
Od jari do zimy v Modre s nariadeniami
Modra ako mestečko spájané s významnými osobnosťami, ich ži-
votmi a činmi, známe svojou jedinečnou keramickou tvorbou 
a skvelými vínami, plné škôl a kultúry si v uplynulých mesiacoch 
roka 2020 zažila to, čo nikdy predtým. Aj nás, ako celú Európu, po-
stihla pandémia nového koronavírusu. Boli sme nútení stiahnuť sa 
do svojich domovov, spoznať čo je karanténa. Školy zostali prázd-
ne, v uliciach zostalo ticho, prevádzky sa zatvorili, niektoré s ne-
gatívnym ekonomickým dopadom. Športoviská a kultúrne ustano-
vizne zamkli brány. Hovorí sa, že na všetko sa dá zvyknúť. Toto 
tvrdenie je na pováženie. Mnohí s vládnymi opatreniami celkom 
alebo zčasti nesúhlasia a naopak mnohí obyvatelia ich chápu ako 
nutnosť aj ako správne rozhodnutia odbornej verejnosti. 

Ochorenie Covid-19 spôsobené 
vírusom Sars-CoV 2 neobišlo ani 
naše mesto. Od vypuknutia epi-
démie v marci do jesene v no-
vembri sme zažili všetko to, na 
čo sme doposiaľ neboli zvyknu-
tí. A nezažili to azda ani tí star-
ší spomedzi nás. Na vlastnej ko-
ži sme spoznali denné nosenie 
ochranného rúška, ktoré sa stalo 
sa neodmysliteľnou nutnosťou. 
V začiatkoch sa spojila modran-
ská komunita tak, že nám závide-
li, aj u susedov. Ženy aj muži pod 
patronátom mesta svojpomocne 

šili a bezplatne rozdávali rúška. 
Ušlo sa každému. Vzájomná po-
moc a podpora pokračovala zria-
dením seniorskej linky pomoci 
ako aj duševnou a materiálnou 
podporou našich najzraniteľnej-
ších – seniorov v mestskom cen-
tre sociálnych služieb. Napriek 
nešťastiu starkých v pezinskom 
DSS sa naši seniori podnes držia 
statočne a vďaka mimoriadnej 
empatii a dôslednosti personálu 
sú našťastie všetci Covid negatív-
ni. Veľmi sa tešíme. Niekoľké de-
tičky zo škôlok a žiaci zo škôl si 

ochorením prešli. Sú medzi nami 
aj dospelí, ktorí túto chorobu spo-
znali. Jedným z dôvodov, aby sa 
šírenie pandémie spomalilo a aby 
život v krajine mohol opäť byť 
ako predtým, bolo októbrové roz-
hodnutie vlády, kedy sa verejnosť 
dozvedela o návrhu premiéra 
Igora Matoviča uskutočniť celo-
plošné testovanie antigénovými 
testami. Modra nebola v testova-
ní výnimkou. Bolo zriadených 7 
odberných miest, na výzvy mesta 
zareagovalo 108 dobrovoľníkov, 
vrátane 30 zdravotníkov, ktorých 
nebolo jednoduché za pár dní 
nájsť. Ale vďaka neúnavnému te-
lefonovaniu sa to podarilo. Akciu 
viedli Ozbrojené sily SR a vďaka 
vzájomnej koordinácii všetkých 
zložiek hasičov, policajtov, zdra-
votníkov, dobrovoľníkov a obča-
nov, sme testovanie v dňoch 31. 
10 až 1. 1. v Modre zvládli bez 
problémov. Priebeh a výsledky 
si môžete pozrieť v reportáži na 
stranách 12 a 13. Pri čítaní neo-
bíďte ani slová Mariána Staníka, 

ktorý si  ochorením prešiel a prá-
ve preto sa zapojil do testovania.
Blíži sa koniec roka, čakajú nás 
najkrajšie sviatky a vláda sľubu-
je ďalšie postupné uvoľňovania 
opatrení. Dávajte si na seba pozor 
a užívajte si zimné dni v zdraví. 

Jana KUCHTOVÁ, 
redaktorka

Na fotografii: V plnom nasade-
ní. Zdravotníci a dobrovoľníci 
spoločne s primátorom Modry a 
vojenským veliteľom odberného 
miesta na Vinárskej škole.

Uzávierka MZ
Milí čitatelia, vážení inzerenti. 
Blíži sa koniec roka a s ním aj po-
sledná tohtoročná redakčná uzá-
vierka. Je naplánovaná tradične 
v skoršom termíne, aby sa Mod-
ranské zvesti k vám do poštových 
schránok dostali ešte pred Viano-
cami. Uzávierka bude v stredu 9. 
12. do 12.00. Kontakt: zvesti@
mediamodra.sk. (red)
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K sčítaniu obyvateľov v roku 2021 
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) začal 
svojou prvou fázou 1. 6. 2020 a potrvá do 12. 2. 2021. Plynule 
naň nadväzuje sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 30. 3. 2021. 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je prvýkrát plne elektronic-
ké. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova a vyplnenie 
elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Obyva-
telia budú mať okrem webovej aplikácie k dispozícii aj aj mo-
bilnú aplikáciu. Formulár obsahuje 14 otázok. Ak sa obyvateľ 
nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, má 
možnosť využiť službu asistovaného sčítania. 

Plne elektronické 
a integrované 
samosčítanie 

Sčítanie obyvateľov sa uskutoč-
ní počas 6 kalendárnych týždňov. 
Sčítací formulár občan nájde na 
webovej stránke www.scitanie.sk 
alebo v mobilnej aplikácii, ktorá 
bude dostupná pre operačné sys-
témy Android a iOS.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ 
uvedie v sčítacom formulári, sa 
musia vzťahovať k rozhodujúce-
mu okamihu sčítania, ktorým je 
polnoc zo štvrtka 31. decembra 
2020 na piatok 1. januára 2021. 
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. 
generálna riaditeľka Sekcie so-
ciálnych štatistík a demogra-
fie: „Novinkou nie je len plná 
elektronizácia, ale aj integrácia 
údajov. Na Slovensku prvýkrát 
v histórii dôjde k zmene spôso-
bu sčítania a namiesto tradičné-
ho sčítania sa uskutoční integro-
vané sčítanie, ktoré je z hľadiska 
použitých metód kombinovaným 

sčítaním. Integrované sčítanie 
je založené na kombinácii úda-
jov z administratívnych zdrojov 
a údajov získaných od obyvate-
ľov. Administratívne zdroje úda-
jov sú databázy, ktoré spravujú 
ministerstvá alebo ostatné orgá-
ny štátnej správy (napr. centrálny 
register poistencov zdravotného 
poistenia, ktorého správcom je 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou).“

Sčítanie je povinné
Všetci obyvatelia Slovenska ma-
jú povinnosť sčítať sa. Pod poj-
mom obyvateľ sa v tomto prí-
pade rozumie každý, kto má na 
Slovensku trvalý, prechodný, ale 
aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je 
povinný aj občan Európskej únie, 
ktorý má na území Slovenska ob-
vyklý pobyt. Sčítať neplnoleté 
osoby, teda deti, je povinný rodič, 
respektíve zákonný zástupca. to 
isté platí aj pri obyvateľoch, 
Sčítanie obyvateľov realizujú 

samosprávy. Ak sa obyvateľ ne-
môže alebo nevie sčítať sám, má 
možnosť využiť službu asistova-
ného sčítania. Jasmína Stauder, 
hovorkyňa SODB 2021: „V kaž-
dej obci bude zriadené kontakt-
né miesto, kde vám so sčítaním 
pomôže stacionárny asistent. Na 
území obce budú tiež pôsobiť 
mobilní asistenti, ktorí navštívia 
domácnosť obyvateľa v prípade, 
že o takúto službu požiada (na-
pr. z dôvodu imobility), tým, že 
zavolá na obec alebo call cen-
trum. V takomto prípade navštívi 
mobilný asistent obyvateľa doma 
a sčíta ho.“

Prečo je sčítanie 
potrebné a čo budú 

výsledky prezentovať
Sčítanie ako jediné zisťovanie 
umožňuje zapojenie všetkých 
obyvateľov SR. Prináša po desia-
tich rokoch komplexný pohľad 
na to, ako sa Slovenská repub-
lika a jej obyvatelia za uplynu-
lé obdobie zmenili. Sčítanie pri-
nesie nenahraditeľné informácie 
o stave spoločnosti, o jej demo-
grafických, sociálno-ekonomic-
kých a kultúrnych štruktúrach, 
o domácnostiach obyvateľov 
a ich bývaní. Výsledky zo sčíta-
nia prezentujú demografickú, so-
ciálnu, národnostnú, náboženskú 
štruktúru obyvateľstva na danom 
území; ďalej informácie o býva-

ní obyvateľov, o štruktúre bytov 
a domov; možnosť formovať roz-
hodnutia autorít regionálnej a lo-
kálnej úrovne; údaje, ktoré slúžia 
ako podklad pre územné pláno-
vanie obcí; výsledky SODB, kto-
ré prispievajú k riešeniu systému 
dopravy, budovaniu parkovísk 
parkovacích miest, parkov a ze-
lene, oddychových zón a det-
ských ihrísk aj zistenie reálneho 
počtu dochádzajúcich a odchá-
dzajúcich obyvateľov za prácou 
alebo do školy má výrazný vplyv 
na kvalitu dopravy.

Ochrana osobných 
údajov je prioritou

Pri sčítaní je prioritou ochrana 
osobných údajov a bezpečnosť 
zberu a spracovania údajov je 
základnou podmienkou realizá-
cie projektu. Štatistický úrad SR 
spolupracuje s Úradom na ochra-
nu osobných údajov SR. Všetky 
údaje poskytnuté Štatistickému 
úradu sú spracovávané výlučne 
pre potreby sčítania. Všetky zís-
kané údaje sú chránené pred úni-
kom, zneužitím alebo krádežou. 
Na účely ochrany osobných úda-
jov bol pre sčítanie vypracovaný 
osobitný bezpečnostný projekt.
Projekt sčítania obyvateľov po-
skytne dôležité informácie pre 
budovanie rôznych sietí ako zá-
chranných služieb, nemocníc, 
škôl, centier voľného času, ob-
chodov, kultúrnych ustanovizní 
a služieb. (red, zdroj: 

Štatistický úrad SR)

