
Leto v Modre 
O pár dní sa na dva mesiace zatvoria školy. Sily budú nabe-
rať pedagógovia, školopovinné deti aj rodičia. Prázdninový 
relax potrebujeme po ťažkých mesiacoch všetci. Počas let-
ných dní bude v Modre pripravených viacero podujatí, na 
ktoré vás organizátori pozývajú aj na stránkach aktuálnych 
júnových Zvestí. Prelistujte a vyberajte. 

Modru zdobia farebné oku laho-
diace letničky spolu s kvitnúci-
mi lipami v aleji. Cestou do prá-
ce alebo obchodu sa pokochajte. 
A boli ste sa už okúpať? Mest-
ské kúpalisko na Kalinčiakovej 
privítalo prvých z vás uplynulú 
sobotu. Otužilci to môžu skú-
siť v prírodnej nádrži na Zocho-
vej chate. Leto začína a s ním aj 
vytúžené dovolenky. Prešli sme 
si dlhým kovidovým obdobím, 
ktoré vystriedala vojnová situ-
ácia v susednej Ukrajine. Mod-

rania pomáhajú ukrajinským ro-
dinám ktoré našli u nás útočisko 
zdolávať život v novej krajine. 
Popri denných starostiach si pre-
to urobte aj radosť. Perla Malých 
Karpát ich ponúka hneď niekoľ-
ko. Kultúrne centrum otvorí le-
to plné koncertov a vystúpení 
v radnici, večery môžete tráviť 
aj v Kine pod hviezdami. Neo-
pakovateľné zážitky ponúknu 
vinári vo svojich viechach či 
na celodennej ochutnávke vín 
v chotári. 

Začiatkom leta žije Modra nie-
len kultúrou, ale aj viacerými 
významnými úspechmi našich 
obyvateľov. O jeden z nich sa aj 
vďaka svedomitým tréningom 
postarali muži z futbalového od-
dielu FC Slovan Modra. Stali sa 
majstrami finálového zápasu se-
zóny! Tiež šachistom sa poda-
rilo získať historické víťazstvo 
v šachovej extralige – rovnako sú 
majstrami! Blahoželáme a teší-
me sa s vami. Ani o ďalšie úspe-
chy nemáme núdzu, takže nie je 
prekvapením, že sa nám darilo 
aj v iných sférach. Bratislavský 
samosprávny kraj udeľoval oce-
nenia pre osobnosti kraja za rok 
2021. Medzi mnohými, ktorým 
župan odovzdal Výročnú cenu 
Samuela Zocha je vinohradník 
a vinár, dlhoročný predseda sú-
ťaže vín Vitis Aurea Vladimír 
Sodoma. Verejnosť ocenila ako 

absolútnu osobnosť kraja výtvar-
níka a pedagóga Pavla Šimu–Ju-
ríčka. Darilo sa i deťom našich 
škôl na súťažiach a olympiádach. 
Taktiež srdečne gratulujeme. 
Novinky má tiež naša Majolika, 
nové vzory vychádzajúce z his-
tórie a tradícii sú v obehu. Novú 
má aj Kráľová svoju Lajdinotku 
(pekárku). Je ňou Monika Ko-
níková, ktorá v súťaži na Krá-
ľovskom hodovaní napiekla tie 
najchutnejšie „mamenkine“ pa-
gáče. Veru, Modrania sa nezaprú 
a svoju šikovnosť dokazujú aj 
v mnohých ďalších sférach. Te-
šime sa, čo nás čaká najbližšie.
Verme, že ťažké obdobie pandé-
mie je za nami. Užívajme si pre-
to leto v spoločnosti priateľov 
a rodiny. Relaxujme a naberme 
v letnej Modre dych do nových 
dní. Jana KUCHTOVÁ,

redakcia MZ
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Mesto zdobia kvety aj nové lavičky
V centre mesta pribudlo desať 
nových lavičiek. Tie pôvodné 
boli presunuté k cintorínu na 
Dolnú ulicu. V parku pred Kul-
túrnym domom v Modre bolo 
obnovených spolu trinásť lavi-
čiek a odpadkových košov. Na 
pohľad pôsobia ako nové, dre-
vené latky sú komplet vymene-
né. Aj v Modre-Kráľovej medzi 
kostolmi mesto vymenilo všet-
ky latky na lavičkách a ich be-
tónové časti dostali nový náter. 
Príjemný pohľad na tento nový 
verejný priestor znásobuje aj 
nový záhon zakvitnutých letni-
čiek. Mestský úrad takto pravi-
delne zabezpečuje obyvateľom 
i návštevníkom príjemné pros-

tredie. 
Na jar boli vysadené nové kve-
tinové záhony, ktoré lahodi-
li oku vo viacerých lokalitách. 

Neskôr pribudli v meste záves-
né kvetináče i sudové repaso-
vané nádoby s letnou výsad-
bou, dokonca mala premiéru aj 

kvetinová lúka pri dome smút-
ku na Dolnej ulici. Súdiac z re-
akcií domácich obyvateľov, ale 
aj turistov, Modra sa z roka na 
rok stáva čoraz atraktívnejším 
miestom pre život a oddych.
 (red)
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Sezóna vo vynovenom bazéne
Toto leto sa už kúpeme v komplet-
ne zrekonštruovanom bazéne. Kú-
palisko na Kalinčiakovej ulici je 
od soboty 18. 6. otvorené pre širo-
kú verejnosť. Mestská spoločnosť 
Služby Modra od marca pracova-
la na jeho rozsiahlej obnove. Viac 

než 45 ročné rozvody začali pre-
púšťať vodu a bolo nevyhnutné 
ich všetky vymeniť.
Ďalej bolo v rámci opráv od-
stránené laminátové dno bazéna 
a pieskového podložia, tiež boli 
vysekané prestupy pre nové po-

trubia a výpuste, na dno bazéna 
boli položené nové výtlačné po-
trubia s tryskami a zaliatie ce-
mentovým poterom. Bazén bol 
následne kompletne prefóliovaný 
a rekonštrukcia zahŕňala aj vý-
menu prepadových potrubí me-
dzi bazénom a strojovňou. „V nej 
sme zrenovovali čerpadlá a uro-
bili všetky ďalšie potrebné opra-
vy. Vybudovanie nových potru-
bí s tryskami a nového povrchu 
bazéna realizoval víťaz verejné-
ho obstarávania spol. LM Trade, 
s.r.o. za cenu 39 600 Eur s DPH. 
Demontáže, stavebné práce 
a opravy sme realizovali svojpo-
mocne a subdodávkou v celko-
vej hodnote takmer 10 000 Eur 
s DPH“, vysvetlil Jakub Liška, 
konateľ mestskej obchodnej spo-
ločnosti Služby Modra.

Prevádzkové 
hodiny kúpaliska

Jún:
• pondelok až piatok 13.00 – 19.30
• sobota a nedeľa 9.00 – 19.30

Júl, August: 
• pondelok 11.00 – 19.30
• utorok až nedeľa 9.00 – 19.30

Cenník:
• deti do 3 rokov: zdarma
• deti od 3 r. do 10 r.: 2,00 €
• dôchodcovia, ZŤP: 2,00 €
• mládež a dospelí: 3,00 €
• vstup po 17.00 h: 1,00 €
• sezónna permanentka: 50 €/os.
• výpožička ležadla: 3 €/deň

Kontakt:
Jozef Kolárik, zodpovedný vedú-
ci, tel. č.: 0910 902 145. (red) FO
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Keramika v Stoličnom potoku
Projekt Deň hliny – čaro hli-
ny–Clay day – Magic of Clay 
prináša keramiku a porcelán 
do každodenného života a rov-
nako aj do historického centra 
Modry. Okrem keramických 
kachlíc v Komunitnej záhrade, 
môžete obdivovať aj novú ke-
ramiku v koryte Stoličného po-
toka na Štúrovej ulici. Autorom 
vodných živočíchov je Andrej 
Frič, ktorého návrhy vybrala 
Komisia kultúry a cestovného 
ruchu pri Mestskom zastupiteľ-
stve Modra spomedzi námetov 

viacerých oslovených kerami-
károv. Koryto potoka, pri mos-
tíku na Štúrovej ulici, zdobí ke-
ramický rak, had, žaba a ryba.
Projekt Deň hliny – čaro hliny 
je podporený občanmi islan-
du, Lichtenštajnska a Nórska 
prostredníctvom Grantov EhP, 
spolufinancovaný zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republi-
ky. Žiadateľom je SNM–Múze-
um Ľ. Štúra v Modre a partner-
mi Porselensmuseet, Telemark 
Museum a Mesto Modra.

(red, msú)

Ocenenia BSK pre Vladimíra Sodomu 
a Pavla Šima–Juríčka 
„Vo štvrtok 16. júna bol veľký 
deň. V bratislavskom Divadle 
Pavla Orságha Hviezdoslava 
sme počas slávnostného galave-
čera odovzdali ocenenia osob-
nostiam, ktoré urobili niečo mi-
moriadne. Je úžasné, koľko 
známych mien pochádza prá-
ve z Bratislavského kraja. 
Každý rok však hľadáme aj 
tie neznáme. Obyčajných ľu-
dí, ktorí robia veľké veci,“ 
povedal po udeľovaní výroč-
ných cien BSK župan Juraj 
Droba.
Medzi 32 tohtoročnými oce-
nenými je aj Modran ing. 
Vladimír Sodoma, dlhoroč-
ný vinohradník a vinár. Oce-
nený bol Výročnou cenou 
Samuela Zocha za rok 2021.
Pochádza z vinohradníckej 
rodiny a celý svoj profesný 

život zasvätil vinohradníctvu 
a vinárstvu. Postaral sa o vybu-
dovanie prvej klonovej zbierky 
viniča hroznorodého na Slo-
vensku. Pracoval i na tvorbe 
odrodových a vinohradníckych 

zákonov, je autorom a spolu-
autorom viacerých odborných 
publikácií, článkov a množstva 
prednášok. Je členom združe-
nia Malokarpatská vínna cesta, 
miestneho spolku Vincúr, dlho-

ročným predsedom medziná-
rodnej súťaže vín Vitis Aurea 
a členom degustačných komisií 
doma i v zahraničí. Vykonáva 
vzdelávaciu a školiteľskú čin-
nosť a vďaka svojej odbornosti 
vychoval množstvo kvalitných 
vinohradníkov a vinárov.
Zároveň bola počas slávnost-
ného večera vyhlásená aj Ce-
na verejnosti. Víťaz vzišiel 

z hlasovania obyvateľov, 
ktorí rozhodli, že k rozvo-
ju a obohateniu Bratislav-
ského kraja najviac prispel 
a teda absolútnym víťazom 
Ocenení BSK sa stal vý-
tvarník Mgr. Pavol Šima–
Juríček.
historickou osobnosťou 
regiónu za rok 2021 sa in 
memoriam stala operná di-
va, sopranistka Lucia Popp.
 (red, zdroj: BSK)

Na fotografii: Vladimír So-
doma vľavo so županom BSK 
Jurajom Drobom.FO
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Harmonogram vývozu odpadov od júla do decembra 2022
Stojiská pri bytovkách

Netriedený odpad v 1100 l nádobách zo sto-
jísk bytových domov bude vyvážaný bezo 
zmeny – v pondelok a piatok. Triedený odpad 
v 1100 l nádobách sa bude zbierať v pondelok.

Zvony na sklo
Sklo bude vyvážané zo zelených zvonov na to 
určených v 27., 31., 36.,40., 45. a 49. týždni. 
Zvony sú určené len pre fľaše a poháre zo skla 
rôznych farieb a rozbité tabuľové sklo. 
Pozor: do tohto kontajnera nepatria autosklá, 
zrkadlá, keramika, kov. Ak sú zvony plné, vy-
užite služby Zberného dvora. 

Kuchynský odpad
 Do zberných nádob na kuchynský odpad sa 
zbiera od obyvateľov mesta odpad z kuchyne, 
zvyšky akéhokoľvek jedľa, balené a nebalené 
potraviny po záruke, šupy z čistenia zeleniny 
ovocia, jogurty, syry, mliečne výrobky, kosti, 
mäso, vaječné škrupiny, polievky, nápoje, a i. 
áno, aj zabalené potraviny. Do zbernej nádoby 
na kuchynský odpad určite nepatrí iný odpad, 
ktorý nesúvisí priamo s kuchynským alebo 
potravinovým odpadom. Nádoby na zber ku-
chynského odpadu sú vyvážané raz za týždeň.

Použité jedlé tuky a oleje
Tento zber sa vykonáva donáškovým spôso-
bom na zberný dvor ako aj uložením do špe-
ciálnych oranžových nádob rozmiestnených 
v uliciach. Použité oleje a tuky vkladajte do 
zberných nádob v plastových fľašiach v pri-
meranom objeme. Vývoz nádob je podľa po-
treby.

Drobný elektroodpad, 
batérie, akumulátory

Tento druh odpadu je možné vhodiť do 4 špe-
ciálne označených bielo-červených kontajne-
rov – na Dukelskej ul. č 38, na Kalinčiakovej 
ul. (pri „Kinečku“), v blízkosti križovatky ulíc 
Komenského a Vajanského a v Kráľovej na 
Partizánskej ul. vedľa predajni potravín. Os-
tatný elektroodpad (chladnička, televízory, 
práčky, a i.) patrí na zberný dvor.

Pneumatiky z osobných áut
Odpadové pneumatiky je možné odovzdať 
bezplatne v pneuservise, autoservise, v predaj-
ni pneumatík, ktoré sú označené ako „Miesto 
spätného odberu pneumatík.“ Spätný zber sa 
vykonáva bez viazanosti na nákup tovaru či 
služieb, ako aj bez ohľadu na značku pneuma-
tík. Pneumatiky môžete odovzdať aj na Zber-
nom dvore. 

Zmesový netriedený odpad 
(podnikatelia a prevádzky)

Netriedený odpad od právnických osôb a FO 

oprávnených na podnikanie sa zbiera do ná-
dob o objeme 110 l, 240 l, 1 100 l vo zvole-
nej frekvencii: 26x do roka (vyváža sa v ne-
párnych týždňoch), 52x do roka alebo 104x do 
roka (2x do týždňa).

Nádobu je potrebné v deň zvozu sprístupniť 
a vyložiť do 6.00 hod. Ak sa chcete prihlásiť 
do systému zberu odpadu alebo nahlásiť akú-
koľvek zmenu kontaktujte Msú na tel. čísle 
033/6908 309 alebo emailom na andrea.luka-
covicova@msumodra.sk.
 

OKRUH R1
Dr. Bodického, Baštová, Bernolákova, Cpi-
nova, Ferdinanda Píseckého, Fraňa Kráľa, 
hečkova, J. Bakoša, Jesenského, Kalinčiako-
va, Kellenbergerova, Kollárova, Kukučínova, 
Kuzmányho, Moyzesova, Sládkovičova, So-
kolská, Vinárska, Za štadiónom. 

