

Čo je teda cieľom klubu?
Cieľov máme veľa, od ab-
straktných po tie konkrétne. 
Do prvej skupiny patrí urči-
te zmena morálky a kultúry, 
čo bude azda najťažšie. Byť 
futbalistom, to nie je cieľ, 
to je cesta. Cesta, ktorá nau-
čí byť zodpovedný (prísť na 
tréning), byť svedomitý (tvr-
do pracovať), spolupracovať, 
vedieť prevziať zodpoved-
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Orientačný beh Modrou
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa v nedeľu 21. júna 2020 
uskutočnil 4. ročník bežeckých pretekov - Orientačný beh Mod-
rou s podtitulom Beháme s chuťou a radosťou. 

Pretekalo sa na viacerých tra-
tiach. „C“ dĺžka cca 0,7 km 
pre deti do 10 rokov. Víťazi: 1. 
miesto Adrián Ferianc, dievča-
tá: 1. miesto lenka Feriancová, 
2. miesto Mariana Tarabová.
„B“ cca 1,6 km mládež do 15 
rokov - 1. miesto Andrej Hojko, 
2. miesto Samuel Poliačik.
„A“ cca 3,2 km mládež do 18 
rokov - 1.miesto Samuel Polia-
čik, 2. miesto: Andrej Hojko, 3. 
miesto Ján Varga, dievčatá: 1. 
miesto: lenka Feriancová, 2. 

miesto Anna Poliačiková.
Open pre všetky vekové ka-
tegórie cca 3, 7 km - 1. miesto 
Ján Varga, 2. miesto Samuel Po-
liačik, 3. miesto Adam Massar.
V kategórii rodičia s deťmi 
s dĺžkou cca 1,7 km – 1. miesto 
rodina Feriancová, 2. miesto 
rod. Otrubová a 3. miesto Ján 
Horáček s Mariannou Tarabo-
vou.
Preteky finančne podporili OZ 
Amavet a mestom Modra, tech-
nické zabezpečenie poskytol 

klub orientačného behu KOB 
Sokol Pezinok, zázemie posky-
tol FC a KOB Kobra poskytol 

mapu. Trate postavil Radoslav 
Kuník. (red, zdroj:

Amavet 944 Impulz)

nosť... A presne takto chceme 
viesť aj deti v našich mládežníc-
kych mužstvách. Nepotrebujeme, 
aby z nich boli Ronaldovia ale-
bo Hamšíkovci. Želáme si, aby 
z nich boli slušní ľudia, telesne 
rozvinutí a zdraví a ak niekto vy-
skočí ako supertalent, tak to bu-
de bonus. Pri najmenších chceme 
prilákať čo najviac detí, v kategó-
rií U13 a U15 hráme tohto roku 2. 
ligu čo bol úspech ešte bývalého 
vedenia a teda cieľ je v tejto pre-
stížnej súťaži sa udržať. Po dlhšej 
dobe sme prihlásili družstvo U17 
(mladší dorast) odkiaľ sa už rysu-
jú veľmi zaujímaví hráči pre klub. 
A nakoniec s mužstvom dospe-
lých máme v pláne bojovať o po-
stup do vyššej súťaže. 

O aké aktuality sa môžete po-
deliť v práci s mládežou? A ako 
ste prežili obdobie korony?
Momentálne máme za sebou fázu 
prihlásenia mužstiev do súťaží. 
Pre ročník 2020/2021 prihlasuje-
me až 5 mládežníckych kategórií. 
Od tých najmenších ročníkovo 
2012-2013, ktorých sme prihlásili 
pre kategóriu predprípravky - U9, 
je toto kategória, ktorá bude hrať 
a mať až 11 súperov v rámci okre-
sov Pezinok, Senec a Malacky. 
Túto skupinu detí dopĺňajú deti 
po ročník 2015. Spolu je to 20 de-
tí, o ktorých sa stará duo trénerov 
Žilinec a Ciferský. Ďalej je tu tím 
prípravky v kategórii U11, ktorú 
momentálne trénuje bývalý slo-

venský reprezentant do 19 rokov 
a hráč, ktorý bol v akadémii Man-
chester United aj Manchester Ci-
ty, 21 ročný Martin Murcko. Má 
v tíme 16 šikovných detí a Modru 
budú reprezentovať v rámci súťa-
že BFZ (Bratislavského futbalo-
vého zväzu). Našou naj výzvou sú 
kategórie U15 a U13, ktoré budú 
klub i mesto Modra reprezentovať 
v 2. lige BFZ. Sem naši postúpili 
po jasnom víťazstve našej U15 
v súťaži v ročníku 2019/2020. Je-
sennú časť vyhrali bez straty bo-
du, ale aj bez inkasovaného gólu! 
Naše tímy U15 a U13 sú zarade-
né do 2. ligy, z čoho máme veľkú 
radosť. Začali sme budovať muž-
stvá prevažne z odchovancov, ale 
oslovili sme i šikovných futbalis-
tov z okolitých klubov. A nako-
niec po dlhej odmlke prihlasuje-
me aj dorastenecký tím do 3. ligy 
v kategórii U17. Tím je kompakt-
ný, práve oni vybojovali 2. ligu. 
Chalani pod vedením M. Urba-

novského, M. Jurča, M. Grausa st. 
a J. Horáčka sú odhodlaní prejsť 
si sezónou a tzv. krstom ohňom 
a to preto, že počet prihlásených 
mužstiev je až 21, vrátane nás. 
Nuž a novinkou sú aj čisto bran-
kárske tréningy pod vedením Já-
na Horáčka a nemôžem zabudnúť 
spomenúť novú fyzioterapeut-
ku, ktorá sa bude starať o zdravie 
a správny vývoj detí.

