
Medzinárodná výstava vín Vitis aurea 2023
Modra je právom nazývaná mestom vína a zároveň je hrdým 
nositeľom ochrannej známky Modra – hlavné mesto vína®. Me-
dzinárodná výstava vín Vitis aurea, organizovaná začiatkom 
jari, je preto dobrou príležitosťou pre vinárov odprezentovať 
svoju produkciu a porovnať ju s vinármi zo Slovenska a zo za-
hraničia. Vitis aurea Modra je uznávanou medzinárodnou vý-
stavou vín spojenou s degustáciou. Odborným hodnotením čle-
nov komisií aj v tomto roku prešli vína prihlásené do súťaže, 
ktorá sa uskutočnila 9. marca v spoločenskej sále Strednej od-
bornej školy vinársko-ovocinárskej na Kostolnej ulici pod vede-
ním znalca vín a enológa profesora Fedora Malíka.

Až 75 výrobcov vín 
sa rozhodlo súťažiť 

vo Vitis aurea
Odbornú degustáciu za organizá-
torov a ostatných zúčastnených 
hostí otvoril predseda spolku vi-
nohradníkov, vinárov a znalcov 
vín Vincúr Vincent Jakubec spo-
lu s riaditeľkou SOŠVO Monikou 
Kissovou, Vladimírom Sodomom 
zo spolku Vincúr a preziden-
tom súťaže Fedorom Malíkom. 
V aktuálnom ročníku 2023 bolo 
do súťaže prihlásených 384 vzo-

riek vín od 75 výrobcov zo Slo-
venska, Česka, Rakúska, Ma-
ďarska, Talianska, Španielska, 
Poľska a Rumunska. Vitis aurea 
je nominačnou výstavou kategó-
rie A v Slovenskej republike, 
kde všetky vína s počtom 85 bo-
dov a viac, podľa 100 bodové-
ho hodnotiaceho systému O.I.V., 
majú možnosť postúpiť do sú-
ťaže Národného salónu vín SR. 
Odborné komisie upriamili svo-
ju pozornosť na kvalitu a čistotu 
odrodovosti súťažných vzoriek 

a všeobecných zásad senzorické-
ho hodnotenia. Vína boli nalieva-
né anonymnou formou do pohá-
ra, s určením odrody a ročníka. 
Z každej hodnotiacej komisie po-
stúpilo najvyššie hodnotené víno 
do finálového rozstrelu. Súťaž sa 
uskutočnila s podporou informač-
ného systému pre organizáciu vý-
stav a hodnotenie vín Vínko Pro 
online. Verejná časť ochutnávky 
spolu s odovzdávaním ocenení 
a diplomov sa konala v dňoch 24. 
a 25. marca v hoteli Sebastian. 

Vincúr – spolok vinárov, 
vinohradníkov, znalcov 

a milovníkov vína
Dňa 23. októbra 2000 sa v útul-
nej pivničke u Pavla Soldána, 
v jeho „japonskej izbe“, zišlo 
šesť nadšencov, aby si poveda-
li, že treba nadviazať na tradíciu 
modranských vinohradníckych 
spolkov a tak Miroslav Dudo, Pa-
vel Soldán, Vincent Jakubec, Jo-

zef Šimeček, Pavol Matuškovič 
a Vladimír Medlen spolu založi-
li nový stavovský spolok, ktoré-
mu dali príznačný názov „Vincúr 
– spolok vinárov, vinohradníkov, 
znalcov a milovníkov vína“. Do-
hodli sa, že bude platformou na 
prezentovanie názorov a požia-
daviek vinohradníkov a vinárov, 
na výmenu skúseností, na zlep-
šenie priateľských a medziľud-
ských vzťahov medzi vinohrad-
níkmi a vinármi. Nadšenie zo 
vzniku nového spolku sa prejavi-
lo hneď pri prvej akcii – Sväto-
katarínskej ochutnávke mladých 
vín, ktorá mala mimoriadnu odo-
zvu vo verejnosti a tak sa spolok 
stal občianskym združením. Vi-
nárov a vína spolku Vincúr pra-
videlne stretáme na mnohých 
kultúrno-spoločenských akciách 
v Modre, na ktorých členovia prí-
kladne reprezentujú naše mesto.
 (red)
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Hlavné ocenenia Vitis aurea 2023

Šampión kategórie I: chardon-
nay, 2022, SK, biele suché, 89 
b., zlatá medaila, Víno Ludvik, 
s.r.o.

Šampión kategórie II: Rizling 
rýnsky, 2019, SK, biele polo-
sladké bv, 92 b., veľká zl. me-
daila, Zámocké vinárstvo, s.r.o.
Šampión kategórie III: Merlot 
rosé, 2022, SK, ruž. polosuché 
ao, 88 b., zl. medaila, Zámocké 
vinárstvo, s.r.o.

Šampión kategórie IV: Dunaj, 
2021, SK, červ. suché bv, 88.20 
b., zl. medaila, Miroslav Du-

do-VMD

Šampión kategórie V: Frankov-
ka modrá, 2018, SK, ružové 
sladké ľv, 89.40 b., Villa Vino 
Rača, a.s. 

Šampión kategórie VI: Sekt Ma-
tyšák, 2018, SK, brut, 89.67 b., 
zl. medaila, Víno Matyšák s.r.o.

Cena redakcie denníka Pravda
Víno Miroslav Dudo – Miro-
slav Dudo-VMD za štyri vzor-
ky: Veltlínske zelené, 2022, 
SK, biele suché ao, 88 b., zlatá 
medaila; cabernet Sauvignon, 

2022, SK, ružo-
vé polosuché ao, 
86.20 b., strie-
borná medaila; 
Dunaj, 2021, SK, 
červ. suché bv, 
88.20 b., zlatá 
medaila; Ruland-
ské biele, 2021, 
SK, biele sladké 
hv, 88.20 b., zla-
tá medaila

Cena predsedu 
Bratislavského 
samosprávneho 
kraja
Vinárstvo Miro 
Fondrk – Best 

Wines Slovakia, s.r.o. za Fra-
novka, 2017, SK, červené su-
ché ao, 88.20 b., zlatá medaila; 
Merlot, 2017, SK, červené su-
ché ao, 88.20 b., zlatá medaila; 
El and Fi III., 2017, SK, červe-
né suché az, 86.60 b., strieborná 
medaila

Cena primátora mesta Modry
Víno Purus, s.r.o. za Veltliner, 
2021, SK, biele suché, 88.80 b., 
zlatá medaila

Cena E.V.I.R.S.
Shebo Winery, a.s. za Rudava, 
2021, SK, červené suché vzn, 
88.80 b., zlatá medaila

Cena riaditeľky SOŠVO Modra
Víno Ludvik, s.r.o. za Sekt ca-
bernet Sauvignon rosé, 2020, 
SK, ružové brut svo, 86.40 b., 
strieborná medaila

Cena Malokarpatskej turistic-
kej informačnej kancelárie
Vinařství Josef Dufek – Josef 
Dufek za Ryzling vlašský, 2019, 
cZ, biele polosuché voc, 92.20 
b., veľká zlatá medaila; Ryzlink 
rýnsky, 2018, cZ, biele polosu-
ché PS, 88.60 b., zlatá medaila 
a Veltlínske zelené, 2021, cZ, 
biele sladké LV, 88.20 b., zlatá 
medaila.

Cenu Modrý Škrabák 2019 prof. 
Malíka za zásluhy o rozvoj vi-
nohradníctva získal Juraj Štiglic 
– Vinárske združenie Modra.
 (red, vincur.sk)

Príkladná 
obnova – 

prihláste sa
Oceňovanie príkladne obno-
vených historických objektov 
v Bratislavskom kraji sa koná 
od roku 2010. Poznáte vo svo-
jom okolí pekne obnovený sta-
rý dom, ktorý si zachoval svoje 
čaro? Prebehla v meste oprava 
kaplnky, požiarnej zbrojnice 
alebo iného historického ob-
jektu či priestoru? Pošlite tip 
na ainova@ainova.sk do 31. 
marca 2023 a prihláste objekt 
do súťaže o príkladnú obnovu. 
Víťazi získajú́ ocenenie, ktoré 
spoločne s Academiou Istro-
potitana Novou udeľuje Prvá 
stavebná sporiteľňa a Brati-
slavský samosprávny kraj. 
Nominované objekty budú́ pre-
zentované na www.prikladnaob-
nova.sk, kde nájdete tiež všetky 
ocenené objekty z rokov 2010 až 
2021. Za rok 2021 boli ocene-
né, medzi inými, aj dve nehnu-
teľnosti z Modry: remeselnícky 
dom, dnes rodinný dom a reštau-
rácia Wild Kitchen (Starý trh – 
Moyzesova) rodiny Plaštiakovej 
a vinohradnícky dom, dnes ro-
dinný dom (horná 25) majiteľov 
Lucie Paškovej a Mariána Var-
gu. (red, ainova)
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Jarná migrácia žiab
Na ceste medzi harmóniou 
a Zochovou chatou jazdite opatr-
ne. Začína sa jarná migrácia žiab. 
Skauti zo 40. zboru Fénix Mod-
ra a Štátna ochrana prí-
rody – Správa chKO 
Malé Karpaty osadili 
pri priehrade harmónia 
zábrany, ktoré migrujú-
ce obojživelníky zasta-
via. Aby ich autá ne-
zrazili, pravidelne ich 
budú prenášať do vo-
dy, kde nakladú vajíč-
ka. Prosíme Vás, aby 
ste žaby svojvoľne ne-
prenášali od zábran cez 
cestu. Z prenosov si 
ochranári robia štatis-
tiku, takže neohlásené 

svojvoľné prenosy pre nich pred-
stavujú stratené informácie. Pri 
neodbornej manipulácii navyše 
môžete žabám ublížiť.

Žaby chránime, pretože im 
chutí hmyz a zabraňujú jeho 
premnoženiu. Všetky druhy 
obojživelníkov sú v našej kra-
jine zákonom chránené a voľná 
manipulácia s nimi je zakázaná.

(zt)

FO
TO

: Z
u

ZA
N

A
 T

Ic
h

á
, 2

x



3
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a

Investície a pripravované projekty v roku 2023
Najväčšia časť investícií z rozpočtu mesta a externých zdrojov 
ide tento rok opäť do infraštruktúry. 

Medzi plánované projekty patrí:
• obnova druhej časti Moyzeso-
vej ulice od parkoviska na Starom 
trhu po Baštovú ulicu (foto 1)
• obnova chodníkov na Štefáni-
kovej ulici (3. etapa v úseku od 
ul. 1. mája po Šúrsku ulicu),
• spolupráca so spoločnosťou 

Lidl pri vybudovaní oddycho-
vého parku Čistinka (foto 2) 
na Kalinčiakovej ulici pri Kine 
Mier (mesto zabezpečí inžinier-
sku činnosť, prípravu pozemku, 
vybuduje prístupové chodníky 
a upraví okolie),
• revitalizácia vnútrobloku Du-

kelská (vybudovanie ihriska 
Rodinka, parkovacích miest, 
polopodzemných kontajnerov 
a oprava cesty),
• sanácia priestorov podchodu 
hornej brány vrátane základov,
• ZŠ Ľ. Štúra – rekonštrukcia 
teplovodného kanála medzi bu-
dovou výmenníkovej stanice 
a základnou školou, rekonštruk-
cia plochej strechy so zateple-

ním, pavilón c. Boli podané 
žiadosti o nenávratné finančné 
prostriedky z MŠ SR.

Projektové dokumentácie v prí-
prave:
• na vybudovanie parkovísk 
a polozapustených kontajnerov 
v rámci sídliska Stred 
• na rekonštrukciu historickej 
radnice. (zt, msú)

Verejnosť zaujalo prerokovanie 
návrhu nového územného plánu
Verejného prerokovania konceptu nového Územného plánu 
Modry s odborným výkladom spracovateľa sa vo štvrtok 9. 
marca zúčastnilo takmer 200 občanov s možnosťou položiť 
odborníkom otázky.

Akékoľvek pripomienky k návrhu 
je potrebné zasielať písomne do 
31. marca 2023 a to:
• do podateľne mesta – Kancelária 
prvého kontaktu, Štúrova 59, 900 
01 Modra alebo
• poštou na adresu: Mesto Modra, 
Dukelská 38, 900 01 Modra,

• prípadne e-mailom na adresu: 
podatelna@modra.sk. 
V zmysle § 21 ods. 6 stavebné-
ho zákona je účelom prerokova-
nia konceptu najmä posúdenie 
správnosti základného urbanistic-
kého riešenia priestorového uspo-
riadania a funkčného využívania 

územia a komplexnosti navrho-
vaného riešenia, posúdenie únos-
nosti zaťaženia územia, šetrného 
využívania prírodných zdrojov, 
zabezpečenia územného systému 
ekologickej stability a kapacity 
verejného dopravného a technic-
kého vybavenia územia, overenie 
vhodnosti navrhnutého riešenia 
umiestnenia verejného dopravné-
ho a technického vybavenia úze-
mia a verejnoprospešných stavieb, 
ako aj posúdenie variantov.

Územný plán mesta Modra – Kon-
cept vypracoval Inštitút priestoro-
vého plánovania, Ľubľanská 1, 
831 02 Bratislava. Obstarávanie 
územnoplánovacej dokumentácie 
podľa § 2a stavebného zákona za-
bezpečuje Bc. Bibiána Piršelová, 
osoba odborne spôsobilá na obsta-
rávanie územnoplánovacích pod-
kladov a územnoplánovacej do-
kumentácie, reg. číslo 416.
S návrhom ÚP sa môže verejnosť 
aj naďalej oboznámiť počas do-
by prerokovania na webe mes-
ta: www.modra.sk alebo osobne 
na Stavebnom úrade, Dukelská 
38, Modra či v Kancelárii prvého 
kontaktu, Štúrova 59. (red) 
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Odpočet mesta Modry za rok 2022
Každoročne pripravujeme odpočet už zrealizovaných pro-
jektov a dokončených aktivít v predchádzajúcom kalendár-
nom roku v meste a zároveň predstavujeme plánované in-
vestície, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju Modry.

Opravy komunikácií, 
cyklocesta, verejné 

osvetlenie
V rámci rekonštrukcie plyno-
vých rozvodov v réžii SPP sa po-
darilo obnoviť 175 m asfaltové-
ho chodníka na Družstevnej ulici 
a 125 m dláždeného chodníka 
na Baštovej ulici v úseku medzi 
Moyzesovou a Štúrovou ulicou, 
vďaka spolupráci a vzájomnej 
koordinácii prác. Na novovy-
budovaný chodník, parkovacie 
plochy a novú cestu na hrnčiar-
skej ulici (realizované v r. 2021) 
mesto nadviazalo rekonštrukciou 
hornej časti ulice SNP a pokra-
čovalo pokládkou zatrávňova-
cej dlažby na existujúcich od-
stavných plochách. V centrálnej 
časti harmónie bol dobudovaný 
chýbajúci úsek chodníka medzi 
vjazdom do hotela pod Lipou 
a existujúcim chodníkom pri kri-
žovatke. V Modre na Dolnej ulici 
sa podarilo dokončiť rekonštruk-
ciu prístupovej cesty na zberný 
dvor. V spodnej časti Lipovej 
aleje mesto upravilo plochy pred 
vstupom do cintorína, okolie sú-
sošia Golgoty aj príjazd z hlavnej 
cesty, vrátane spevnených parko-
vacích plôch. Pribudlo verejné 
osvetlenie, nové zelené plochy 
s vodozádržnou funkciou, novo-
vysadené vzrastlé stromy a kve-
tinová výsadba. V spodnej časti 
cintorína bol vydláždený vstup 
zo Šúrskej ulice. cyklocesta 
Modra-Šenkvice je dokončená 

a pripravuje sa preberacie kona-
nie a kolaudácia. Na Vŕškoch, na 
uliciach cpinova a v časti Sokol-
skej, pokračovala rekonštrukcia 
verejného osvetlenia.