Zimná sezóna môže začať 
Zima nám pomaly klope na 
dvere. Od roku 2020 zabezpe-
čuje pre mesto Modra zimnú 
údržbu komunikácií mestská 
spoločnosť Služby Modra. „V 
súčasnosti dokončujeme prí-
pravy na nadchádzajúcu zimnú 
sezónu nákupom posypového 
materiálu, údržbou a prípra-
vou strojov či zazmluvnením 
dodávateľských prác. Pre nad-
chádzajúcu zimu sme pripravi-
li viaceré služby, ktoré by mali 
skvalitniť zásahy pri odhŕňaní 
snehu či poľadovici. Nakúpili 
sme zásobníky na posypovú soľ, 
ktoré budú umiestnené pri za-

stávkach SAD, školách či škôl-
kach a budú slúžiť na prompt-
nejší zásah pri posýpaní, či ako 
pomoc organizáciám a verej-
nosti na daných miestach. Pri-
pravujeme rannú pohotovosť 
pri odhŕňaní chodníkov a zastá-
vok SAD tak,aby sme vedeli za-
bezpečiť odhŕňanie týchto miest 
už v skorých ranných hodinách. 
Zazmluvňujeme rezervné strojo-
vé kapacity pre prípad potreby 
v čase možnej kalamity, aby sme 
vedeli zvládnuť nápor na včasné 
odhŕňanie snehu efektívnejšie 
a rýchlejšie ako v minulosti. Ve-
ríme, že sa nám spoločne podarí 

zabezpečiť čo najlepšiu a hlav-
ne bezpečnú prevádzku komuni-
kácií a verejných priestranstiev 
počas nadchádzajúcej zimy, 
a to v rámci našich finančných 
a ľudských kapacít“, uviedol 
konateľ mestskej spoločnosti 
Služby Modra Jakub Liška. 
Modra má v kompetencii údržbu 
ciest III. a IV. triedy a chodní-
kov v majetku mesta. V častiach 
Kráľová, harmónia a na Piesku 
bývajú tieto práce zabezpečova-
né dodávateľsky. Cesty II. triedy 
sú vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja a tie udr-
žiavajú prostredníctvom vlast-

ných kapacít. Ide o tzv. hlavné 
ťahy a to ulice Štefánikovu, Du-
kelskú, Dolnú, Štúrovu, hornú, 
cesty medzi Modrou a miestny-
mi časťami Kráľová, harmó-
nia a Piesok, časť trnavskej ul. 
Smer trnavu, Partizánsku ulicu 
v smere do Dubovej a Puškino-
vu ulicu. 
„Ako každoročne, i na začiatku 
nadchádzajúcej zimnej sezóny 
prosíme obyvateľov o zhovieva-
vosť a trpezlivosť. Každú vznik-
nutú situáciu budeme samozrej-
me riešiť operatívne“, dodáva 
Jakub Liška.

Kontakt na dispečing zimnej 
údržby: +421 903 406 211.

(red)
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Nové workoutové ihrisko v Modre 
Pri športovej hale ZŠ Ľ. Štúra otvorili nové street workoutové ih-
risko. Tento projekt realizovala spoločnosť Octago a financovalo ho 
mesto Modra na návrh občanov v rámci participatívneho rozpočtu.

S nápadom vytvoriť workouto-
vé ihrisko v Modre prišiel An-
drej Dobrovodský a v hlasovaní 
verejnosti získal jeho návrh 381 
hlasov. Symbolicky spolu s pri-
mátorom Jurajom Petrakovičom 

a viceprimátorom Mariánom Ga-
vorníkom prestrihol pásku a po-
zval športovcov na tréning. tré-
ningová zostava za 11 tis. eur má 
vertikálny, horizontálny a šikmý 
rebrík, dve dlhé hrazdy, dve krátke 

hrazdy, tri vysoké bradlá, vertikál-
ne bradlo, záves pre gymnastické 
kruhy a opornú stenu nad bradla-
mi. V okolí pribudne časom zeleň 
a oddychové lavičky.
„Street workout má veľa priazniv-
cov z radov fitness a v tomto „ko-
ronovom“ období, keď platia ob-
medzenia vo fitness centrách, tým 
vzniká alternatíva pre cvičenie 

vonku aj v Modre. Budeme radi, 
ak si na tréningovej zostave ľudia 
pravidelne zacvičia, veď pohyb je 
rovnako dôležitý ako spánok a pri-
spieva k dobrej fyzickej i mentál-
nej kondícii,“ povedal zástupca 
primátora Marián Gavorník.
Cvičenie s vlastnou hmotnosťou 
si priamo počas otvorenia vyskú-
šali modranskí hádzanári, tréneri 
a ďalší nadšenci silového a kon-
dičného tréningu. 

Zuzana TICHÁ

Naplňme spoločne komunitnú špajzu 
pre tých, čo pomoc potrebujú
Blíži sa predvianočné obdobie a čaro Vianoc klope pomaly na 
dvere. Doba je neľahká, preto o to viac myslime aj na tých, ktorí 
potrebujú pomoc a ktorým by sme vedeli splniť ich malé žela-
nia. Spoločným úsilím vieme urobiť veľa, o čom sa v Modre ne-
ustále presviedčame. Modrania sa vedia zomknúť a pred svojou 
vlastnou spokojnosťou mnohokrát uprednostniť šťastie iných.

V tomto roku sa tradičná zbierka 
vianočného pečiva organizova-
ná počas mestských vianočných 
trhov neuskutoční. V súvislos-
ti s pandémiou ochorenia Co-
vid-19 nie je možné zorganizo-
vať túto formu verejnej pomoci. 
Preto touto cestou oslovujeme 
pravidelných aj nových darcov, 
ktorí zvykli prinášať svoje kolá-
čiky ako dar v čase Vianoc pre 
iných, aby neváhali ani v tomto 
roku, avšak zbierať sa budú pre-
važne trvanlivé potraviny a hy-
gienické potreby.
Verejnú zbierku organizu-
je Mesto Modra v spolupráci 
s Mestským centrom sociál-
nych služieb Modra. Zapojme 
sa všetci, ktorým to možnos-

ti dovolia, naplňme spoločne 
komunitnú špajzu a vyčarme 
úsmev na tvárach obyvateľov 
mesta, ktorí sa ocitli v núdzi či 

v nepriaznivej sociálnej situ-
ácii. Milí Modrania, trvanlivé 
potraviny a hygienické potreby 
pre iných, môžete osobne nosiť 
do Mestského centra sociálnych 
služieb na Súkeníckej 4 v nasle-
dovných termínoch:

Pondelok 7. 12. od 8.00 do 
15.00 hod.
Utorok 8. 12. od 8.00 do 15.00 
hod.

Streda 9. 12. od 8.00 do 19.00 
hod.
Štvrtok 10. 12. od 8.00 do 15.00 
hod.
Piatok 11. 12. od 8.00 do 12.00 
hod.
Darovať môžete trvanlivé po-
traviny s dostatočnou dobou 
spotreby (napr. cukor, soľ, ko-
renie, konzervy mäsové, ovoc-
né, rybacie, paštéty, cestoviny, 
strukoviny, ryža, sáčkové po-
lievky, olej, cereálie, kakao, 
granko, sušené ovocie, orechy 
a iné...) a hygienické potreby 
(napr. sprchový gél, šampón, 
mydlo, prostriedok na riad, na 
pranie, toaletný papier, ser-
vítky, vreckovky, a iné...). Za 
každý jeden dar mesto Mod-
ra ochotným darcom vopred 
ďakuje. Darované potraviny 
a hygiena z komunitnej špajze 
potešia rodiny v núdzi a jed-
notlivcov, ktorí žijú medzi na-
mi, v našom meste. 
Podrobné informácie a odpo-
vede na otázky získate u Mo-
niky Bartošovej z MsÚ na tel.: 
033/6908 314 alebo v MsCSS 
Modra na tel. č.: 033/647 46 25.

(red)
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Pošli to ďalej, Modra
Od mája vám v seriáli predstavujeme, ako spolupracujú miestni výrobcovia, pre-
vádzky, podnikatelia a vzájomne si tak pomáhajú v čase koronakrízy. Rad je i na 
nás. Míňajme peniaze doma, podporme naše obchodíky, kaviarne, reštaurácie, vi-
nárov. Jednotlivé časti seriálu na seba nadväzujú. Ide o akúsi nekonečnú reťaz súvi-
siacich spoluprác. Celý projekt je ukážkou vzájomnej podpory komunity. Pomôže-
me rodinným firmám aj svojmu mestu. Zapojte sa a „pošlite to ďalej.” 

Dcéra majiteľky Sandra Baru Lenka Piso-
ňová zvykne nakupovať kvetiny pri rôznych 
príležitostiach v Kvetinárstve Peter Fraňo 
na Štúrovej ulici v Modre. 

„Menúčka“ v Sandra bare sú chutné a hos-
tia oceňujú hlavne ich priaznivú cenu. 
„Jedlo dobré, čerstvé, palacinky úplne 
úžasné, obsluha milá, ceny ok, prostredie 
príjemné. Chutná káva. Aj nabudúce sa tam 
rád stavím,“ napísal Michal v recenzii na 
Googli. 
Reštaurácia v Modre – harmónii je „scho-
vaná“ ďalej od cesty v tichom prostredí pl-
nom zelene, čo hostia v hodnotení často 
spomínajú tiež: „Jednoduchá ale dobrá 
domácka slovenská kuchyňa, dobré ceny, 

všetko čerstvo navarené, príjemné posede-
nie na terase, parkovanie priamo pri vcho-
de.“ Jedlo si môžete dať na mieste, alebo 
vziať so sebou. Otvorené majú denne od 
11.00 do 22.00 hod.

Žena Petra Fraňa (Kvetinárstvo Peter Fra-
ňo) si občas zbehne kúpiť peknú látku na 
šaty do Metrového Textilu na Štúrovej 61. 

Práca s kvetmi je nádherná. V kvetinár-
stve na Štúrovej 73 sa jej venujú obaja 
– Anička aj Peter fraňovci. Nájdete tu 
široký sortiment rezaných aj izbových 
kvetov, bytových dekorácií či aranžmá-
nov. Ponuku prispôsobujú sezóne resp. 
ročným obdobiam a vytvárajú kvetinové 

koncepty na rôzne príležitosti či životné 
udalosti. 
Viažu nádherné kytice, ktoré reflektujú roz-
manitosť ročných období, najnovšie trendy 
a požiadavku zákazníka. teraz sú veľmi 
obľúbené kvetinové boxy z ruží či horten-
zií, ale k stále žiadanej klasike patria kytice 
v štýle Biedermeier. 
Zastavte sa tu a kúpte si trebárs len tak pre 
radosť aj voľne rezané kvety. V sklenej 
priehľadnej váze vás potom budú doma te-
šiť pri každom pohľade. Veď to poznáte – 
v jednoduchosti je krása. Kvetinárstvo je 
otvorené denne, prípadné zmeny sledujte 
na ich Facebook stránke.
 

Majiteľka Metrového Textilu Modra Jarka 
Macháčková si zvykne odskočiť na obed do 
reštaurácie Starý Dom. 