Okruh R2
Bratislavská, 1.mája, čsl. Armády, Du-
kelská, Erneyho, Družstevná, hrnčiarska, 
hviezdoslavova, Komenského, Krátka, 
Podhorská, SNP, Súkenícka, Štefánikova, 
Štúrova, Šúrska, Vajanského, Samuela Zo-
cha, Dolná, horná a Kostolná
 

Okruh R3
Karpatská, Lúčna, Národná, Partizánska, 
Pod vinicami, Potočná, Puškinova a Trnav-
ská, Dolinky, harmónia, Piesok

Vývoz pre rodinné domy
Zbernú nádobu je potrebné vyložiť v deň 
zvozu čo najbližšie k ceste do 6.00 hod. 
Nádobu treba povytiahnuť. Ak vám nebo-
li pridelené separačné nádoby na papier 
a plast kontaktujte Andreu Lukačovičovú 
na telefónnom čísle 033/6908309 alebo 

Vývoz zmesového netriedeného odpadu (podnikatelia, prevádzky) 
1x v týždni 2x v týždni 1x za 2 týždne 

Okruh R1 pondelok pondelok a piatok každý nepárny týždeň 
Okruh R2 utorok utorok a piatok každý nepárny týždeň
Okruh R3 piatok piatok a pondelok každý nepárny týždeň

Rodinné domy – harmonogramy vývozu 

Okruh R1 netriedený odpad (každý 
párny týždeň v pondelok)

papier 
(štvrtky)

plasty
(štvrtky)

BRO a BRKO
(pondelky)

Júl 11. 7, 25. 7. 14. 7. 14. 7. 4. 7., 18. 7.
August 8. 8., 22. 8. 11. 8. 4. 8., 25. 8. 1. 8., 15. 8., 29. 8.
September 5. 9., 19. 9. 8. 9. 15. 9. 12. 9., 26. 9.
Október 3. 10., 17. 10., 31. 10. 13. 10. 6. 10., 27. 10. 10. 10., 24. 10.
November 14. 11., 28. 11. – 17. 11. 7. 11., 21. 11.
December 12. 12., 26. 12. 8. 12. 8. 12., 29. 12. 5. 12.

Okruh R2 netriedený odpad (každý 
párny týždeň v utorok)

papier 
(štvrtky)

plasty
(štvrtky)

BRO a BRKO
(utorky)

Júl 12. 7., 26. 7. 21. 7. 21. 7. 5. 7., 19. 7.
August 9. 8., 23. 8. 18. 8. 11. 8. 2. 8., 16. 8., 30. 8.
September 6. 9., 20. 9. 15. 9. 1. 9., 22. 9. 13. 9., 27. 9.
Október 4. 10., 18. 10. 20. 10. 13. 10. 11. 10., 25. 10.
November 1. 11., 15. 11., 29. 11. – 3. 11., 24. 11. 8. 11., 22. 11.
December 13. 12., 27. 12. 15. 12. 15. 12. 6. 12.

Okruh R3 netriedený odpad (každý 
párny týždeň v piatok)

papier 
(štvrtky)

plasty
(štvrtky)

BRO a BRKO 
(piatky)

Júl 1. 7., 15. 7., 29. 7. 28. 7. 7. 7., 28. 7. 8. 7., 22. 7.
August 12. 8., 26. 8. 25. 8. 18. 8. 5. 8., 19. 8.
September 9. 9., 23. 9. 22. 9. 8. 9., 29. 9. 2. 9., 16. 9., 30. 9.
Október 7. 10., 21. 10. 27. 10. 20. 10. 14. 10., 28. 10.
November 4. 11., 18. 11. – 10. 11. 11. 11., 25. 11.
December 2. 12., 16. 12., 30. 12. 22. 12. 1. 12., 22. 12. 9. 12.
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Zberný dvor je tu pre potreby občanov
Od 10. marca 2022 sa na Zberný dvor v Modre na Dolnej 144 do-
stanete po novej betónovej prístupovej ceste. Dvor slúži všetkým 
fyzickým osobám, ktoré platia poplatky za komunálne odpady, vrá-
tane tých, ktorí vlastnia Modre nehnuteľnosť bez trvalého pobytu. 

Ako postupovať 
pri návšteve ZD

Pri vstupe sa musí každý prichá-
dzajúci návštevník preukázať 
platným občianskym preukazom, 
v prípade vlastníctva nehnuteľ-
nosti s trvalým pobytom mimo 
Modry aj rozhodnutím o zapla-
tení poplatku za komunálny od-
pad a listom vlastníctva. Odpad 
je možné na Zberný dvor odo-
vzdať bezodplatne, okrem drob-
ného stavebného odpadu. Taký-
to odpad vznikajúcich z bežných 
udržiavacích prác od fyzických 
osôb, na ktoré sa nevyžaduje sta-
vebné povolenie, možno odo-
vzdať na ZD za poplatok 36,50 
€/t.

Čo patrí na zberný dvor
Na ZD možno odovzdať všetky 
vytriedené zložky komunálneho 
odpadu, pre ktoré mesto zabez-
pečuje zber prostredníctvom ná-

dob (papier a lepenka, plast, ko-
vy, sklo, biologicky rozložiteľný 
odpad, drobný elektroodpad, šat-
stvo, kuchynský odpad), ale aj 
tie, pre ktoré nie sú v meste urče-
né zberné nádoby: zmesi betónu, 
tehál, škridiel, obkladového ma-
teriálu a keramiky, rozpúšťadlá, 
kyseliny, zásady, fotochemické 
látky, pesticídy, žiarivky a iný 
odpad obsahujúci ortuť, jedlé 
oleje a tuky, oleje a tuky iné ako 
uvedené v 200125, farby, tlačia-
renské farby, lepidlá a živice ob-
sahujúce nebezpečné látky farby, 
tlačiarenské farby, lepidlá a živi-
ce, detergenty obsahujúce nebez-
pečné látky, detergenty, batérie 
a, vyradené elektrické a elektro-
nické zariadenia, drevo, náby-
tok, hliník, železo a oceľ, zmieša-
né kovy, biologicky rozložiteľný 
odpad, objemný odpad, pneuma-
tiky z osobných áut a drobný sta-
vebný odpad.

Pre koho nie 
je určený ZD

Zber odpadov na zberný dvor sa 
neuskutočňuje od podnikateľ-
ských subjektov. „Mesto Mod-
ra sa obracia na užívateľov ZD, 
aby ho využívali v čase otvára-
cích hodín, v pondelok až piatok 
od 11.00 do 17.00 hod a v sobo-
tu od 8.00 do 17.00 hod. Zároveň 
žiadame obyvateľov, aby odpad 
z domácností, ktorý sa 
nezmestí alebo nepatrí 
do kontajnerov na od-
pad, nenechávali na 
kontajnerových stojis-
kách a ani za oplote-
ním areálu. V ostat-
nej dobe sa hromadia 
prípady kedy nachá-
dzame veľké elektros-
potrebiče aj objemný 
nábytok na bežných 
stojiskách pri bytov-
kách. Malo by byť na-
šim spoločným záuj-
mom ukladať odpad 
tam, kam patrí a ne-
poškodzovať tak pros-
tredie okolo nás. V ne-

poslednom rade likvidácia takto 
uloženého odpadu sa premieta 
do výšky poplatku v ďalšom ob-
dobí“, upozorňuje Katarína Ru-
žeková Poltárska z Msú Modra.
V prípade ďalších informá-
cií o ZD, prosím kontaktuj-
te mestský úrad, na tel. č. 
033/6908318, katarina.ruze-
kova@msumodra.sk.
 (red, krp)

e-mailom na andrea.lukacovicova@msu-
modra.sk. 
Reklamácie vývozu odpadu nahlasujte u re-
ferentky pani Kataríny Ružekovej na tel. č. 
033/6908318, e-mailom na katarina.ruzeko-
va@msumodra.sk.

Okruh R1 – ulice:
Bodického, Baštová, Bernolákova, Cpinova, 
Fraňa Kráľa, Ferdinanda Piseckého, hečkova, 
J. Bakoša, Jesenského, Kalinčiakova, Kellen-
bergerova, Kollárova, Kukučínova, Kuzmá-
nyho, Moyzesova, Námestie Slobody, Slád-
kovičova, Sokolská, Vinárska, Za Štadiónom.

Okruh R2 – ulice:
Bratislavská, 1. mája, čsl. armády, Dukelská, 
Erneyho, Družstevná, hrnčiarska, hviezdo-
slavova, Komenského, Krátka, Podhorská, 
SNP, Súkenícka, Štefánikova, Štúrova,
Šúrska, Vajanského, Zochova, Dolná, horná, 
Kostolná.

Okruh R3 – ulice:
Dolinky, harmónia, Karpatská, Lúčna, Ná-
rodná, Partizánska, Piesok, Pod vinicami, Po-
točná, Puškinova, Trnavská.

Netriedený (zmesový) odpad nesmie obsa-
hovať: nebezpečný odpad, elektro odpad, pa-
pier plasty, PET fľaše, sklo, tetrapaky, kovy 
a hliník, stavebný odpad, zeminu a kameni-
vo, drevo a odpad zo záhrad.

Papier (šedo-modrá nádoba) 
nesmie obsahovať papier znečistený škodli-
vinami, mastný papier, celofán, prepisovací 
papier, kovové a plastové súčasti papiero-
vých výrobkov
Zbiera sa papier, noviny, katalógy, telefón-
ne zoznamy, lepenka, baliaci papier, kalen-
dáre, papierové obaly od potravín, rozložené 
papierové a kartónové škatule, kancelársky 
papier, reklamné letáky, pohľadnice, obálky

Plast (šedo-žltá nádoba)
• nesmie obsahovať polystyrén, znečistené 
plasty, linoleum, guma, molitan, plastové 
obaly znečistené olejovými a ropnými látka-
mi.
• zbierame stlačené PET fľaše z nealko ná-
pojov, sirupov, vína…, hD-PE fľaše z čistia-
cich prostriedkov, šampónov, aviváže, desti-
lovanej vody..., LD-PE fólie igelitové tašky, 
fólie z pracích práškov, čisté fólie zo staveb-

ných materiálov..., LLD-PE fólie tzv. ter-
mostatická fólia, čisté konzervy, plechovky, 
kovové uzávery od nápojov, viečka od mlieč-
nych výrobkov, kompótové viečka, kovové 
obaly, Tetrapaky – obaly od mlieka a džúsov.

BRO a BRKO (hnedá nádoba)
Odpad nevhadzujte do nádoby v plastových 
vreckách.
• nesmie obsahovať tekuté zvyšky jedál, ole-
je, mäso, kosti, mliečne výrobky, plienky, 
mŕtve zvieratá a exkrementy, kamene, suť 
a výkopovú zeminu, biologicky nerozloži-
teľné látky a iný odpad ako papier, plasty, 
sklo.
• zbierame zvyšky ovocia a zeleniny ako na-
pr. jaderníky, listy a vňať zo zeleniny, šupy 
aj z citrusových plodov, kávový a čajový od-
pad, škrupiny z orechov a vajíčok, zvyšky 
pečiva a obilnín, piliny, zvyšky jedál rastlin-
ného pôvodu (zelenina, zemiaky, ryža...), po-
užité papierové vreckovky a servítky, poko-
sená tráva, lístie, zvyšky rastlín (veľ. do 20 
cm), listy a korene zeleniny, buriny a kveti-
ny. Nastrihané kúsky konárov kríkov a stro-
mov, seno, slama, popol z dreva.

(red, zdroj: Mestský úrad Modra)
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Spolupráca Modry s Purbachom pokračuje
Po skončení projektu cezhraničnej spolupráce NemoNet sa 
projektoví partneri dohodli na ďalšej spolupráci a to v mediál-
nej oblasti, na spoločnej propagácii partnerských miest; a vzá-
jomných návštevách kultúrnych či spoločenských podujatí.

Dňa dvadsiateho mája sa refe-
rentka cestovného ruchu Msú 
Modra Miroslava Kišoňová 
a projektová manažérka mes-
ta Silvia Brazdovičová stretli 
so svojimi kolegyňami Sabine 
Schwarz a Patríciou Lag v ra-
kúskej obci Purbach, aby si 
vymenili propagačné materi-
ály a zdieľali skúsenosti z ak-
tuálnej „pokovidovej“ situácie 
na Slovensku a v Rakúsku.
V miestnom informačnom 
centre „haus am Kellerplatz“, 
ktoré súčasne slúži ako vino-
téka miestnych vinárov a ob-
chod s lokálnymi potravinami, 
návštevníci nájdu aj propagač-

né materiály o Modre. infor-
mácie o Purbachu mohli vďa-
ka dostupným materiálom 
získať i návštevníci Modran-
ského pikniku a aj naďalej sú 
k dispozícii v Turisticko-in-
formačnom centre na Štúro-
vej 59.
Stretnutia sa zúčastnil aj sta-
rosta Purbachu Martin horak, 
ktorý vyjadril presvedčenie, 
že vo vzájomnej spolupráci 
budeme pokračovať aj v na-
sledujúcom programovom ob-
dobí s novým projektom, kto-
rý bude prínosom pre oboch 
partnerov.

(sb, red)

Ľudia z Modry, 48. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rod-
nom meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým respon-
dentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Katarína Janáková (41) – 
galeristka

Nad kariérou v korporáciách vyhrala lás-
ka k umeniu. Katku priviedla do mno-
hých galérií, k zberateľstvu súčasného 
slovenského umenia a nakoniec k otvore-
niu vlastnej blu : gallery v Modre. „Moja 
galéria je zameraná na súčasnú sloven-
skú maľbu, vystavujem hlavne obrazy. 
Ale mám aj taký špeciálny koncept, zara-
dila som do výstav keramiku. Spolupra-
cujem napríklad s modranskou Majolikou 
– umelci, ktorí u mňa vystavujú, maľujú 
tradičné keramické produkty ich špeciál-
nym „contemporary“ štýlom. Modra bola 
odjakživa mestom keramiky a páči sa mi 
také to prepojenie starého s novým.“
Blu : gallery obmieňa predajné výsta-
vy každých päť až šesť týždňov, štan-
dardom sú vernisáže, komentované pre-
hliadky a finisáže v prítomnosti kurátora 
a autorov. Pre deti zo základných a stred-
ných škôl organizuje edukačné worksho-
py k výstavám, aby „navnímali“ umenie 
a vytvorili si k nemu vzťah. „Veľmi sa 
teším na zaujímavé umelecké projekty, 

teraz v júni otvárame kolektívnu výsta-
vu pre Francúzsky inštitút v Bratislave, 
ktorú by sme chceli presunúť do Paríža. 
Tiež ma oslovil kultúrny atašé Slovenské-
ho kultúrneho inštitútu v Jeruzaleme, aby 
som zostavila na jar 2023 jednu výstavu 
v izraeli. Mám z toho veľkú radosť.“
Umenie kultivuje spoločnosť, je otáz-
kou vkusu a osobného názoru, ale dá sa 
naučiť rozpoznať dobré umenie? „Ak si 
človek chce kultivovať vkus a porozumieť 
umeniu, je určite dobré chodiť po galéri-
ách a múzeách, vidieť veľa dobrého ume-
nia, doma a ideálne aj v zahraničí. Ľahšie 
potom rozoznáte kvalitu od nekvality.“ 
Pri investícii do umenia Katka odporúča 
vyhľadať profesionálnych galeristov, kto-
rí dokážu kvalifikovane poradiť. hodnot-
né umenie sa dnes už dá kúpiť za pár sto-
viek eur. Raz by rada vlastnila niečo od 
francúzskeho maliara henri de Toulouse 
Lautrec, ktorý ju ovplyvnil a nasmeroval 
jej život k umeniu. „Mojou obľúbenou 
maliarkou je aj Jana Farmanová, som 
tiež veľký fanúšik ženskej figurálnej maľ-
by. V osobnej zbierke mám diela hlavne 
od autoriek – Lucie Dovičákovej, Mar-
garéty Petržalovej, Andrei Bartošovej, 
Katky Walsh Janečkovej, Jarky Sabovej 
Džuppovej a ďalších. Som vďačná, že sa 
mi splnil sen a môžem pracovať v oblasti, 
ktorú mám rada.“ 
 Zuzana TICHÁ FO
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Malokarpatský festival vedy 
a techniky a Festival 4 Živlov Amavet 
Opäť po roku sa festival konal v Kultúrnom dome Mod-
ra. Je prehliadkou prác mladých vedátorov zo základ-
ných a stredných škôl a uskutočnil sa pod záštitou primá-
tora Modry Juraja Petrakoviča. Festival organizuje už po 
ôsmykrát Amavet klub 944 Impulz z Modry.