Ďalšie 
ukončené projekty

• Rekonštrukcia prečerpávacej 
stanice kanalizácie, bytové domy 

Pažite, Modra-Kráľová, Trnav-
ská ulica.
• Vybudovanie nového zábrad-
lia pri potoku pri Biolke na Parti-
zánskej ulici v Modre-Kráľovej.
• KD Modra – Kráľová - rekon-
štrukcia osvetlenia a drevenej 
podlahy v hlavnej sále, obnova 
čelnej fasády a zábradlia pri vstu-
pe, nový nábytok do kuchynky.
• Modernizácia kotolne v KD 
Modra.
• MŠ SNP, rekonštrukcia plo-
chej strechy so zateplením.
• MŠ SNP, elokované pracovis-

ko Partizánska, rekonštrukcia 
elektroinštalácie vrátane vyma-
ľovania priestorov.
• MŠ Sládkovičova – rekon-
štrukcia fasády so zateplením, 
vrátane rekonštrukcie bleskoz-
vodu.
• ZŠ Vajanského, Spojená škola 
– rekonštrukcia plochej strechy 
so zateplením na vedľajšej budo-
ve v areáli základnej školy, vrá-
tane rekonštrukcie bleskozvodu.

Inštalácia 
polopodzemných 

kontajnerov
Prvé stojiská s polopodzemný-
mi kontajnermi (celkovo 26 ks) 
na zmesový odpad, papier, plasty 
a sklo pribudli v piatich lokali-
tách: na uliciach SNP 17, SNP 
29, Komenského 11, Komen-
ského 21 a na parkovisku Mod-
ra-Piesok. Nahradili 82 ks pô-
vodných 1100 l kontajnerov.

Skvalitnenie 
podmienok 
na rekreáciu

V obnovenom areáli vodnej 
nádrže Zochova chata-Piesok 
vybudovalo mesto bufet, soci-
álne zariadenia a drevenú prez-
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liekareň, vrátane infraštruktúry. 
Návštevníci majú k dispozícii 
sprchu, pitnú fontánku či ihris-
ko na plážový volejbal. V Mod-
re-harmónii pribudlo niekoľko 
samostatných drevených lavi-
čiek na lúke Otčenáška, sme-
rom na Badogy a v okolí Okruž-
nej ulice. Smerom na Zámčisko 
sú osadené turistické lavičky aj 
so stolom. Zastávka pri holle-
rungu má novú sedlovú strechu 
s vikierom vrátane oplechova-
nia a nové drevené stĺpy. Poda-
rilo sa zrekonštruovať aj druhú 
zastávku v harmónii smerom do 
Modry-Kráľovej. Na Zochovej 
chate financovala OOcR Malé 
Karpaty turistický prístrešok na 
autobusovej zastávke pri cha-
te uK, Modra-Piesok. V cen-
tre Modry pribudlo desať no-
vých lavičiek, pôvodné lavičky 
a odpadkové koše v parku pred 
kultúrnym domom dalo mesto 
obnoviť. V priestore medzi kos-
tolmi v Modre-Kráľovej boli na 
lavičkách vymenené drevené 
latky a natreté betónové časti. 
Mesto vlani vysádzalo vo verej-
nom priestore letničky i trvalky, 
založilo novú lipovú alej v spo-
lupráci s Nadáciou Ekopolis 

medzi Modrou a Dubovou, kde 
pribudne 14 stromov Lipy veľ-
kolistej.

Opravy detských ihrísk
Na lúke Otčenáška v Mod-
re-harmónii pribudli nové hoj-
dačky „Spring“ a „Swing“ aj 
úplne nová zostava „climboo“ 
pre deti vo veku 7 až 16 ro-
kov. Na ihrisku za domami na 
Trnavskej ulici v Kráľovej bo-
la nainštalovaná nová preliezka 
„Wooden“ pre deti vo veku 1 
až 8 rokov a gymnastická multi-
funkčná zostava pre deti od 3 do 
14 rokov. Nové závesné hojdač-
ky sú v PhO Vajanského a na 
ihrisku Podhorská. Všetky no-
vé hracie prvky sú certifikované 
a vhodné na umiestnenie na ve-
rejných priestranstvách.

Nové exteriérové 
fitness ihrisko

Na ihrisku pri SOŠ pedagogic-
kej je nainštalovaná nová Octa-
go zostava, prístupná verejnosti 
na cvičenie a posilňovanie. Fit-
ness stroje umožňujú posilňo-
vanie rúk a nôh, precvičovanie 
brušných, chrbtových, sedacích 
aj prsných svalov. Na obvodo-

vom betónovom múriku v blíz-
kosti ihriska pribudlo drevené 
sedenie, opravená lavička a no-
vý odpadkový kôš.

Park Modra
Začala sa realizácia prvej eta-
py skateparku za rybníkom na 
Dolnej ulici, v ktorej mesto vy-
buduje najatraktívnejší prvok 
- skateboardový bazén vhodný 
pre začínajúcich aj pokročilých 
jazdcov. V ďalších etapách bu-
dú predmetom výstavby ďalšie 
betónové hladené jazdné plochy.

Meštiansky dom 
na Štúrovej 60

Fasáda domu je po kompletnej 
umelecko-remeselnej obnove. 
Boli odstránené nevhodné zása-
hy z druhej polovice 20. storo-
čia, obnovená štuková výzdoba, 
vymenené okná, dvere a výkla-
dy prevádzok spolu so vstupnou 
bránou. Fasáde meštianskeho 
domu sa vrátil pôvodný nesko-
rorenesačný vzhľad. Postupnou 
obnovou národných kultúrnych 
pamiatok sa mesto snaží zacho-
vať historický obraz pamiatko-
vej zóny.

Obnova 
mestských hradieb

Mestské opevnenie je národnou 
kultúrnou pamiatkou, ktorú po-
stupne obnovujeme z externých 
zdrojov. V roku 2022 bolo pre-
murovaných 36 m hradieb o ob-
jeme 45 m3 a vyšpárovaný úsek 
s plochou 26 m2.
 

Revitalizácia 
pamätníka obetiam 

fašizmu
V rámci opráv boli vyčistené 
škáry, odstránené grafity, realizo-

vali sa sadové úpravy, ošetrenie 
a ozdravenie kríkov v blízkosti 
pamätníka pred Gymnáziom K. 
Štúra, založili sa nové záhony 
a vysadili kvitnúce pôdopokryv-
né rastliny a dreviny. Plochy 
v okolí pamätníka sú vyrovnané, 
terén je upravený a pokrytý no-
vou trávou.

Projekt Deň 
hliny – Čaro hliny

Vďaka tomuto projektu môžu 
návštevníci Modry obdivovať 
päticu keramických vodných ži-
vočíchov v Stoličnom potoku, 
spolu s partnermi sa podarilo 
zorganizovať dve výstavy – našu 
keramiku obdivovali v Nórsku 
a naopak, u nás bol vystavený 
krásny nórsky porcelán. Z pro-
jektu sa financovalo sympózium 
umelcov v Slovenskej ľudovej 
majolike, vytvorenie dizajn ma-
nuálu verejných priestorov mes-
ta a videomapping na fasáde bu-
dovy Kc Modra.

Dokončená projektová 
a iná dokumentácia 

v roku 2022
• k revitalizácii Moyzesovej uli-
ce II,
• k revitalizácii Kukučínovej 
ulice,
• k rekonštrukcii úseku chodní-
ka na Štefánikovej ulici (3. eta-
pa) od ulice 1. mája po Šúrsku 
ulicu,
• dokumentácia sanácie zavlh-
nutia hornej brány,
• dokumentácia k rekonštrukcii 
elektroinštalácie 1NP – kuchyňa 
MŠ SNP,
• vypracovanie štúdie, vytipo-
vanie umiestnenia polopodzem-
ných kontajnerov na zber odpa-
du. (zt, msú)
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Koľko odpadu sme vyprodukovali
Výrazne narástlo množstvo nepotrebného textilu
V roku 2022 sme vyprodukovali komunálne odpady vrátane 
vytriedených zložiek z domácností mesta Modry v celkovom 
množstve 7 205,864 ton. Z toho vytriedené zložky odpadu pred-
stavovali 62,32% čo predstavuje 4 480,589 ton.

V porovnaní s množstvom zme-
sového komunálneho (netriede-
ného) odpadu vyprodukované-
ho obyvateľmi Modry v rokoch 
2019–2022 je badateľný me-
dziročný pokles množstva tohto 
odpadu, čo súvisí s možnosťou 
a ochotou obyvateľov triediť ko-
munálny odpad. „V roku 2022, 
pri počte obyvateľov 9346, pripa-
dá na jedného Modrana priemer-
ne 200,8 kg zmesového komunál-
neho odpadu za rok“, uvádza 
Katarína Ružeková Poltárska 
z Mestského úradu Modra. 
V triedenom komunálnom odpa-
de je najviac vytriedený biologic-
ky rozložiteľný odpad zo záhrad, 
papier, sklo, plasty, kuchynský 
odpad, šatstvo a textílie, ple-
chovky, viacvrstvové komunál-
ne odpady, elektroodpad a iné. 
Vytriedené druhy odpadov boli 
zhodnocované najmä kompos-
tovaním a recykláciou. Katarína 
Ružeková: „Zavedenie zálohova-
nia jednorázových obalov na ná-
poje (plechovky a fľaše) od 1. 1. 
2022 sa odzrkadlilo aj v poklese 
množstva vyzbieraných a vytrie-
dených plastov o 37 ton v roku 
2022 v porovnaní s rokom 2021. 

Menej bolo aj vytriedených oba-
lov z kovov (plechovky) a to 9,7 
ton v roku 2021 a 5,47 ton v roku 
2022“. 
Markantne narástlo množstvo 
nepotrebného šatstva a textílií. 
Počas troch posledných rokov 
(2019–2022) sa množstvo tohto 
odpadu v Modre zvýšilo o viac 
ako 9 ton. „Na jednej strane je 
potešujúce, že šatstvo a textílie 

triedime a tak sa tento odpad ne-
dostáva na skládku, ale na stra-
ne druhej každoročné zvyšovanie 
množstiev vytriedeného šatstva 
a textílie indikuje trend tzv. rých-

lej módy (fast fashion), pre kto-
rú je príznačné lacné, masovo 
vyrábané a predávané obleče-
nie priemernej až nízkej kvality. 
Oblečenie tzv. rýchlej módy je 
z dlhodobého hľadiska neudrža-
teľné“, upozorňuje K. Ružeková 
Poltárska. 
Do 12 kontajnerov spoločnosti 
TextilEco, a.s., sa zbiera v mes-
te Modra šatstvo, topánky iba 

v pároch, doplnky k oblečeniu, 
plyšové hračky a textílie. Textil 
a šatstvo vyzbierané v zberných 
kontajneroch putuje do centrály 
spoločnosti, kde sa ručne triedi. 
Veľká časť šatstva dostane druhú 
šancu v obchodoch pre ľudí, kto-
rí si nemôžu dovoliť kupovať no-
vé oblečenie alebo kupujú spolo-
čensky zodpovednú módu (tzv. 
second-handy). Najviac poško-
dené šatstvo putuje do stavebníc-
tva a priemyselnej výroby. Časť 
z vytriedeného oblečenia slúži 
ako materiál v chránených diel-
ňach. Zničený textil sa môže vy-
užívať po úprave na tkanie kober-
cov a bytových doplnkov. Textil 
z priemyslu sa recykluje na vý-
robky využívané napr. v automo-
bilovom priemysle, či ako izolač-
ný materiál.
„Na základe uvedených údajov 
môžeme povedať, že miera vytrie-
denia odpadu celkovo sa v mes-
te Modra každým rokom zvyšuje, 
z 54,94% v roku 2021 na 62,32% 
v roku 2022, znižuje sa tým množ-
stvo zmesového netriedeného ko-
munálneho odpadu končiaceho 
na skládke. Veľká vďaka patrí 
obyvateľom mesta za aktívne 
spolupodieľanie sa na tomto za-
čínajúcom trende. Veríme, že spo-
ločne budeme rok čo rok produ-
kovať menej odpadov a tie, ktoré 
vyprodukujeme, budeme aj naďa-
lej zodpovedne triediť“, uzatvára 
Katarína Ružeková Poltárska.
 Katarína RUŽEKOVÁ 

POLTÁRSKA, MsÚ Modra

Jarné upratovanie bude v apríli

Dobrovoľníci, jednotlivci a občianske zdru-
ženia sa v spolupráci s mestom Modra mô-
žu aj tento rok zapojiť do jarného upratovania 
14. a 15. apríla (v piatok a v sobotu). 
V prípade ak máte záujem priložiť ruku k die-
lu je potrebné sa vopred prihlásiť u koordiná-

tora jarnej akcie pani Kataríny Ruže-
kovej Poltárskej na tel. čísle 033/6908 
318 alebo 0911 406 300, prípadne 
e-mailom na katarina.ruzekova@
msumodra.sk najneskôr do 13. apríla 
do 15.00 h.
Počas jarného upratovania sa bude 
odpad (podľa aktuálnych možností) 
triediť na plasty (obaly, tetrapaky, ko-
vy), sklo, zmesový komunálny odpad, 
drobný stavebný odpad, poprípade 

elektro-odpad a iné. 
Mesto Modra dobrovoľníkom poskytne po-
trebné informácie súvisiace s touto aktivitou, 
vrátane miest určených na uloženie vyzbiera-
ného odpadu, odpadkových vriec a ochran-
ných rukavíc. Tie si môžeme osobne vyzdvih-

núť po predošlom telefonickom dohovore na 
odberných miestach: 
• v Kancelárii prvého kontaktu na Štúrovej 
59 u Jakuba Malíka (tel. 033/6908 324), ale-
bo
• na Mestskom úrade, Dukelská 38 u Katarí-
ny Ružekovej Poltárskej (033/6908 318 alebo 
0911 406 300.
Koordinátorka upratovania zároveň vyzýva: 
„Prosíme účastníkov jarného upratovania 
o rešpektovanie dohodnutých stanovíšť na 
ukladanie vyzbieraných vriec s odpadom ako 
aj o vlastnú bezpečnosť pri práci a zodpoved-
ného používania ochranných prostriedkov.
Odpad z jarného upratovania nevhadzujte do 
kontajnerov na stojiskách pri bytových do-
moch“. (red)

Množstvá vybraných druhov odpadu za rok 2022

Druh odpadu hmotnosť odpadu 
(v tonách)

Zmesový komunálny odpad 1867,71
Papier a lepenka 236,521
Sklo 209,07
Viacvrstvové kombinované ma-
teriály na báze lepenky (VKM) 5,088

Obaly z kovov 5,469
Jedlé oleje a tuky 0,635
Plasty 201,246
BRKO 1010,66
Kuchynský odpad 105,14
Šatstvo 43,659
Textílie 26,521
Objemný odpad 554,63
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Len stlačený odpad je správne vytriedený
Mesto Modra opätovne žiada obyvateľov z bytových domov, 
aby pri používaní 1100 litrových kontajnerov ako aj nových 
polopodzemných kontajnerov (PPK) na triedené zložky, pa-
pier, plasty, tetrapaky a kovy, dodržiavali základné pravidlá  
triedenia, odpad pred vyhodením stláčali a zabezpečili tak 
maximálne využitie kapacity kontajnerov. Platí to hlavne pre 
kartónové krabice, plastové obaly, ale aj pre nápojové kartó-
ny z mlieka či džúsov.