Na kvalitné látky chodia k Jarke do metrové-
ho textilu na Štúrovej 61 už 14 rokov krajčír-
ky z Modry aj z okolitých miest a dedín. Je 
veľa šikovných dievčat a žien, ktoré šijú len 
tak pre radosť, alebo sa týmto remeslom živia 
a nákup v predajni si pochvaľujú. Nájdete tu 
úplety, padavé šatovky, rifľovinu, ľanové aj 
bavlnené látky, teplákovinu, flauš, satén, kraj-
ku – čo len chcete. 
Neviete šiť? Nič sa nedeje, v textile ponú-
kajú aj krajčírske služby. Stačí si vybrať lát-
ku a strih – krajčírka vám vezme miery a vy 
sa už len tešte z ručne robeného originálne-
ho kúska, ktorý pribudne do vášho šatníka. 
Okrem látok má Jarka v ponuke aj doplnko-
vý tovar – bavlnené pyžamá, spodnú bielizeň, 
papučky, kabelky, klobúky – záleží na sezóne. 
V predajni nájdete väčšinou samotnú majiteľ-
ku, s ktorou môžete konzultovať výber druhu 
látky, metráž aj vhodnosť kombinácie farieb, 
prípadne tvarov potlače pre váš typ postavy. 
Fotky nového tovaru pravidelne pribúdajú na 
facebookovej stránke textilu „Metrový textil 
Modra,“ občas nakuknite. Zuzana TICHÁ fO
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Bratislavská vodárenská spoločnosť 
informuje obyvateľov

Žumpy a likvidácia 
ich obsahu

Novelizáciou zákona o vodách č. 
364/2004 Z. z. sa od 15. 9. 2018 
sprísnili podmienky likvidovania 
obsahu žúmp na Slovensku. Zá-
kon jednoznačne zadefinoval, kde 
a ako sa zneškodňujú tieto odpa-
dové vody aj ako sa kontroluje pl-
nenie tejto povinnosti. S účinnos-
ťou od 15. septembra 2020 môže 
mesto Modra ako orgán štátnej 
vodnej správy kontrolovať dokla-
dy o odvoze odpadových vôd zo 
žúmp aj dva roky dozadu. Obča-
nia sú preto povinní odkladať si 
doklady o odvozoch a osoby, kto-
ré vyvážajú odpadové vody zo 
žúmp im ho musia vydať v rozsa-
hu ako je uvedené v zákone. Pre 
účely kontroly musia disponovať 
týmito dokladmi obidve strany. 
Doklad o odvoze odpadových vôd 
obsahuje meno, priezvisko a ad-
resu toho, komu bol odvoz od-
padových vôd vykonaný, dátum 
odvozu, miesto umiestnenia žum-
py, množstvo vyvezených odpa-
dových vôd, názov osoby, ktorá 
odvoz odpadových vôd vykona-
la a adresu čistiarne odpadových 
vôd. Odvoz odpadových vôd zo 
žúmp môže vykonávať len pre-
vádzkovateľ verejnej kanalizácie 
alebo osoba na to oprávnená.

Napojenie sa 
na verejnú kanalizáciu

V roku 2014 bol Bratislavskej vo-
dárenskej spoločnosti, a. s. schvá-
lený nenávratný finančný príspe-
vok pre projekt „Dobudovanie 

kanalizácie a ČOV v aglomerácii 
Modra“ z operačného programu 
Životné prostredie prioritná os 
č.1 – Integrovaná ochrana a raci-
onálne využívanie vôd, operačný 
cieľ 1.2 – Odvádzanie a čistenie 
komunálnych odpadových vôd 
v zmysle záväzkov SR voči EÚ. 
hlavným cieľom projektu bolo 
dobudovanie kanalizácie v meste 
Modra a obci Dubová a vybudo-
vaním čističky odpadových vôd. 
V rokoch 2014-2016 v rámci toh-
to projektu bola vybudovaná no-
vá verejná splašková kanalizácia 
v Modre na uliciach Moyzesova, 
Súkenícka, hviezdoslavova, Er-
neyho, Podhorská, Kalinčiako-
va, Cpinova, Sládkovičova, Ul. 
SNP, Partizánska, Národná, Pod 
Vinicami a Puškinova spolu s ka-
nalizačnými odbočkami. V tých-
to zrealizovaných úsekoch ide 
len o splaškovú kanalizáciu, te-
da odvádzanie odpadových vôd 
z domácností. Dažďové vody zo 
striech si musia riešiť majitelia 
nehnuteľností na svojom pozem-
ku osobitne a nesmú zvody zo 
striech zaúsťovať do splaškovej 
kanalizácie.
BVS upozorňuje, že povinnosť 
napojiť sa na vybudovanú verej-
nú kanalizáciu vyplýva zo Zákona 
číslo 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kana-
lizáciách a preto každý vlastník 
stavby alebo pozemku bude mu-
sieť do 31. decembra 2021 po-
vinne pripojiť svoju stavbu alebo 
pozemok na vybudovanú verejnú 
kanalizáciu, ak tak doteraz ešte od 

roku 2016 neurobil. Po tomto ter-
míne sa vlastník už môže dopus-
tiť priestupku za čo mu môže byť 
udelená sankcia. BVS preto vyzý-
va obyvateľov, ktorí nie sú legálne 
napojení do verejnej kanalizačnej 
siete, aby tak v najbližších týž-
dňoch urobili a následne kontak-
tovali BVS vo veci uzatvorenia 
novej zmluvy. V prípade, ak po-
trebujete s týmto procesom pora-
diť, obráťte sa na BVS na e-mailo-
vej adrese: modra@bvsas.sk.

Zápach 
z novovybudovanej 

kanalizácie
Na základe sťažností k zápachu 
z novovybudovanej kanalizácie 
v časti Kráľovej (Národná ulica) 
a v Dubovej (hlavná ulica) pre-
vádzka BVS fyzicky skontrolo-
vala jednotlivé šachty na proble-
matických úsekoch kanalizácie. 
Výsledkom je, že nedochádza 
k hromadeniu kalu v kanalizácii, 
všetko voľne a bezproblémovo 
odteká. Čerpacie stanice sú v 24 
hodinovom monitoringu, BVS ne-
eviduje havárie či odstávky. Kata-
rína Ružeková z MsÚ Modra na 
základe informácií z BVS vysvet-
ľuje: „BVS, a.s. na základe mo-
nitoringu a kontroly verejnej ka-
nalizácie konštatuje, že problém 
zápachu nemôže byť spôsobený 
zlým alebo nesprávnym prevádz-
kovaním predmetnej kanalizácie. 
Za zdroj zápachu považuje prepad 
zo žúmp z nehnuteľností. Niekto-
rí majitelia nehnuteľností zrejme 
prepojili žumpy priamo do kana-

lizácie, t. j. odpadové vody u nich 
v žumpe „fermentujú“ t. j. nejdú 
rovno z nehnuteľnosti cez kana-
lizačnú prípojku do kanalizácie 
a to zapríčiňuje zápach cez otvo-
ry v poklopoch. V ucelenom sys-
téme verejnej kanalizácie Dubová 
– Kráľová – Modra, ktorej súčas-
ťou je čistiareň odpadových vôd 
je v zmysle zákona č. 394/2009 
Z.z. o verejných vodovodoch a ve-
rejných kanalizáciách, zakázané 
vypúšťať do verejnej kanalizá-
cie obsah žúmp a odpadové vody 
z domových čistiarní odpadových 
vôd kvôli ovplyvňovaniu procesu 
čistenia. Spoločnosť BVS, a.s. ako 
dočasné riešenie proti zápachu, 
namontovala protizápachové filtre 
pod kanalizačné poklopy, ktoré sú 
ale neodbornou manipuláciu ob-
čanov s poklopmi kanálov poško-
dzované.“
Ako dodáva, na základe týchto in-
formácií žiada mesto obyvateľov 
o okamžité odstránenie igelitov 
spod poklopov, ktoré môžu spô-
sobiť pri ich páde do kanalizácie 
upchávanie a odstavenie žúmp 
a septikov od kanalizačných prí-
pojok. Modra v spolupráci s BVS 
vykoná v najbližšom období mies-
te šetrenie na úseku verejnej kana-
lizácie, kde dlhodobo pretrváva 
problém so zápachom a uskutoč-
ní odber vzoriek odpadovej vo-
dy vypúšťanej z nehnuteľností 
v kontrolnej šachte kanalizácie 
na potvrdenie zloženia odpado-
vých vôd. V prípade potvrdenia 
vypúšťania obsahu žúmp a septi-
kov do verejnej kanalizácia mesto 
Modra bude túto skutočnosť riešiť 
s majiteľom kanalizačnej prípojky 
a v súčinnosti s Okresným úradom 
životného prostredia ako priestu-
pok. (bvs, red)

Pozor na požiare pri vykurovaní
Vykurovacie obdobie patrí medzi 
rizikové, keď dochádza k zvýše-
nému počtu požiarov. 
K najčastejším príčinám požiaru 
patrí nesprávna obsluha vykuro-
vacieho telesa, prítomnosť horľa-
vých látok, používanie plynných 
a kvapalných látok a zapaľova-
čov, nesprávne umiestnenie, in-
štalácia a údržba vykurovacieho 

telesa, nesprávna inštalácia dy-
movodu a nevhodná konštrukcia 
komína. Technické podmienky 
a požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri inštalácii a pre-
vádzkovaní palivového spotre-
biča, elektrotepelného spotrebiča 
a zariadenia ústredného vykuro-
vania a pri výstavbe a používaní 
komína a dymovodu a o lehotách 

ich čistenia a vykonávania kon-
trol vymedzuje všeobecne zá-
väzný právny predpis – Vyhláška 
MV SR č. 401/2007 Z. z.
Počas vykurovacej sezóny je po-
trebné udržiavať komíny v dob-
rom technickom stave, pravi-
delne vymetať a vyberať sadze 
z komínov. Požiar vzniknutý 
vznietením sadzí v komíne nik-

dy nehaste vodou. Neprekurujte 
vykurovacie telesá, nesušte a ne-
skladujte v ich blízkosti horľa-
vé materiály. Vykurovacie telesá 
sa musia umiestňovať na nehor-
ľavé podložky, popol treba vy-
sýpať zásadne do nehorľavých 
a uzatvárateľných nádob. Inštalá-
ciu vykurovacích telies, kontrolu 
technického stavu a čistenie ko-
mínov doporučujeme zveriť od-
borníkom. 

(red, zdroj: OO HaZZ PK)
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Voľné miesta pre klientov v rehabilitačnom 
stredisku Claudianum 
Claudianum je nezisková organizácia poskytujúca dennú so-
ciálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinova-
ným postihnutím, ktorá funguje ako denné rehabilitačné stre-
disko v Modre. Našim klientom poskytujeme sociálne služby 
– prostredníctvom pracovnej a sociálnej rehabilitácie aktivi-
zujeme ich schopnosti a pripravujeme ich na čo najsamostat-
nejší život, ako aj na možnosť zamestnania sa v chránenej 
dielni alebo na chránenom pracovisku. Odborné činnosti so 
sociálnymi pracovníkmi, či rôzne nácviky dávajú priestor na 
upevnenie návykov a ďalšieho osobnostného rozvoja.

Mnohí takto znevýhodnení ob-
čania po ukončení špeciálneho 
základného, prípadne učňov-
ského vzdelania majú len mi-
nimálnu možnosť nájsť si pri-
merané zamestnanie alebo iné 
uplatnenie. Väčšina z nich teda 
aj napriek snahe a chuti zara-
diť sa do pracovného procesu 
zostáva po ukončení vzdelania 
doma, kde sa ich nadobudnu-
té schopnosti nemajú možnosť 
ďalej rozvíjať, strácajú sa soci-
álne zručnosti a vytvára sa so-
ciálna izolácia. títo ľudia po-
trebujú žiť v komunite tak, ako 
my všetci. Jednou z foriem je 
rehabilitačné stredisko.