hodnotiaca komisia v zložení 
Jana Kučerová, Lucia Brindzo-
vá, Gabika Kukolová a Blanka 
Kostolanská, sledovala prezen-
tácie projektov. Prvé miesto si 
odniesla Barbora Mihalkovičo-
vá zo ZŠ Vajanského s projek-
tom Skúmanie mikroplastov. 
Celá hodnotiaca komisia bo-
la projektom nadšená. Druhé 
miesto vyhrala Alžbeta Ondro-
vá z Gymnázia K. Štúra v Mod-
re s projektom Fialka Africká. 
Projekt z oblasti biológie bol 
veľmi dobre prezentovaný, za-
znamenaný aj spracovaný. Tre-
tie miesto si vybojoval Matej 

Ďurian opäť zo ZŠ Vajanské-
ho s projektom Ručná nabíjač-
ka na mobil. Na štvrtom mieste 
sa umiestnil projekt 
Janka Tichomíra 
Vargu – Podmienky 
rastu plesne hlavič-
katej. Ďalším trom 
projektom boli ude-
lené ceny primáto-
ra: Vplyv zálievky 
na prosperitu rast-
lín – Leonard Oliver 
Kiner, Model Umelý 
dážď – Adam hun-
čaga, Vplyv farby 
svetla na fotosynté-

zu rastlín – Mia Lišková. Ďal-
ším dvom projektom boli ude-
lené ceny hodnotiacej komisie 
za projekty: Prečo sú vodné fil-
tre dôležité – Nela Kokošková 
a Meranie ph ovocia. Je kyslé 
ovocie naozaj kyslé? – Michae-
la Jančovičová. (tu si mala že 
cena primátora?)

ingrid Kuníková, vedúca Ama-
vet klubu 944 impulz: „Niekto-
rým projektom zúčastneným na 
festivale, odporučila hodnotiaca 
komisia dopracovať svoj zámer 
a získať tak možnosť prihlásiť 
sa na Festival 4 živlov alebo na 
Krajský festival vedy a techniky. 
Počas dňa sme mali vo veľkej sá-
le pripravený program Kúzelná 
fyzika, ktorý sledovali žiaci zo ZŠ 
Vajanského, ZŠ Ľ. Štúra aj štu-
denti z modranského gymnázia. 
Celý Malokarpatský festival vedy 

a techniky bol usku-
točnený vďaka finanč-
nej podpore mesta 
Modry a Asociácii pre 
mládež, vedu techni-
ku. Verím, že zvlád-
nutie nášho festivalu 
na regionálnej úrov-
ni je pre mladých ve-
dátorov dostatočnou 
motiváciou na ďalšie 
pokračovanie vo ve-
deckej činnosti“.

(red, ku)

Ďalšia súťaž vedátorov 
V piatok 3. júna sme sa dočkali veľkého celoslovenského Festi-
valu štyroch živlov – Amavet. Známa vedátorská súťaž je mlad-
ším súrodencom Festivalu vedy a techniky – Amavet a je určená 
pre žiakov základných škôl. Myšlienkou festivalu je ponúknuť 
žiakom hravú formu vedecko-technickej súťaže.

Aj tento rok sa poduja-
tie tešilo obrovskému 
záujmu zo strany ma-
lých vedátorov z celého 
Slovenska. Do súťaže sa 
zapojilo až 55 projek-
tov. hlavné myšlienky 
festivalu usporiadateľ 
potvrdil aj umiestnením 
súťaže do Zážitkového 
centra vedy – Aurelium. 
A tak mali všetci mož-
nosť nielen aktívne pre-
zentovať svoje vedecké 
projekty, ale aj bádať 
prostredníctvom hry.
Našu školu ZŠ Vajan-
ského 93 Modra v celo-
slovenskom kole súťa-
že reprezentovali víťazi 
Malokarpatského fes-
tivalu štyroch živlov: 
Barbora Mária Mihal-

kovičová – súťažila v kategórii 
Enviromentálne vedy so svo-
jim výskumom mikroplastov 
a Matej Ďurian zastupoval ško-
lu v kategórii Fyzika – elektro-
magnetizmus s vlastnoručne 
vyrobenou manuálnou nabíjač-
kou na mobil. Sme veľmi pyš-
ní, že sa obaja naši súťažiaci 

v obrovskej konkuren-
cii nestratili. Obaja sa 
tešili veľkému záujmu 
a pochvale zo strany 
13-člennej hodnotiacej 
komisie vedcov a pra-
covníkov zo všetkých 
oblastí vedeckého sve-
ta.
Na záver už len dodá-
me, že Zážitkové cen-
trum vedy – Aurelium 
sme si skutočne užili. 
Po náročnom dni sme 
sa vrátili s dobrým po-
citom, plní nových 
zážitkov, skúsenos-
tí a určite aj vedomos-
tí. Tešíme sa na budúci 
rok. 

Kristína FREYER 
LUKÁČOVÁ, 

učiteľka 

Prijmeme 
šikovnú pracovníčku 

na výdaj stravy 
vo firme v Modre. 

Práca na TPP 
aj dohodu. 

Informácie na:
t. č. 0911 280 575.
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Výstava Benátsky hrozen
V máji zasadli v partnerskom mes-
te Benátky nad Jizerou degustačné 
komisie k súťaži vín – Benátsky 
hrozen 2022, ktorý sa uskutočnil 
po dvoj ročnej prestávke. Súčas-
ťou súťaže bolo aj 51 vzoriek vín 
modranských vinárov. hodnote-
ných bolo 168 prihlásených čes-
kých, moravských a slovenských 
vzoriek vín. Slávnostné vyhlásenie 
víťazov sa konalo 11. júna na zá-
mockom nádvorí, kde bolo mož-
né vzorky súťažných vín aj ochut-
nať. Modranskí vinári si zo súťaže 
odniesli dve najvyššie ocenenia 
a to šampión ružových a šampión 
červených vín. Srdečne im gratu-
lujeme a želáme veľa úspechov 

v reprezentovaní nášho mesta. 
Víťazi 16. ročníka Benátskeho 
hrozna 2022: Šampión bielych vín: 
Rulandské biele – Fresh collection 
2021 – Víno hruška s.r.o. Blatnič-
ka; Šampión ružových vín: Caber-
net Sauvignon 2021 – Miroslav 
Dudo – VMD, Modra SR; Šam-
pión červených vín: hron 2020 
– Víno Kmeťo – Modra SR; Naj-
vyššie ohodnotené moravské víno: 
Dornfelder 2018 – Vít Sedláček, 
Vrbic; Najvyššie ohodnotené slo-
venské víno: Sauvignon 2021 – 
Repawinery, Šenkvice; Najvyšsšie 
ohodnotené české víno: Ryzlink 
rýnský 2015 – Školní statek Stře-
dočeského kraje, Mělník. (red)

Len STLAČENÝ odpad 
je dobrý odpad

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

Platí to hlavne pre kartónové krabice, plastové obaly, ale aj pre nápojové kartóny z mlieka či džúsov.

   Obal je pred vyhodením dôležité zošliapnuť.
   Stláčaním odpadu pomôžeme efektívnemu zberu. 
   So stlačeným odpadom sa ľahšie manipuluje.

   Nestlačený odpad zaberá veľa miesta a kontajner  
     či vrece sa oveľa skôr naplní. 
   Ďalší odpad sa už doň nezmestí. 
   Zberové spoločnosti zbytočne odvážajú vzduch.

www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

Pred: Po:

 Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
 Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá,  

plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.  
Napovie vám aj označenie na obale: 
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. 

 Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad  

občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia  
prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 Obal označený patrí do triedeného zberu.

BSK: Výstavba obchvatu napreduje
Nový cestný obchvat obcí Malokarpatska je jeden z najväčších do-
pravných projektov Bratislavského samosprávneho kraja. Prinesie 
zlepšenie dopravnej situácie v regióne, prispeje k zníženiu emisií 
a zlepší prepojenie územia so susedným Trnavským krajom. Prvá 
etapa sa už realizuje a to prepojením diaľničnej križovatky Tribla-
vina s cestou III/1059. Aktuálne sa realizujú zemné práce v okolí 
budúcej okružnej križovatky na ceste medzi Chorvátskym Gro-
bom a miestnou časťou Čierna Voda. 

Nový obchvat už na jeseň tohto 
roka spojí diaľničnú križovatku 
Triblavina s cestou iii/1059 medzi 
Chorvátskym Grobom a miest-
nou časťou čierna Voda. V me-
siaci máj boli ukončené práce na 
dvoch mostných objektoch reali-
zovaných v rámci stavby – ponad 
Dávidov kanál a Mlynský potok. 
Na hlavnom cestnom telese bo-
la urobená aktívna zóna násypu 
a začali sa práce na samotných 
konštrukčných vrstvách vozovky. 
V rámci archeologického výsku-
mu bol v stavebnej oblasti nájde-
ný objekt, ktorý bol identifikova-
ný ako archeologicky významný 
nález s potrebou vykonania de-

tailnejšieho výskumu. Aj napriek 
prebiehajúcemu archeologické-
mu prieskumu by mali byť sta-
vebné práce ukončené 
v plánovanom harmo-
nograme. Bratislavský 
samosprávny kraj už 
pripravuje ďalšie eta-
py výstavby obchva-
tu v smere na Pezinok 
a Modru. Aktuálne pre-
bieha spracovanie tech-
nickej štúdie trasovania 
v úseku Svätý Jur – Pe-
zinok – Modra – Dubo-
vá. V máji boli vykona-
né dopravné prieskumy 
a aktuálne prebieha 

spracovanie dopravno-inžinier-
skej štúdie, na základe ktorej bu-
dú určené parametre jednotlivých 
úsekov, ako aj križovatiek. Ná-
sledne bude spracovaná hluková 
a emisná štúdia, ktorá bude slú-
žiť ako podklad pre spracovanie 
zámeru na posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie. Ukonče-
nie spracovania technickej štúdie 
je plánované na koniec tretieho 
štvrťroka 2022, pričom následne 

začne proces posudzovania vply-
vov na životné prostredie.
„Už prvá etapa obchvatu význam-
ne pomôže najmä Chorvátske-
mu Grobu, Slovenskému Grobu 
či Vajnorom. Aby sme však pocí-
tili efekt celého projektu naplno, 
je potrebné postaviť celý obchvat. 
To je však taká veľká investícia, že 
bez externých zdrojov to nebude 
možné zrealizovať. Preto všetko 
naše úsilie v oblasti financovania 

sústreďujeme na eu-
rofondy,“ skonštato-
vala na kontrolnom 
dni na stavbe 16. júna 
podpredsedníčka BSK 
Alžbeta Ožvaldová.
Projekt výstavby prvej 
etapy je financovaný 
z integrovaného regi-
onálneho operačného 
programu, ktorý za-
strešuje Ministerstvo 
investícií, regionálne-
ho rozvoja a informati-
zácie SR. (bsk)
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Galavečer pre naj športovcov mesta
Vo štvrtok 26. mája sa konalo slávnostné oceňovanie v ob-
ľúbenej ankete Naj športovec roka 2021. Pozvanie na sláv-
nostný podvečer prijali všetci ocenení, v programe vystúpili 
mažoretky Laskonky a žiačky zo Základnej umeleckej školy 
v Modre. Absolútnym víťazom – najpopulárnejším športov-
com za rok 2021 sa v internetovom hlasovaní stali dorastenky 
a U16 z florbalového oddielu Športového klubu Modra pod 
vedením Petra Holekšiho. 

Druhá priečka patrí úspešnému 
športovcovi z SPC častá (silový 
trojboj) Kristiánovi Filipovi Ja-
kubcovi a pekné tretie miesto ob-
sadili šikovné Mažoretky Laskon-
ky zo Súkromného centra voľného 
času Modra.
Komisia školstva, mládeže a špor-
tu pri MsZ ocenila za celoživotný 
prínos k rozvoju a podpore športu 
v meste Modra in memoriam pána 
Milana hýlla st. 

Ďalej boli ocenení nasledovní 
športovci reprezentujúci Mod-
ru v týchto kategóriách: najlepší 
športovec senior: František Do-
lutovský (futbal), Tomáš Tschur 
(hádzaná), najlepšia športovkyňa 
senior: Andrea Verecká (volejbal), 
najlepší mládežnícky športovec: 
Denis Michael Kintler (futbal), 
Marko Jurkovič (hádzaná), naj-
lepší športový kolektív seniori: 
Družstvo mužov (hádzaná), naj-
lepší mládežnícky športový ko-

lektív: Družstvo starších žiakov 
(hádzaná), Družstvo Laskoniek 
(mažoretky), Družstvo žiakov 
U15 (futbal), Družstvo doraste-
niek a U16 (florbal), najlepší tré-
ner mládeže: Vladimír Lackovič 
(hádzaná), Ján Vislocký (futbal), 

najlepší Modran pôsobiaci mimo 
Modry: Laura Gavorníková (par-
kúrové jazdenie na koni), Jakub 
Kintler (volejbal), Kristián Fi-
lip Jakubec (silový trojboj), Mar-
tin Potisk (hádzaná), Dylan Bai-
ro (tenis). Mesto Modra ďakuje 
za sponzorskú pomoc partnerom 
Vincúr, Dedoles, Pekáreň harmó-
nia a Pekáreň častá. (jk)
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Naďalej spoločne pomáhame ukrajinským rodinám
V spolupráci s Lýceom Modra, ktoré poskytlo priestor 
v podbrání na Dolnej ulici, bola dobrovoľníkmi a mestom 
zorganizovaná zbierka a výdaj letného oblečenia pre rodiny 
z Ukrajiny, ale aj naše rodiny z Modry, ktoré sa ocitli v ne-
priaznivej sociálnej situácii. Za 5 dní sa občanmi darovaný 
letný šatník takmer vyprázdnil a veci našli svojich nových 
majiteľov. Ďakujeme za pomoc ochotným a šikovným dá-
mam z Ukrajiny Yulii, Tetiane a Albine.

Na MDD boli rodiny s deťmi 
pozvané do Lýcea na malé ob-
čerstvenie spojené s kreatívnym 
tvorením. Prišli ukrajinské de-
ti spolu so svojimi modranský-
mi kamarátmi, ktorých spoznali 
v materskej škole. Občerstvenie 
a kreatívne pomôcky boli zakú-

pené vďaka mnohým darcom 
z prostriedkov transparentného 
účtu „Mesto Modra – pomoc 
pre Ukrajinu,“ iban SK27 0900 
0000 0051 8829 8269.
Výdaj humanitárnej pomoci 
v dočasných skladových priesto-
rov v Kultúrnom centre Modra 

pravidelne využívali ukrajin-
ské rodiny aj naše rodiny, kde 
si podľa potreby vybrali hygie-
nické potreby, veci z darované-
ho oblečenia či spodnú bielizeň 
a obuv od spoločnosti Dedoles. 
Vďaka materiálnej zbierke sme 
mohli pomôcť rodine s bábät-
kom, ktorá potrebovala posteľnú 
bielizeň, cestovnú postieľku, va-
ničku, kočík a stoličku pre dieťa. 
„Máme ďalšie plány. Lýceum 
Modra plánuje pre UA komuni-
tu v Modre v blízkej dobe vytvo-
riť tzv. bezpečnú zónu na stre-
távanie sa, zdieľanie radostí 
i starostí, vzájomnú inšpiráciu 

a podporu. Poďakovanie patrí 
všetkým ľuďom, ktorí pomohli 
akokoľvek, či už finančne, ma-
teriálne, organizačne i osobne 
tým, že s rodinami trávili čas, 
aby aspoň nachvíľu prišli na 
iné myšlienky. Osobitne ďaku-
jeme kolegom z mestského úra-
du, ktorí pomáhajú popri svojej 
bežnej pracovnej agende a nao-
zaj často aj vo svojom voľnom 
čase. Tiež všetkým podnikate-
ľom, občianskym aktivistom, 
dobrovoľníkom“, uviedla Beata 
Töröková, za koordinátorov po-
moci pre ukrajinské rodiny. 