Obal je pred vyhodením dôleži-
té zošliapnuť. Stláčaním odpadu 
pomôžeme efektívnemu zberu. 
So stlačeným odpadom sa ľah-
šie manipuluje, nestlačený odpad 
zaberá veľa miesta v kontajneri. 
Kontajner alebo vrece v PPK sa 

oveľa skôr naplní a ďalší odpad 
sa už doň nezmestí, vytvára to ne-
spokojnosť u obyvateľov a hro-
madenie odpadu v okolí kontajne-
rov. Zberové spoločnosti odvážajú 
vzduch, za čo v konečnom dôsled-
ku platíme všetci. (krp)

Stavebný odpad 
nepatrí do zmesového 
komunálneho odpadu
Koncom februára bolo mesto 
Modra upozornené zvozovou 
spoločnosťou na prítomnosť 
veľkého množstva stavebné-
ho odpadu v polopodzemnom 
kontajneri na zmesový odpad 
v Modre – na Piesku. V prípa-
de ďalšieho výskytu stavebného 
odpadu v PPK alebo 1100 lit-
rovom kontajneri, nebude zvo-
zovou spoločnosťou vysypaný 
a tým sa pre obyvateľov, pre 
ktorých je určený stane nevyuži-
teľným. upozorňujeme obyva-
teľov, že kontajnerové stojisko 
v Modre na Piesku je monitoro-
vané kamerovým systémom.

Zároveň opätovne upozor-
ňujme obyvateľov, že je za-
kázané do kontajnerov na 
komunálny odpad ukladať 
stavebný odpad. Drobný sta-
vebný odpad z bežných udr-
žiavacích prác od fyzických 
osôb, na ktoré sa nevyžaduje 
stavebné povolenie, je mož-
né uložiť na Zberný dvor za 
poplatok 36,50 €/t a objemný 
odpad bez poplatku za ulo-
ženie. ZD je prístupný pon-
delok až piatok od 11.00 do 
17.00 a v sobotu od 8.00 do 
17.00 h. (krp)
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Cenník inzercie
MODRANSKÝCH

ZVESTÍ

2–3 po sebe idúce
4–6 po sebe idúcich

7–12 po sebe idúcich

4,4
x6
,1c
m
20

€

12,6 18,5cm 150 €

9,1
x6
,1c
m
40

€
18
,5x
25
,6c
m
25
0€

5,9x12,6cm 50 €
9,1x12,6cm 75 €

15 €

5 €

15 €

10%
15%
20%
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Zápis detí do základných škôl v meste 
pre školský rok 2023/2024
Mesto Modra Všeobecne záväzným nariadením č. 07/2015 
v súlade s novelou školského zákona 245/2008 Z. z. o výcho-
ve a vzdelávaní (školský zákon) ustanovilo zápis dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
na tretiu stredu v apríli a po nej nasledujúci štvrtok, kto-
rý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 
plniť povinnú školskú dochádzku. V prípade, že stanovený 
termín bude zhodný s veľkonočnými prázdninami, termín 
zápisu sa presúva na nasledujúcu stredu a štvrtok.

Zápis detí do 1. ročníka zák-
ladných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Modry 
pre školský rok 2023/2024 sa 
uskutoční 19. apríla a 20. aprí-
la 2023 v čase od 14.00 h do 
18.00 h. v jednotlivých zák-
ladných školách. 

Zákonný zástupca v súlade so 
školským zákonom je povinný 
pri zápise uviesť tieto osobné 
údaje:
• meno a priezvisko dieťaťa, 
dátum narodenia, rodné číslo, 
miesto narodenia, národnosť, 
štátne občianstvo, trvalé byd-
lisko dieťaťa,
• meno a priezvisko zákon-
ných zástupcov, trvalé bydlis-
ko zákonných zástupcov.

Pri zápise je dôležité predložiť:

• občiansky preukaz zákonné-
ho zástupcu,
• rodný list dieťaťa,
• v prípade zdravotne postih-
nutého dieťaťa aj doklad o jeho 
zdravotnom postihnutí,
• pokiaľ sa nedostavia na zá-
pis dieťaťa do základnej ško-
ly obaja zákonní zástupcovia, 
potrebuje jeden zo zákonných 
zástupcov dieťaťa informova-
ný súhlas druhého zákonného 
zástupcu dieťaťa (rodiča), že 
dieťa môže navštevovať danú 
školu.
V prípade nesúhlasu oboch ro-
dičov na zápis dieťaťa do zák-
ladnej školy je potrebné rozhod-
nutie súdu na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v súlade s § 
35 zákona 36/2005 Zákon o ro-
dine a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov.

Základné školy využívajú ako 
prihlášku formulár zo školského 
informačného systému (napr. asc 
agenda, e-škola) alebo formulár 
zverejnený na webovom sídle zá-
kladnej školy. Zákonný zástupca 
dieťaťa môže škole poskytnúť 
osobné údaje potrebné pred zápi-
som aj prostredníctvom elektro-
nického podania doručeného do 
elektronickej schránky základ-
nej školy alebo prostredníctvom 
elektronického dokumentu, kto-
rý je autorizovaný kvalifikova-
ným elektronickým podpisom. 
V opačnom prípade si môže vy-
zdvihnúť formulár osobne v zák-
ladnej škole. Po vyplnení a pod-
písaní zákonným zástupcom ho 
doručí do školy podľa pokynu 
riaditeľa školy. Všetky kontakty 
so školou sa uskutočnia s dodr-
žiavaním hygienicko-epidemio-
logických opatrení.
Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2023 
dosiahne vek šesť rokov, mu-
sí zákonný zástupca prihlásiť 
na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. 
Nedodržanie zákonnej prihla-
sovacej povinnosti dieťaťa na 
povinnú školskú dochádzku je 
postihnuteľné podľa § 37 zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Osobitný spôsob plne-
nia povinnej školskej dochádzky 
napr. štúdium v zahraničí, indivi-
duálne vzdelávanie a iné sa riadi 
§ 23 až § 26 zákona 245/2008 Z. 
z. V tomto prípade sa musí zá-
konný zástupca dostaviť s dieťa-
ťom riadne na zápis. O povolení 
osobitného spôsobu plnenia po-
vinnej školskej dochádzky roz-
hodne riaditeľ školy, do ktorej 
bol žiak prijatý na základe žia-
dosti zákonného zástupcu.
Pokiaľ má zákonný zástupca die-
ťaťa zriadenú elektronickú strán-
ku na www.slovensko.sk, prosím 
kontaktujte riaditeľa školy.
Školský obvod jednotlivých zá-
kladných škôl je uvedený vo 
Všeobecne záväznom nariadení 
č. 1/2022 o určení školských ob-
vodoch v meste Modra.
V prípade akýchkoľvek zmien 
budú aktuálne všetky doplnené. 
Radi vám poradíme telefonicky 
na čísle 033/6908314 alebo pro-
stredníctvom e-mailovej adresy: 
michaela.galovicova@msumod-
ra.sk. Bližšie informácie k zápi-
su dieťaťa do základnej školy sú 
na web stránkach jednotlivých 
skôl: www.zslsmo.edupage.org, 
www.zsvajanskeho.edupage.org.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
MsÚ Modra

55. výročie otvorenia Materskej školy Kalinčiakova
Druhého marca 1968 bola slávnostne otvorená dnes najstar-
šia materská škola v Modre. V tej dobe Materská škola – 
Stred, v súčasnosti ju poznáme ako Materskú školu na Kalin-
čiakovej ulice, alebo aj ako Škôlku pri kine.

Vysoko nastavená latka profe-
sionálneho prístupu k deťom, 
k výchove a vzdelávaniu zabez-
pečila dobré meno školy v mes-
te, mimo neho i za hranicami 
Slovenska. Každá z bývalých 
pani riaditeliek zasadila malé 
zrnká svojich nápadov, snažení 
a plánov. 
My po 55 rokoch zbierame ob-
rovskú úrodu niekoľkých gene-
rácií. Otvárame naše brány rodi-
čom a ich deťom, modranským 
školám, mestským organizáci-
ám, širokej verejnosti, s ktorý-

mi denne úzko spolupracujeme. 
Teší nás, že meno MŠ Kalin-
čiakova pozná v Modre takmer 
každý. Z roka na rok je záujem 
o umiestnenie detí väčší, ako 

môžeme prijať. Stovky detí, kto-
ré sú dnes už rodičmi, sa opäť 
vracajú do našej MŠ so svojimi 
deťmi. Je to pre nás šťastie i oce-
nenie zároveň. 
V súčasnosti máme veľa plánov 
a cieľov, ktoré chceme zrealizo-
vať, aby bola naša materská ško-
la i naďalej pekná obalom (zvon-
ka i zvnútra) a kvalitná svojou 
výchovno-vzdelávacou činnos-
ťou. Poďakovanie patrí bývalým 
i súčasným zamestnancom, ale 
aj rodinám, ktoré nám pomáhali 
a naďalej pomáhajú tvoriť rodin-
nú atmosféru našej školy. Praje-
me si, aby sa v nej deti aj ich ro-
dičia cítili šťastní a spokojní. 

Lucia TURČINOVÁ, 
riaditeľka MŠ A
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Prijímanie detí do materských škôl
Žiadosti o prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie (ma-
terská škola) sa podávajú od 1. 
mája do 31. mája v zmysle zá-
kona č. 245/2008 Z. z. 
Prijímanie žiadostí do MŠ sa 
koná v súlade so zákonom č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samosprá-
ve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, v zmysle záko-
na č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) 
v spojitosti s vyhláškou Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky 
č. 541/2021 o materskej škole. 
Dieťa sa do materskej školy pri-
jíma na základe písomnej žia-
dosti zákonného zástupcu pred-
loženej riaditeľke konkrétnej 
materskej školy. 

Pri zápise rodič alebo 
zákonný zástupca 

predloží
• písomnú žiadosť, ktorá musí 
obsahovať potvrdenie o zdra-
votnom stave dieťaťa,
• na nahliadnutie originál rod-
ného listu dieťaťa, 
• ak má dieťa špeciálne vý-
chovno-vzdelávacie potreby, 
predloží rodič vyjadrenie
• príslušného zariadenia vý-

chovného poradenstva a pre-
vencie

Spôsob 
podávania žiadostí

• osobne 16. 5. 2023 v kon-
krétnych materských školách 
za dodržania aktuálne platných 
opatrení vydaných Úradom ve-
rejného zdravotníctva SR,
• elektronicky prostredníctvom 
elektronického podania doruče-
ného do elektronickej schránky 
školy alebo elektronického do-
kumentu, ktorý je autorizovaný 
kvalifikovaným elektronickým 
podpisom v súlade s § 59 ods. 6 
zákona 245/2008 Z. z.,
• písomne poštou na základe 
žiadosti, ktorá musí obsahovať 
náležité údaje podľa § 11 ods. 
6 písm. a) prvého bodu až šies-
teho bodu a písm. b) v súlade 
so zákonom č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní alebo 
• prostredníctvom formulára 
zverejneného na web stránke 
konkrétnej materskej školy.
Čas otvorenia školy pre osob-
né prijímanie žiadostí dňa 16. 
mája 2023 si určí každá mater-
ská škola osobitne a zverejní na 
svojej web stránke. 

Formuláre „Žiadosti na prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzde-

lávanie do materskej školy“ sú 
k dispozícií na web stránkach 
jednotlivých materských škôl:
• MŠ SNP 14 – www.mater-
skaskolamodra.sk, e-mail: ria-
ditelka.mssnp14@gmail.com,
• MŠ Kalinčiakova 11 – www.
mskalinciakova.sk, e-mail: ria-
ditelka@mskalinciakova.sk,
• MŠ Sládkovičova 13 – www.
mssladkovicova13.sk, e-ma-
il: mssladkovicova13@gmail.
com.

Podmienky 
prijímania detí

Na predprimárne vzdelávanie 
sa prijíma dieťa od troch rokov 
veku dieťaťa, výnimočne mož-
no prijať dieťa od dovŕšenia 
dvoch rokov veku. Prednostne 
sú prijímané deti, pre ktoré je 
plnenie predprimárneho vzdelá-
vania povinné.
 

Spádové 
materské školy

(Podrobnosti vo Všeobecne zá-
väznom nariadení č. 1/2022 
o určení školských obvodoch 
v meste Modra)
Podľa § 59a zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) povinné pred-
primárne vzdelávanie plní dieťa 

v materskej škole v obci, v kto-
rej má trvalý pobyt (ďalej len 
„spádová materská škola“), ak 
zákonný zástupca alebo zástup-
ca zariadenia pre dieťa nevybe-
rie inú materskú školu. Riadi-
teľ spádovej školy je povinný 
prednostne prijať na povinné 
predprimárne vzdelávanie deti 
s trvalým pobytom v obci a de-
ti umiestnené v zariadení na zá-
klade rozhodnutia súdu. Dieťa 
môže plniť povinné predpri-
márne vzdelávanie mimo obce, 
v ktorej má trvalý pobyt, na zá-
klade rozhodnutia riaditeľa ma-
terskej školy, do ktorej sa hlá-
si. Riaditeľ materskej školy, do 
ktorej bolo dieťa prijaté, ozná-
mi túto skutočnosť riaditeľovi 
spádovej materskej školy.
Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt 
v Slovenskej republike, plní po-
vinné predprimárne vzdeláva-
nie v materskej škole, ktorú ur-
čí orgán miestnej štátnej správy 
v školstve. Ostatné  podmienky 
prijímania detí do materských 
škôl určí riaditeľka materskej 
školy. 
Rodičom radi poradíme telefo-
nicky na čísle 033/6908314 ale-
bo prostredníctvom e-mailovej 
adresy: michaela.galovicova@
msumodra.sk. Informovať sa je 
možné aj na e-mailovej adrese 
riaditeliek konkrétnych mater-
ských škôl. (red, msú)

Modranské školy na festivale 
Ekotopfilm – Envirofilm 2023 
Filmový festival Ekotopfilm 
– Envirofilm 2023 zavítal 8. 
marca do modranského Kina 
Mier. V dopoludňajších ho-
dinách si víťazné dokumen-
tárne filmy jubilejného 50. 
ročníka festivalu dokumen-
tárnych filmov pozreli deti 
a študenti modranských škôl. 
Obecenstvo, v mene primá-
tora Modry, uvítala referent-
ka odpadového hospodárstva 
na mestskom úrade Katarína 
Ružeková Poltárska. Deti sa 
oboznamovali s problemati-
kou ekológie prostredníctvom 
animovaných filmov a tí starší 
si pozreli dokumentárne filmy. 