Sme denné zariade-
nie a klienti k nám 
každodenne prichá-
dzajú zo svojich 
domovov, z miest 
a obcí okolia Mod-
ry. Spoločne vytvá-
rame atmosféru na 
vzájomné prijatie, 
priestor na upevňo-
vanie vlastnej hod-
noty a porozumenie. 
O tom, ako funguje-
me, čomu sa podrob-
nejšie venujeme, aké 
sú naše krátkodobé, 
či dlhodobé ciele sa 
dozviete na našej 

webstránke www.claudianum.
sk a na profile fB www.face-
book.com/claudianum. Naším 
hlavným cieľom je, aby sa ľu-
dia s mentálnym a kombinova-
ným postihnutím mohli zmys-
luplne rozvíjať.
Momentálne máme 4 Voľné 
miesta pre klientov. Každé jed-
no miesto môže byť využité 
podľa individuálnych potrieb 

klienta. Ak poznáte vo svojom 
okolí niekoho, kto by chcel byť 
našou súčasťou, prosím kon-
taktujte nás. Je veľká škoda, ak 
takéto miesta zostávajú nevyu-
žité.
Kontaktná osoba: Mgr. Vero-
nika hevierová, riaditeľka, tel. 
č.: 0948 077 647 

Veronika HEVIEROVÁ, 
Claudianum n. o.

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

Adam M. nám do redakcie napí-
sal:
Som vďačný za mož-
nosť pýtať sa vo Zves-
tiach. Zaujímalo by 
ma, aký osud postretol 
modranský stĺp hanby. 
Na jeho miesto bola 
osadená busta Samuela 
Zocha. Prečo bola bus-
ta osadená práve tam? 
Prečo nebol stĺp hanby 
prenesený na iné miesto 
v meste? Kde je stĺp 
hanby dnes? Myslím si, 
že mesto, ktoré sa pýši 
titulom slobodného krá-
ľovského mesta by si 

malo zachovať svoj pranier. Vo-
pred ďakujem za odpoveď. 

Odpovedá Juraj Petrakovič, 
primátor:
Podľa dostupných informácií 
stĺp hanby nazývaný aj pranier 
sa v meste historicky nena-
chádzal. Slobodné kráľovské 
mesto Modra ale malo svoje 
väzenie. Pranier pred Evanje-

lickou farou bol osa-
dený až v 80-tych 
rokoch z iniciatívy 
mesta Modry a Mú-
zea Ľ. Štúra. Ka-
menné časti stĺpu 
hanby boli dorobe-
né ako replika pod-
ľa vzoru stĺpu hanby 
v Častej. historicky 
však na tomto mies-
te stĺp nikdy nestál, 
čo dokladujú staré 
fotografie aj mapy. 
Zmienky o ňom nie 
sú ani v archíve pa-

miatkového úradu a nenachá-
dza sa ani v zozname kultúr-
nych pamiatok. Pôvodne sme 
si mysleli, že stĺp má historic-
kú hodnotu, ale pri demontá-
ži sa rozpadol a zistili sme, že 
je betónový. Rozpadnutý stĺp 
a kamenné repliky sú uložené 
v mestských priestoroch. Aj 
z tohto dôvodu sme upustili od 
plánu osadiť ho na iné miesto. 
Mesto Modra sa v spolupráci 
s BSK a s cirkevným zborom 
ECAV Modra rozhodlo nahra-
diť neautentickú pamiatku – 
stĺp hanby osadením busty Sa-
muela Zocha – evanjelického 
farára, biskupa, filantropa, spi-
sovateľa, autora Martinskej de-
klarácie a prvého bratislavské-
ho župana. A v pamätnom roku 
výročia Čs. republiky si týmto 
pripomenúť jeho pamiatku. 
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Odpad sa nevyparí: Ekologický 
projekt Nadácie Revia s mestom 
Modra pokračuje 
Nadácia Revia bola úspešná a aktuálne patrí medzi vybra-
né organizácie v grantovej výzve pre komunitné nadácie 
spomedzi krajín V4. Ďalšia etapa nášho projektu Odpad sa nevyparí je opätovne 
podporená C.S. Mott Foundation v rámci The Global Challenges Local Solutions 
Programu z Akadémie pre rozvoj filantropie v Poľsku. 

tešíme sa tomu, lebo vďaka podpore budeme 
môcť vybudovať pilotné uzamykateľné stojis-
ko odpadu pri jednej bytovke v Modre a zapla-
tiť k tomu projektovú dokumentáciu. V rámci 
stratégie odpadového hospodárstva sa mesto 
pokúša presunúť zodpovednosť za množstvo 
a kvalitu odpadu na obyvateľov bytoviek. Spo-
ločnými silami s Nadáciou Revia sa snaží riešiť 
akútny problém anonymity triedenia odpadu 
v bytových domoch v Modre. V štyroch vybra-

ných lokalitách sa minulý rok robil monitoring 
triedenia odpadu so študentskými ekohliad-
kami, o čom sme vás informovali v Modran-
ských zvestiach. tiež plánujeme uskutočniť 
profesionálny prieskum ohľadom zistenia ba-
riér a motivácií triedenia a redukcie odpadov 
vybraných cieľových skupín. Veríme, že oslo-
vení Modrania sa zapoja a pomôžu nám získať 
výsledky použiteľné v praxi.
Naďalej uvítame zdieľanie tipov, vedomos-

tí a nápadov súvisiacich s touto témou. 
Napíšte nám na revia@revia.sk. 
Modrania, prestaňme zatvárať oči pred 
problémom, ktorý veľmi negatívne 
ovplyvňuje všetkých a sami prispejme 
k jeho riešeniu. Začnime od seba a urob-
me zníženie produkcie odpadu a triede-
nie našou prioritou. Spoločne tým nie-
len postúpime na európsku úroveň, ale 
i spravíme z nášho mesta lepšie miesto 
pre život. Odpad sa z našej Modry bez 
nášho vlastného pričinenia nevyparí!

Drahoslava FINKOVÁ, 
za Nadáciu Revia

Autovraky na 
verejných miestach

Mnohokrát sa občania obracajú na mestský 
úrad alebo na pracovníkov mestskej polície 
v súvislosti s problémom dlhodobo stojacich 
vrakov áut na verejných priestranstvách. Sú 
problémom každého mesta, Modru nevyní-
majúc.
Vraky automobilov sú bez evidenčného čís-
la, nemajú platnú technickú a emisnú kon-
trolu, dlhodobo zaberajú parkovacie miesto 
alebo iný priestor, ktorý by mohol slúžiť 
iným občanom. Často ohrozujú alebo poško-
dzujú životné prostredie, narušujú estetický 
vzhľad okolia a viac-menej sú nepojazd-
né. „Okrem oznamov občanov, mesto Mod-
ra v spolupráci s Mestskou políciou Modra 
priebežne dohľadáva majiteľov takýchto vo-
zidiel a vyzývajú ich na odstránenie z da-
ného verejného priestranstva. Ich vlastníci 
majú 60 dní na to, aby sa o svoje vozidlá 
postarali a urobili nápravu. Ak tak neuro-
bia, mesto požiada zazmluvnenú spoločnosť 
vrak odtiahnuť na určené parkovisko. Pro-
ces identifikácie majiteľov je mnohokrát zdĺ-
havý, niekedy sú vozidlá súčasťou dedičské-
ho konania, čo celú vec komplikuje. Ak sa 
ani po ďalších 30 dňoch ich majitelia nepri-
hlásia, na základe súhlasu okresného úradu 
a vyhlásenia vozidla za staré, bude vozidlo 
zošrotované“, vysvetľuje Katarína Ružeko-
vá z MsÚ Modra. Mnohokrát sa však stáva, 
že spoločnosť s ktorou má mesto uzatvorenú 
zmluvu na odťahovanie autovrakov má plné 
kapacity a žiadosti mesta Modry čakajú na 
vybavenie v poradí. (red)

Stojiská na komunálny odpad 
Obyvatelia Modry často upozorňujú mestský úrad, 
nielen na nepojazdné vozidlá, ale aj na zneužívanie 
stojísk na komunálny odpad na sídliskách neopráv-
nenými užívateľmi. Anonymita stojísk takýmto ko-
naniam takpovediac nahráva. Veľmi často sa stáva, 
i napriek opakovanej osvete zo strany mesta, že na 
tieto stojiská ukladajú obyvatelia nadrozmerný sta-
vebný odpad. Niekedy sú to priamo susedia z priľah-
lých bytoviek inokedy cudzí občania. takéto kona-
nie je zakázané a po identifikovaní osôb, ktorí takýto 
skutok vykonali, je vec riešená ako priestupok.
Iný objemný odpad môžu občania odviesť na Zber-
ný dvor na Dolnej ulici 144. ten je pre verejnosť 
prístupný od pondelka do piatka v čase od 11.00 do 
17.00 a v sobotu od 8.00 do 17.00 hod. Medzi prio-
rity mesta v odpadovom hospodárstve patrí aj vypra-
covanie projektovej dokumentácie na uzamykateľné 
kontajnerové stojiská pri bytových domoch na síd-
liskách. tie by sa mali začať budovať v roku 2021. 
 (red)
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„Mladosť má krásnu tvár, staroba má krásnu dušu“
Každoročne je mesiac október 
venovaný stretnutiu so staršími 
spoluobčanmi. Milým pásmom 
plným básní a piesní ďakujeme 
našim starým rodičom za lásku, 
pochopenie a starostlivosť. ten-
to rok je však 
všetko iné. Pre-
to naše žiač-
ky spolu s pa-
ni učiteľkami 
Markovičovou 
a Nandoryovou 
vyrobili pre na-
šich starkých 
a zamestnan-
cov v Mestskom 
centre sociál-
nych služieb 
v Modre nád-
herné voňavé 
darčeky. Verí-
me, že naše my-

dielka ich potešili a pripomenuli 
im, že sme na nich nezabudli.
A ako poďakovanie sme od 
klientov a zamestnancov DSS 
v Modre dostali krásny obraz 
a verše.

„Milé naše detičky, veľmi nás 
potešilo, že ste si aj v tejto dobe 
na nás spomenuli a poslali nám 
krásne pozdravy a darčeky. tiež 
sme pre Vás urobili obrázok pre 
potešenie a veríme, že sa Vám 

bude páčiť“ – vaše babičky, 
deduškovia a Betka z MsCSS 
Modra zo Súkeníckej a Zocho-
vej ulice.

Marcela PECHOVÁ, 
riaditeľka ZŠ Vajanského 93

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

Korona a život v materskej škole SNP 
Všetky materské školy majú za sebou ťažké obdobie. Koro-
navírus obmedzil ich prevádzku pred letom a obmedzuje ju 
i teraz. Bojujeme s chýbajúcim personálom školy, ale aj s nut-
nosťou uzatvárať niektoré triedy či celú materskú školu. 
V materskej škole SNP nás však ani toto obdobie nenecháva 
ľahostajných k zveľaďovaniu priestorov našej školy. Počas 
jarného uzatvorenia škôl sme sa zapojili do dvoch grantových 
výziev a v oboch sme bolo úspešní. 