A-mužstvo, tím najstarších. 
V akej futbalovej kondícii sa 
nachádza?
Ako sa hovorí: výkladná skriňa 
klubu. Pochopiteľne, kladieme na 
nich najväčšie nároky, pretože oni 
sú nositelia značky a zároveň vzo-
rom pre mládež. Deti musia mať 
motiváciu ostať v klube, aby raz 
mohli hrať za „áčko“ a vzhliadať 
k hráčom. Ako prvý predpoklad 
pri výbere hráčov je charakter 
a povaha. Preto hráči dospelých 
musia u nás spĺňať morálne krité-

riá. Čo sa samotného športu týka, 
chceme postúpiť do vyššej súťa-
že. Takže dôležitá je aj futbalová 
kvalita. Chceme vybudovať mla-
dé perspektívne mužstvo, kto-
ré bude mať kvalitu aj na vyššiu 
súťaž. Do mužstva postupne pri-
búdajú, či pribudnú hráči vysokej 
kvality ako Jurč, Murcko, Dolu-
tovský, Saksa, Kuľha, dvojica Sr-
bov Doderovic a Zivkovic a ďal-
ší. 

Úspechu predchádza drina, 
propagácia aj nové vyhliadky. 
Aké máte plány?
áno, o všetkom dôležitom sa sna-
žíme informovať na Facebook-
-u a Instagram-e a novom webe 
www.fcslovanmodra.sk. Na za-
čiatku roka sme sa pustili do nie 
ľahkej prerábky budovy, ktorá 
bola v havarijnom stave. Postup-
ne budujeme kancelárske priesto-
ry, spoločenské priestory pre hrá-
čov, fitness centrum, barbershop, 
zrekonštruovali sme byt pre hrá-
čov a mnoho ďalšieho. Radi by 
sme poďakovali zástupcom mesta 
za serióznu partnerskú spoluprá-
cu. Mesto Modra aj Služby Mod-
ra sú nám v maximálnej možnej 
miere nápomocné, čo v mnohých 
väčších mestách nebýva vždy 
zvykom. Okrem toho sú tu ďalšie 
športové kluby na vysokej úrovni, 
preto verím, že budeme vzájom-
ne spolupracovať a pod záštitou 
mesta reprezentovať krásnu Mod-
ru. (jk, ns)
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Kultúrne podujatia v auguste
1. 8., 19.00 h: Organový festival, miesto: Slo-
venský ev. kostol v Modre, organizátori: Ba-
chova spoločnosť na Slovensku, Mesto Modra

4. 8., 20.00 h: Domáci zber vol. 5, FeelMe, 
miesto: nádvorie radnice, organizátor: KC 
Modra

6. 8., 10.00 h: Maľovanie na textil, miesto: 
letná čitáreň, organizátor: KC – Mestská kniž-
nica

7. 8., 20.00 h: Prospektori, koncert, miesto: 
nádvorie radnice, organizátor: KC Modra 

8. 8., 19.00 h: Organový festival, miesto: Slo-
venský ev. kostol, organizátori: Bachova spo-
ločnosť na Slovensku, Mesto Modra

9. 8., 21.00 h: Kumšt, divadlo, miesto: nádvo-
rie radnice, organizátor: KC Modra

11. 8., 20.00 h: Domáci zber vol. 6, spomien-
ka na Jula, hrajú: Karpatské Horké a Turegina, 

miesto konania: nádvorie historickej radnice, 
organizátor: KC Modra

13. 8., 18.00 h: Genius loci mesta Modry, 
s témou Slovenská ľudová majolika – disku-
sia s A. Petrakovičovou, M. Fuňovou a M. 
liškom spojená s koncertom Soni Horňáko-
vej, miesto: letná čitáreň, organizátor: KC – 
Mestská knižnica Modra

14. - 16. 8. Hudba Modre, festival komornej 
a jazzovej hudby, miesto konania: Nemecký 
ev. kostol a nádvorie historickej radnice

16. – 20. 8. Vyšehradská hudobná mládež-
nícka akadémia, miesto: nádvorie radnice 
a Hotel Sebastian, organizátori: Ergon Art Bra-
tislava, ZUŠ Modra, www.zusmodra.sk

18. 8., 21.00 h: Domáci zber vol. 7, Kým za-
znie poľnica, divadlo, miesto: nádvorie histo-
rickej radnice, organizátor: KC Modra

20. 8., 17.00 h: Líza mačka z Trojice, pred-

stavenie, miesto: letná čitáreň, organizátor: KC 
– Mestská knižnica

22. 8., 14.00 h: Pivný festival, miesto: nádvo-
rie historickej radnice, organizátor: lovino, 
s.r.o., KC Modra

23. 8., 20.00 h: Hrana, koncert, miesto: ná-
dvorie historickej radnice, organizátor: Specta-
culum, KC Modra, vstupné: 25 € (predpredaj: 
www.ticketlive.sk)

24. 8., 18.00 h: Labyrint literatúry: Erik 
Ondrejička – básnik, prezentácia najnovšej 
tvorby, miesto: Musique club galerie, organi-
zátori: ECAV Modra, Klub nezávislých spiso-
vateľov, Spoločnosť priateľov poézie

27. 8., 15.30 h: Výročie SNP, spomienková 
stretnutie, miesto: park pred KD Modra, orga-
nizátor: Mesto Modra 

27. 8., 17.00 h: Dúhový autobus, miesto: let-
ná čitáreň, organizátor: KC – Mestská knižnica 

29. 8., 20.00 h: Vec & Škrupo + afterpárty, 
miesto: nádvorie historickej radnice, organizá-
tor: KC Modra. (kc)