Ako festivalovú pamiat-
ku si okrem krátkej disku-
sie s organizátormi odná-
šali z dopoludnia nálepku 
a odznak s motívom Eko-
topfilm – Envirofilm.
Podvečer sa konalo pre-
mietanie pre širokú verej-
nosť, v ktorom boli pred-
stavené filmy ako Zebra 
bez hrivy (cZ), Ovčiar-
skou cestou (SK), Expedí-
cia Tribugá (SK dabing), 
Kam sa podeli vtáky z náš-
ho vidieka (SK dabing) 
a cesta proti času (SK da-
bing + titulky).
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Zelené obstarávanie a úradovanie 
Aj tento školský rok bude pokračovať v našej ZŠ Ľudovíta Štú-
ra program Zelená škola. Podarilo sa nám obhájiť vlajku a zís-
kať certifikát. Čaká nás nová výzva v podobe ďalšej témy v nad-
chádzajúcom dvojročnom období. Téma, ktorú sme si zvolili 
tento rok nesie názov Zelené obstarávanie a úradovanie.

Zelené obstaráva-
nie je nakupovanie 
šetrné a ohľadu-
plné k životnému 
prostrediu. Zelené 
úradovanie je envi-
ronmentálne sprá-
vanie sa školy. Za-
hŕňa systematické 
opatrenia zamera-
né napr. na úspory 
energie, environ-
mentálne vhodné 
čistenie a používa-
nie recyklované-
ho papiera. Meto-
dológia programu 
prináša 7 krokov. 
Prvým z krokov je 
vytvorenie funkč-
ného kolégia. Kolé-

gium vytvorené na našej škole 
organizuje a riadi aktivity Ze-
lenej školy. V kolégiu by mali 
mať zastúpenie všetky skupi-
ny školského prostredia: žiaci, 
rodičia, starí rodičia, učitelia, 
nepedagogickí zamestnanci, 
zástupcovia samosprávy, dob-
rovoľné spolky a pod. hlavnú 
úlohu v kolégiu zohrávajú žia-
ci. Potrebujú mať však pri sebe 
skúsených dospelých, ktorí im 
pomôžu pri práci a realizácií 
aktivít. V ďalšom kroku pre-
behol tento školský rok envi-
ronmentálny audit. Kolégium 
zisťovalo súčasný stav školy. 
Žiaci a učitelia skúmali, pýta-
li sa a zaznamenávali zistenia 
do auditových listov. Podkla-
dy z auditu sa stali základom 
pre ďalšiu prácu v programe 
a tvorbu Environmentálneho 
akčného plánu. Našim hlav-
ným cieľom v tomto certifikač-
nom období je zaviesť na škole 
environmentálne vhodné čiste-

nie a nahradiť niektoré čistiace 
prostriedky za šetrnejšie k ži-
votnému prostrediu i k nášmu 
zdraviu.
Žiaci sa v priebehu certifi-
kačného obdobia oboznámia 
s novou témou prostredníc-
tvom rôznych aktivít, wor-
kshopov, stretnutí a projek-
tov na viacerých vyučovacích 
predmetoch. Naučia sa pripra-
viť domáce ekologické čistia-
ce prostriedky, rozlišovať pro-
dukty s ekoznačkami, spoznajú 
kultúrne dedičstvo prostredníc-
tvom starých odrôd ovocných 
stromov. Osvoja si základ-
né pravidlá a zásady, ktoré im 
v budúcnosti pomôžu rozhod-
núť sa zodpovedne pri výbere 
a nákupe produktov s ohľadom 
na zdravšie životné prostre-
die. Veríme, že zapojením sa 
do programu podporíme u na-
šich žiakov hodnoty a pohľady, 
ktoré ochraňujú prírodu a naše 
zdravie.

Michaela GREGUŠOVÁ, 
koordinátor programu 

Zelená škola

ZŠ Vajanského je Lego školou už tretíkrát
Už tretí rok mala ZŠ Vajanského možnosť odprezentovať sa 
na celosvetovej súťaži v programovaní a stavbe robotov Le-
go a posilňovať tak schopnosti ako inovácie, tímová práca 
a komunikačné zručnosti. Témou tohto ročníka bolo Super-
Powered – energia budúcnosti.

Prvá Lego liga (First® Le-
go® League) približuje ve-
du, techniku, inžinierstvo 
a matematiku (Stem) deťom 
a mládeži vo veku 4 – 16 ro-
kov prostredníctvom zábav-
ného a vzrušujúceho praktic-
kého vzdelávania. Účastníci 
tohto globálneho, na robotiku 
orientovaného programu, kto-
rý pomáha dnešným študentom 
a učiteľom vybudovať si lepšiu 
budúcnosť, získajú skúsenosti 
s riešením reálnych problémov. 
Tri rôzne vekové kategórie ligy 
prostredníctvom praktického 
vzdelávania v oblastiach Stem 
a robotiky, inšpirujú mládež, 
aby experimentovala a rozví-
jala svoje kritické myslenie, 
programátorské a konštruktér-
ske zručnosti.

Dňa 27. januára 2023 sa na-
še tri tímy zložené z piata-
kov, siedmakov a ôsmakov 
zúčastnili súťaže Prvej lego 

ligy (FLL). Súťaž sa konala 
v Strednej priemyselnej škole 
elektrotechnickej v Bratisla-
ve, kde bola atmosféra veľmi 
súťaživá a napätá. Súťaže sa 
celkovo zúčastnilo 15 tímov 
z celého Bratislavského kraja. 
Súťažilo sa v dvoch kategóri-
ách. Prvou kategóriou bol ino-
vatívny projekt na tému „Su-

perPowered“ a druhou bola 
súťaž v jazde s robotom, kto-
rého súťažiaci naprogramova-
li na určené úlohy. V tejto ka-
tegórii sa naše tímy umiestnili 
na krásnom 4., 5. a 6. mieste. 
Žiaci podali skvelé výkony 
a chceli by sme sa im poďa-
kovať za výbornú reprezentá-
ciu školy. Veľké poďakovanie 

patrí všetkým tréne-
rom z radov rodičov, 
pánovi Bartošovi, Ja-
náčovi, Noskovi, p. 
Steinhubelovi z firmy 
Knott a taktiež aj pe-
dagógom, pani uči-
teľke Markovičovej, 
Jelenčíkovej a Ko-
šťálovej. Špeciálne 
by sme sa chceli po-
ďakovať pani učiteľ-
ke Košťálovej, ktorá 
sponzorsky zabezpe-
čila nálepky s logom 
našej školy, ktoré 
zdobili tričká našich 
účastníkov. (mp) FO
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Hlasujte za modranský kaštieľ
V hlasovaní verejnosti za najkrajšiu obnovenú pamiat-
ku roka Fénix – Cena Nadácie SPP môže vyhrať náš 
zrekonštruovaný kaštieľ v Modre. Dajte mu svoj hlas 
na stránke: www.kpr-fenix.sk. Vyhlasovateľom súťaže 
je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

V zachovanej podobe kaštieľ 
koncentruje pozoruhodné vrs-
tvenie architektonicko-historic-
kých etáp v závislosti od vyu-
žitia – od rýdzo hospodárskej 
funkcie až po romantické vi-
diecke sídlo rytiera v 20. storo-
čí. Komplexnú obnovu realizo-
val Bratislavský samosprávny 
kraj v rokoch 2018 až 2022. 
Obnovou sa podarilo dať pa-
miatke zjednocujúci historický 
výraz a zvýšiť jej užívateľský 
štandard. Kaštieľ v Modre bude 
naďalej plniť verejnú funkciu 
ako sídlo osvetového stredis-

ka a kreatívne a doku-
mentačné centrum re-
gionálnych tradícií 
vrátane digitalizačného 
pracoviska. Možnosti 
využitia Modranského 
kaštieľa ešte viac rozší-
ri pripravovaná obnova 
priľahlého parku.
Súťaž potrvá do 5. 4. 
2023 do polnoci. Kaž-
dý môže hlasovať ma-
ximálne jedenkrát den-
ne z jednej mailovej 
adresy.

(red, fenix)FO
TO
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Čistenie vodnej nádrže Zochova chata – Piesok
Zubaté slnko už vytiahlo na Zo-
šku „víkendových lufťákov“ 
i miestnych. Čerstvý vzduch 
v kombinácii so slnením pri vod-
nej nádrži je forma skvelého od-
dychu po náročnom pracovnom 
týždni. Vodná nádrž na Piesku 
je vyčistená, napustená a pripra-
vená privítať svojich návštev-
níkov aj obojživelníkov. Tento 

rok mestu Modre pomohli pri 
vyčistení nádrže počas štyroch 
dní brigádnici – otužilci z klubu 
Karpatské ľadové medvede Pe-
zinok. Veľká vďaka za pomoc! 
Tešíme sa, že zrevitalizované 
prírodné prostredie láka milov-
níkov prírody z blízkeho i ďale-
kého okolia na celoročnú rekreá-
ciu. (zt)
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Novoobjavené fragmenty z histórie 
a života Huncokárov
Archívy a matriky sú zdrojom poznania histórie. Nie je to inak 
ani pri huncokároch, po nemecky hovoriacich drevorubačoch 
v Malých Karpatoch. Údery ich sekier a zvuky ich obojručných 
píl už dávno v modranských lesoch stíchli. Nedávno však vie-
denský archív vydal svedectvo o ich živote. Ukrývalo sa v me-
moároch napísaných rakúskym šľachticom Arthurom von 
Polzer–Hoditz. Autor v nich opísal atmosféru Modry a jej ma-
lebného okolia na konci 19. a začiatku 20. storočia. 

V roku 1912 Polzer kúpil sta-
rý kláštorný mlyn v Širokom 
a prestaval ho na svoje rodin-
né sídlo – kaštieľ. Jeho me-
moáre obsahujú aj množstvo 
akvarelov a perokresieb, kto-
rými zachytil okrem iného aj 
dávno zaniknuté drevorubač-
ské domčeky a lesné zátišia na 
Piesku. V tomto článku priná-
šame Polzerovu autentickú vý-
poveď z júla 1884, keď ako 
13-ročný chlapec po prvýkrát 
navštívil Modru a spolu s ro-
dičmi, súrodencami a tetou sa 
presúvali volským záprahom 
z kláštorného mlyna na Piesok 
– miesto ich letného pobytu.

Volský záprah
Nasledujúce ráno nás zobudili 
veľmi skoro, pretože už o šies-
tej hodine sa mal začať náš 
presun na Piesok, do cieľa na-
šej cesty. Práve sme raňajko-
vali, keď do dvora s hrkotom 
vošiel voz. My deti sme radost-
ne vykríkli, pretože sme uvide-
li dva vozy ťahané volmi. Pri-
pomenuli nám krásne vidiecke 
výlety do Schöntalu. Otec sa 
s nami netešil. Nedôverčivo si 
vozy obzeral. „Tam si máme 
sadnúť?“ spýtal sa. Teta Matil-
da povedala, že lesná cesta je 
miestami dosť zlá a konskými 
povozmi by sme sa ta dopravili 
až niekedy v noci. „cesta s vol-
skými záprahmi bude trvať tri 
až štyri hodiny, určite tam bu-
deme do poludnia,“ upokojo-
vala teta nášho ustarosteného 
otca. Keď už boli naše kufre 
a ďalšie kusy batožiny vylože-
né na voze, mohli sme nastúpiť 
aj my. Pozdĺž rebrinových boč-
níc voza ležali dosky na sede-
nie. Aby boli trochu mäkšie, 
poukladali na ne vankúše a pri-

krývky. Moji rodičia a teta po-
maly a opatrne vyliezli na voz. 
My deti sme na voz vyskoči-
li rýchlo a divoko ako opice. 
Všetci obyvatelia mlyna stáli 
na nádvorí a želali nám bez-
pečnú cestu. Otec od začiatku 
dával najavo svoju nedôveru 
a zjavne sa hanbil sadnúť si na 
sedliacky voz. Na moju veselo 
prezentovanú školskú múdrosť, 
že aj Merovejovci chodievali 
pri slávnostných prí-
ležitostiach na volmi 
ťahanom voze, otec 
odpovedal ráznym 
odmietnutím: „hlúpy 
chlapče, po prvé toto 
nie je slávnostná prí-
ležitosť, po druhé ten 
voz musel byť poho-
dlnejší a po tretie nie 
som Merovejec.“ Vo-
zy sa pomaly trmácali 
po mierne stúpajúcej 
ceste popri niekoľ-
kých mlynoch a osa-
melo stojacich malých 
domoch. Dlhorohé, 
svetlosivé, takmer bie-
le voly sa mi zdali byť 
svojou chôdzou ešte 
rozvážnejšie ako ich príbuzné 
v Štajersku. Tempo ich lenivé-
ho pohybu zostávalo vždy rov-
naké, či už cesta viedla po rovi-
ne, alebo do kopca.

Harmónia – obzvlášť 
krásny kus zeme

Z hlavnej cesty, ktorá sa ťaha-
la juhovýchodne od karpatské-
ho svahu do odľahlých obcí 
a k pálffyovskému hradu Čer-
vený Kameň, sme odbočili do-
ľava severozápadným smerom 
na stúpajúcu lesnú cestu zare-
zanú do viníc. Asi po polhodi-
ne jazdy sme sa dostali na okraj 

lesa, kde sa nachádzalo vyhľa-
dávané miesto nesúce zvlášt-
ny názov harmónia – obzvlášť 
krásny kus zeme. Pri ceste stál 
dom starého lesníka, pred ním 
strihaný živý plot ohraničujú-
ci záhradu domu. Vedľa pod 
vysokými jedľami bola lesná 
krčma, pred ňou dve nahrubo 
opracované dlhé lavice a dlhý 
stôl, ľavú stranu cesty lemo-
val starý dubový háj. Pod stro-
mami sa hrbil nízky kamenný 
domček, ktorý slúžil na ob-
časné zábavy – majálesy. Ten-
to dubový háj, ktorý stále nesie 
stopy starých stromov, mo-
hol v keltských časoch slúžiť 
ako náboženské miesto uctie-
vania bohov. Niektoré z mno-
hých veľkých kameňov, ktoré 

sa povaľujú v lese, pripomínajú 
kamene druidov. V dávnych 
dobách to bolo možno boho-
služobné miesto pod ochranou 
bohov a miesto stretnutí ľudu, 
ktoré sa – ako je známe – vždy 
konali pod holým nebom, väč-
šinou pod dubmi. Z toho sa 
evidentne zrodil zvyk uspora-
dúvať na tomto mieste ľudo-
vé zábavy. Zvyk, ktorý je však 
vzhľadom na vzdialenosť od 
mesta nevšedný a nezvyčajný. 
Pred hájovňou sedel na lavičke 
a bafkal dlhú fajku mestský les-
majster, územčistý muž v stred-
ných rokoch, pán Filípek. Keď 

sa vozy priblížili k jeho domu, 
vstal a moja teta, ktorá ho dob-
re poznala, ho pozdravila. Pri-
stúpil k vozu a prehodil s nami 
pár slov. Len čo sme sa vzdia-
lili, teta povedala, že je to veľ-
mi čudný, tajomný a uzavretý 
muž, pansláv, akých je mimo-
chodom v Modre veľa. V lese 
ho nikdy neuvidíte. Poprav-
de, za dlhé roky, počas ktorých 
som sa neskôr túlal modranský-
mi lesmi na prechádzkach a na 
love, som ho v lese vskutku 
ani raz nestretol. Napriek tomu 
musel stále udržiavať v mysli 
meniaci sa obraz lesa, pretože 
všetky príkazy vydával z domu 
lesníka a v lese udržiaval vzor-
ný poriadok. Z harmónie vedie 
stará lesná cesta severozápad-
ným smerom cez Malé Karpa-
ty do rovinatých borovicových 
lesov Malaciek. Sotva som ke-
dy videl taký krásny les, ako je 
modranský chotár s rozlohou 

takmer 4 000 jochov (pozn.: 
1 600 ha). Po oboch stranách 
cesty sa týčili staré mohut-
né duby a vysoké jedle. cesta, 
ktorá bola čoraz kamenistejšia 
a strmšia, sa v tú skorú hodinu 
ukrývala ešte v tieni vysokých 
stromov. Pri pohľade na ten-
to nádherný les som sa rozcítil 
a už som na voze nevydržal, zo-
skočil som a svižným krokom 
kráčal pred vozom po ceste ve-
dúcej do tejto nádhery. Terén sa 
postupne zarovnal, les preriedil 
a naľavo od cesty sa v obklo-
pení lesa rozprestrela slnkom 
zaliata široká lúka plná roz-
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kvitnutých kvetov – Otčenáš-
ka. cesta po nej bola rovinatá, 
potom mierne stúpala a pono-
rila sa späť do tmavého lesa. 
Kmene listnatých stromov boli 
čoraz hrubšie, zeleň bujnejšia. 