Cez nadáciu Volk-
swagen prostred-
níctvom grantového 
programu projekty 
zamestnancov part-
ner sa nám podari-
lo na úpravu škol-
ského dvora získať 
krásnych 1 000 € na 
projekt s názvom 
„naše dopravné ih-
risko“. Využili sme 
plochu pieskovis-
ka, ktoré sme za-
sypali a vyrovnali 
s už existujúcou asfaltovou plo-
chou, čím vznikla nová hracia 
plocha pre malých cyklistov, ko-
lobežkárov, chodcov a deti na 
odrážadlách. V spolupráci s oz 
„kamoši“ plochu premieňame 
na „kruhový objazd“, na ktorom 
sa deti naučia nielen dodržiavať 

pravidlá cestnej premávky, ale 
zároveň, keďže bude vyzdobený 
kresbami najznámejších domi-
nánt mesta modra, budú pyšní na 
mesto, v ktorom vyrastajú. reali-
zácia projektu prebehla v augus-
te, počas prerušenej prevádzky 
materskej školy. keď sme už mali 

v mš stavebnú firmu, občianske 
združenie Modrá hviezdička pri 
MŠ SNP Modra finančne zabez-
pečilo výmenu starej poškode-
nej keramickej dlažby za novú 
hraciu plochu pre deti. Podarilo 
sa nám vytvoriť plochu, ktorá je 
nielen bezpečná, ale svojou fa-
rebnosťou krásne oživila školský 

dvor a umožňuje 
deťom aktívne 
vzdelávanie sa 
i počas hier na 
školskom dvore.
Ešte v minulom 
roku sme muse-
li pristúpiť k vý-
rubu niekoľkých 
starých a nebez-
pečných dre-
vín na školskom 
dvore. hneď 
sme hľadali spô-
sob, ako chýba-

júce stromy nahradiť novou vý-
sadbou, ktorá čoskoro poskytne 
deťom tieň pri hrách na školskom 
dvore. Vypracovali sme projekt, 
ktorým sme sa uchádzali o čiast-
ku z participatívneho rozpočtu 
mesta. vďaka podpore rodičov, 
zamestnancov i mnohých mod-

ranov sa nám podarilo získať fi-
nančné prostriedky na výsadbu 
nových stromov. V spolupráci 
s referentkou životného prostre-
dia mesta modra pani Kristínou 
Čechovou a v spolupráci s rodič-
mi bude v novembri prebiehať 
plánovaná výsadba, na čo sa veľ-
mi tešíme. Pani Čechovej aj touto 
cestou ďakujeme za jej odbornú 
pomoc a ľudský prístup.
Počas novembra ešte budeme re-
alizovať projekt z nadácie SPP. 
požiadali sme o finančný príspe-
vok prostredníctvom grantového 
programu regióny a na projekt 
s názvom „zelená záhrada pre 
všetkých“ sa nám podarilo zís-
kať 900 €. finančné prostriedky 
využijeme na nákup a výsadbu 
3ks stromov, ktoré ešte túto jeseň 
vysadíme na našom školskom 
dvore. Zo získaných finanč-
ných prostriedkov sme zakúpi-
li detskú vitrínu na školský dvor 
a hmyzí domček, ktorý bude slú-
žiť k úkrytu a prezimovaniu uži-
točných druhov hmyzu, s mož-
nosťou priameho pozorovania 
deťmi. K sadeniu stromov, upev-
neniu hmyzieho domčeka a vit-
ríny budeme potrebovať pomoc 
našich rodičov, za čo vopred ďa-
kujeme. B. KOZMONOVÁ,

riaditeľka MŠ SNP
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Základná škola Ľ. Štúra obhájila titul Zelenej školy
Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a sprá-
vania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko 
sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacie-
ho programu na svete, programu Zelená škola.

Zelená škola je vý-
chovno-vzdeláva-
cí program, ktorého 
cieľom je podporo-
vať environmentálne 
postoje a správanie 
v školskom prostre-
dí. hlavnou úlohou 
programu je o prob-
lematike životné-
ho prostredia nielen 
učiť, ale ho aj aktív-
ne pretvárať. Pomáha 
k tomu aj zážitkové 
učenie, ktoré žiakov 
učí tvorivo a ekolo-
gicky myslieť. Žiaci sú spolutvor-
cami všetkých environmentál-
nych aktivít. 
Praktická činnosť, sa realizuje 
prostredníctvom metodiky 7 kro-
kov, tzv. sedem „Z“ a to:
1. získaj priateľov – Kolégium Ze-
lenej školy,
2. zisti stav – Environmentálny 
audit školy,
3. zoraď nápady – Environmentál-
ny akčný plán,
4. zhodnoť akcie – Monitoring 
a hodnotenie,
5. zaujmi ostatných – Pro–envi-

ronmentálna výučba,
6. zaktivizuj okolie – Informova-
nie a zapojenie komunity,
7. zakresli hodnoty – Eko-kódex.
Dňa 7. 10. 2020 sa konala hod-
notiaca návšteva, po ktorej nám 
rada Zelenej školy opäť udelila 
vlajku a certifikát Zelenej školy. 
Do programu sme sa zapojili už 
druhým certifikačným obdobím. 
V predchádzajúcom období nás 
zaujala téma odpad. Aj naďalej 
prebieha na našej škole zber pou-
žitých batérií, plastových vrchná-
čikov, použitých kefiek Curaprox, 

výmenná knižnica vo vestibule, 
separácia odpadu v triedach a ver-
mikompostovanie. Šatňu zdobí 
Ekokódex namaľovaný priamo 
na stenu. Kolégium Zelenej ško-

ly funguje ako eko 
krúžok. Prostred-
níctvom rôznych 
aktivít si každý 
nájde to, k čomu 
má blízko. Žia-
ci na spoločných 
stretnutiach dis-
kutujú a navrhujú 
ďalšie aktivity. 
Pre toto certifikač-
né obdobie sme si 
zvolili tému: Zeleň 
a ochrana prírody. 
Podarilo sa nám 
zatraktívniť škol-

ský dvor. Pribudli vtáčie búdky, 
kvetinové záhony, vybudované 
ihrisko, hadník/jašteričník. Vďa-
ka projektu Sadovo sú v areáli 
vysadené ovocné stromy. Na tera-
sách žiaci zrevitalizovali črepníky. 
V nich sú zasadené rastliny, kto-
ré znesú aj náročnejšie klimatické 
podmienky. Staré nepotrebné cd 
nosiče boli využité na zhotovenie 
ekokódex stromu, ktorý je umiest-
nený pri schodisku. Sú na ňom 
heslá vyzývajúce na konkrétne 
opatrenia v rámci ochrany prírody. 
Vnútorné priestory školy zdobia 
aj nástenky s autorskými básňa-
mi žiakov, týkajúcich sa ochra-
ny prírody. Kolégium pravidelne 
aktualizuje aj nástenky týkajúce 
sa aktuálnych informácií o život-
nom prostredí. Na hodinách žiaci 
zhotovujú projekty a prezentácie 
s ekotematikou, pričom využívajú 
aj rovesnícke vzdelávanie. 
V nasledujúcom období sa bude-
me snažiť splniť náš ďalší cieľ: 
znížiť spotrebu energií našej ško-
ly. Opäť sa pokúsime malými krô-
čikmi meniť školu k lepšiemu. 
A tak dokážeme, že environmen-
tálnym správaním môžeme do-
siahnuť výsledky. Naše pokroky 
môžete sledovať na stránke našej 
školy v sekcii Zelená škola.

M. SETNICKÁ, 
Z. GALÁŠOVÁ, učiteľky ZŠ

ZŠ Vajanského: chce to zmenu
Vďaka dvom novým úspešným projek-
tom sa posúvame ďalej a meníme klímu 
školy. S podporou Nadácie pre deti Slo-
venska a projektu Škola inkluzionistov 
nás vzdelávacími aktivitami pre učiteľov, 
asistentov učiteľa a odborných zamest-
nancov priamo v škole bude sprevádzať 
lektorka a mentorka Michaela Bubelíny-
ová. Chceme vytvoriť podporujúce a ak-
ceptujúce prostredie pre všetkých – žia-
kov aj zamestnancov, chceme, aby sme 
sa v škole, kde trávime viac ako tretinu 
dňa, cítili bezpečne, aby mohol každý slo-
bodne a slušne prejaviť svoj názor a aby 
sa mohol realizovať. Slovo inklúzia ne-
znamená, že podporovať treba len žia-
kov s poruchami učenia. Inklúzia zname-
ná podporujúce prostredie pre všetkých, 
každý sme iný a každý potrebuje iný prí-

stup. Všetci vieme, že dnešná situácia je 
veľmi ťažká pre všetkých a že na reformu 
školstva nemôžeme čakať roky. A hoci 
nemôžeme zmeniť množstvo učiva, mô-
žeme zmeniť spôsob vyučovania, tak aby 
sa priblížilo 21. storočiu. Máme výborne 
vybavené odborné učebne fyziky, chémie, 
biológie, environmentálnu učebňu, novú 
knižnicu a učebňu cudzích jazykov. Zís-
kali sme nových kvalifikovaných učiteľov 
a teraz k nim hľadáme nových kolegov. 
V rámci projektu Podporujúce profesie II. 
sme z európskych fondov získali finanč-
né prostriedky na novo vytvorené miesta 
4 asistentov učiteľa, sociálneho pedagóga 
a školského psychológa od februára 2021. 
Ak máte záujem, bližšie informácie náj-
dete na www.zsvajanskeho.edupage.org.

Marcela PECHOVÁ, riaditeľka

Program Gesto 
pre mesto

Získajte dobrý pocit a hlasujte do 30. no-
vembra za projekt, na ktorý Raiffeisen ban-
ka prispeje sumou 1 000 €. Do programu na 
tému vzdelávanie sa tento raz prihlásila aj 
modranská Stredná odborná škola pedago-
gická s Knižnicou, ktorá inšpiruje. 
Cieľom projektu školy je zlepšiť čitateľ-
skú gramotnosť žiakov a uľahčiť im prístup 
k novodobej a modernej literatúre. Čoraz 
viac zaznamenáva škola záujem ich žia-
kov o knihy so psychologickou tematikou, 
modernou tematikou či literatúrou písanou 
v anglickom jazyku. Študenti by si vďaka fi-
nanciám z projektu mohli obohacovať svoje 
vedomosti a rozširovať poznatky prostred-
níctvom kníh, ktoré by využili v každoden-
nom živote.
hlasovanie na stránke: www.gestopremesto.
sk/hlasovanie/pezinok. (red)
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Ľudia z Modry, 29. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý pondelok nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spoluprá-
ci s talentovanou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre 
a Modranom. Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Hygienik a epidemiológ 
Karol Pukančík (39) 