(bt, red)



10

Valašsko nás nadchlo 

Po viac ako ročnej prestávke 
sme sa mohli konečne vybrať na 
výlet. Modranskí seniori navští-
vili Valašské múzeum v prírode 
v Rožnove pod Radhoštěm.
V skorých ranných hodinách 11. 
mája sme odštartovali z Modry. 
Prvá zastávka bola v Zamarov-
ciach, kde sme pri kávičke ob-
divovali Trenčiansky hrad. Cesta 
pokračovala smerom na horné 
Srnie, niekdajší hraničný pre-
chod. Ďalej nás viedla kľukatá 
cesta smerom na Vsetín a Valaš-
ské Klobouky. Je to malebný, no 
drsný kraj plný ovocných stro-
mov, hlavne „švestek“ (sliviek) 
a jabloní, pekných murovaných 
domov, ale aj pôvodných dreve-
ných domčekov.
Vo Valašskom múzeu nás už 
očakávali. Je to najstaršie mú-
zeum v prírode v strednej Euró-

pe, ktoré bolo založené v r. 1925. 
V rámci prehliadky sme si pre-
zreli Mlynskú dolinu a Dreve-
né mestečko. Obdivovali sme 
kováčsku vyhňu, lisovňu oleja, 
mlyn, valchu aj pílu, kde je hlav-
nou hnacou silou predovšetkým 
voda, ľudská energia a um. Z vy-
svetlenia sprievodcu sme sa do-
zvedeli, že pomocou valchy sa 
menilo utkané plátno na súkno. 
Túto zmenu vykonali údery dre-
veného obrovského „kladiva“ na 
plátno.
Tečúca voda mala vtedy výni-
močné postavenie. Na všetkých 
zariadeniach, ktoré sme vide-
li, sa spracovávali plodiny, kto-
ré sa dopestovali v tomto kraji. 
Technické zariadenia v Mlyn-
skej doline sú aj podnes funkč-
né. V Drevenom mestečku sme 
si prezreli drevené domy tzv. 

roubenky. Mnohé sem boli pre-
vezené z Rožnovského námestia, 
alebo z iných miest a dedín. Náv-
števou sme si na chvíľu pripo-
menuli bežné aj slávnostné chví-
le života predošlých generácii. 
Zaujímavý bol meštiansky dom, 
Rožnovská radnica, ktorá stojí 
v centre mestečka, ale aj drevený 
kostol sv. Anny. Prekvapením bol 
pre nás cintorín pri kostole – Va-
lašský Slavín. Je tu pochovaných 
viacero významných osobností, 
niektorých si aj my pamätáme. 
Napr. olympijský víťaz v skoku na 
lyžiach Jiří Raška, Emil Zátopek 
– beh a jeho manželka Dana Zá-
topková – hod oštepom, Ludvik 
Daněk – diskár, všetko olympij-
skí víťazi. Areál Dreveného mes-
tečka je najnavštevovanejšou čas-
ťou Valašského múzea v prírode. 
Každoročne sa tu konajú slávnos-
ti a kultúrne podujatia zamerané 
na prezentáciu folklóru, zvykov 
a tradícií, vrátane ochutnania tra-
dičných jedál valašskej kuchyne.

Poobede sme si podrobnej-
šie poobzerali exponáty múzea 
v prírode, niektorí sa vydali za 
kávičkou či na prehliadku ná-
mestia. Tí zdatnejší vystúpili na 
Jurkovičovu rozhľadňu. Aj pre 
nás Modranov známy slovenský 
architekt Dušan Jurkovič zane-
chal v tomto kraji hlbokú stopu. 
Nazývali ho tu básnikom dre-
va. Podieľal sa na výstavbe toh-
to areálu, podľa jeho projektov 
bolo vystavané neďaleké horské 
centrum „Pustevny“. Ešte pred-
tým, v roku 1896, naprojektoval 
pre Turistický spolek vo Valaš-
ském Meziříčí rozhľadňu, ktorá 
bola podľa týchto projektov vy-
budovaná v blízkosti múzea až 
v roku 2011.
Prežili sme zaujímavý a príjem-
ný deň. Naše poďakovanie patrí 
predsedovi Mestskej organizácie 
JDS v Modre a členom výboru, 
ktorí výlet zorganizovali.

Veronika GAVORNÍKOVÁ, 
JDS Modra 

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

Pozor: v lete je zvýšené riziko požiarov
Opäť je tu čas prázdnin, dovoleniek, obdobie teplého suché-
ho počasia. Toto obdobie je vždy spojené s prácami na po-
liach, ale i s obavami hasičov z rozsiahlych požiarov. Ľudia 
čoraz častejšie túžia po tichu a pokoji. Podnikajú výlety do 
prírody, turistiku, prechádzky a iné voľnočasové aktivity. 
Všetci dobre poznáme výrok: „oheň je dobrý sluha, ale zlý 
pán“. Z malého ohníka sa razom môže stať nezastaviteľný 
živel, spôsobujúci obrovské škody. Hasiči upozorňujú, že je 
zakázané v lese fajčiť alebo používať otvorený oheň.

Práve v tomto období príroda 
ukazuje svoje čaro, kedy do-
zrieva obilie a plodiny. Poľ-
nohospodári využívajú na ich 
zber a spracovanie nielen ľud-

skú, ale čoraz častejšie technic-
kú silu. Všetky stroje sa musia 
udržiavať v určenom technic-
kom stave, aby neboli príčinou 
vzniku požiaru napríklad pri 

žatevných prácach. Je potreb-
né si uvedomiť, že ochrana úro-
dy pred požiarmi sa týka všet-
kých nás. Preto by sme mali byť 
v tomto období mimoriadne 
opatrní a ostražití. Na zvýšené 
požiarne nebezpečenstvo treba 
upozorniť aj deti. Tie sa počas 
prázdnin často pohybujú v blíz-
kosti polí, stohov a lúk bez do-
zoru dospelích. častokrát sa 
pritom ich konanie stáva príči-
nou vzniku požiaru a následne 
sa oni sami môžu stať obeťou 
svojho konania. V snahe rých-

leho uhasenia požiaru dochádza 
k ujme na ich zdraví. V horšom 
scenári aj k úmrtiu následkom 
popálenín alebo udusenia.
Nezabúdajme, že v tomto let-
nom období je potrebné sprá-
vať sa mimoriadne zodpoved-
ne voči svojmu okoliu. či už 
sa človek nachádza v lese, na 
poliach alebo lúkach, je dô-
ležité uvedomiť si dôsledky 
svojho konania. 

(red, zdroj: kolektív 
požiarnej prevencie 

OR HaZZ v Pezinku)
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Spomienka na prof. MUDr. Janku Jakubíkovú, CSc.
Pani prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc. sa narodila 24. 6. 1952 
v Modre. Pochádzala z viacdetnej rodiny harmonického manžel-
ského doc.Ing. Jána Farkaša, CSc. a Anny Farkašovej, rod. Fri-
čovej. Idylické a na podnety bohaté detstvo strávila v Modre. Jej 
otec bol úspešným riadiacim pracovníkom, vysokoškolským uči-
teľom, vedcom, pričom jej mamička mu pritom celý život aktív-
ne pomáhala a spolu vytvorili pre deti príjemné rodinné zázemie. 

Jej profesijný život sa niesol pria-
močiaro v duchu neutíchajúceho 
záujmu o problematiku detskej 
otorinolaryngológie. Štúdium 
na Lekárskej fakulte Univerzi-
ty Komenského ukončila v roku 
1976 a následne sa zamestnala 
na klinike detskej oto-
rinolaryngológie tej-
to ustanovizne. V ro-
ku 1982 obhájila titul 
kandidátky lekárskych 
vied, v roku 1992 ha-
bilitovala a získa-
la titul docentky na 
Karlovej Univerzite 
v Prahe. V roku 1997 
bola inaugurovaná za 
profesorku v odbore 
otorinolaryngológia. 
Aktívne publikova-
la a prednášala doma 

i v zahraničí, vydala alebo bola 
spolautorkou siedmich odbor-
ných monografií. Zúčastnila sa 
viacerých študijných pobytov 
v zahraničí (Praha, Drážďany, 
Stanford, San Diego, Paríž, Pécs). 
Bola členkou výkonného výboru 

ESPO (Európskej spoločnosti pre 
detskú otorinolaryngológiu), dlhé 
roky bola predsedkyňou Sekcie 
detskej otorinolaryngológie SSO 
SLS. K vedeckej práci podne-
covala aj študentov lekárskej fa-
kulty a mladých lekárov Detskej 
otorinolaryngologickej kliniky 
LF UK a DFNsP, na ktorej bola 
prednostkou od roku 1997 do ro-
ku 2012.
Jej povaha sa vyznačovala pria-
močiarosťou, optimizmom, 
schopnosťou prekonávať na po-
hľad neprekonateľné prekážky, 

otvorenosťou a praj-
nosťou. Dochvíľnosť 
označovaná za vlast-
nosť kráľov jej bola 
vlastná. Jej publiká-
cie a monografie sa 
vyznačujú stručným 
a jasným odborným 
jazykom, prenikala 
k podstate problému, 
bola schopná sledo-
vať odborné témy 
dlhodobo a vydať 
o nich relevantné sve-
dectvo. Zachovala si 

vzťah aj k rodnému mestu Modre, 
kam sa neustále vracala navštevu-
júc rodičovský dom a kde chcela 
stráviť zaslúžený dôchodok. K to-
muto žiaľ pre náhle komplikácie 
zdravotných ťažkostí nedošlo. 
Boli sme osobnými priateľkami, 
nikdy sa nesťažovala na žiadny 
problém, ktorý jej život postavil 
do cesty, bola plná plánov. Takto 
si ju nesiem v pamäti dodnes a jej 
neočakávaný odchod všetkých 
zaskočil. Jej odkaz bol jedným 
z dôvodov, pre ktoré som sa sta-
la prednostkou Detskej otorino-
laryngologickej kliniky LF UK 
a NúDCh v Bratislave a na jej 
počesť som založila tradíciu Ja-
kubíkovej dňa, na ktorom pre-
zentujeme každoročne zaujímavé 
kazuistiky z detskej otorinolary-
ngológie. Pri borovici stojacej 
v parčíku pred nemocnicou sme 
odhalili pamätnú tabuľku Boro-
vica profesorky Jakubíkovej. 
česť Tvojej pamiatke, Janka!

MUDr. Irina GOLJERO-
VÁ, CSc., MPH, prednostka 
DORLK LF UK a NÚDCH 

v Bratislave

Pestrý život obyvateľov Meremy
Prijímatelia sociálnej služby žijúci v Domove sociálnych slu-
žieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre sa 
opäť zapájajú do kultúrno-spoločenského diania a s radosťou 
si vychutnávajú rôznorodé aktivity.

Piatok 13. mája sa v Mereme 
niesol v duchu plného pracov-
ného nasadenia. V rámci firem-
ného dobrovoľníckeho progra-
mu nám podali pomocnú ruku 
šiesti zamestnanci spoločnosti 
hewlett – Packard Slovakia. Od 
rána sa v kotli varil guláš, príjem-
náhudba a dobrá nálada všetkým 
dodávala chuť do práce. Aktivity 
sme zamerali na zveľadenie ex-
teriéru, zrenovovali sme drevené 
lavičky a vyčistili bazén, ktorý je 
pripravený na leto. Sme šťastní, 
že sme mohli spoznať milých ľu-
dí a nadviazať nové priateľstvá.
Benefičné podujatie Chyťme 
sa za ruky, ktoré sa uskutočnilo 
29. mája v Galante už tradične 

patrí k obľúbeným akciám na-
šich klientov. Pre osoby s men-
tálnym postihnutím ho kaž-
doročne organizuje OZ Milan 

Štefánik a OZ Návrat do života 
s podporou Mesta Galanta. Fes-
tivalu a s ním spojených rôzno-
rodých sprievodných aktivít sa 
za naše zariadenie zúčastnilo 16 
klientov v sprievode zamestnan-
cov. Svoju vďaku sme vyjadri-
li obdarovaním protagonistov 
výrobkami z našej keramickej, 

drotárskej a kreatívnej dielne. 
V priestoroch Kongresovej sály 
Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR sa 1. 
júna konala Národná prezentácia 
diel hendikepovaných umelcov 
SR 2022. DSS a ZPB Merema 
na tomto veľkolepom podujatí 
reprezentovali klienti, páni Jo-
zef Novák a Michal Baláž. Pod 
vedením fundovaných zamest-
nancov, pred zrakmi pozvaných 
hostí z diplomatického zboru 
SR, prezentovali svoje umelec-
ké artefakty, keramickú figurálnu 
tvorbu a ukážky drotárskej zruč-
nosti. Túto celoslovenskú pre-
hliadku zorganizovala Slovenská 
agentúra na podporu zdravotne 
postihnutých občanov pod vede-
ním Arpáda Beníka, ktorý s Me-
remou aktívne spolupracuje už 
druhý rok.
Ďakujeme všetkým našim sym-
patizantom za nezištnú pomoc 
a obohatenie nášho života.

Milada BARČÍKOVÁ
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Rok 2021 z pohľadu mestskej polície 
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili Správu o čin-
nosti Mestskej polície Modra za rok 2021, predloženú ná-
čelníkom Stanislavom Strakom. 