Strašidelný strom – 
vráskavá čerešňa

Po hodnej chvíli sa les znovu 
preriedil. Tu som si sadol na 
balvan a čakal na vozy, ktoré 
boli tak ďaleko, že som ich hr-
mot už nepočul. charakter lesa 
sa zmenil. Namiesto dubov tu 
rástli buky. Vysokými štíhlymi 
svetlosivými kmeňmi lemovali 
dlhú lúku, zelenú dolinu poto-
ka. Dolinu, ktorá sa tiahne až 
k harmónii. celá oblasť okolo 
Modry je bohatá na rozsiahle 
lúky. Traduje sa, že v dávnych 
časoch dodávali seno do staj-
ní kráľovského hradu v Press-
burgu. Názov mesta je údajne 
odvodený od Madern. Mader 
je staré nemecké slovo pre ko-
sca. Čakal som, kým dorazia 
vozy. Teraz z nich vystúpili aj 
moji súrodenci Ludwig a Joze-
fínka a kráčali sme popri nich. 
cesta znova stúpala a ponori-
la sa do hlbokých tieňov stro-
mov, väčšinou jedlí a sem-tam 
roztrúsených bukov i javorov. 
Na čistinke hneď pri ceste stál 
osamelý strom a jeho konáre 
s riedkym lístím vytŕčali von. 
Teta Matilda povedala, že to je 
nešťastný strom, obyvatelia le-
sa ho vraj nazývajú „vráskavá 
čerešňa“. Nikdy sa jej nepoda-
rilo zistiť prečo. Drevorubači 

sa však v noci vyhý-
bajú prechádzaniu 
okolo tohto stromu 
s hrčovitými dlhými 
konármi, ktoré pôso-
bia až strašidelne. 

Malá lesná 
osada sa 

nazývala Piesok
Pohybovali sme sa 
stále cez les. Naďa-
bili sme na malú lú-
ku, na ktorej stáli 
vysoké staré smre-
kovce a v ich tie-
ni drevená lavička. 
„Tadiaľ vedie bývalá 
cesta do pálffyovské-
ho lesa a na Červený 

Kameň,“ vysvetlila teta Matil-
da. To sme už boli takmer na 
Piesku. Kráčali sme ešte ďal-
šiu polhodinu. Zrazu sme uvi-
deli svetlo prebleskujúce cez 
hrubé kmene vysokých jedlí, 
cesta sa vyrovnala a pred nami 
sa rozprestrela čistinka obklo-
pená vysokým lesom. Malé ze-
leninové a kvetinové záhradky 
tu boli oplotené zelenými ži-
vými plotmi, medzi ovocnými 
stromami sa ťahali prízemné 
živé ploty a presvitali obielené 
chalupy. Zastavili sme sa pri 
prvej. Dorazili sme do cieľa 
našej cesty. Malá lesná osada 
sa volala Piesok. Ťažko opísať 
výraz môjho otca, keď uvidel 
nízky domček, pred ktorým 
sme teraz stáli: na tvári sa mu 
zračil údiv, sklamanie, oba-
vy. „Pomestíme sa tam všet-
ci a dostaneme niečo na jede-
nie?“ znela jeho prvá otázka. 
Pomohol odniesť batožinu 
z voza do domu. Vnútraj-
šok nebol veľmi priestran-
ný. Vchodové dvere viedli 
do takzvanej zimnej ku-
chyne, ktorá sa v lete ne-
používala. Vzadu pri stene 
stáli postele pre tetu Matil-
du a moju malú sestru. Po 
ľavej strane sa prechádzalo 
do veľkej, no nízkej miest-
nosti, ktorá bola zariade-
ná ako spálňa a obývač-
ka pre rodičov. Napravo 
od kuchyne sa nachádzala 
komora pre mňa a môjho 
brata. Kuchárku a komor-
nú ubytovali v jednej z pri-

stavených drevených chatrčí. 
Osada, ktorá nesie názov Pie-
sok, je veľmi stará. Vznikla 
v čase, keď boli do rozsiahlych 
susedných pálffyovských lesov 
prizvaní prví drevorubači, kto-
rí sa tam usadili. Dokonale si 
zachovali svoju nemeckú oso-
bitosť, neosvojili si jazyk tam 
žijúceho slovenského ani ma-
ďarského obyvateľstva. Tvori-
li uzavretú skupinu ľudí, boli 
navzájom príbuzensky prepo-
jení a priateľsky spriaznení. 
Schwandtnerovci, celým me-
nom Aschenschwandtnerov-
ci, Steinerovci, Grausovci, 
Tanglmaierovci, Tafernerov-
ci či akokoľvek sa volali, boli 
drevorubači v Malých Karpa-
toch. Aj medzi nimi panovala 
hierarchia: niektoré rody mali 
vyššie, iné nižšie postavenie.

Zopár slov 
o autorovi memoárov

Arthur von Polzer–hoditz 
a Wolframitz (1870 – 1945) 
pochádzal z rakúskeho Štajer-
ska. Vyštudoval právo a ne-
skôr pôsobil ako vysoký štát-
ny úradník. Bol dvorný radca 
a riaditeľ kabinetu posledného 
rakúskeho cisára Karola I. Vy-
študoval aj akadémiu výtvar-
ných umení. Arthurova mat-
ka Mária Kristína a jej sestra 
Matilda pochádzali zo šľach-
tického rodu Karg von Be-
benburg, ktorý vlastnil dom 
v Modre. Arthurov otec Július 
je pochovaný na modranskom 
cintoríne. Tam odpočívajú aj 
viacerí príbuzní z rodu Be-
benburgovcov. Arthur Polzer 

mal staršieho brata Ludwiga 
a mladšiu sestru Máriu Joze-
fínu prezývanú Sefin. V roku 
1911 sa Arthur Polzer oženil 
a s manželkou mali spolu 3 de-
ti. V roku 1922 kaštieľ v Mod-
re predal a  s rodinou odišiel 
natrvalo do rodného Rakúska, 
kde v roku 1945 v Badene pri 
Viedni zomrel.

Pripravujeme knižné 
vydanie memoárov

Texty, obrázky a fotografie za-
chytené v Polzerových memo-
ároch považujeme za také hod-
notné, že sme sa rozhodli vydať 
tie časti z nich, ktoré opisujú 
Polzerove zážitky z jeho po-
bytu v Modre a okolí, ako sa-
mostatnú knižnú publikáciu. 
Robíme tak so súhlasom vie-
denského štátneho archívu, kde 
sa originály rukopisov nachá-
dzajú. Skôr než vydáme kniž-
nú publikáciu, budeme niekto-
ré zaujímavé časti uverejňovať 
v Modranských zvestiach.
Autorom priložených obráz-
kov je Arthur Polzer–hoditz, 
majiteľom je Österreichisches 
Staatsarchiv, Minoritenplatz 1, 
1010 Wien. Ján GRAUS,

za kolektív autorov z o. z. 
Potomkovia Huncokárov, 

zdroj: Rakúsky štátny 
archív, Viedeň 

Popisky k fotografiám:
1. Huncokársky dom na 
Piesku, v ktorom boli Polzerov-
ci ubytovaní
2. Arthur Polzer–Hoditz
3. Dom holzhackera Johana 
Aschenschwandtnera
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Majme oči otvorené
Európska komisia pripravila informačnú kampaň, v ktorej vyzý-
va na pomoc obetiam násilia. Cieľom je osloviť̌ obete a ich okolie 
v 10 členských štátoch Európskej únie. Kampaň je zameraná na 
mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí poznajú niekoho, 
kto sa stal obeťou trestného činu alebo sú sami obeťami.

Kriminalita sa môže týkať kaž-
dého jedného z nás. V Európ-
skej únii sa každoročne stane 
obeťou trestného činu 75 mi-
liónov ľudí, čo predstavuje 15 
% obyvateľstva. Priveľa obe-
tí trestnej činnosti však zostá-
va bez povšimnutia a ich okolie 
ich „nevidí.“ Táto skutočnosť 
môže viesť k pocitom bezmoc-
nosti a k strate sebaúcty. Obete 
trestných činov potrebujú cítiť, 
že ich niekto vníma a podporu-
je. Vďaka tejto kampani dostanú 
obete trestných činov potrebnú 
pozornosť a pomoc. Jej hlavný 
prísľub obetiam trestných činov 
znie: Budem mať oči otvorené.

Obete v Európske 
únii majú svoje práva

Právo rozumieť a byť pochope-
ný
Obete majú právo byť vypoču-
té, pochopené a rešpektova-
né. Akákoľvek komunikácia 
s obeťami (písomná aj ústna) 
musí byť jednoduchá a zrozu-
miteľná.

Právo na informácie
Obete majú právo na informá-

cie o rozličných témach, okrem 
iného o tom, aké podporné 
služby sú im k dispozícii a ako 
sa k nim dostať, o odškodnení, 
restoratívnej justícii, ochrane, 
o tom, ako oznámiť trestný čin 
a ako získať právne poraden-
stvo.

Právo na podporné služby
Všetky obete majú právo na 
dôverné a bezplatné služby na 
podporu obetí, ktoré pôsobia 
v ich záujme pred trestným ko-
naním, počas neho a primeraný 
čas po jeho skončení.

Právo zúčastniť sa na trestnom 
konaní
Obete majú právo zúčastniť sa 
na trestnom konaní.

Právo na ochranu a na indivi-
duálne posúdenie
Obete a ich rodinní príslušní-
ci majú právo na ochranu pred 
sekundárnou a opakovanou vik-
timizáciou, zastrašovaním, od-
vetou a emocionálnou ujmou. 
Účelom individuálneho posúde-
nia je zistiť, či majú obete špeci-
fické potreby v oblasti ochrany, 

a či a do akej miery by pre ne 
boli prínosné osobitné opatrenia 
v priebehu trestného konania.

Práva rodinných príslušníkov 
obetí
Mnohé z práv, ktoré sa vzťa-
hujú na obete, sa vzťahujú aj 
na ich rodinných príslušníkov, 
ako napríklad právo na prístup 
k podporným službám, právo na 
ochranu a právo na súkromie.

Organizácie 
na podporu obetí

• Aliancia Žien Sloven-
ska  +421 903519550 aliancia-
zien@alianciazien.sk http://
www.alianciazien.sk
• centrum Nádej  +421 
905463425 office@centrumna-
dej.sk http://www.centrumna-
dej.sk
• Fenestra  +421 911440808 fe-
nestra@fenestra.sk http://www.
fenestra.sk
• Iniciatíva Inakosť  +421 

252444187 inakost@inakost.sk 
http://www.inporadna.sk
• Krízové stredisko Dúha  +421 
908777182 – Krízové stredisko 
Dúha bzd@domovduha.sk htt-
ps://www.domovduha.sk
• MyMamy  +421 911444991 
info@mymamy.sk http://www.
mymamy.sk
• Náruč – Pomoc deťom v krí-
ze  +421 948578053 naruc@na-
ruc.sk https://naruc.sk

• Žena v tiesni  +421 
907346374 oz.zenavtiesni@
gmail.com https://zenavtiesni.
sk
V prípadne núdze a páchané-
ho násilia sa neváhajte obrátiť 
(okrem polície a čísla 158) aj 
na vyššie uvedené miestne a ná-
rodné organizácie, ktoré vám 
môžu pomôcť vyrovnať sa s ná-
sledkami trestných činov a ná-
silia, poskytnúť podporu a vy-
svetliť práva, ktoré obete majú.

(red)

Ochraňujme lesy pred požiarmi
Lesy sú súčasťou nášho životného prostredia, ekonomiky, kul-
túry a tradícií. Sú nenahraditeľným zdrojom energie, chránia 
pôdu a vodu a sú domovom pre mnohé druhy rastlín a živočí-
chov. Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jed-
nu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.

V jarnom období sa pre mnohých 
z nás začína sezóna spojená s od-
straňovaním opadaného lístia, su-
chej trávy, strihaním stromčekov 
a všeobecne starostlivosťou o zá-
hrady. Tá však veľmi ľahko doká-
že prerásť v požiar. holé konáre 
stromov len veľmi krátko odola-
jú plameňom požiaru. Suchá trá-
va predstavuje ideálnu živnú pôdu 
pre začínajúci, ale aj plne rozvinu-

tý požiar. Preto sa spaľovať mô-
že len za splnenia určitých pod-
mienok. Vypaľovanie porastov 
je za každých okolností zakázané 
a sankcionované. Medzi najne-
bezpečnejšie požiare patria lesné 
požiare. Tie vznikajú najskôr ho-
rením pôdneho pokrytia. Prízem-
ný požiar sa postupne rozšíri, čo-
ho výsledkom je korunový požiar, 
ktorý sa pri silnom vetre môže ší-

riť veľkou rýchlosťou. Vietor po-
stupne šíri horiace čiastočky do 
okolia, čím dochádza k vzniku 
nových ohnísk požiaru. Pre taký-
to typ požiaru je charakteristic-
ké rýchle sa šírenie v smere vetra 
a v závislosti od množstva horľa-
vých látok, zložitosť vedenia zá-
sahu z hľadiska ťažko dostupného 
terénu, nutnosti využitia veľkého 
množstva síl a prostriedkov na je-
ho likvidáciu, nedostatok zdrojov 
vody potrebnej na hasiace práce, 
častokrát nutnosť využitia špeciál-
nej (leteckej) techniky.
Občania často porušujú zákon 
o ochrane pred požiarmi a ne-

zodpovedným konaním ohrozujú 
seba a svoje okolie. Vypaľovanie 
trávy je každoročne sa opakujú-
cim javom a preto sa na všetkých 
občanov obracia Okresné riadi-
teľstvo hasičského a záchranné-
ho zboru v Pezinku s výzvou reš-
pektovať zákon o ochrane pred 
požiarmi a žiada tým občanov, 
aby: nevypaľovali trávu ani iné 
suché porasty, aby nezakladali 
oheň v prírode na miestach, kde 
to nie je dovolené, aby v lesoch 
nefajčili. Je nutné dodržiavať prí-
slušné príkazy a zákazy, ktoré sú 
umiestnené pri vstupoch do lesa. 
Pri spozorovaní požiaru ho ihneď 
ohlásiť na linku tiesňového vola-
nia – 150! 