Karol vyštudoval Verejné zdravotníctvo na 
Slovenskej zdravotníckej univerzite a v tejto 
oblasti pôsobí už 18 rokov. Prevádzkuje Pra-
covnú zdravotnú službu pre zamestnávateľov, 
ktorým poskytuje služby v oblasti ochrany 
a podpory zdravia pri práci. V tomto „koro-
na roku“ pomáha mestu Modra pri zavádza-
ní protiepidemických opatrení štátu do samo-
správnej praxe ako člen mestského krízového 
štábu a Komisie sociálnej, zdravotnej a verej-
ného poriadku. Slúžil aj ako zdravotník počas 
1. kola plošného testovania na Kráľovej.
Korona vírus nepríjemne zasiahol do života 
ľudí na celom svete a všetci by sme si žela-
li, aby neexistoval. Dá sa nad ním zvíťaziť? 
„Pomohlo by očkovanie, ale zatiaľ neexistu-
je spoľahlivá vakcína. Vírusu podľahli väčši-
nou starší ľudia, ktorí mali pridružené choro-
by a ich imunitný systém bol oslabený. Veľmi 
záleží, akú dávku vírusu dostanete. Niekto 
si s ním poradí sám, iného treba napojiť na 
pľúcnu ventiláciu. Momentálne je asi najro-
zumnejšie dať sa otestovať, aby sme vedeli 
vyhľadať zdravých nosičov – bezpríznako-

vých ľudí, ktorí vírus prenášajú. Tí by sa po-
tom mali dočasne izolovať, aby nenakazili 
iných.“ Nad hoaxami o čipovaní ľudí sa po-
usmeje. Na Slovensku sa povinne očkuje pro-
ti desiatim prenosným ochoreniam od záškr-
tu, tetanu, detskej obrny, cez osýpky, mumps, 
ružienku až po čierny kašeľ a ďalšie. Ľudia sa 
každoročne dobrovoľne dajú zaočkovať proti 
chrípke a toto bude zrejme nevyhnutnosť aj 
pri Covid-19, ak chcú normálne žiť a cesto-
vať. „Princíp ja taký, že sa zaočkujete čas-
ťou vírusu, ktorá vám nevie vyvolať ochore-
nie, ale vyvolá vám imunitnú odpoveď na toto 
ochorenie. Telo si začne tvoriť protilátky proti 
vírusu, imunita sa posilňuje a vy máte menšiu 
pravdepodobnosť, že ochoriete.“
Korona kríza ovplyvňuje všetkých a všetko. 
Budeme radi, ak ju v zdraví prežijeme. Pod-
ľa Karola nezaškodí preventívne dodržiavať 
jednoduché pravidlo „rúško-odstup-ruky“ 
a starať sa o svoju fyzickú a psychickú kon-
díciu. Radosť mu robí rodinné vinárstvo Štyri 
ruky a energiu dobíja v modranských lesoch. 
Je veľký fanúšik modranskej baníckej histórie 
odporúča túru po banskom náučnom chodní-
ku. „V okolí Modry je 20 nadzemných i pod-
zemných banských diel, ktoré vznikli v období 
hľadania ložísk drahých kovov. Prieskumné 
ťažby na prelome 18. a 19. storočia sa žiaľ 
skončili neúspešne, ale zostala po nich naprí-
klad pekná štôlňa Bartolomej pri Medvedej 
skale. Verím, že sa ju v spolupráci s mestom 
alebo krajom časom podarí sprístupniť verej-
nosti.“ Zuzana TICHÁ fO
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Centrum sociálnych služieb má 75 negatívnych testov 
Druhé kolo plošného testovania 
6. – 8. 11. sa týkalo všetkých 
sociálnych zariadení na Sloven-
sku. Výnimkou nebolo ani naše 
modranské Mestské centrum so-
ciálnych služieb. Otestovaní boli 
zamestnanci aj prijímatelia soci-
álnej služby. A opäť s negatívny-

mi výsledkami! Prajeme naďalej 
veľa zdravia, trpezlivosti a síl se-
niorom aj celému personálu cen-
tra. Ako uviedla riaditeľka Janka 
Machalová: „V testovaní vidíme 
zmysel. Budeme ho robiť u nás 
každé dva týždne. A áno, niekedy 
nejde všetko plynule, sme unave-

ní, nevieme odpovede na všetky 
otázky, prispôsobujeme sa zme-
nám. Zároveň nás mrzí, že naši 
obyvatelia prichádzajú o čas so 
svojimi blízkymi, 
o malé, ale zároveň 
veľké a dôležité ra-
dosti z prechádzok, 
návštev v kostole 
a pod. Naši pracov-
níci denne počúva-
jú o zodpovednosti, 
čelia tlaku a oba-
vám z nevítaného 
neviditeľného náv-
števníka. Napriek 
tomu všetkému ťaž-
kému a obmedzujú-
cemu nám spoloč-
ná zodpovednosť 
dáva zmysel, le-
bo nechránime len 
„našich starkých”, 
ale vážime si jeden 

druhého navzájom“. Aj na tomto 
mieste patrí veľké poďakovanie 
každému, kto pomohol pri za-
bezpečení testovania. (red)
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Od pondelka 16. novembra platia zmeny v činnosti 
niektorých prevádzok a v organizácii hromadných podujatí
Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 13. novembra 2020 
Vyhlášku č. 24 k činnosti prevádzok a organizácii hromadných 
podujatí. V plnom znení ju nájdete vo Vestníku vlády SR na 
stránke ministerstva vnútra www.minv.sk. Vyhláška hovorí 
o tom, kto a za akých podmienok môže mať otvorené a aké 
podujatia sa môžu za stanovených podmienok konať.

Prehľad najdôležitejších zmien 
platných od 16. novembra:
• Otvárajú sa prevádzky diva-
delných, hudobných, filmových 
a iných predstavení, pričom buď 
musia mať zabezpečené fixné 
upevnenie miest na sedenie alebo 
platí limit 1 osoba na 15 m2, 
• Povolené sú len predstavenia 
so sediacim obecenstvom, pri-

čom platí zásada: 
- sedenia v každom druhom rade 
alebo šachovnicové sedenie; 
- zakázaná je konzumácia nápo-
jov alebo jedál
- pred začiatkom musí organizá-
tor merať telesnú teplotu účinku-
júcich a nepovoliť
- im vstup, ak majú teplotu vyššiu 
ako 37,2°C,

• Povolilo sa aj konanie boho-
služieb, avšak len so sediaci-
mi, pričom musia veriaci sedieť 
v každom druhom rade, resp. ša-
chovnicovo,
• Ďalej dostali zelenú aj fit-
nesscentrá, pričom naraz v nich 
môže byť najviac 6 zákazníkov, 
personál musí nosiť rúška a vo 
zvýšenej miere upratovať, čistiť 
a dezinfikovať priestory a vyba-
venie. Zároveň aj tu platí pod-
mienka jedna osoba na 15 metrov 
štvorcových,
• hygiena povolila aj otvore-
nie plavární, taktiež pri limite 
6 zákazníkov v jednom okami-

hu, povinnosti častejšieho čiste-
nia a dezinfekcie. Pitné fontánky 
musia byť mimo prevádzky, vy-
hláška podrobnejšie stanovuje aj 
kritériá pre úpravu vody. Zároveň 
platí podmienka jedna osoba na 
15 m2,
• K doteraz povoleným športo-
vým podujatiam pribudli Sloven-
ská hokejová liga a prvá futbalo-
vá liga. Povoľujú sa aj podujatia 
nevyhnutné pre fungovanie ka-
ranténnych športových centier 
pod záštitou ministerstva škol-
stva; všetky povolené športové 
podujatia sa naďalej konajú za-
tiaľ bez divákov. (red, úvzsr)

Predstavujeme

Marián Staník: „Prekonal som Covid-19 
a práve preto som sa stal dobrovoľníkom“
Plošné testovanie na prelome októbra a novembra bolo naj-
mä o vychytaní pozitívnych. Niekomu dávalo zmysel, pre iných 
bolo nevyhnutnosťou. Pre Mariána Staníka z Modry bolo pri-
rodzeným rozhodnutím pomôcť iným v situácii, kedy bolo po-
merne ťažké nájsť dostatočný počet ľudí ochotných priložiť 
ruku k dielu. Chcel urobiť čokoľvek, aby pomohol v situácii, 
ktorá bola a je pre nás nová. Počas prvej vlny pandémie, pres-
ne na Veľkú noc, Marián prekonal ochorenie Covid-19 s po-
merne ťažkým príznakovým priebehom. 

Ako sám hovorí: „Práve preto som 
neváhal a prihlásil sa, že chcem 
byť nápomocný pri testovaní. Nie 
opačne. Nemal som obavy. Práve 
preto, že viem, čo toto ochorenie 
dokáže spôsobiť, chcel som po-
môcť. Chcel som urobiť aspoň nie-
čo, aby si to iní nemuseli „odská-
kať“ ako ja. Prešiel som si naozaj 
ťažkými 8 dňami v horúčkach so 
silným kašľom a moje dýchanie už 
nie je to, čo bývalo. Som však pre-
svedčený, že testovanie má zmy-
sel. Počas choroby som bol osem 
dní živou mŕtvolou a vďaka man-
želke, ktorá je zdravotníčkou, som 
sa z ochorenia dostal. Starala sa 
o mňa nonstop, pretože v tej prvej 
vlne ani praktická lekárka či úrad 
verejného zdravotníctva veľmi ne-
vedeli čo robiť. Ochorenie je pred-
sa novým, neprebádaným a nepo-
známe, čoho všetkého je schopné“. 

Z rozprávania Mari-
ána je zrejmé, že mu 
počas vrcholu cho-
roby nebolo všetko 
jedno. Je to statný 
chlap, ktorý sa roky 
venuje otužovaniu 
a patrí aj k tzv. ľa-
dovým medveďom. 
Ani dlhoročný tré-
ning imunity mu 
nezabezpečil ochra-
nu pre vírusom. Po 
prekonaní najhor-
šieho, postupne tré-
nuje svoje zdravie 
pravidelnými túrami a obľúbe-
ným otužovaním. Avšak choroba 
zanechala následky a Mariánovo 
dýchanie už nie je ako bývalo. Na-
priek tomu nám tento sympatický 
a mimoriadne pozitívny človek 
odporúča veľa pohybu a vyskúšať 

si otužovanie. V týchto dňoch ho 
realizuje najmä individuálne do-
ma v kúpeľni, pretože hromadné 
akcie aké „medvedi“ mávajú nie 
sú povolené. 
Covid-19 si nevyberá. Od Mariá-
na sa nechcene nakazila aj man-
želka Martina. Našťastie mala 
priebeh ochorenia takmer bezprí-
znakový. Spomína si, že najinten-

zívnejšia bola bolesť korienkov 
vlasov a zopár dní nechutenstva. 
Inak bola v poriadku a mohla sa 
nepretržite starať o chorého man-
žela. Plusom je, že pani Staníko-
vá je zdravotníčka a ako povedala, 
Covid veľmi zle vplýva aj na ľud-

skú psychiku. Ochorenie je nepre-
bádané a teda človek nevie, čo od 
neho môže očakávať, či už prešiel 
všetkými štádiami alebo ho eš-
te niečo čaká. K tomu dlhodobá 
izolácia človeka. tá ubíja. Mar-
tina s Mariánom boli v domácej 
karanténe 45 dní, pretože ona bola 
dlhodobo infekčná. V tom čase si 
uvedomili aj to, akých majú okolo 

seba priateľov. Keď 
je človek v karanté-
ne, nesmie ísť ani len 
odpadky vyniesť. Aj 
s takýmito drobnos-
ťami im pomáhali 
známi. 
Pani Staníkovú ako 
zdravotníčku „nalo-
mili“ po sobotnom 
testovaní a v nedeľu 
realizovala odbery 
na odbernom mieste 
vo vinárskej škole. 
„U mňa nebolo dô-
vodom, že som pre-

konala toho ochorenie. Skôr som 
cítila, ako zdravotník, že je potreb-
né pomôcť, aby bolo testovanie 
urobené čo najlepšie. Cítila som 
to ako svoju malú povinnosť a po-
slanie. Testovanie má zmysel.“

Jana KUCHTOVÁ
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Spoločná zodpovednosť
Plošné testovanie Covid-19 v Modre
V snahe zabrániť šíreniu ochorenia Covid-19 rozhodla vláda 
Slovenskej republiky o uskutočnení historicky prvej celoploš-
nej testovacej operácie obyvateľstva s názvom Spoločná zod-
povednosť. Velenie patrilo Ozbrojeným silám SR v spolupráci 
s miestnymi samosprávami, políciou a množstvom zdravotní-
kov a ďalších dobrovoľníkov. V Modre sa do testovania zapoji-
lo dovedna 108 dobrovoľníkov, z toho 30 zdravotníkov. Otvorili 
sme sedem testovacích miest a občania boli ústretoví a discipli-
novaní. Testy odhalili 16 pozitívnych prípadov. 