Rok 2021, ktorý sa niesol v du-
chu pandémie Covid-19, preve-
ril schopnosť útvaru MsP Mod-
ra flexibilne reagovať na vznik 
krízových situácií. Stanislav 
Straka: „V oblasti riadenia ľud-
ských zdrojov bola venovaná 
zvýšená pozornosť ochrane prí-
slušníkov MsP, z dôvodu ich ne-
nahraditeľnosti pri plnení úloh 
v tzv. prvej línii. Je nutné dodať, 
že príslušníci mestskej polície sa 
výrazne podieľali pri riešení krí-
zovej situácie a v prípade akút-
nej potreby, ktorá bola v roku 

2020 –2021 značná, boli výraz-
nou pomocou nielen pre mesto, 
ale aj pre ostatné subjekty verej-
nej a štátnej správy. Preverenie 
útvaru v schopnosti pracovať 
v krízovom režime je zásadná 
pre jej vedenie“. 
Mestská polícia pôsobí pri 
ochrane verejného poriadku, 
spolupôsobí pri ochrane osôb, 
ich života a zdravia, tak isto pri 
ochrane majetku. Medzi Poli-
cajným zborom SR a MsP musí 
byť vzťah vzájomnej spoluprá-
ce a pomoci. Z údajov za obdo-

bie 1. 1. – 31. 12. 2021 vyplýva, 
že v hodnotenom roku nebo-
li podané na príslušníkov MsP 
žiadne sťažnosti. Počas zákro-
kov boli použité donucovacie 
prostriedky celkovo 697x, ne-
bola zranená žiadna osoba. Ne-
bol zaznamenaný žiadny útok 
ani zranenie mestského poli-
cajta, nebola použitá služob-
ná zbraň. Obmedzenie osobnej 
slobody si vyžiadali iba dva prí-
pady. MsP sa vďaka spolupráci 
s občanmi podarilo nájsť jednu 
osobu v pátraní. V hodnotenom 
období riešili mestskí policajti 
celkovo 1855 udalostí. Na úze-
mí Modry sa stalo v roku 2021 
52 trestných činov, o 9 menej 

než v roku 2020. Vedie ma-
jetková trestná činnosť (26x). 
V minulom roku nebol zazna-
menaný zvýšený počet túlavých 
a zabehnutých zvierat, 117 psov 
si prevzali majitelia a v jednom 
prípade bolo zviera umiestnené 
v útulku organizácie Sloboda 
zvierat Bratislava, s ktorou má 
mesto uzatvorená zmluvnú spo-
luprácu. 
„Z pohľadu Mestskej Polície 
môžeme skonštatovať, že mesto 
Modra je bezpečným miestom 
pre život. V prípade akejkoľ-
vek núdze je tu mestská polícia 
občanom k dispozícii, prípra-
vená pomôcť alebo poradiť. Aj 
na tomto mieste rád zopakujem 
naše známe telefónne čísla: 159 
alebo 0911 436 752“, uzatvára 
S. Straka. (red)

Opakovanie – matka múdrosti alebo 
znova o zodpovednosti majiteľov psov
Túlavé zvieratá. Takto pred rokom sme sa venovali na strán-
kach MZ rovnakej téme. Rok pred ním taktiež. Zabehnutí psí-
ci sú aj v posledných mesiacoch v Modre problémom. Niektorí 
majitelia sú spokojní s akýmsi samovenčením. Avšak zodpo-
vednosť za to, čo sa stane psovi alebo čo pes zapríčiní svojim 
konaním počas potuliek, nesie vždy jeho majiteľ. 

Kto sa rozhodne mať psa, musí sa 
o svoje zviera vedieť plnohodnot-
ne postarať, poskytnúť mu náleži-
tú starostlivosť, stravu, ošetrenie 
a chovný priestor. Riadne zabez-
pečenému psovi by sa nemalo 
stať, že majiteľovi ujde. Prípadov 
útoku psa na iného psa alebo na 
človeka mesto eviduje priemerne 

6–8 ročne. častými a opakova-
nými bývajú aj napadnutia iného 
zvieraťa psom v extraviláne mesta 
alebo v lese. Okrem rušenia novo-
narodených mláďat s ich matkami, 
poľovníci často zaznamenávajú 
prípady zmrzačenia vysokej zve-
ri, ktorá takto ranená trpí v úkry-
te. Nehovoriac aj o ekonomických 

stratách. Podnety na mestskom 
úrade ohľadne psov sú evidova-
né vo dvoch formách. Jednou sú 
sťažnosti na obťažovanie psami 
(štekot, exkrementy). Druhou je 
priestupková agenda (uhryznutie 
človeka, uhryznutie psa, vodenie 
psa bez vôdzky). Zákon aj naria-
denie mesta hovoria jasne: žiaden 
pes nesmie byť na verejnosti bez 
vôdzky a svojho majiteľa či člove-
ka, ktorý ho vedie. Zabehnutie psa 
sa s majiteľom rieši napomenutím 
alebo blokovou pokutu. 
Podmienky držania psov upravuje 
Zákon č. 282/2002 Z.z., novelizo-

vaný k 1. 1. 2017. V paragrafe 4 
je presne vymedzené vodenie psa, 
kde okrem iného odsek 3 hovorí, 
že za psa vždy zodpovedá jeho dr-
žiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie, 
či vykonáva nad ním dohľad. Pod-
robnosti o vodení psov si každá 
obec ustanovuje všeobecne záväz-
ným nariadením. V Modre je to 
VZN č. 7/2002 o niektorých pod-
mienkach držania psov. V § 5, od-
sek 3, písm. a) sa zakazuje voľný 
pohyb psov bez vôdzky v celom 
katastrálnom území mesta Modry 
s výnimkou miest nachádzajúcich 
sa na ohradenom pozemku alebo 
priestoroch psích kútikov a taktiež 
sa zakazuje opustenie psa na ve-
rejnom priestranstve bez uviaza-
nia (napríklad pred obchodom).
 (jk)

Kampaň nezabudni na mňa v aute
Každoročne sa s príchodom 
letných horúčav stretávame 
s prípadmi, kedy vodiči svojou 
nepozornosťou a vplyvom hek-
tického spôsobu života zabú-
dajú v uzamknutých vozidlách 
svoje deti alebo domácich mi-
láčikov. Polícia SR upozorňuje 
na takúto nedbanlivosť.
V prípade ponechania dieťa-
ťa v aute môže ísť o trestný 

čin opustenia dieťaťa, ktoré 
si nevie pomôcť samo. Ďalej 
môže osoba čeliť aj obvineniu 
z ublíženia na zdraví či v kraj-
nom prípade z usmrtenia, ak 
takéto konanie viedlo k po-
škodeniu zdravia či k smrti 
dieťaťa.
Ponechanie zvieraťa v rozho-
rúčenom aute sa môže riešiť 
v rovine priestupku vo vete-

rinárnej oblasti, za určitých 
okolností môže mať skutok aj 
trestnoprávnu dohru v podobe 
trestného činu týrania zvierat.
Buďme preto obozretní a vší-
maví voči svojmu okoliu. Ak 
spozorujeme dieťa alebo zvie-
ra v uzamknutom aute bez vo-
diča na parkovisku napríklad 
pred nákupným centrom, tak 
ak to situácia dovoľuje, treba 

bezodkladne upovedomiť ma-
jiteľa vozidla - vyhlásiť jeho 
meno alebo štátnu poznávaciu 
značku auta v nákupnom cen-
tre cez informačný stánok ale-
bo cez súkromnú bezpečnost-
nú službu. V opačnom prípade 
polícia Slovenskej republiky 
odporúča ihneď kontaktovať 
záchranné zložky - políciu, 
hasičov alebo linku 112, kde 
bude okamžite ponúknutá po-
moc a rady ako postupovať.
 (red, PZ SR)
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Mestská polícia má 30 rokov
„Všetci spoločne tvoríme bezpečné mesto“ – náčelník MsP Modra Stanislav Straka 
Príbeh Mestskej polície v Modre sa začal písať pred rokom 
1992. Nepretržite tu funguje 30 rokov. Pri príležitosti tohto 
významného míľnika boli mestom Modra ocenení bývali ná-
čelníci a hlavní velitelia modranskej mestskej polície. Sláv-
nostného stretnutia sa zúčastnili aj súčasní príslušníci MsP 
spolu s kolegami zo štátnej polície. Spolupráca oboch polícii 
je dôležitá a rovnako trvá už 30 rokov. 

Mestskí policajti v Modre pra-
cujú v dvojčlenných hliadkach. 
často sú prvým kontaktom pre 
občanov v prípade núdze. Denne 
sú medzi nami, dohliadajú na ve-
rejný poriadok, riešia oznámenia 
a priestupky, ochraňujú majetok 
aj zdravie obyvateľov, pomáhajú 

pri organizácii podujatí a vykoná-
vajú mnoho ďalších činností. Ná-
čelník Stanislav Straka, zástup-
ca Vladimír Pukančík, Michaela 
Snohová, Pavol Stankanič, Mi-
roslav Rovenský, Miroslav Šebo, 
Mário čontoš, Rastislav Bartošo-
vič, Ján Lederleitner, Michal Ar-

vay a ivan Kolárik aktuálne tvoria 
útvar MsP Modra. ich vrchným 
veliteľom je zo zákona primátor – 
Juraj Petrakovič. 
Za dlhoročný prínos a prácu pri 
zabezpečovaní verejného po-
riadku, ochrane životov, zdravia 
a majetku boli ocenení bývali pri-
mátori a zároveň vrchní velitelia 
MsP Martin Smolenický, Vladi-
mír Medlen, Peter Majtán, hana 
hlubocká a Juraj Petrakovič.
Ďalej bolo ocenenie mesta udele-
né bývalým náčelníkom Štefano-
vi Farkašovi, Svetoslavovi Peško-
vi, Karolovi Batkemu, Dušanovi 
Pavlíkovi, Svatoplukovi Škápí-
kovi, ako aj zástupcom PZ SR 
v Modre a Pezinku Pavlovi Jura-
novi, Pavlovi Vydrovi, Michalo-
vi Peniakovi a Martinovi Šveco-
vi. Za svoju príkladnú pracovnú 
činnosť ocenenie získali i všetci 
súčasní príslušníci MsP a vicepri-
mátor Marián Gavorník. 
„Dôležitosť plnenia základnej 
úlohy mestskej polície – ochra-
na života, zdravia a majetku ob-
čanov bola pre nás vždy prvora-
dou. Ak zachrániš čo i len jeden 
život, akoby si zachránil celý svet, 

hovorí jedno židovské príslovie. 
Mestská polícia počas 30. rokov 
svojej existencie, pri mimoriad-
nych udalostiach, zachránila nie-
koľko ľudských životov a ochráni-
la zdravie mnohých občanov. Za 
veľmi kľúčovú považujem aj spo-
luprácu s inými orgánmi na úse-

ku prevencie, ktorá prináša svo-
je pozitíva v podobe znižovania 
protiprávnych deliktov a zvyšo-
vania právnej informovanosti ve-
rejnosti, najmä chránených osôb 
a skupín obyvateľstva, ako sú deti 
a seniori, na ktorých samozrejme 
upriamujeme pozornosť“, pove-
dal Stanislav Straka, súčasný ná-
čelník, ktorý pôsobí v modranskej 
polícii už viac než 16 rokov. 
Pracovné podmienky mestských 
policajtov neboli v minulosti vždy 
ideálne a mnohokrát si MsP hľa-
dala v rámci Modry svoje miesto. 
Dnes funguje v plnom stave 11 
zamestnancov a aj vďaka podpore 
mesta a poslaneckého zboru plní 
svedomite svoje úlohy a občania 
sa v prípade problému môžu vždy 
spoľahnúť na pomoc mestskej po-
lície.
„Som hrdý na to, že som jej sú-
časťou 16 rokov a jej formovanie 
a fungovanie som mohol v určitej 
fáze vývoja, spolu s kolegami, do 
dnešnej podoby ovplyvniť. Každá 
odborná činnosť a funkcia v na-
šom útvare je dôležitá a prepo-
jená s inými funkciami kolegov. 
Spoluprácu a dobré vzťahy s ob-

vodným oddelením PZ SR v Mod-
re a okresným riaditeľstvom PZ 
v Pezinku, ako našimi partnermi 
pri zabezpečovaní verejného po-
riadku, kultúrnych akcií, riešení 
dopravných situácií a pomoc zo 
strany PZ pri objasňovaní krimi-
nality, považujem za veľmi dôle-
žité. Práve takto všetci spoločne 
tvoríme bezpečné mesto“, dodáva 
S. Straka. 
V súčasnosti sa vďaka zriaďova-
teľovi mestu Modre a podpore 
mestských poslancov darí mest-
skej polícii pokračovať v moder-
nizácii útvaru a v presadzovaní 
vízií do budúcna. Ako vysvetľuje 
náčelník, všetko je to zásluha ce-
lého kolektívu, podpory a výbor-
nej spolupráce. Nezabúda ani na 
svojich predchodcov, ktorí svojou 
prácou zanechali v MsP nezma-
zateľnú stopu. Vzhľadom na nut-
nosť napredovania a schopnosti 
byť plne k dispozícii obyvateľom 
je potrebné neustále vzdelávanie 
sa, výcvik a sledovanie bezpeč-
nostných trendov. „Pripravenosť 
útvaru na zvládanie krízových aj 
nebezpečných situácií je pre mňa 
ako náčelníka zásadná. Prajem 
našej mestskej polícii veľa ener-
gie, optimizmus, chuti prinášať 
pozitívne a nové veci, byť súdrž-
nou a zocelenou jednotkou. Svoj-
im kolegom prajem predovšetkým 
pokoj, rozvahu zvládať náročné 
situácie, ochotu a trpezlivosť pri 
pomoci občanom. Aby sa vždy 
vrátili zo služby k svojim rodi-
nám v plnom zdraví. Úprimné po-
ďakovanie za zodpovednú prácu 
preto smerujem aj vašim blízkym 
a priateľom za ich pochopenie, 
podporu a toleranciu pri časovej 
náročnosti nášho povolania“.
 (jk)
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Novinky v Otvorených viechach
Malokarpatské viechy sú otvorené každý piatok a sobotu až do 
konca augusta. Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé 
Karpaty sa ich rozhodla zatraktívniť dvoma novinkami.

Milovníci vína môžu navští-
viť Otvorené viechy aj v rám-
ci teambuildingu. „Viechy ma-
jú skvelú atmosféru a teraz do 
nich firmy môžu zobrať aj svo-
jich zamestnancov. Stačí si vy-
brať vinára a termín na www.
otvorene-viechy.sk. My sa už 
postaráme o dopravu aj uby-

tovanie, prípadne ďalšie indi-
viduálne požiadavky,“ vysvet-
ľuje Zuzana Tichá, riaditeľka 
OOCR Malé Karpaty, ktorej 
členom je aj mesto Modra. 
Druhou novinkou je možnosť 
darovať lístok do viech svojim 
kamarátom a známym. „V po-
nuke máme tri darčekové po-

ukazy v hodnote 15 eur pre 
jednu osobu, 30 eur pre pár 
a 45 eur pre tri osoby. Každý 
poukaz má iný vizuál a obda-
rovaný ho dostane priamo do 
e-mailu aj s venovaním. Vie-
chu a termín ochutnávky si už 
vyberie sám.“
Milovníci vína si môžu celko-
vo v rámci Otvorených viech 
vybrať z ponuky 26 vinárstiev 
vo Sv. Jure, Pezinku, Mod-
re, Vinosadoch, Šenkviciach 

a Limbachu. Každá viecha za-
čína o 18.00 a končí o 21.00 
hodine. Za tento čas môžu náv-
števníci ochutnať šesť druhov 
vín, podebatovať s vinárom, 
pohostiť sa, navštíviť pivnicu 
a výrobné priestory vo vinár-
stve. Niektoré viechy otvára-
jú vinári priamo v pivnici, iní 
v podbrání vinohradníckeho 
domu, ďalší v záhrade či vo vi-
nici.
Projekt Otvorené viechy je rea-
lizovaný s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstav-
by SR. (red, OOCR) 

O vinároch v aleji
Zastavte sa počas prechádzky v Lipovej aleji na Dolnej uli-
ci a spoznajte príbehy malokarpatských vinárov v rámci inte-
raktívnej výstavy Z malokarpatskej pôdy. Cez QR kódy vám 
vinári ukážu svoje vinice a pivnice, dozviete sa veľa informácií 
o pestovaní viniča, starostlivosti o vinohrad a o výrobe vína. 