(red, HaZZ Pezinok) 
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Tichá spomienka
Deň sa za dňom míňa, k spánku volá tmavá noc, 
oči naše k nebu hľadia, Ty nám chýbaš mami 
moc. Tvoja láska, Tvoje dlane, čo by sme mi dali 
za ne, nemôžeš nás pohladiť, ani k sebe pritúliť. 
Mamička naša drahá, všetkých si nás milovala. 
Zostalo len ticho, v očiach slzy a v srdci žiaľ. S bolesťou v srdci 
sme si 6. marca pripomenuli 20. výročie úmrtia našej drahej mi-
lovanej mamičky, babičky a svokry Eulálie Vozníkovej z Modry. 
S láskou spomínajú deti Zuzana, Ingrid a Rastislav s rodinami.

Nezabudneme
Dňa 30. 3. 2023 uplynú tri roky čo nás náhle na-
vždy opustila naša milovaná mamička, babička, 
svokra Anežka Miškovičová. S láskou spomína 
celá rodina. Mami, máme Ťa v srdci.

Spomíname
Dňa 17. 3. 2023 uplynulo 6 rokov čo nás navždy opustil otec 
a dedko Alexander Vojtek a zároveň dňa si pripomíname 3 roky 
od úmrtia našej mamy a babky Margity Vojtekovej, rod. Fialovej. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Ďakuje rodina 
Vojteková.

Poďakovanie
Dňa 9. februára 2023 nás vo veku 81 rokov opus-
til milovaný manžel, otec, dedo, brat, strýko Gej-
za Šebo, s ktorým sme sa rozlúčili 13. februára. 
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venovali poslednú 
spomienku aj kvetinové dary, vďaka patrí kolek-

tívu z Bistra Kinečko, kde sa konala posledná rozlúčka.

Poďakovanie a spomienka
Úprimne ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, 
ktorí sa 16. 2. prišli rozlúčiť 
s našou drahou a milovanou mat-
kou, babkou a prababkou Emí-
liou Petrakovičovou. Ďakujeme 
za slová útechy a kvetinové da-
ry. Zároveň si 12. marca pripomíname nedožité 100. narodeniny 
nášho drahého otca Antona Petrakoviča. Kto ste ho poznali, spo-
meňte si spolu s nami. S láskou a úctou spomínajú dcéry Alžbeta 
a Valika. Vnuci Michal a Martin a vnučka Zuzana.

Spomíname
Keď umrie mamička, slniečko zájde, v srdciach 
sa uhniezdi smútok a chlad. Na celom svete sotva 
sa nájde, kto by ako mamička vedel mať rád. Dňa 
20. 3. 2023 si pripomíname smutné 2. výročie, 
čo nás navždy opustila naša milovaná Gabriela 
Kulíková. S láskou s úctou spomína dcéra Marianna s rodinou.

S láskou spomíname
Dňa 13. apríla 2023 uplynie rok, čo nás náhle opus-
til manžel, otec, dedko, pradedko, priateľ  Jaroslav 
Bacigál. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím ti-
chú spomienku. Smútiaca rodina.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a

Riadková inzercia
 z Masáže – Michal Bedna-

rovský, Vajanského 1, Modra. 
Oznamujeme, že od 1. 4. 2023 
sa cena za klasickú masáž upra-
vuje na 20 €.

Tel.: 0915 977 517

 z Ponúkam denné odborné 
opatrovanie seniorov (zdravotná 
sestra). Tel.: 0907 22 11 11

 z Doučujem anglický jazyk, 
všetky úrovne, aj na maturity.

Tel.: 0903 442 136

ZVESTI INZERCIA

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

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

Ďakujeme.
Dobrovoľníci z OZ Slovenskej ľudovej majoliky

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

pomôžete zachrániť tradíciu majoliky

darujte 2%
darujte 3%
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Modranské pivnice oslavujú 20 ročné jubileum
Modra a víno. Vinohrady, celoročná práca v nich, zber úrody 
a výroba vína. Po tomto všetkom už možno koštovať vytúžený 
výsledok. Modranské pivnice majú vždy čo ponúknuť, možno 
aj to bol dôvod, prečo vznikla pred dvadsiatimi rokmi myš-
lienka skúsiť zorganizovať celomestskú degustáciu pre širokú 
verejnosť. Michal Petrík zo združenia Víno z Modry spomína 
na začiatky a prezrádza čo nás čaká na tohtoročnom podujatí 
už 22. apríla 2023 od 13.00 do 22.00 h.

Kedy a ako vznikla myšlien-
ka Dňa modranských pivníc?
Založeniu vtedy nového vinár-
skeho podujatia malo viacero 
dôvodov. Väčšina z modran-
ských vinárov sa pred dvadsia-
timi rokmi aktívne zapájala do 
Dňa otvorených pivníc, mladé-
ho projektu konajúceho sa na 
jeseň, ktorý organizovalo zdru-
ženie Malokarpatská vínna 
cesta. Návštevníci tejto akcie 
mohli v autentickom prostre-
dí pivníc od Bratislavy po Tr-
navu ochutnávať mladé vína, 
ktoré si ale nemohli zväčša kú-

piť. V tom čase som mal dvad-
sať rokov a odhodlanie zme-
niť, ani tak nie svet, no aspoň 
svoje okolie áno. S nápadom 
zorganizovať vlastné modran-
ské podujatie s názvom Deň 
modranských pivníc som oslo-
vil náš modranský spolok Vin-
cúr. Vinári, zapojení do spol-
ku, prijali tento návrh a to bol 
začiatok dnes už dvadsaťroč-
nej tradície tohto každoročné-
ho a mimoriadne obľúbeného 
podujatia. Našim hlavným mo-
tívom bolo dopriať návštevní-
kom podujatia nielen zážitok, 
aký mali na jesenných otvo-
rených pivniciach, ale oboha-
tili sme ho okrem samotných 
otvorených pivníc aj o čarov-

né modranské dvory a záhra-
dy, ktoré sú na jar plné života 
a vôní. Taktiež sme chceli na-
šim priaznivcom umožniť, aby 
si mohli vína, ktoré ochutna-
li aj zakúpiť, lebo na jar je už 
väčšina vína naplnená a pripra-
vená k predaju. O tom, že naše 
zmýšľanie bolo správne svedčí 
aj fakt, že sa k našej myšlienke 
neskôr pridali aj ostatné vino-
hradnícke mestá a obce, kto-
ré si organizujú svoje vlastné 
akcie, takže dnes môžeme po-
stupne už od januára navštíviť 
celý náš vinohradnícky región.

Ako sa za tých 20 rokov zme-
nilo podujatie, v čom a pre-
čo?
Podujatie sa vo svojom 
základe vlastne nezme-
nilo, skôr sme sa zme-
nili my a svet, v ktorom 
žijeme. Tomuto tren-
du sme sa snažili kaž-
dý rok prispôsobiť tým, 
že sme akciu obohatili 
o viaceré prvky a služ-
by. Napríklad, sme ako 
prví zaviedli hodnoto-
vý systém, ktorý učil 
návštevníkov, že každé 
víno má svoju hodnotu 
a za každým pohárom 
tohto moku sa skrý-

va množstvo práce. V praxi to 
znamenalo, že za každú naliatu 
vzorku vína odovzdal návštev-
ník vinárovi ako protihodnotu 
degustačný lístok. Ľudí sme 
chceli podnietiť, aby neochut-
návali vína zaradom, ale vy-
berali si tie, ktoré ich zaujali. 
Čo sa ale predsa len výrazne 
zmenilo, je množstvo návštev-
níkov, ktoré podujatie každo-
ročne priláka. V prvom roční-
ku ich bolo ledva 150, neskôr 
sme museli počet vstupeniek 
obmedziť na 1300, čo v praxi 
znamená minimálne 1500 ľudí. 
Teší nás, že naše podujatie je 
vyhľadávané a to nielen miest-
nymi, Modranmi, ale vo veľkej 
miere cezpoľnými návštevník-
mi, a dokonca aj zahraničnými.

Plní podujatie očakávania 
organizátorov a ktoré sú to?
Na začiatku sme si stanovi-
li cieľ ukázať návštevníkom 
kúsok z nášho života, našich 
tradícií, histórie a pravda-
že nášho vína. chceli sme im 
umožniť zažiť ucelený deň 
v Modre, bez nutnosti cestova-
nia a náhlenia sa. Rád konšta-
tujem, že sa nám to podarilo. 
Ľudia k nám radi opakovane 
chodia. Často sú z Modry ako 
mesta a aj z podujatia nadšení 
a mnoho z nich by sa sem nevá-
halo aj presťahovať, tak sa im 
Modra zapáči. Splynutie mes-
ta a vinohradníctva považujem 
za kľúčové. Vďaka oživeniu 
tradícií a to nielen vinohrad-
níckych, sa k dielu pridávajú 

ďalšie a ďalšie generácie, vďa-
ka čomu Modra v tomto smere 
prosperuje.

Čím bude tento jubilejný, 
dvadsiaty, ročník výnimoč-
ný?
Pri tomto jubilejnom roku by 
sme radi zopakovali atmo-
sféru, ktorá bola prítomná na 
začiatku projektu. Vtedy bol 
hlavnou základňou dom na ná-
mestí, ktorý s láskou rekon-
štruoval pán Julo Kasa s man-
želkou Alenkou. Ochotne sa do 
projektu zapojili a podporovali 
ho. Iba hŕstka vtedajších náv-
števníkov si pamätá večerné 
posedenie pod hviezdami pri 
ohnisku na ich zadnom dvo-
re. Tento rok sme sa rozhod-
li vytvoriť centrálu Dňa mod-
ranských pivníc v priestore 
starého trhoviska, kúsok vy-
še námestia. Pre návštevníkov 
bude pripravený veľký stan, 
kde okrem vinárov a predaj-
ných stánkov bude k dispozícii 
pestrá ponuka gastro špecialít. 
Samotnú atmosféru bude do-
tvárať samozrejme hudobná 
produkcia. Tešíme sa na spo-
ločné stretnutia, rozhovory a aj 
spomínania. Priatelia, vitajte 
v Modre na Dni modranských 
pivníc.

Kontakt: petrik@modran-
skepivnice.sk, aktualizované 
informácie nájdete na stránke: 
www.modranskepivnice.sk.

(jk, mp)
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Spomíname na pána lekárnika
100. výročie narodenia RNDr. PhMr. Vojtecha Fodora
Dňa 3. marca 2023 sme si pripomenuli nedožité 100. výročie 
narodenia modranského pána lekárnika, doktora Vojtecha 
Fodora. Človeka, ktorý sa v Modre narodil a ktorý Modre za-
svätil celý svoj profesijný život. 

Vyrastal v dome svojich rodi-
čov na rohu Moyzesovej a Ku-
kučínovej ulici, kde mal jeho 
otec stolársku dielňu. V Mod-
re vychodil Ľudovú školu a po 
prvom štvrťroku modranskej 
meštianky si ho vzala jeho te-
ta do Bratislavy, aby odľahčila 

finančnú tieseň rodiny. Tu po-
kračoval v štúdiu. V škole bol 
jeho katechétom člen rehole 
PhMr. Rudolf Raška, ktorý pô-
sobil ako lekárnik v nemocnici 
u Milosrdných bratov v Brati-
slave. Keď ho v roku 1935 pre-
ložili do Prahy, prehovoril rodi-
čov mladého Vojtecha, aby ho 
pustili s ním, že sa oňho postará 
a dá ho vyštudovať. Slovo do-
držal. ubytoval ho v konvikte 
u Augustiniánov na Malej Stra-
ne. Vojtech v Prahe dokončil 
meštianku a začal študovať na 
Akademickom gymnáziu. Jeho 
budúcnosťou malo byť kňaz-

ské povolanie. Tu bol do konca 
školského roka 1939, kedy mu-
sel ako Slovák Prahu opustiť 
a vrátiť sa domov. 
cez prázdniny sa začal učiť 
stolárom. Štúdia sa však vzdať 
nechcel, a aby mohol pokračo-
vať, vrátil sa k tete a v gym-

naziálnom štúdiu pokračoval 
najskôr v Bratislave, potom 
v Trnave ako seminarista. Rok 
pred koncom štúdia bol zo se-
minára prepustený a maturitnú 
skúšku absolvoval už na civil-
nom gymnáziu v roku 1945. 
Po maturite začal praxovať 
v modranskej lekárni u magis-
try Berty Dvořákovej. Po roku 
si spravil tyrocinálnu skúšku 
potrebnú k nástupu na vysoko-
školské štúdium farmácie, kto-
ré absolvoval v rokoch 1946 
až 1949 na Lekárskej fakulte 
Slovenskej univerzity v Bra-
tislave. Štúdium si financoval 

sám prázdninovými brigádami 
v lekárni v Krupine. Dňa 22. 
10. 1949 úspešne spromoval, 
o čom svedčí jeho diplom. Ten 
visí na stene za tárou dnešnej 
lekárne Salvator na Dukelskej 
ulici. 
Po štúdiu nastúpil do lekárne 
Sv. Alžbety v Bratislave, kto-
rú 18. apríla 1950 znárodnili 
a ďalej viedli ako podnikovú 
lekáreň n.p. Medika. Pracoval 
na mnohých miestach – v Bra-

tislave, Modre, Rohožníku, Zo-
hore, zastupoval lekárnikov po-
čas dovoleniek, aby sa konečne 
vrátil domov. 1. januára 1953 
bol menovaný správcom lekár-
ne v Modre na Štúrovej ulici. 
Od roku 1956 pôsobil ako 
poslanec Mestského národné-
ho výboru. V roku 1971 bol pre 
jeho náboženské presvedčenie 
tejto funkcie zbavený. Ako spo-
luzakladateľ stavebného byto-
vého družstva v roku 1960 a do 
roku 1963 aj ako jeho predseda 
sa zaslúžil o vybudovanie by-
tového domu spolu s lekárňou 
na Kalinčiakovej ulici, v ktorej 

pracoval od jej otvorenia v ro-
ku 1962 až do svojho odchodu 
na dôchodok v roku 1991. Na 
ZDŠ, SVŠ a Gymnáziu v ro-
koch 1962 až 1971 externe vy-
učoval chémiu a latinský jazyk. 
V roku 1971 si doplnil vzdela-
nie a úspešným absolvovaním 
štátnej rigoróznej skúšky obhá-
jil titul RNDr. 
Po roku 1989 sa vrátil do 
poslaneckých lavíc MNV a tiež 
na Gymnázium, kde opäť učil 
latinčinu. Na dôchodku neve-
del oddychovať. Vypomáhal 
v lekárni Salvator na Dukel-
skej ulici, ktorú si v roku 1995 

otvorila jeho dcéra PharmDr. 
Anna Petrášová. Kto si ho pa-
mätá vie, že biely plášť, tára, 
celý mobiliár lekárne a hlavne 
pomoc vracať ľuďom zdravie, 
to bol jeho život. Lekárnik zo 
starej školy, umom i srdcom. 
V hlave nosil recepty na masti, 
sirupy, čapíky, ktoré pripravo-
val pacientom priamo na mie-
ru. Dobrá rada, k tomu tichý 
úsmev a pár milých slov – ako-
by na dôvažok. Takého si ho 
pamätáme. 
Pán lekárnik Vojtech Fodor, 
náš milovaný otec, zomrel tra-
gicky, cestou z lekárne dňa 3. 2. 
2004, mesiac pred svojimi 81. 
narodeninami. Pochovaný je na 
modranskom cintoríne. S úctou 
a vďakou spomína celá rodina, 
priatelia a známi.