V dňoch 31. 1. a 1. 11. bolo 
v Modre otvorených sedem od-
berných miest, dve pred Kultúr-
nym domom Ľ. Štúra, dve pred 

Kultúrnym domom Kráľová, 
jedno v areáli Strednej odbor-
nej školy vinársko-ovocinárskej 
a dve v exteriéri pred športovou 
halou pri ZŠ Ľ. Štúra. Každé 
z nich malo prideleného svoj-
ho vojaka, veliteľa odberového 
miesta. Pri odberoch pomáhali 
hasiči a na verejný poriadok do-
zerala polícia. 

Ako sme obstáli – 
výsledky v číslach

V Modre bolo za víkend pretes-
tovaných celkovo 6 481 ľudí, 
z toho bolo 16 pozitívnych (0,25 
%). Na niektorých odberných 
miestach bolo otestovaných viac 
ľudí oproti predpokladu, pretože 
prišli aj obyvatelia z iných obcí 
a miest, prípadne starší občania 
ako 65 rokov. Podrobnejšie čís-
la vidíte v tabuľke. V pondelok 
2. novembra oznámil premiér 
Matovič, že 2. kolo testovania 
na Covid-19 sa uskutoční iba 
v okresoch, v ktorých bolo v 1. 
kole viac než 0,7 percenta in-
fekčných. V okrese Pezinok bol 
podiel pozitívnych prípadov 

0,52 %, pričom v meste Modra 
to bolo 0,25 %. Vďaka výsled-
kom z prvého kola, sme nemuse-
li podstupovať druhé testovanie.

Spoločná 
zodpovednosť 

a vzájomná podpora
Ako vyplynulo z vyjadre-
ní dobrovoľníkov, obyvatelia 
boli počas odberov trpezliví. 
Mnohí venovali tímom po-
vzbudivé slová, ktoré pri nie-

koľkohodinovej službe, non-
-stop na nohách alebo sediac 
v zime v nepohodlných oble-
koch, s respirátormi, rúškami 
a v rukaviciach, padli vhod. 
Polícia usmerňovala, pomáha-
la starším občanom, budúcim 

mamičkám alebo obyvateľom 
so zdravotnými problémami. 
Pokojný priebeh potvrdil aj 
jeden z vojenských veliteľov 
z odberných miest, ktorý po-
vedal, že operáciu v takomto 
rozsahu zažil po prvý raz. Vy-
zdvihol vzájomnú spoluprá-
cu všetkých zložiek, pochválil 
obyvateľov. Ako vojak hodno-
tí operáciu v Modre ako mimo-
riadne úspešnú. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí pomohli, 
čo potvrdzujú aj slová primá-
tora mesta Modry Juraja Petra-
koviča: „Rád by som sa poďa-
koval všetkým zdravotníkom, 

dobrovoľníkom, administra-
tívnym pracovníkom, armáde, 
policajtom aj hasičom z Bra-
tislavy, ktorí boli v teréne po-
čas 1. kola testovania na Co-
vid-19 na siedmich odberných 
miestach v Modre. Ďakujem aj 

kolegom z MsÚ Modra a na-
šim rodinám, ktoré pomohli 
pri testovaní. Veľmi oceňujem 
disciplinovanosť a slušnosť 
ľudí, ktorí sa prišli otestovať 
a trpezlivo čakali, ak sa nie-
kde vytvoril dlhší rad. Modra 
sa zomkla a opäť raz ukázala, 
čo je spolupatričnosť v naj-
ťažších chvíľach bez ohľadu 
na osobný názor každého na 
celoplošné testovanie. Prosím 
všetkých občanov Modry, aby 
boli naďalej opatrní, dodržia-
vali protiepidemické opatrenia 
a dávali pozor na seba aj svo-
jich blízkych.“ 

 
Odberné miesto Testovaní Pozitívni Pozitívni Predpoklad Úspešnosť

počet počet % počet %
Kultúrny dom Ľudovíta Štúra 1 972 0 0,00 2 009 98,16
sobota 1 438 0
nedeľa 534 0
Športová hala ZŠ Ľudovíta Štúra 1 961 9 0,46 1 944 100,87
sobota 1 497 6
nedeľa 464 3
Kultúrny dom Kráľová 1 612 6 0,37 1 431 112,65
sobota 1 081 4
nedeľa 531 2
Stredná odborná škola vinársko-
-ovocinárska Modra

936 1 0,11 1 187 78,85

sobota 631 1
nedeľa 305 0
Celkom 6 481 16 0,25 6 571 98,63
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Ďakujeme za jedlo, 
materiál aj pekné slovo
Mesto Modra by sa chcelo to-
uto cestou poďakovať pod-
nikateľom z Modry a oko-
lia za pomoc počas plošného 
testovania. Prevádzkam wild 
Kitchen Modra, Cuvée Modra, 
Pavúk caffé & enoteca, Piz-
za Luigi, Pekáreň Častá, Ca-
fé Modur, ktorí pre dobrovoľ-
níkov varili, piekli, priniesli 
obed, koláče, kávu. Kraľo-
vankám za vynikajúce štrúdle, 
pánovi ferancovi z Modry za 
ovocie, Sandra baru za nedeľ-
ný koláč pre väčšinu odber-
ných miest a pánovi Bezáko-

vi za nákup bio a organických 
nealko nápojov pre dobrovoľ-
níkov. Za ochranné pomôcky, 
kancelárske potreby a ďalšie 
nealko nápoje patrí poďakova-
nie Novplaste s. r. o. Šenkvice 
– výrobcovi polyetylénových 
obalových fólií a vriec, ďalej 
St. Nicolaus, a. s., Ing. Pavol 
Regina - „Regina” a Budiš a. s. 
Jozef Magát z Mt agency dal 

mestu veľkorysú zľavu na mon-
táž a dodávku stanov. Vinári zo 
združenia Víno z Modry daro-
vali pre dobrovoľníkov, ktorí 
pracovali bez nároku na odme-
nu tekuté darčeky. hotel pod 
Lipou im venoval poukazy na 
masáže v hotelovom wellness. 
A ďakujeme aj Damito s.r.o. za 
promptné dodanie chýbajúcich 
zdravotných pomôcok.

K núdzovému stavu 
a zákazu vychádzania

Núdzový stav na Slovensku sa 
pre pandémiu nového koronaví-
rusu od nedele predlžuje o ďal-
ších 45 dní. Zároveň sa zakazuje 
zhromažďovanie viac ako šies-
tich ľudí, okrem osôb žijúcich 
v jednej domácnosti. Vyplýva to 

z uznesenia vlády SR zo stredy 
11. novembra. Zákaz vychádza-
nia už neplatí. Od nedele 15. 11. 
od 1.00 h už neplatí povinnosť 
preukázať sa certifikátom s ne-
gatívnym výsledkom testu z ce-
loplošného testovania alebo po-
tvrdením o výnimke.
 Jana KUCHTOVÁ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  T é m a :  t e s t o v a n i e  C o v i d - 1 9

Na fotografiách: 1. Testovania sa zúčastňovali aj mladšie ročníky, na-
priek tomu, že deti do 10 rokov mali výnimku 2. Od skorých ranných 
hodín do neskorých nočných boli odberové tímy v oblekoch, s respirá-
tormi a za ochrannými sklami 3. Prekvapenie pre Kráľovú – potulná 
galéria sochára Viliama Lovíšku potešila oko i dušu 4. Aj o dezinfekciu 
na Kráľovej sa starali ochotní dobrovoľníci 5. Dobrú náladu mali aj 
v skupine záchranára Peťa Holekšiho pred športovou halou 6. Čaka-
nie na „modrý papier“ z Covid testu v sobotu spestrilo aj slnko 7. Ster 
trval pár sekúnd, na výsledok sa čakalo do pol hodiny 8. Spoločná – 
odberový tím pred KD Ľ. Štúra počas obedovej prestávky.
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Kráľovanskí evanjelici spomínali...

Publikácia Sprevádzanie smútiacich
Bratislavský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Modre-
-Kráľovej vydal ďalšiu publikáciu na tému sprevádzania pozostalých smútia-
cich pri strate blízkeho v rámci projektu: Sprevádzanie smútiacich. Výstupom 
z projektu je rovnomenná odborná publikácia, ktorá má byť príručkou pre 
rodinných príslušníkov, duchovných, dobrovoľníkov a ďalších odborníkov pri 
sprevádzaní smútiacich po pohrebe. 

Smútenie je náročný proces. ten prebieha 
i trvá podľa individuálnych potrieb člove-
ka. Tému zármutku autori spracovali z rôz-
nych pohľadov – podľa toho je publiká-
cia rozdelená na tri časti: 1. Sprevádzanie 
v zármutku, fázy smútenia a pomoc pozo-
stalým; 2. Sprevádzanie detí a adolescen-
tov; 3. Duchovná útecha v zármutku. Na 
jej tvorbe sa podieľali traja odborníci nie-
len z domova, ale aj zo zahraničia, s dlho-
ročnými praktickými skúsenosťami: PhDr. 
et Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., MBA, 

MUDr. Mária Jasenková a Vítězslav Vur-
st, B. th.
Publikácia má 48 strán a vyšla v náklade 
500 ks aj vďaka finančnej podpore Mes-
ta Modry a Revie – Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie. Záujemcovia o ňu sa môžu 
prihlásiť na Seniorskom úrade v Modre-
-Kráľovej (tel. 0948 690 322, e-mail: bas.
ecav.sk@gmail.com).

Sidonia HORŇANOVÁ, 
zborová farárka-seniorka 

v Modre-Kráľovej 

Svetlo pre Kráľovú
Dobrou správou je, že aj počas tohtoročného 
adventu ožiari Kráľovú svetlo z adventných 
sviec. tradičná občianska iniciatíva Kraľo-
vanov nám aj tohto roku pripomenie, že sa 
blížia najkrajšie sviatky roka. Aktivita bude 
prebiehať, vzhľadom na aktuálnu situáciu, 
bez účasti verejnosti a to vo virtuálnej for-
me. Nebudú v nej však chýbať zamyslenia, 
modlitby, hudobné vstupy, koledy a ani poé-
zia, teda všetko to, na čo sme zvyknutí. 
Prijmite už teraz pozvania obyvateľov Krá-
ľovej na zapaľovanie sviec na adventnom 
venci. Prvá svieca bude zapálená 29. 11. 
o 15.00 hod. 
Všetky aktuality sledujte čoskoro v pripra-
vovanej facebookovej udalosti „Svetlo pre 
Kráľovú 2020”. (red)

Naši predkovia
čo predišli nás
do večnosti
cez Pána
cez svoje dielo,
činy, cnosti
v spomienkach 
v predstavách
stále žijú 
medzi nami,
dnes s ich menami 
v kameni
tak modlitbou
opäť spojení,
s kvetmi
v jesennom lístí
náš duch sa istí 
radostne 
raz na spoločné stretnutie 
v Božom kráľovstve...