Každý panel reprezentuje jed-
no vinárstvo a jednu činnosť 
počas vinohradnícko-vinár-
skeho roka od rezu cez via-
zanie viniča, kontrolu a fil-
tráciu vína, výsadbu, postrek, 
okopávanie, zastrkovanie 
letorastov, redukciu úrody, 
zber a lisovanie hrozna, stá-
čanie vína až po ochutnávku. 
V dvoch častiach sa dozviete 
všetko aj o výrobe šumivých 
vín. Po interiérových inštalá-

ciách v bratislavskej Tržnici 
Nivy a v Pezinskom kultúr-
nom centre našla výstava au-
tora Mareka Dvořáka svoj no-
vý domov v exteriéri v Modre. 
„Touto putovnou výstavou 
chceme predstaviť lokálne vi-
nárstva a ukázať ľuďom, koľ-
ko driny sa skrýva za jednou 
fľašou dobrého vína. Dúfame, 
že edukácia im pomôže pri 
rozhodovaní a pri kúpe vína 
uprednostnia naše vinárstva 

pred zahraničnými,“ hovorí 
Zuzana Tichá, riaditeľka OO 
CR Malé Karpaty.
Výstavu pripravila OOCR Malé 
Karpaty v spolupráci s Bratisla-
va region tourism a s finančnou 
podporou Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republi-
ky. Poďakovanie patrí aj part-
nerom – mestu Modra a mod-
ranskej spoločnosti Knott. 
inštaláciu v Lipovej aleji si mô-
žete pozrieť do konca leta.

(red, OO CR)

Vinári v chotári vás uvítajú v Sebreckej doline 
Združenie Víno z Modry pozýva na stretnutie s vinármi v chotári, 
ktoré sa bude konať v sobotu 2. júla od 11.00 do 22.00 – „lebo víno 
sa rodí vo vinici!“ Jedenásť členov združenia prinesie to najlepšie 
zo svojich pivníc, aby ste mohli koštovať, pritom sa zabaviť a aj 
oddýchnuť si v prírode Pod Gaštankou v Sebreckej doline.

Okrem dobrého vína tu nájdete 
aj chutné streetfoodové jedlo, 
kávu, limonády a vidiecke kolá-
če. Vinári v chotári zabavia celú 
rodinu. Pod Gaštanku zavíta pán 
hoblina s divadlom pod hríbi-
kom aj detská kapela Pánko. Ne-
budú chýbať historické trakto-
ry, ale aj súčasná vinohradnícka 
technika. V Sebreckej doline sa 

zabavia aj tí, čo radi tvoria a bu-
de aj maľovanie na tvár. Novin-
kou je foto ateliér Počkaj chvíľa 
photography. Pripravené budú 
oddychové a piknikové záku-
tia, hojdacie siete, sedacie vaky 
a deky. O pohodovú atmosfé-
ru sa postarajú aj DJ Kinet, DJ 
Thomas Tracy a DJ Rheinfox.

(red, zz)
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0911999 784
zvesti@kcmodra.skZVESTI INZERCIA

Tichá spomienka
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život 
a všetkých nás. Odišla si navždy, túžila si žiť, ale 
osud to tak zariadil, že musela si nás tak nečakane 
opustiť. hoci si odišla a niet ťa medzi nami, v na-
šich srdciach zostaneš stále s nami. S láskou a vďa-
kou si pripomíname 24. 6. 2022 deň nedožitých 70. narodenín prof. 
MUDr. Janky Jakubíkovej CSc., rod. Farkašovej. Spomína manžel, 
syn a sestry s rodinami.

Spomienka
čas plynie, spomienky zostávajú. Aj keď nie si 
medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami. 
Dňa 15. júna 2022 uplynul rok, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel a otec Ján Somorovský. 
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu pro-

sím tichú spomienku. S láskou v srdci spomína manželka Anna 
a dcéra Monika.

Tichá spomienka
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána 
spomienok ostala otvorená. Ten kto Ťa poznal spo-
menie si, ten kto Ťa mal rád nikdy nezabudne. Dňa 
24. 7. uplynú 3 roky čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, dedko a pradedko Jozef Gaš-
parík. S láskou navždy spomína smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 16. 5. 2022 uplynulo 40 rokov čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, brat, švagor, dedko, pra-
dedko a priateľ Jozef Kľúčik. S láskou a úctou spo-
mína smútiaca rodina.

Spomienka
S bolesťou v srdci si 18. júna 2022 pripomíname 
desiaty rok, čo nás navždy opustil náš drahý otec-
ko, dedko, pradedko, svokor a brat Milan Podhrad-
ský. Spomíname s láskou, úctou na jehov život, 
ktorý bol naplnený lásku, obetavosťou a starostli-

vosťou o nás. Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami s láskou, vďač-
nosťou a úctou spomínajú na nášho drahého otecka. Deti Milan 
a Jana s rodinami.

Spomienka
Dňa 29. 6. 2022 uplynie 15 rokov od smrti nášho 
drahého manžela, otca, dedka a pradedka Rudolfa 
Ulricha. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína manželka Viktó-
ria, deti Danka a igor s rodinami. 

Spomíname
hoci si odišla a nie si medzi nami, v našich srd-
ciach si stále s nami. Dňa 28. júna uplynie 5 rokov 
čo nás opustila matka, babka, prababka Ľudmila 
Ulrichová. S láskou spomína smútiaca rodina. 

Riadková 
inzercia

 z Predám moped Corado Ma-
net, zachovalý.

Tel.: 0918 116 492

Uzávierka MZ
Letná júlová uzávierka bu-
de v pondelok 11. 7. do 12.00 
h. Kontakt pre tipy a inzerciu: 
zvesti@kcmodra.sk. (red)

OPTIGEMINI

optika - hodinky

kontakt: 033 647 50 88

- predaj a servis
       - kvalitné 

      služby
           - nízke ceny

PONDELOK - PIATOK
08.00 - 13.30
14.00 - 17.30

Štúrova 69 
Modra (námestie)

Vajanského 1 
Modra (nemocnica)

POSLEDNÝ 
VOĽNÝ BYT 
NA PREDAJ
✦ 2-i BYT V ŠTANDARDE
    47 m2

✦ 2 PARKOVACIE MIESTA 
✦ ZÁHRADKA 40 m2

www.bolesky.sk
0917 144 229

Cenník inzercie
MODRANSKÝCHZVESTÍ

2–3 po sebe idúce
4–6 po sebe idúcich

7–12 po sebe idúcich

2 €

4,4
x6
,1c
m
16

€

12,6 18,5cm 118 €

9,1
x6
,1c
m
35

€

5,9x12,6cm 42 €
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Jubilejná sezóna hádzanárov
V sezóne 2021/2022 modranskí hádzanári zaznamenali nie-
koľko kolektívnych, ale aj individuálnych úspechov a míľni-
kov. V prvom rade majú naši chlapci úspešne za sebou desia-
tu sezónu v najvyššej domácej súťaži. Pod vedením trénera 
Miroslava Ochabu boli Modrania vyrovnaným súperom aj 
tým najskúsenejším družstvám. Ale začnime od začiatku. 

Po prvom prehratom zápase 
v Šali, začali naši muži bodo-
vať. Zatiaľ, bohužiaľ bez priamej 
podpory našich úžasných fanúši-
kov (pre opatrenia Covid – 19). 
V pokračujúcej sezóne sa im vý-
kony stabilizovali a udržiavali sa 
v strede tabuľky s dobrými vy-
hliadkami na účasť v Playoff. Po 
zimnej prestávke, chlapcom vý-
konnosť opäť trochu 
klesla, no na záver 
základnej časti po-
riadne zabrali a do-
mácim víťazstvom 
na Novými Zám-
kami si zabezpeči-
li 7.miesto. Tým aj 
historicky prvý po-
stup do Playoff. Tu 
Modrania narazili 
na hviezdami nabi-
tý a nadmieru skúse-
ný káder hK Koši-
ce. Séria sa hrala na 
dva víťazné zápasy. 
Prvý sa uskutočnil na 
východe našej kraji-

ny. Vo vyrovnanom stretnutí na-
koniec zvíťazila skúsenosť nad 
mladíckou dravosťou a zápas 
sme prehrali o štyri góly. Nasle-
doval vôbec prvý Playoff zápas 
v Modre. To prilákalo rekordný 
počet divákov a Knott Aréna bola 
naplnená na prasknutie. Vo vyni-
kajúcej atmosfére si naši chlapci 
siahli až na dno svojich síl a Ko-

šičanom boli viac ako vyrovna-
ným súperom. Žiaľ to nestačilo. 
Zápas sme prehrali o dva góly, čo 
náš posunulo do bojov o celko-
vo piatu priečku. V Skutočne dl-
hej sezóne (30 zápasov) nakoniec 
Modrania na pôde ŠKP Bratisla-
va víťazstvom vybojovali skvelú 
7. priečku. 
Výbornou správou je že sa našim 
hádzanárom darí držať sa dlhodo-
bej stratégie práce s odchovanca-
mi a mladými hráčmi. Viac ako 
polovicu družstva tvoria odcho-
vanci Modranskej hádzanej do 
dvadsať tri rokov. A nie sú to hráči 
len do počtu. Svedčí o tom účasť 

v juniorských či seniorských re-
prezentáciách ale aj množstvo in-
dividuálnych úspechov. Za všetky 
spomenieme úspešné účinkova-
nie Tomáša Tschura a Marka Ju-
rkoviča v ankete športovec mesta 
Modra. V rovnakej ankete bolo 
ocenené aj celé družstvo mužov. 
Chlapcom z Modry sa dokon-
ca podarilo získať profesionálne 
zmluvy v zahraničí. Martin Po-
tisk mení Nemecko za najvyššiu 
Maďarskú súťaž. Matúš Morav-
čík podpísal zmluvu s českým 
extraligovým tímom a Dávid Mi-
šových sa sťahuje do druhej naj-
vyššej Nemeckej súťaže. Roz-
hovory s nimi vám prinesieme 
v ďalších vydaniach. Sme radi, že 
sa chlapcom darí a môžu sa živiť 

svojim koníčkom. 
Na záver nám zosta-
va už len poďako-
vať. hádzanárom za 
výbornú reprezentá-
ciu mesta. Ale naj-
mä tým bez ktorých 
by to všetko nebolo 
možné. Sú to skve-
lý modranský fa-
núšikovia, všetci 
sponzori a podporo-
vatelia a samozrejme 
samotné mesto Mod-
ra. Týmto všetkým 
patrí naša vďaka.
 Vladimír 

LACKOVIČ

ŠK Modra je víťazom Slovenskej šachovej extraligy
O tom, že pravidelný tréning a húževnatosť sa vypláca nás pre-
svedčili Modrania počas záverečného turnaja šachovej extrali-
gy. Po ani jednom neprehratom zápase bolo prvenstvo viac než 
zaslúžené a naši šachisti sa tak stali, vôbec po prvý raz v histórii, 
víťazom slovenskej šachovej extraligy. Srdečne blahoželáme!

Počas šachového zápolenia 
v bratislavskom hoteli Color, 
kde vrcholila slovenská ex-
traliga záverečným kolom, sa 
Modranom podarilo vyhrať 
všetky zápasy, s výnimkou je-
diného, v ktorom remizovali. 
„Stali sme sa nielen víťazom 
slovenskej extraligy, ale zá-
roveň sme získali možnosť zú-
častniť sa európskeho pohára 
klubov s podporou Slovenské-
ho šachového zväzu“, povedal 

predseda ŠK Modra Ján Kišon 
a zároveň dodal: „Sme nes-
mierne hrdí na našich členov 
a z jedinečného úspechu sa 
veľmi tešíme. Držte nám pal-
ce aj v ďalších zápasoch. Šach 
v Modre ma dlhoročnú histó-
riu, o ktorej vám niekedy radi 
povieme viac“.
Druhé miesto patrí Dunaj-
skej Strede a tretia priečku 
šachistom z Prakovic. „Na-
priek tomu, že polovicu súťa-

že poznamenali ešte covidové 
opatrenia, postupne grado-
vala a posledné tri kolá boli 
naozaj dôstojným vyvrchole-

ním“, vyjadril sa pre chess.sk 
prezident Slovenského šacho-
vého zväzu Milan Roman.

(red)
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O vidieckej turistike besedovali v Modre
V dňoch 18. a 19. mája sa uskutočnil v Modre odborný seminár 
Slovenský vidiek a jeho vízia. Organizátormi boli Vidiecky parla-
ment na Slovensku, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agrotu-
ristiky, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Mod-
re a New Edu, n. o. Zúčastnilo sa ho 75 podnikateľov, starostov, 
zástupcov tretieho sektora a ďalších pracovníkov v oblasti cestov-
ného ruchu na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 
30. výročia založenia Slovenského zväzu vidieckej turistiky a ag-
roturistiky, prvým sídlom organizácie bola Modra. 

Cieľom podujatia bolo reštarto-
vať podnikanie v agroturistike po 
pandémii a výmena skúseností 
z podnikania na slovenskom vi-
dieku. Seminár otvorila predsed-
níčka Vidieckeho parlamentu na 
Slovensku Mária Behanovská. 
Za mesto Modru privítala účast-
níkov Viera Jančovičová, poslan-
kyňa mestského zastupiteľstva. 
Vzácnym hosťom podujatia bol 
generálny sekretár Európskeho 
zväzu vidieckej turistiky Klaus 
Ehrlich zo Španielska, ktorý sa 
vo svojom vystúpení venoval 
problémom podnikania po Co-
vide-19 na európskom vidieku 
v oblasti turizmu a trendoch ďal-
šieho vývoja. hlavné vystúpenie 
na seminári mala Tatiana harso-
vá z MPRV SR, ktorá hovorila 
na tému Sociálne poľnohospo-
dárstvo ako podpora rozvoja vi-
dieka. Pod názvom Poďme spo-
ločne viac zatraktívniť vidiek pre 
život, prácu a investície uviedla 
svoju prednášku Mária Okienko-
vá zo SPU v Nitre. Nové inova-

tívne nástroje pre tvorbu politik 
predniesol Jakub Dvorský z Vi-
PA SK. Zaujímavé informácie 

poskytla aj prednáška Zuzany 
Pálkovej zo SPU, v ktorej uvied-
la príklady dobrej praxe k rozvo-
ju vidieckeho turizmu založené-
ho na tradíciách a dobrom jedle. 
O súčasných problémoch reštartu 
podnikania vo vidieckej turistike 
hovorila expertka iveta Pupišová, 
ktorá zdôraznila naliehavosť po-
moci štátu zariadeniam vidieckej 

turistiky najmä vypísaním výziev 
podpory v oblasti propagácie na 
internete, stabilizácii pracovných 
síl na vidieku, podpore vytvára-
nia nových pracovných príleži-
tostí na vidieku a zamedziť tak 
odchod mladých ľudí do zahra-
ničia. Klaus Ehrlich vo svojom 
príspevku hovoril o podnetných 
skúsenostiach z oblasti vidiec-
kej turistiky vo vyspelých zá-
padných európskych krajinách. 
čestný predseda SZVTA Fran-

tišek Mach informoval prítom-
ných o aktivitách zväzu počas 30 
ročnej existencie, uviedol potre-
bu intenzívnej pomoci podnika-
teľom. Najaktívnejším podnika-
teľom vo vidieckej turistike na 
Slovensku organizátori odovzda-
li Pamätné listy. Prof. Peter Pa-
túš hodnotil súčasné podmienky 
podnikania vo vidieckej turistike 

na Slovensku, navrhol uskutoč-
niť spoločný európsky projekt 
na podporu ich podnikania. Pe-
ter Nemček, manažér MAS Ko-
paničiarsky región odprezento-
val aktivity v oblasti cestovného 
ruchu. Na pôde SZVTA vzniklo 
v roku 1996 i Združenie Malo-
karpatská vínna cesta, pri jej za-
kladaní v starej vinohradníckej 
škole bol aj prezident Európske-
ho zväzu vidieckej turistiky Erik 
Jordan z Belgicka. účastníci se-
minára si takto pripomenuli i 25. 
výročie vzniku Združenia MVC, 
najúspešnejšieho projektu viná-
rov v stredoeurópskom regióne. 
V priebehu seminára sa usku-
točnila ochutnávka regionálnych 
produktov a vín členov spolku 
Vincúr v Modre. hostia sa na 
druhý deň zúčastnili exkurzie 
vinárstva Shebo Winery, pre-
zreli si SNM–Múzeum Ľ. Štúra 
v Modre, Galériu figurálnej plas-
tiky a ateliéry Pavla Šíma Jurička 
a Martina Dzureka. Generálneho 
sekretára Európskeho zväzu vi-
dieckej turistiky prijala na MPRV 
SR generálna riaditeľka služob-
ného úradu Zuzana Nouzovská. 
hovorili spolu o realizácii spo-
ločného pripravovaného projek-
tu na podporu vidieckej turistiky 
na Slovensku. Do projektu chcú 
zapojiť i modranských vinárov, 
ktorí majú veľké straty v dôsled-
ku pandémie. (fm, red)

Modranskí futbalisti sú majstri 
Sobota 11. júna bola futbalovým sviatkom. Družstvo domácich – 
Muži A FC Slovan Modra sa vo finálovom zápase sezóny V. futbalo-
vej ligy bezproblémovo popasovali s hosťujúcimi OFK Vysoká pri 
Morave s jednoznačným výsledkom 6:0. 