Mária ŠPÁNIKOVÁ, 
dcéra Vojtecha Fodora

Na fotografiách:
1. Kolektív lekárne s dcérou Dr. 
Fodora Annou
2. a 3. Doktor Fodor pri práci 
v lekárni
4. Bytový dom s lekárňou na 
Kalinčiakovej ulici
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Modra hlavná stanica – nastupovať!
Modra hlavná stanica bola slávnostne otvorená v apríli 2022. 
Naplnil sa tak dlhoročný sen o vybudovaní železnice v mes-
te. Starý nákladný vagón z 1892 priviezol množstvo rôznych 
zaujímavých umelcov ako Braňo Jobus, Ján „Ponka“ Duban, 
O.B.D., Ildikó Kali, Pavol Šima–Juriček, Milan Prekop, Mi-
chal Kaščák, Peter „Bonzo“ Radványi, Bukasový masív, Feel-
me, Funny Fellows, Divadlo Piki, Frikou... Vagón na pozemku 
na Dolnej ulici, smer Zberný dvor a Vinárstvo Rychel a jeho 
okolie sa stali v rámci štyroch zastávok vlaku v Modre príjem-
ným miestom stretnutí všetkých generácií. Okrem kultúry do-
stali svoj priestor aj keramika a víno. 

V Modre máme už aj prvé met-
re železničných koľají, staničnú 
lampáreň, kde sa môžete neru-
šene posťažovať, špeciálne víno 
do vlaku – vypiť bez meškania! 
– Frankovka modrá z Modra 
hlavná stanica, staré retro ces-
tovné lístky, množstvo železni-
čiarskych artefaktov a iné.

Takýto projekt si 
vyžaduje množstvo 

energie, času
Od prvotnej myšlienky po jej 
realizáciu uplynul dlhší čas. 
Baví ma vymýšľať a robiť 
niečo zaujímavé. Toto všetko 
a ešte omnoho viac, sa podari-
lo vďaka prepojeniu a úžasnej 

spolupráci množstva subjektov 
(Mesto Modra, Wertheim, OZ 
P.R.D., MKN Revia, Vinárstvo 
Rychel, Slovenská ľudová ma-
jolika Modra, Folly – obchod 
s knihami a kreatívnymi potre-
bami, Kadze Tadze, Bistro Ki-
nečko, chummies Food Truck  
...), množstvu ochotných ľudí 
a tímu „modranských železni-
čiarov“ – kamarátov s podob-
ným zmyslom pre recesiu. Sa-
mozrejme nemôžem zabudnúť 
ani na všetkých cestujúcich, 
ktorí si našli čas a dorazili na 
stanicu. Všetko o minulých 
a chystaných aktivitách je mož-
né nájsť na facebookovej strán-
ke Modranská železnica či na 
instagrame.

Kto všetko vystúpi 
z vlaku na prvej 
tohtoročnej akcii

Zloženie účinkujúcich bude 
opäť pestré. Najstaršia diev-
čenská spevácka skupina DFS 
Magdalénka s hudobným sprie-
vodom Martina Draveckého 
zaspieva piesne z malokarpat-
ského regiónu a z iných kútov 
Slovenska. Čistú radosť z hud-
by a improvizáciu privezie Sun-
day Afternoon Trio (Minda, hi-
dvéghy, Bittner). Olejomaľbu 
v plenéri, možno aj s menšou 
výstavou, budete môcť vidieť 
v podaní Michal Mach fineart 
naživo. Fotograf Martin Črep 
predstaví svoju najnovšiu kni-
hu o slovenských železniciach 
Koľaje. Svoje osobité pesničky 
a energiu dovezie hudobníčka, 
speváčka, herečka a cestova-
teľka Dorota Nvotová. „chcem 
s ňou ísť vláčikom na výlet do 
Modry...“ tak sa spieva v jed-
nej známej pesničke od skupi-
ny Elán. 30. 4. 2023 môžete byť 
svedkami historickej udalosti, 
kedy na Modra hlavná stanica 
z vlaku vystúpi člen tejto kapely 
Jano Baláž. Spolu s ďalším gita-
ristom Jurajom Zaujcom zahrajú 
a zaspievajú pieseň Vymyslená. 
Pripomenieme si aj zápis z roku 
1837 o tom, prečo sa v Modre 
nerealizovala výstavba železni-
ce. Pripravené budú tiež aktivity 
pre deti a viaceré ďalšie novin-
ky. Ak máte chuť zažiť zaujíma-
vú nedeľu, ste srdečne vítaní.

Petter BITTNER, 
za Modranskú železnicu

Modranský blšák je späť
Ak tiež patríte k tým, ktorí doma či v pivnici obchádzajú množ-
stvo nepoužívaných vecí, zbystrite pozornosť a využite príleži-
tosť nájsť im nový domov. Po pandemickej pauze opäť pripra-
vujeme Modranský blšák a hneď s niekoľkými novinkami. 

Podujatie sa bude konať 
v priestore rehabilitačného 
strediska claudianum, vstup 
bude možný zo Štúrovej i Sú-
keníckej ulice. Môžete sa te-
šiť na skvelú kávu a drobné 
občerstvenie, ktoré vám pri-
pravia claudianci. Pripravujú 
tiež workshop pre účastníkov, 

budete môcť vyskúšať výrobu 
drôtikovej ozdôbky, skúsiť vý-
šivku ako claudianky vyšívajú 
na jedinečné tašky, či vyrobiť 
si vlastný odznak.
Pokiaľ sa chcete na Modran-
skom blšáku zúčastniť, po-
značte si do kalendárov ter-
mín 22. apríl od 10.00 do 15.00 

hod. V prípade, že máte záu-
jem ponúknuť vaše knihy, po-
môcky do domácnosti, hrač-
ky, športové potreby či iné 
predmety dennej potreby, pre 
registráciu nás kontaktuje na 
modranskyblsak@gmail.com 
do 8. 4. 2023. 
Toto komunitné poduja-
tie môžeme pripraviť vďaka 
podpore Nadácie ZSE, mestu 
Modra, pražiarni kávy Ebeni-
ca, RS claudianum a nadácie 
VÚB. (vm, claudianum)

záhrada

Claudiana
Štúrova 34

22.4.2023
10:00 – 15:00 hod.

Vstup na blšák je možný zo Štúrovej aj Súkeníckej ulice.
Registrácia predajcov prebieha 

na email adrese modranskyblsak@gmail.com do 8. 4. 2023.
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Krásne a mderné wellness centrum!

19m plavecký bazén, 
vírivka, 

vnútorná parná a nska 
sauna, 

vonkajšia nska sauna,
thajské masáže

Htel pd Lipu 
Resrt****

Mdra - Harmónia

www.hotelpodlipou.sk
info@hotelpodlipou.sk

0905/894 052

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR

Ľudia z Modry, 56. časť
Marko Jurkovič (18), hádzanár

hádzaná sa v Modre začala hrať v polovici 
minulého storočia na škvarovom ihrisku pri 
pedagogickej škole. Dnes je hádzanársky 
oddiel mužov TJ Slovan Modra účastníkom 
najvyššej domácej súťaže – extraligy, do 
ktorej vstúpil ako víťaz 1. ligy v roku 2012. 
Klub, ktorý vznikol v roku 1954 má žiacke, 
dorastenecké aj seniorské tímy. Odchoval 
známe mená ako Katarína Dubajová, či Juraj 
Nižnan. Reprezentačný dres v súčasnosti ob-
liekajú aj ďalšie talenty klubu Martin Potisk, 
Dávid Mišových a Matúš Moravčík.
hádzanej sa už od základnej školy venuje 
mnoho chlapcov a dievčat – niektorí zažiaria 
a vidia v nej svoju profesionálnu budúcnosť. 
To je aj prípad Marka Jurkoviča, ktorý sa do-
stal do povedomia aj ako hráč slovenskej re-
prezentácie kadetov. Európska hádzanárska 
federácia ho nedávno, ako jediného hráča zo 
Slovenska pozvala na kemp určený pre mla-
dé talenty do Viedne. „Bola to pocta, veľ-
mi si to pozvanie vážim. Rovnako úspechy 
nášho tímu: 1. a 3. miesto na MS v kategórii 
starší žiaci, aj účasť na ME za slovenskú re-
prezentáciu v kategórii kadeti.“
Marko má vyše meter deväťdesiat, hrá na 

ľavej i strednej spojke a jeho silnými strán-
kami sú rýchle reakcie v tíme a dynamická 
hra jeden na jedného. „Musím však zapra-
covať na obrane, vždy je čo zlepšovať, na 
čom pracovať a kam sa posúvať. Hádzaná 
ma učí rozvahe i disciplíne – je to môj život-
ný štýl, vidím v nej svoju budúcnosť.“ cez 
týždeň má sedem tréningov, štyri hádzanár-
ske a zvyšok je posilňovňa. Sú zamerané na 
kondíciu, individuálne zručnosti a tímovú 
hru. Okrem toho hrá dva zápasy týždenne, 
za mužov a dorast. „Je to časovo náročné, 
ale zvládam to. Voľný čas trávim s rodinou, 
priateľkou a kamarátmi. Snažím sa venovať 
aj iným koníčkom, rád chodím na hríby, jaz-
dím na bicykli, v zime korčuľujem a snowbo-
ardujem.“
V hádzanej alebo v športe celkovo vidí 
Marko samé pozitíva. „Otec aj bratia hra-
li hádzanú, takže bolo pre mňa prirodzené 
venovať sa športu tiež. Väčšina mojich spo-
lužiakov nešportuje a svoj voľný čas trávia 
na počítači, kde spolu hrajú online hry. To 
nie je nič pre mňa, hádzanú vnímam ako 
kvalitne využitý voľný čas, v ktorom urobím 
niečo pre svoje zdravie psychické aj fyzic-
ké, učím sa byť tímovým hráčom a motivuje 
ma viditeľné zlepšovanie sa. Snažím sa robiť 
všetko preto, aby som sa raz dokázal týmto 
športom živiť.“ Zuzana TICHÁFO
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Malé Karpaty Športový klub oslavuje 40 rokov
Od založenia nášho prvého turistického oddielu „Zubry“, ktorý 
neskôr spolu s ďalšími dvoma oddielmi vytvoril občianske zdru-
ženie Malé Karpaty Športový klub, prešlo už štyridsať rokov. 
Dňa 25. februára 1983 sme sa prvýkrát stretli a už na druhý deň 
v sobotu, sme od kina v Modre išli na Tri jazdce a Zochovu cha-
tu. Snehu bolo vyše pása a zima bola riadna. 

Odvtedy sme prešli veľa ciest. 
Ako turisti sme získali výkon-
nostné triedy prvého stupňa 
a aj majstrovskú výkonnostnú 
triedu. Ako horolezci sme liezli 
takmer vo všetkých lezeckých 

oblastiach Slovenska, na pies-
kovcoch v Česku, v mnohých 
pohoriach Európy, i v Altaji na 
Sibíri. Ako športoví lezci sme 
súťažili v pohárových i maj-
strovských súťažiach takmer 

vo všetkých krajinách Euró-
py. I na majstrovstvách sve-
ta. V Číne, Austrálii, Amerike, 
v Európe. 
Ešte stále putujeme, lezieme, 
súťažíme, organizujeme poby-
ty v prírode, trénujeme s deť-
mi dvakrát týždenne v telo-
cvični Gymnázia Karola Štúra 
v Modre. Gymnáziu vďačíme 
za možnosť trénovať pod stre-
chou. Sme tu už niekoľko de-
saťročí. Mestu Modra ďakuje-

me za finančnú podporu nielen 
našej celoročnej činnosti, ale 
i jednotlivých akcií či účasti na 
pretekoch.
Našu prvú túru si pripomíname 
v sobotu 25. 3. 2023. Stretne-
me sa pri kine o 10.00 h. Od-
tiaľ, po starej stope, vystúpime 
na Tri jazdce a zbehneme na 
Piesky – Zochovu chatu. Kto si 
chce zaspomínať, stačí medzi 
nás prísť. 

Peter WALTER

Jakubec majstrom Slovenska
25. februára sa Kristián Filip Jakubec zúčastnil Majstrovstiev 
Slovenska v silovom trojboji dorastu a juniorov, kde získal titul 
majstra Slovenska v kategórii juniori do 93 kg s trojbojom 755 
kg. V drepe zvládol 300 kg, v tlaku na lavičke 180 kg a v mŕtvom 
ťahu 275 kg. V absolútnom poradí obsadil Kristián 3. miesto.

,,Po roku som opäť obhájil titul 
majstra Slovenska, čo je pre mňa 
uspokojivý výkon. V absolútnom 
poradí to ale stačilo ,,len“ na 
tretie miesto spomedzi všetkých 
juniorov bez rozdielu hmotnosti. 
Rátal som s lepším umiestnením, 
ale takto mám motiváciu ďalej sa 
zlepšovať, aby som bol najlep-
ší na Slovensku. Príprava bola 
dobrá, pravidelne som trénoval 

a všetko šlo tak ako to malo ísť, 
nevyskytli sa žiadne komplikácie. 
Aktuálne sa pripravujem na maj-
strovstvá Európy v silovom troj-
boji, ktoré sa konajú začiatkom 
mája v Thisted, Dánsko. Pevne 
verím, že všetko bude vychádzať 
a budem sa môcť zúčastniť toh-
to šampionátu a odniesť si z neho 
aj nejaký ten cenný kov,“ uviedol 
Kristián. (du) FO
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Víťazstvo dievčat na turnaji v Hodoníne
Mladšie žiačky Hádzanárskeho oddielu TJ Slovan Modra pod 
vedením trénera Tomáša Lacka štartovali na turnaji v Českej 
republike. Februárového športového stretnutia v Hodoníne sa 
zúčastnilo 6 družstiev z Českej republiky a Slovenska. 

Naše dievčatá odchádzali na 
turnaj potvrdiť dobré výsledky 
zo súťaže Majstrovstiev Bra-
tislavského krajského zväzu 
hádzanej. A podarilo sa im to. 
V piatich stretnutiach štyri ra-
zy zvíťazili a jedenkrát prehra-
li o dva góly. V celkovom hod-
notení vďaka lepšiemu skóre 
zo vzájomných stretnutí sa na-
koniec umiestnili na 1. mieste. 
Veľmi nás teší, že dievčatá 
nášho klubu po dlhšom čase 
dosiahli veľmi pekný medzi-

národný úspech a pevne verí-
me, že ich to bude motivovať 
do ďalšieho tréningového pro-
cesu. Taktiež chceme dať do 
povedomia rodičov dievčat, že 
náš háO prijíma dievčatá vo 
veku od 6 rokov počas celého 
roka. 

Výsledky turnaja
Slovan Modra – hK hodonín 
15:6
Slovan Modra – Jiskra Otroko-
vice 13:7

Slovan Modra – ShK/DDM 
Veselí nad Moravou 16:10
Slovan Modra – SKh Velká 

nad Veličkou 15:7
Slovan Modra – Sport club Se-
nec 6:8. (hy)
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Klienti Meremy navštívili Štátny archív Modra
Všetci ľudia bez rozdielu sú zvedaví, nie je to inak ani u ľudí so 
zdravotným znevýhodnením. Aj oni sa zaujímajú o rôzne veci, 
okrem iného aj o históriu. Klienti Centra sociálnych služieb Me-
rema navštívili 17. februára Štátny archív v Modre. Srdečne ich 
privítal riaditeľ archívu PhDr. Juraj Turcsány a pracovníčky Dr. 
Mária Feješová, Mgr. Zuzana Krajčovičová a Andrea Benková. 

