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Slávnostné stretnutie jubilantov mesta Modry
Ruža, krásny spev detí a pohostenie pre oslávencov
Podujatie venované modranským jubilantom, ktorí v roku 2013
dovŕšili alebo dovŕšia životné jubileum 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac
rokov sa uskutočnilo 12. novembra 2013 v Kultúrnom dome Ľ.
Štúra. Pri vstupe do sály osobne odovzdala primátorka Modry Hana Hlubocká každému oslávencovi gratuláciu a spoločne
s viceprimátorom Michalom Petríkom a poslankyňou Vierou
Jančovičovou aj kvetinový dar. Jubilanti pripojili svoj podpis do
Pamätnej knihy mesta a ochotní študenti Strednej vinársko-ovocinárskej školy ich usadili medzi ostatných priateľov.
nársko-ovocinárskej v Modre
pod odborným dohľadom a za
pomocou pani Jarmily Bútorovej. Slávnostný obed jubilantom navarili kuchárky kuchárky z Jedálne pri Základnej škole
Ľ. Štúra. Pri posedení pri káve
a sladkom zákusku vyhrávala
hosťom pani Mária Križanová
na akordeóne.
Mesto Modra ako organizátor
podujatia, vyjadruje vďaku za
pomoc pri realizácii podujatia
zamestnancom MsKS Modra,
študentom SVOŠ, Jarmile Bútorovej, vedúcej a kuchárkam Jedálne pri ZŠ Ľ. Štúra, pani Márii
Križanovej a pani Irenke Herchlovej.

(red)

Najstaršou jubilantkou na posedení
bola pani J. Gaubeová (na foto vľavo).

Jubilanti pripojili svoj podpis do Pamätnej knihy mesta.
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V úvode privítala prítomných
hostí primátorka Modry a spoločne s viceprimátorom predniesli slávnostný prípitok. Podľa
informácií referentky sociálneho
útvaru pri MsÚ v Modre Mgr.
Moniky Bartošovej, bolo na
posedenie spojené s kultúrnym
programom žiakov Základnej
umeleckej školy pod vedením
pani Jany Neščákovej, pozvaných 188 jubilantov. Stretnutia
sa zúčastnilo 82 z nich. Najstaršou pozvanou bola 101 ročná
pani Oľga Uhrová a najstaršími
prítomnými jubilantmi boli 99
ročná pani Jolana Gaubeová
a 97 ročný pán Alfréd Bollardt.
Pri úprave stolovania, obsluhe
a servírovaní pomáhali študenti Strednej odbornej školy vi-

Posedenie pre seniorov pri dobrej hudbe
Pri príležitosti októbra – mesiaca
úcty k starším pripravilo mesto
Modra v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom a ďalšími
partnermi príjemné posedenie

pre seniorov. Počas poobedia
25. októbra vystúpili v kultúrnom programe hudobníci známej dychovej hudby Borovienka a nadané deti zo Základnej

Deti zo ZUŠ potešili oslávencov.

umeleckej školy v Modre za
moderovania riaditeľky školy
Lýdie Cibulovej. V uvítacom
príhovore pozdravila všetkých,
ktorí prijali pozvanie, primátorka

Modry Ing. arch. Hana Hlubocká.
Podujatie podporili: Mesto
Modra, MsKS, JDS v Modre,
MsCSS a ZUŠ Modra.

(red)

Dychová hudba Borovienka rozospievala seniorov.
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