„Cesta k titulu bola dlhá a nároč-
ná, oslavy ubehli rýchlo a môže-
me sa znova pustiť do ďalších vý-
ziev“, uviedol Norbert Sališ, hráč 
a zároveň manažér FC Slovan 
Modra. Podpora fanúšikov na tri-
búnach bola citeľná a aj vďaka nej 
sa Modranom podarilo ľahšie zdo-
lať cestu smerom k víťazstvu. Gó-
ly posledného zápasu si na konto 
pripísali: Slavomír Podubinský 

(23‘, 57‘, 74‘), Martin Lehocký 
(48‘), Norbert Sališ (51‘) a Michal 
habai (85‘). Blahoželáme! 
Finálový zápas sa konal v rám-
ci celodenného podujatia k ukon-
čeniu sezóny, kedy bol priprave-
ný zaujímavý program pre celé 
rodiny. Popoludní odohrali svoj 
exhibičný zápas bývalí futbalisti 
Petržalky proti bývalým futbalis-
tom FC Slovan Modra. Nechýbali 

miniturnaje detí, súťaže, tombola, 
vystúpenie mažoretiek, aj nový 
fanshop a ďalšie aktivity. (red)
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Kráľovské hodovanie a nová lajdinontka
Tohtoročné hody od obeda do polnoci v Modre–Kráľovej sa po 
prestávke opäť tešili množstvu návštevníkov. K dobrej nála-
de prispelo vydarené letné počasie a pestrý kultúrny program. 
Podujatie slávnostne otvoril zástupca primátora Modry Marián 
Gavorník spolu s richtárom a richtárkou Kráľovej. 

Obľúbená súťaž v pečení spozna-
la svoju novú víťazku. Tento raz 
sa súťažilo o najchutnejšie pagá-
če Kráľovského hodovania 2022. 
Päť gazdiniek pekárok a jeden pe-
kár priniesli spolu osem vzoriek 
tohto pečiva. Všetkým zúčastne-
ným poďakoval a víťazkám za-
blahoželal viceprimátor Marián 
Gavorník spolu s členmi hodno-
tiacej poroty igorom Kováčom 
a Petrom Kolarovičom pod vede-
ním Viery Jančovičovej. Po zhod-
notení a sčítaní všetkých bodov sa 
najlepšou tohtoročnou pekárkou 
stala Monika Koníková z Kráľo-
vej so vzorkou č. 3 „Mamenkine 
pagáče – kysnuté, oškvarkové, 
ozdobené škvarkom a slivkou“. 
Ocenenie spolu so zásterou a čep-
com jej odovzdala Dana Slaboňo-
vá, víťazka predošlého ročníka sú-
ťaže. Druhé miesto patrí Marianne 
Kulíkovej z Kráľovej a jej vzorke 
č. 1 „Prekladané pagáče – zemia-
kové, maslové, posypané rascou, 
syrom, sezamom“. Tretiu priečku 
obsadila vzorka č. 6 – „Pikantné 
oškvarkové kysnuté pagáče zdo-
bené sezamom“ pekárky Jozefíny 
čorbovej z Báhoňa.

Sprievodnou akciou bola aj tzv. 
škola frkacúl, o ktorú prejavila 
záujem najmä mladšia generá-
cia. Vyzerá to tak, že ručná výro-
ba tejto cestoviny do slávnostnej 
polievky v Kráľovej bude mať 
svoje pokračovateľky. Osobit-
né poďakovanie patrí účinkujú-
cim deťom z modranských škôl, 
DFS Magdalénka, účastníkom 
alegorického sprievodu a kape-
lám Prospektori, Raphael Wress-
nig & the Soul Gift Band, ZVA 
12-28 Band, The Old School 
Band.
Organizačne sa pod hodova-
nie podpísali Kultúrne centrum 
Modra, Mesto Modra, OZ Krá-
ľovan s podporou Bratislavské-
ho samosprávneho kraja. 

Jana KUCHTOVÁ, MZ
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Majolika predstavuje nové kolekcie 
vychádzajúce z tradícií
Slovenská ľudová majolika v  Modre a  autorka Katarína Hubinská 
predstavujú slovenské tradície v nových vzoroch a kolekciách kera-
miky: Modrý líStoK jaHody, ŠípKy, VločKy, odfarbená 
tradícia, bájny jednorožec a slávnostné kolekcie SVadba 
a Vianoce – zdobené 24 karátovým zlatom.

Realizované v  rámci Projektu Modranská majolika – 
inovatívne riešenia v tradičnom remesle a vďaka pod-
pore Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky, IROP – Integro-
vaný regionálny operačný program 2014 – 2020 a Mi-
nisterstva kultúry Slovenskej republiky.

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

Katka pracuje v podniku so 140 ročnou 
tradíciou od roku 2008. Ako autorka ma-
liarka sa pravidelne zúčastňuje sympózií 
a vo voľnom čase maľuje obrazy. Aj po-
čas materskej dovolenky s dcérkou Bar-
borkou aktívne pracuje na projektoch 
v SĽM. Vo februári 2022 vytvorila nové 
kolekcie vzorov, ktoré vychádzajú z  his-
torických prameňov a  sú priamo späté 
s modranskou majolikou a tradičnou ma-
jolikovou ornamentikou.

Katkine nové kolekcie sú na objednávku. 
Výrobný proces keramiky je minimál-
ne 2 týždne, v sezóne pred Vianocami aj 
viac. prosím, informujte sa o termíne do-
dania.

Kontakty na: www.majolika.sk.
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Výstava nórskeho porcelánu
SNM–Múzeum Ľudovíta Štúra – Múzeum slovenskej keramickej plastiky 
v spolupráci s Telemark múzeum a mestom Modra pripravili unikátnu 
výstavu nórskeho porcelánu. Nesie názov História a budúcnosť fabriky 
porcelánu v Porsgrunne k projektu Deň hliny – Čaro hliny a prístupná 
bude počas leta vo výstavných priestoroch múzea na Kukučínovej 15. 
Kontakt: viera.tarkayova@snm.sk.

Počas mája sa uskutočnila v Nórsku ver-
nisáž výmennej výstavy z tvorby sloven-
ských keramikárov, kde Modru reprezen-
tuje Slovenská ľudová majolika, keramika 
modranska a keramika Ďureje.
Projekt „Deň hliny – čaro hliny“ získal 
grant z islandu, Lichtenštajnska a Nór-
ska v sume 199 900 eur prostredníctvom 
grantov EhP. Projekt je spolufinancova-

ný v sume 29 985 eur z pro-
striedkov štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. Cieľom 
projektu je podpora kapacít kul-
túrnych aktérov a podpora práce 
s publikom.
„Spoločným úsilím s zelenej, kon-
kurencieschopnej a inkluzívnej Euró-
pe“. (red)
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Lýceum sa sťahuje do Sirotinca
Ako je to s Lýceom a predajom budovy niekdajšieho evanjelického 
gymnázia, v ktorej pôsobí? Čo bude s ich aktivitami? Kde budú 
pokračovať a dokedy budú na Dolnej 24? Takéto otázky rezonujú 
v Modre a chceme na ne odpovedať. Nezávislé kultúrne a komu-
nitné centrum Lýceum sa sťahuje do Modranského sirotinca.

OZ Presahy 
podporuje komunitu 
už viac než tri roky

Občianske združenie Presa-
hy prináša od roku 2019 v bu-
dove niekdajšieho modranské-
ho evanjelického gymnázia 
nezávislý kultúrny a tvorivý 
program. Funguje ako nezávis-
lé kultúrne a komunitné 
centrum Lýceum. Ne-
šlo by to bez ústretovosti 
majiteľa budovy, ktorým 
je Cirkevný zbor ECAV 
v Modre. Cirkevný zbor 
si cení snahy OZ podpo-
rovať tvorivosť, nefor-
málne vzdelávanie a pod-
poru komunity v Modre, 
ale aj v okolitých ob-
ciach. Za viac než tri roky 
pôsobenia v tejto budove 
je program a ponuka kul-
túrno-komunitného cen-
tra pre ľudí atraktívna 
a užitočná. Svedčí o tom 
nielen návštevnosť pod-
ujatí, ale predovšetkým 
podpora od domácich, 
ale aj zahraničných orga-
nizácií, vďaka ktorej sa 
OZ Presahy v tomto roku 
profesionalizovali. 

Pokračujeme 
v Modranskom 

sirotinci
Minulý rok prebehla Modrou 
správa o predaji lýcea na Dol-
nej. Budova historického gym-
názia bola v rámci reštitúcií 
vrátená do majetku cirkevného 
zboru v Modre. Avšak ani na-

priek dlhoročnej snahe nemal 
cirkevný zbor a jeho členovia 
personálnu, ani finančnú kapa-
citu na jej využitie. Preto budo-
va potrebuje nájsť nového ma-
jiteľa a CZ Modra sa rozhodol 
vstúpiť do procesu jej predaja. 
Pre Presahy sa tu však príbeh 
nekončí. Naopak, začína sa no-
vý. OZ dostalo od majiteľa bu-
dovy ponuku presťahovať sa 
so svojim programom a aktivi-
tami do ešte atraktívnejšej bu-
dovy – do Modranského siro-
tinca na Vajanského ulici. Pre 

tento modranský kle-
not architekta Dušana 
Jurkoviča, ktorý by 
nevznikol bez peňaž-
nej zbierky založenej 
modranským farárom 
Pavlom Zochom, sa 
roky hľadalo využi-
tie. Sme veľmi radi, 
že sme ako OZ do-
stali dôveru vytvoriť 
mu zmysluplnú náplň. 
Púšťame sa do jeho 
rekonštrukcie, ktorej 
cieľom je zachrániť 
a zveľadiť túto národ-
nú kultúrnu pamiatku 
a vytvoriť v nej nezá-
vislé, nízkoprahové, 
komunitné, kreatív-
ne a kultúrne centrum 
slúžiace pre všetkých, 
ktorí v Modre žijú, 
majú k nej blízko ale-

bo ju navštívia. Do tejto prá-
ce sa nepúšťame sami. Veľkou 
oporou a zdrojom informácií 
je nám OZ Modranská beseda, 
ktorá na tejto budove urobi-
la kus práce. Chceme nadvia-
zať na ich skúsenosti a víziu na 
vrátenie života do tejto budo-
vy. CZ ECAV Modra zostáva 
nielen majiteľom budovy, ale 
rovnako partnerom pri budo-
vaní tohto kultúrno-komunit-
ného centra. Máme nádej, že 
budova sirotinca bude opäť 
miestom, kde sa rozvíja cha-
rakter a vzdelanie a kde vždy 
nájdete pomoc a dobrú spo-
ločnosť. Už toto leto pre vás 
Presahy pripravujú v záhra-
de Modranského sirotinca let-
ný program, ktorého súčasťou 
budú komentované prehliadky 
budovy. 

Podpora 
ukrajinskej komunite

Priestory Lýcea tak skoro neo-
púšťame, sťahovať sa plánuje-
me na jar budúceho roka. 
Cez leto si v našich priesto-
roch môžete dať kávu s ľuď-
mi z Ukrajiny, ktorých chce-
me príjemnou formou prepojiť 
s Modranmi. Stále silno vníma-
me vôľu Modranov pomáhať 
a to nielen materiálne. Myslíme 
si, že nemenej dôležitá forma 
pomoci je možnosť začlenenia 
sa do komunity, osobný ľudský 
kontakt a podpora.

Dana FREYOVÁ 
a Eva OSLÍKOVÁ FO
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Najlepší piknik je ten náš – modranský
Letná sezóna začína a k jej otvoreniu patrí aj obľúbený Mod-
ranský piknik na lúke Otčenáška v Harmónii – známom centre 
rekreácie a oddychu. Dvojročná nútená pandemická prestávka 
je za nami a s príznačnou noblesou, v rytme swingových a jazzo-
vých melódií sa opäť k slovu dostalo elegantné dobové oblečenie 
a posedenie na piknikových dekách. Podujatie slávnostne otvo-
rila jazda 1. čsl. auta Tatra Prezident, ktoré predstavil Ladislav 
Csengel ml. s rodinou ako spomienku na otca, ktorý drevenú, 
plne pojazdnú repliku automobilu, vlastnoručne vyrobil.

Aktuálny ročník Modranského 
pikniku bol venovaný 130. vý-
ročiu založenia Modranského 
turistického spolku, v progra-
me preto nechýbala turistika, 

pohyb a šport, k zábave prispe-
li aj modranskí turisti. Kuriozi-
tou boli cvičenia podľa osnov 
ivana Branislava Zocha, prie-
kopníka sokolskej myšlienky 

na Slovensku. úspech zožali 
okružné jazdy „vláčikom“ Preš-
poráčikom za krásami blízkeho 
okolia, komentované prehliad-
ky víl v harmónii či divadlo 
a workshopy pre deti. Dobo-
vá módna prehliadka potešila 
nejedno oko, diváci odmenili 
modelky a modelov patričným 
potleskom. Vďaka živej hudbe 
v podaní kapiel Fatz Jazz Band, 
Trio komorího Jazzu a Swing-
Gang sme sa preniesli do neo-
pakovateľnej doby. K atmosfére 
prispela aj minivýstava starých 
rádií zo zbierok Branislava 
čepca. 
účasť návštevníkov organizáto-
rov príjemne prekvapila. Poďa-
kovanie za podporu preto patrí 

mestu Modre, Bratislavskému 
samosprávnemu kraju, Brati-
slava Region Tourism, Slovakia 
Travel, Ministerstvu dopravy 
a výstavby SR, všetkým predaj-
com a partnerom podujatia. (jk)
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Salón výtvarníkov 
V 26. ročníku kolektívnej výsta-
vy umelcov Bratislavského kraja 
sa opäť predstavujú zvučné me-
ná profesionálov, ktorým kon-
trujú vyzretí amatéri. Kurátorom 
Salónu výtvarníkov a súbežne 
vystavujúcim autorom je Mgr. 
Pavol Šima–Juríček.
Biele steny a pohľadový betón ga-
lérie Zoya Museum v Elesku Wi-
ne Park sa na deväťdesiatštyri dní 
odeli do pestrého šatu z obrazov 
igora Piačku, Ladislava černého, 
Jána Fekete, Mariána Komáčka, 
Martina Kellenbergera, igiho Bre-
zo, Ľubice Emy Mazik, či Miro-
slava Dzura a desiatok ďalších 
autorov. Svoj priestor tu majú aj 
umelecké fotografie z tvorby Mi-
chala Šebeňu, Petra Brenkusa, 
Dušana Křísteka, Stana Jende-

ka, Jána Strieša, Evly Vlašičovej 
či Richarda Gottschalla. Očarí 
vás nádhera prírodou inšpirova-
ných šperkov Márie Špánikovej 
alebo Lucie Svobodovej, doplne-
ná krehkými a hravými miniob-
jektami Soni Ďatel Kozákovej. 
Vzdušné priestory galérie vypĺňa-
jú sochy, objekty a plastiky Víta 
Bojňanského, Martina Dzureka, 
Františka hubeka, Andreja Fri-
ča či ivany Golianovej. Nebude 
chýbať ani umelecký textil z diel-
ne Dariny Lichnerovej a Silvie 
Stránskej. Až 77 autorov prezen-
tuje svoju tvorbu prostredníctvom 
130 umeleckých prác.
Otváracie hodiny výstavy sú: stre-
da až nedeľa od 11.30 do 18.30 
a je prístupná do 18. septembra 
2022. (red, mos)
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júl 2022
Pripravili sme pre vás prehľad kultúrnych podujatí, ktorými

si môžete spríjemniť letné mesiace v našom meste. 