Riaditeľ pracoviska archívu pri-
pravil veľmi poučnú prednášku 
aj s ukážkami vývoja uchová-
vania informácií. Klienti cSS 
si tak mohli prezrieť zázna-
my písané na pergamene, staré 
kroniky, matričné knihy, mapy. 
Vysvetlil im ako sa písomnosti 
uchovávali v minulosti a dnes. 
Trpezlivo odpovedal na kaž-
dú otázku, ktorých nebolo má-
lo. Po prednáške mohli chlapci 
nazrieť do skladov, ktoré pôso-
bili veľmi tajomne. Návštevní-
kov ohromilo množstvo spisov 
o ktoré sa starajú pracovníčky 
archívu. Aj tu im vysvetlili ako 
sa písomnosti ukladajú do regá-
lov, ako sa značia. Najviac ich 
zaujali pohyblivé regály, ktoré 

sa posúvajú k sebe 
a šetria tak miesto. 
Ovládanie týchto re-
gálov si mohli vyskú-
šať, čo bolo pre nich 
veľkým zážitkom. 
Prezreli si tiež ex-
pozíciu starožitných 
kníh, medzi ktorý-
mi sa nachádza na-
príklad aj 250 ročná 
latinská kniha z čias 
cisárovnej Márie Te-
rézie s podrobnými 
návodmi ako treba 
zaobchádzať s odsú-
denými previnilcami.
Pri rozlúčke daro-
vali naši klienti za-
mestnancom archívu 

výrobky z kreatívnych dielní, 
na oplátku dostali rôzne knihy, 
cD, DVD – ečka. Bolo to veľmi 
zaujímavé stretnutie, ktoré dalo 
obyvateľom Meremy možnosť 
spoznať ďalšiu oblasť života 
a posunúť sa tak o krôčik ďalej 

v procese socializácie a integrá-
cie do komunity. Ďakujeme za-
mestnancom archívu za vzácny 
čas, ktorý nám napriek pracov-
nej vyťaženosti, venovali.
 Andrea PODHORSKÁ, CSS 

Merema Modra
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Štúrova Modra
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pozýva dňa 19. apríla 2023 do Kul-
túrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre na krajskú súťaž v umeleckom predne-
se poézie a prózy IV. a V. kategórie a v tvorbe divadiel poézie s možným postu-
pom do celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 69. Hviezdoslavov Kubín. 
V podaní súťažiacich si na Štúrovej Modre budete môcť vypočuť literárne die-
la slovenských a zahraničných autorov.

hviezdoslavov Kubín je celoštátna postu-
pová súťaž a prehliadka v umeleckom pred-
nese poézie a prózy, v tvorbe recitačných 
kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže 
a dospelých. Je najstaršou a najprestížnej-
šou súťažou v umeleckom prednese a vr-
cholným podujatím, ktoré vytvára a formu-
je kultúru slovenského národa. V prednese 

poézie a prózy je otvorená v piatich 
kategóriách pre všetkých záujem-
cov od školského po seniorský vek 
a v dvoch vekových kategóriách pre 
recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Podujatie z verejných zdrojov pod-
porilo Národné osvetové centrum.
 (ts)

Klub Za Oponou
15. 4.︱20:00

Sokolská 8︱Modra
vstup: 12 € / 10 € (študent/ZŤP/senior)

predpredaj ticketlive

Klub Za OponouKlub Za Oponou
15. 4.︱20:00

Sokolská 8︱ModraSokolská 8︱Modra
12 € / 10 € 12 € / 10 € (študent/ZŤP/senior)

predpredaj ticketlivepredpredaj ticketlive

Cimbal brothers prichádzajú do Modry
Jedinečné hudobné spojenie, svetové hity, filmové soundtrac-
ky, folkór aj vážna hudba s rockovým nádychom. To sú Cim-
bal Brothers. Hudobná skupina hrá svetové hity a filmovú 
hudbu na cimbale s doprovodnou kapelou. Túto originálnu 
formáciu založil v roku 2018 cimbalista Feri Reiner, ktoré-
ho myšlienkou bolo priniesť cimbal do nových hudobných 
sfér a dostať ho naplno do žánrov ako pop, rock, či filmo-
vá hudba. Netradičnú kapelu tvoria špičkoví hudobníci: Feri 
Reiner – cimbal, Peter Bulík – sólová gitara, Marek Pillo – 
spev a gitara, Štefan Bugala – bicie, Juraj Gregorík – basová 
gitara, Pavol Bártovic – klavír a Mário Belák – saxofón. 

cimbal Brothers získali mno-
ho fanúšikov vďaka ich netra-
dičnému interpretovaniu sveto-
vých hitov a filmovej hudby na 
cimbale. Predstavili sa v mno-
hých reláciách ako Milujem 
Slovensko, Galavečer OTO či 
Silvestrovský program 2022 
v relácii Neskoro večer Petra 
Marcina, ktorý sledovalo vyše 

milión divákov. Repertoár ka-
pely obsahuje svetoznáme hity 
od skupín ako Queen, Metalli-
ca, coldplay, Michael Jackson 
či Gypsy Kings. Druhá polo-
vica koncertu bude venovaná 
obľúbeným hitom Karola Du-
choňa ako Čardáš dvoch sŕdc, 
hrám, Smútok krásnych diev-
čat a ďalších! Členovia sku-

piny cimbal Brothers sľubujú 
návštevníkom veľký umelecký 
zážitok, skutočný „bašavel“, 
dobrú náladu a spontánny hu-
mor počas celého večera, vďa-
ka ktorému budete odchádzať 
s úsmevom.

Koncert tejto špičkovej kapely 
sa uskutoční v piatok 14. apríla 
vo veľkej sále Kultúrneho do-
mu v Modre. Začiatok koncertu 
je o 19.00 a vstupenky získate 
v sieti www.predpredaj.sk

(red, js)
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Marec – mesiac knihy v mestskej knižnici
Čítania a divadielko pre rodi-
ny s deťmi, diskusia pre dospe-
lých a predovšetkým literárne 
podujatia pre školské kolektívy. 
Spolu sme pripravili 22 poduja-
tí. Knižnicu zaplnili deti z ma-
terských škôlok a prvého stupňa 
základných škôl z Modry. Marec 

– mesiac knihy nám priniesol 
mnoho nových detských čitate-
ľov. Deti baví počúvať príbehy, 
rozprávky a baví ich diskutovať. 
Od toho je už len krôčik k tomu, 
aby sa stali čitateľmi. A preto 
sme radi, že sme im v tom mohli 
pomôcť. 

Ďakujeme našim marcovým hos-
ťom za to, že nám pomohli v de-
ťoch vzbudiť záujem o literatúry. 
Spisovateľke Veronike Šikulovej, 
herečkám a pedagogičkám Zuza-
ne Polonskej, Martine Michal-
covej a herečkám zo združenia 
Edudrama. Spisovateľovi Janko-

vi Púčekovi, Veronike hajdučí-
kovaj a Katke cigánovej. Veľké 
poďakovanie patrí pedagogičkám 
zo základných a materských škôl 
v Modre. Sme radi, že deťom sa 
v modranskej knižnici páči.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
mestská knižnica

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

GWYN � H� N (AUS)

www.gwynashton.com

solo one man band show

Vítanie jari v KC Modra
Jar už klope na dvere, tak ju 
privítajte spolu s nami. Kultúr-
ne centrum Modra v spolupráci 
s OZ ĽuSK a DFS Magdalén-
ka pre vás aj tento rok pripravili 
tvorivé dielničky pre veľkých aj 
malých návštevníkov s názvom 
Vítanie jari. Príďte si k nám vy-
robiť kraslice pomocou prírod-
ných materiálov a tradičných 
techník. Zaspievajte si spolu 
s nami pri vynášaní Moreny 
a nosení posla jari – letečka. 

Čaká na vás aj tradičná škola 
frkacúl – cestovín do slávnost-
ných polievok, pletenie korbá-
čov, výroba píšťaliek, vtáčikov, 
zdobenie kraslíc, medovníkov 
a rozličných veľkonočných 
dekorácií. chýbať nebude ani 
burza detských kníh. Tradičné 
podujatia Vítanie jari si môže-
te vychutnať v priestoroch Kul-
túrneho centra v Modre v sobo-
tu 1. apríla 2023 od 15.00 do 
18.00 h. (kc)FO
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Kultúrne podujatia v apríli
1. 4., 15.00–18.00 h: Vítanie jari, tematické 
tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, miesto: Kc 
Modra, organizátori: Kc Modra, OZ ĽuSK

5. 4., 18.00 h: Veľkonočný koncert ZUŠ 
Modra, načerpajte veľkonočnú energiu pri 
zvukoch klasickej aj modernej hudby, miesto: 
Kc Modra, organizátor: ZuŠ Modra, Kc 
Modra

8. 4., 10.00–14.00 h: Veľká noc v majolike, 
exkurzie na každú celú hodinu, tvorivé diel-
ne (maľovanie kraslíc) priebežne, rezervácie 
na majolika@majolika.sk, +421 911 980 105, 
miesto, organizátor: Slovenská ľudová majoli-
ka, vstupné: exkurzia 6 € dospelí, 4 € deti, se-
niori a študenti, maľovanie: 15 € kraslica, 20 
€ kvetináč

14. 4., 19.00 h: Cimbal Brothers – S úsme-
vom 2023, kapela je známa prednesom sve-
toznámych hitov, miesto: Kc Modra, vstupné: 
15 €, www.predpredaj.zoznam.sk

15. 4., 20.00 h: Klub Za Oponou – Darkne-
ss Positive, „chlapci z dediny“ prichádzajú do 
Modry z ich štvrtým štúdiovým albumom Pre 

vás. Mladí Martinčania oslovujú publikum ne-
kompromisnou modernou hudbou s vlastnou 
tvárou a názorom so žánrovým presahom do 
jazzu, funku a hip-hopu, miesto: Kc Modra, 
Klub Za Oponou, organizátor: Kc Modra, 
vstupné: 12 € dospelí, 10 € (študenti, seniori) 
v sieti ticketlive

19. 4.: Štúrova Modra, krajská súťažná pre-
hliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, 
organizátor: BSK, MOS Modra, miesto: Kc 
Modra

20. 4., 17.00 h: Malý les, dramatický work-
shop Divadla Fí pre rodiny s deťmi, miesto: 
Mestská knižnica v Modre, organizátor: mest-
ská knižnica, vstupné: dobrovoľné

22. 4., 13.00–22.00 h: Deň modranských 
pivníc 2023, predaj vstupeniek: www.mod-
ranskepivnice.sk, organizátor: Víno z Modry

22. 4., 10.00–15.00 h: Modranský blšák, 
miesto: záhrada RS claudianum, Štúrova 
1743/34a, vstup zo Štúrovej i Súkenníckej uli-
ce, organizátor: RS claudianum

24. 4.: Malokarpatský festival vedy a tech-
niky, kontakt: Ingrid Kuníková, amavet944@
gmail.com, organizátor: Amavet klub 944 Im-
pulz, miesto: Kc Modra

24. 4., 18.00 h: Prechádzky labyrintom lite-
ratúry, Eva Maliti Fraňová predstaví Andre-
ja Belého v dielach Návrat a Pohár metelíc, 
miesto: Štúrova 1, zborová miestnosť na evan-
jelickej fare, organizátori: EcAV Modra, Spo-
ločnosť priateľov poézie, Pars Artem

28. 4., 20.00 h: Klub Za Oponou – Gwyn 
Ashton (AUS), blues-rockový gitarista, spe-
vák, skladateľ a showman k nám zavíta v rám-
ci svojej Pure Music Tour 2023, miesto: Kc 
Modra, Klub Za Oponou, organizátor: Kc 
Modra, vstupné: 12 € dospelí, 10 € (študenti, 
seniori) v sieti tootoot

29. 4., 18.00 h: Penzista slovenský II. Pan-
krác a Servác opäť zasadajú, premiéra ko-
médie, vstupné: dobrovoľné, miesto: Kc 
Modra, organizátor: OZ Mokraď

30. 4.: Modranská železnica – 5. nástupište, 
otvorenie novej sezóny, vstupné: dobrovoľné, 
miesto: Dolná ulica, smer Vinárstvo Rychel, 
organizátor: Petter Bittner. (kc)

Odišiel Roman Zatlukal
Kto v našich srdciach žije, ten nezomiera
Na tomto mieste ste zvykli každý mesiac čítať aktuálnu ponuku 
filmov premietaných v modranskom kine. Tento raz je to inak. 
Priestor venujeme človeku, ktorý pre kino nielen pracoval, ale aj 
žil. Zabezpečoval kompletný program, jeho grafiku, zapĺňal pro-
fily kina na sociálnych sieťach a webovej stránke. V nedeľu 12. 
marca 2023 sme v podvečerných hodinách prijali smutnú správu. 
Vo veku 44 rokov nás po chorobe navždy opustil Roman Zatlukal.

Dlhoročný kolega, spolupracov-
ník a kamarát. Kinár dušou aj 
telom, osvetový a kultúrny pra-
covník, redaktor. Roman sa na-
rodil 10. decembra 1978. Krátko 
po strednej škole začal praco-
vať v oblasti kultúry a osvety, 
ktorým venoval napokon aj ce-
lý pracovný život. Posledne pô-
sobil v rámci Kultúrneho centra 
Modra ako manažér a dramaturg 
Kina Mier, bol pri zrode digita-
lizácie kina aj obnovy priesto-
rov sály, pravidelne vyberal pre 
návštevníkov filmové novinky, 

spolupodieľal sa na príprave fil-
mových festivalov a každoroč-
ne zabezpečoval Letné kino na 
nádvorí historickej radnice. Po-
pri tom aktívne spoluvytváral 
obsahovú stránku Modranských 
zvestí, bol podpredseda Redakč-
nej rady. Roman zároveň praco-
val v susednom Pezinskom kul-
túrnom centre ako dramaturg, 
manažér kina a amfiteátra. 
V nedávnej dobe pôsobil v Ma-
lokarpatskom osvetovom stre-
disku v Modre ako redaktor ča-
sopisu Vidiečan a referent na 

úseku propagácie a marketingu. 
V začiatkoch svojho pracovné-
ho života bol dlhé roky súčasťou 
niekdajšieho Mestského kul-
túrneho strediska v Modre, ako 
referent kultúry a propagácie. 
Takmer dve desaťročia spolu-
pracoval s vinármi a vinohrad-
níkmi malokarpatského regiónu, 
aktívne pracoval pre združenie 
Malokarpatská vínna cesta, spo-
luorganizoval mnohé podujatia 

MVc, ako aj kultúrnych a fil-
mových organizácii. 
Na Romana Zatlukala si budeme 
pamätať ako na vždy nápomoc-
ného a ochotného človeka, ktorý 
neváhal prezentovať svoj názor, 
schopného viesť konštruktívny 
dialóg.
Nezabudneme a s úctou a lás-
kou spomíname. Roman, od-
počívaj v pokoji. Lúči sa Jana 
Kuchtová osobne a v mene kole-
gov z Redakčnej rady a redakcie 
MZ, v mene vedenia Kulúrneho 
centra Modra a jeho súčasných 
aj bývalých kolegov, v mene 
kolektívu Kina Mier, zástupcov 
mesta Modry a kolegov z Mest-
ského úradu Modra, tiež v mene 
vinárov a všetkých ďalších spo-
lupracovníkov, priateľov a ka-
marátov. 
Aprílová filmová ponuka Kina 
Mier Modra bude zverejnená na 
stránke www.kinomodra.sk ale-
bo FB profile Kino Mier Modra.
 (jk)
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