KUL
TÚRNE
LETO

Kapustnica

Lash & Grey

Zmena programu vyhradená!

www.kcmodra.sk

Medzinárodný
gitarový festival

2. 7. / 10.00 – 22.00 h: Vinári v chotári
Nevšedná ochutnávka vín s výhradne modranským rodokmeňom.
miesto: Pod Gaštankou
organizátor: OZ Víno z Modra / www.modranskepivnice.sk

9. 7. / 20.30 h: Kapustnica
Vtipno-zábavná divadelná komédia v podaní Divadla Commedia
z Popradu.
réžia: Vlado Benko, účinkujú: Michal Novák, Vlado Benko,
Vladislav Vaľko
miesto: nádvorie historickej radnice
organizátor: KC Modra
vstupné: 7 Eur ( na mieste )

16. – 17. 7. / 19.00 h: 
Medzinárodný gitarový festival
V prvý festivalový deň na tohtoročnom MGF v Modre vystúpi
Gabriel Bianco z Francúzska, ktorý zahrá na klasickej gitare. 
V nedeľu privítame Radomský Komorný orchester pod vedením 
dirigenta Szymona Morusa a predstaví sa aj sólista Jakub
Kościuszko z Poľska, ktorý predvedie svoje umenie hrou na
klasickej gitare.
miesto: Nemecký evanjelický kostol v Modre
spoluorganizátori: KC Modra / ECAV Modra / Poľský inštitút 
Bratislava / Fundacja Kultura dla Tolerancji

22. – 24. 7. / Zvuk for Modra 
Už tradične, mestský hudobný festival Zvuk for Modra oživí ulice 
nášho mesta, kostol aj dvory (nielen) jazzom, ale aj rôznymi 
hudobnými fúziami.
miesto: nádvorie historickej radnice / Nemecký evanjelický kostol 
/ iné
organizátor: OZ Spectaculum / KC Modra / ECAV Modra

22. – 24. 7. / Huncokárske slávnosti
miesto: areál Mestskej vily a Penzion Huncokár
organizátori: Mesto Modra, OZ Huncokári na Piesku

23. 7. / 14:00 - 20:00 h: Magdalénske 
stretnutie potomkov a priateľov 
Huncokárov
Podujatie organizujeme v duchu dávnej tradície huncokárskych 
hodov na sviatok sv. Márie Magdalélny, keď sa naši predkovia 
zvykli stretávať a spoločne si vymieňať životné skúsenosti, zážit-
ky, ale aj trápenia v neľahkých časoch habsburskej monarchie a 
Rakúsko-Uhorska. 
miesto: Holzhacker Haus, Modra – Piesok
organizátor: OZ Potomkovia Huncokárov

30. 7. / 19.00 h: Organový festival v Modre
Bachova spoločnosť na Slovensku v spolupráci s mestom Modra 
si vás dovoľujú pozvať na IX. ročník medzinárodného organového 
festivalu v Modre. 
miesto: Slovenský evanjelický kostol v Modre
účinkuje: Tea Kulaš, HR
organizátor: Bachova spoločnosť na Slovensku / Mesto Modra

30. 7. / 20.00 h: Lash & Grey
Talentované duo, Kristínu Mihaľovú a Jakuba Šedivého, ktoré si 
na svoj debut zvolilo pseudonymá  Kristin Lash a Jakob Grey, bolo 
si možné všimnúť ako predskokanov nejednej svetovej hviezdy na 
viacerých bratislavských festivaloch. Tentokrát sa predstavia na 
Kultúrnom lete v Modre.
miesto: nádvorie historickej radnice
organizátor: KC Modra
vstupné: 10€ ( na mieste )
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Letná čitáreň – oddychujte, čítajte, zabavte sa
Každý štvrtok počas letných prázdnin bude pre návštevní-
kov, okrem knižnice, v prevádzke aj letná čitáreň v záhra-
de Kultúrneho centra. V čase od 10.00 do 18.00 h tu nájde-
te príjemné miesto na oddych, čítanie, listovanie časopisov, 
hranie sa s deťmi a zaujímavý program.

7. 7., 17.00: Recept na leva, báb-
ková inscenácia pre deti pred-
školského a mladšieho školské-
ho veku, účinkuje Divadlo Fí 
– Lucia Janovová, Róbert Máťuš. 
Zdanlivo náhodné stretnutie Vik-
tora a hanky vyústi do veľkého 
dobrodružstva. hanka sa mení na 
leva a jediný kto jej dokáže po-
môcť je Viktor.

14. 7., 17.00: Priateľ na tri, báb-
kové predstavenie na motívy kni-
hy Kláry Jarunkovej, účinkuje 
Sidi Féderová. Mať svoj domov, 
niekam a niekomu patriť, mať 
svojho človeka. Aj takto uvažu-
je hlavný hrdina knižky O psovi, 
ktorý mal chlapca. V bábkovom 
predstavení sa dozvieme o jeho 
starostiach, túžbach a aj o tom 
čo znamená mať v hlave hodin-

ky. Predstavenie pripravila n.o. 
Osmijanko pri príležitosti 100. 
výročia narodenia autorky.

21. 7., 10.00: Plstenie v záhrade, 
workshop pre veľkých i malých. 
Lektorka Zuzana Golierová je 
amatérska textilná výtvarníčka, 
ktorá sa venuje technike plstenia 
vlny od roku 2007. Absolvova-
la viacero kurzov a workshopov. 
Svoje práce vystavuje v galé-
rii Dizajn štúdio úĽUV. Počas 
workshopu si budeme vyrábať 
plstené brošničky s rôznou ob-
ťažnosťou, pozývame veľkých aj 
malých.

28. 7., 10.00 – 18.00: Letný kniž-
ný antikvariát, predaj antikvari-
átnych kníh za výborné ceny.
Knižnica počas roka vyraďu-
je knihy z knižničného fondu 
a dostáva aj mnoho knižných 
darov. Preto by sme radi posu-
nuli knižky ďalej k novým ma-
jiteľom. Ak máte radi antikvari-
átne knihy, ktoré môžete získať 
za výbornú cenu, príďte si vy-
brať. K dispozícii bude beletria 
pre deti a dospelých aj odborná 
literatúra.
Podujatia v letnej čitárni z verej-
ných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. (kul)

Modranské vinobranie po novom
Rezervujte si už dnes vo svojom kalendári dátum najväčšieho 
mestského kultúrno-spoločenského podujatia. Pozvite priate-
ľov a užite si oberačkové slávnosti. Modranské vinobranie sa 
uskutoční v dňoch 9. - 11. septembra 2022 a bude sa niesť 
v znamení niekoľkých zmien. Tou najzásadnejšou je prepo-
jenie Vinobrania so Slávnosťou hliny, ktoré sa budú konať 
v rovnakom termíne, na začiatku septembra.

Spojenie vína s keramikou netre-
ba špeciálne predstavovať. ideou 
organizátorov je, aby ich prepo-

jenie i v tomto roku zafungovalo. 
Vinobranie sa posunie zo Štúrovej 
ulice na Dukelskú, Moyzesovu, 

Kukučínovú, Súkenícku a Sokol-
skú. Štúrova ulica nebude počas 
Vinobrania uzatvorená. Obchádz-
ková trasa povedie od Štefániko-
vej, cez Šúrsku smerom na Štúro-
vu. Autom sa dostanete aj po trase 
Štefánikova, Kalinčiakova, Dr. 
Bodického, Vinárska, Baštová až 
po hornú. Všetky dopravné zme-
ny budú včas vyznačené a odko-
munikované. Dopravné obmedze-

nia začnú platiť 
od štvrtka 8. 9. od 
12.00 hod. až  do 
pondelka 12. 9. 
do 8.00 hod.
Počas Modran-
ského vinobra-
nia v termíne od 
9. do 11. sep-
tembra nás ča-

kajú nasledovné zmeny:
• Sokolská ul. č. 8 (priestranstvo 
pred KD Modra) – hlavné pódium 
– Stage Kulturák
• Štúrova 54 (nádvorie historickej 
radnice) – druhé pódium – Stage 
Radnica
• Dukelská ulica – gastro ponuka 
s jedlom a nápojmi
• Kukučínova a Moyzesova ulica 
– stánky s remeselnými výrobka-
mi
• Dukelská ul. od Štefánikovej po 
poštu –  kolotoče a iné atrakcie
• Priestor pod sochou  Ľ. Štúra – 
Vínostan združenia Víno z Modry
• Moyzesova ulica (Starý trh) – 
slamený labyrint pre deti
• Súkenícka ulica – keramický trh 
Slávnosť hliny 2022
Podrobnú mapku podujatia s ďal-
šími informáciami a kontaktami 
uverejníme v nasledovných vyda-
niach MZ. (jk)

Rozprávková Modra
25. a 26. júna ožijú bábky opäť 
vo svete divadla. Vďaka 10. 
ročníku Rozprávkovej Mod-
ry sa zatúlame do rozprávok 
hraných aj čítaných, inšpira-
tívnych aj poučných. V parku 
pri jazierku pri Kultúrnom do-
me v Modre nás opäť prichýlia 
košaté stromy pod svoje vetvy. 
Budeme sa o stromoch rozprá-
vať a hrať hry, v ktorých budú 
mať stromy svoju úlohu. Sym-

bolom festivalu je 
Gašparko – slobod-
ný, dôvtipný, veselý 
a nebojácny. Auto-
rom loga je výtvarník 
a ilustrátor Jano Waj-
cko Vajsábel. 
Projekt z verejných 
zdrojov podporil 
Fond na podporu 
umenia. Podujatie 
finančne podporili 

Bratislavský samo-
správny kraj, Mesto 
Modra, Oblastná or-
ganizácia cestovné-
ho ruchu Malé Kar-
paty a Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR. Partnermi podu-
jatia sú Kultúrne 
centrum Modra, OZ 
Ľusk, Folly – knihy 
a kreatívne potreby, 
portál Sdeťmi.com, 
Skautský zbor Fé-
nix. (red)

MODRANSKÁ BESEDA VÁS SRDEČNE POZÝVA!
program na www.modranska-beseda.sk a na facebooku

MODRANSKÁ BESEDA VÁS SRDEČNE POZÝVA!MODRANSKÁ BESEDA VÁS SRDEČNE POZÝVA!
program na www.modranska-beseda.sk a na facebooku



Kultúrne podujatia v júli
2. 7.: Wild Wine Fest, 2. ročník festivalu hud-
by, vína a kvalitného gastra, miesto: Starý trh, 
Moyzesova 27, organizátor: Mousãi, Wild kit-
chen Modra

2. 7., 10.00 – 22.00 h: Vinári v chotári, ochut-
návka vín s výhradne modranským rodokme-
ňom, miesto: Farma Pod Gaštankou, organizá-
tor: OZ Víno z Modry

7. 7., 17.00 h: Recept na leva, predstavenie 
pre deti v podaní Divadla Fí, miesto: letná či-
táreň pri Mestskej knižnici, organizátor: KC 
Modra – Mestská knižnica
 
9. 7., 20.30 h: Kapustnica, vtipno-zábavná 
divadelná komédia v podaní Divadla Comme-
dia, réžia: Vlado Benko, miesto: nádvorie hist. 
radnice, organizátor: KC Modra, vstupné: 7 €
 
14. 7.: Modra – hlavná stanica, koncert sku-
piny Bukasový masív, miesto: Dolná ulica, 
smer Zberný dvor, organizátor: Petter Bittner 

14. 7., 17.00 h: Priateľ na tri, bábkové pred-
stavenie na motívy knihy Kláry Jarunkovej, 
miesto: letná čitáreň, Sokolská 8, organizátor: 
KC Modra – Mestská knižnica
 
16. – 17. 7.: Gitarový festival, letný festival 
klasickej gitary, miesto: Nemecký ev. kostol, 
organizátor: KC Modra, ECAV Modra
 
21. 7., 10.00 h: Plstenie v záhrade, miesto: 
letná čitáreň, Sokolská 8, organizátor: KC 
Modra – Mestská knižnica
 
22. – 24. 7.: Huncokárske slávnosti, miesto: 
areál Mestskej vily a Penzión huncokár, Mod-
ra – Piesok, organizátor: Mesto Modra
 
23. 7., 14.00 – 20.00 h: Magdalénske stretnu-
tie potomkov a priateľov Huncokárov, pod-
ujatie organizované v duchu dávnej tradície 
huncokárskych hodov na sviatok sv. Márie 
Magdalélny, miesto: holzhacker haus, Mod-
ra – Piesok, organizátor: OZ Potomkovia hun-
cokárov

22. – 24. 7.: Zvuk for Modra, mestský hudob-
ný festival, miesto: nádvorie hist. radnice, Ne-
mecký ev. kostol, a.i., organizátor: OZ Specta-
culum, KC Modra, ECAV Modra

28. 7., 10.00 – 18.00 h: Letný knižný anti-
kvariát, miesto: letná čitáreň, Sokolská 8, or-
ganizátor: KC Modra – Mestská knižnica

30. 7., 19.00 h: Organový festival, ix. ročník 
medzinárodného festivalu, miesto: Slovenský 
ev. kostol, účinkuje: Tea Kulaš – hR, organizá-
tor: Bachova spoločnosť na Slovensku, Mesto 
Modra
 
30. 7., 20.00 h: Koncert v radnici – Lash & 
Grey, talentované duo Kristína Mihaľová a Ja-
kub Šedivý si na svoj debut zvolilo pseudo-
nymá Kristin Lash a Jakob Grey, miesto: ná-
dvorie hist. radnice, organizátor: KC Modra, 
vstupné: 10 €
 
31. 7.: Časovka Ivana Červenku na Zošku 
až ku hviezdam, 13. ročník časovky do vrchu, 
organizátor: Amatérsky športový klub Sportre-
port Pezinok.
Zmena programu vyhradená! informácie na 
www.kcmodra.sk. (kc)

NÁDVORIE 
HISTORICKEJ RADNICE

Štúrova 54 Modra
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