 Jozef TRTOL 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Modre-
-Kráľovej si každoročne pripomína pamiat-
ku zosnulých cirkevných predstaviteľov po-
ložením vencov na ich hroby. Zaspomínali 
si na učiteľov Daniela Neumanna, Ľudovíta 
Šimka, na kňazov Krištofa Chorváta, Vladi-
míra Jurkoviča a Jána Milana Petríka a na 
kantora Jána Uherčíka. Obvykle sa tak de-
je v posledný októbrový deň pred večerný-
mi Službami Božími na Pamiatku reformá-
cie 31. októbra. Pre zákaz vychádzania bolo 
kladenie vencov na hroby cirkevných pred-
staviteľov uskutočnené s menším oneskore-

ním. Členovia zboru za prítomnosti miestnej 
ev. a.v. farárky thDr. Sidónie horňanovej 
poďakovali za ich život a dielo v modlitbe. 
Ich pamiatku si pripomenuli aj dvoma bás-
ňami z pera presbytera ECAV zboru Jozefa 
trtola, s názvom Naši predkovia a Cintorín.
 (sh, red)
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Darujte knihu – potešíte deti, potešíte seba
Nadácia Revia už 16 rokov motivuje ľudí, aby splnili želania de-
tí, venovali im knihy a poskytli im príležitosť vstúpiť do sveta 
múdrosti a fantázie. Spisovateľ a dlhoročný partner projektu Má-
rius Kopcsay k projektu napísal: „Rok 2020 zmenil naše životy. 
Zmenil naše nazeranie na život. Priniesol nám mnohé obmedze-
nia, často veľmi nepríjemné. Pripravil nás napríklad o obľúbe-
né kultúrne podujatia. Na druhej strane si to môžeme vynahra-
diť dobrými knihami. Navyše krízová situácia vždy preverí našu 
schopnosť cítiť solidaritu, spolupatričnosť, schopnosť pomáhať 
si. Rok 2020 ukázal, koľko je v nás zla a koľko dobra. A význam-
ným zdrojom dobra je práve literatúra, s ktorou sa od detstva 
stretávame. Darovať knihu znamená darovať niekoľkonásobné 
dobro. Konáme dobrý skutok, ale pomáhame dobru zakoreniť sa 
v našich srdciach, aby nám dokázalo rásť a kvitnúť v lepších i v 
horších časoch. Verme, že v roku 2021 bude zasa lepšie“.

Kniha je vždy dobrý darček a eš-
te lepším, ak je to tá vysnívaná. 
Deti zo sociálne znevýhodne-
ných pomerov z Malokarpatské-
ho regiónu posielajú svoje kniž-
né želania do Nadácie Revia a tá 
hľadá darcov, ktorí splnia tieto 
ich túžby. 
Aj vy môžete obdarovať nejaké 
dieťa od 16. novembra do kon-
ca decembra v projekte Otvor 
srdce, daruj knihu, zakúpením 

označenej knižky v kníhkupec-
tvách folly v OC Kocka v Mod-
re, Artforum na Kollárovej ulici 
v Pezinku. Prostredníctvom Na-
dácie Revia budú knihy doruče-
né do rúk mladých čitateľov.
Počas 15-tich predvianočných 
období bolo v projekte obdaro-
vaných 2 553 detí knihami za 
23 352 €. Darujte knihu deťom, 
ktorých možnosti sú limitované 
a ich darčekmi sú zvyčajne zá-

kladné veci na prežitie. Chce-
me aby si pod stromčekom našli 
o príbeh, či o knižného hrdinu 
viac. „Kúpte knihu a zbohatni-

te! Vám píšu tieto 
deti ako Ježiško-
vi“ – sú podpor-
né slová Veroniky 
Šikulovej, spi-
sovateľky a am-
basádorky tohto 
projektu. 
Venujte knižky 
deťom, ktoré ich 
bez vás možno 
nedostanú. Urobí-
te radosť sebe, aj 
deťom a predvia-
nočná atmosféra 
v tomto kompli-
kovanom obdo-
bí bude o trochu 
krajšia. Infor-
mácie o projek-
te nájdete na na-
šej stránke www.
revia.sk. V mene 
obdarovaných de-

tí Ďakujeme.
Drahoslava FINKOVÁ, 
Revia – Malokarpatská 

komunitná nadácia

Súťaž Slnko
Bratislavský samosprávny kraj – Odbor sociálnych vecí vy-
hodnotil súťaž určenú pre všetky zariadenia sociálnych slu-
žieb v kraji na tému Slnko. Pán Štefan Gálik z Domova soci-
álnych služieb a zariadenia podporovaného bývania v Modre 
sa stal so svojím umeleckým dielom jedným z víťazov a získal 
pre svojich priateľov v Mereme sladkú odmenu, ktorú 15. 
októbra 2020 prišla autorovi odovzdať pani riaditeľka odbo-
ru sociálnych vecí PhDr. Marica Šiková. 

Štefan Gálik pod odborným ve-
dením inštruktorky sociálnej 
rehabilitácie Dariny Rohaľovej 

sa vo svojej tvorbe zameria-
va najmä na stvárnenie prírod-
ných motívov, uprednostňu-

je optimistické žiarivé farby, 
ktoré ozvláštňuje špeciálnou 
technikou rozpíjania farebných 
škvŕn, čím dodáva svojim die-
lam originálny rukopis. V roku 
2011 bol zapojený do projek-
tu Nadácie pre človeka v nú-
dzi a prevenciu kri-
minality pod názvom 
Otvorená akadémia. 
Cieľom projektu bo-
la podpora výtvarne 
talentovaných ľudí 
s mentálnym postih-
nutím, ktorí dostali 
možnosť výtvarného 
vzdelania na profe-
sionálnej úrovni, čo 
napomohlo rozvo-
ju ich talentu. Pro-
jekt Otvorená akadé-
mia nadväzoval na 
zahraničný projekt 
Nový ateliér, ktorý 
sa dlhodobo venuje 
podpore znevýhod-
nených umelcov. Aj 
vďaka tomu dostal 
pán Gálik šancu pre-

hĺbiť svoj talent a zdokonaliť 
svoj výtvarný prejav. Obraz au-
tor venoval Bratislavskému sa-
mosprávnemu kraju, „aby moje 
Slnko hrialo vaše srdcia a moje 
farby tešili vaše oči“.

Milada BARČÍKOVÁ
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Národná transfúzna služba: prosíme, darujte krv!
V dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácie spôsobenej ko-
ronavírusom zaznamenala Národná transfúzna služba SR pokles 
darcov krvi. NTS sa preto obracia na pravidelných darcov aj pr-
vodarcov, aby neváhali, objednali sa na odber a prišli darovať krv. 
V týchto dňoch je prednostne potrebná krvná skupina A a všetky 
Rh negatívne krvné skupiny, ale aj akákoľvek iná krvná skupina. 

Na pracoviskách NtS sú naďa-
lej zavedené prísne hygienické 
podmienky a preventívne opat-
renia. Darcovia krvi môžu vstú-
piť na pracovisko až po preuká-
zaní sa negatívnym výsledkom 
testu na Covid-19 alebo dokla-
dom preukazujúcim existenciu 
niektorej z výnimiek podľa Vy-

hlášky ÚVZ, s rúškom na tvá-
ri, po dezinfekcii rúk, zmeraní 
telesnej teploty a po vyplnení 
Checklistu.
Darovať krv je možné v nemoc-
nici na bratislavských Kramá-
roch v pondelok až piatok po-
čas odberových hodín, ktoré sú 
od 7.00 hod. do 14.00 hod. s vý-

nimkou utorka, kedy je mož-
né darovať krv od 7.00 hod. 

do 17.00 hod. Podrobnejšie na 
stránke www.ntssr.sk. (red)

Výstava 70 rokov ZUŠ: poďakovanie
Iste si mnoho čitateľov septem-
brových Modranských zvestí 
so záujmom prečítalo článok 

k 70. výročiu školy, i rozhovor 
s Braňom Manákom, učiteľom 
výtvarného odboru Základnej 

umeleckej školy v Modre. Pro-
fesionálne a dokonale zmapoval 
históriu výtvarného odboru od 
pôsobenia prvých učiteľov Šte-
fana Cpina, Ignáca Bizmayera 
a Karola Šrobára až po súčas-
nosť. Nadchla ma nielen samot-
ná výstava, ale už len myšlien-
ka ju usporiadať. Videla som 
historické tablá od roku 1964 
ktoré Braňo vlastne zachránil, 
očistil od nánosov prachu a zo-
sumarizoval. Mnohé tablá prác-
ne zniesol z povaly školy, mno-
hé už zatečené, deravá strecha 
sa podpísala aj pod stav neraz 
vzácnych rámov a fotografií. 
Usporiadal precízne tiež podľa 

ročníkov staré čiernobiele gra-
fiky, linoryty a papierovú tlač 
žiakov. Výstava na mňa pôso-
bila unikátne. Našla som sa na 
table spred 42 rokov a aj moje 
bývalé kolegyne, učiteľky. Spo-
mienky boli úžasné a my sa ne-
mohli „dospomínať“. 
takýto úžasný počin, zdoku-
mentovať a zachrániť históriu 
výtvarného odboru, môže usku-
točniť iba človek zanietený, 
nadchnutý a zapálený pre vec 
a samozrejme pracovitý. Člo-
vek, ktorý je od detstva úprim-
ne spojený s modranskou ZUŠ, 
s výtvarným odborom. Srdečná 
vďaka, pán učiteľ, Braňo!

Lívia TARKAYOVÁ, 
huslistka a bývalá 

učiteľka ZUŠ 

Ochraňujme našich seniorov
Policajti z Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku vyzývajú star-
ších občanov a ich rodiny na zvýšenú opatrnosť, nakoľko sa 
opäť vyskytli v Bratislavskom kraji prípady podvodníkov, kto-
rí vylákali od seniorov nemalé peniaze.

Aj v nadväznosti na ďalší za-
znamenaný prípad podvodu, pri 
ktorom sa páchateľ vydával za 
príbuzného a neskôr za policaj-
ta a vylákal od dôchodkyne ne-
malú finančnú hotovosť, polícia 
apeluje na našich seniorov, aby 
nedôverovali emotívnym príbe-
hom neznámych ľudí a nedávali 
im svoje peniaze aj keby sa im 
predstavili ako policajti. 

Informujte a upozornite doma 
svojich rodičov a starých rodi-
čov a ponúknite im nasledovné 
rady polície:
• v žiadnom prípade nevpúšťaj-
te k sebe domov osoby, ktoré 
nepoznáte,
• nechoďte s neznámou osobou 
nikam aj keby vám ponúkala 
odvoz domov,
• preplatky (elektrina, plyn...) sa 

osobne v mieste bydliska nevy-
plácajú,
• neposkytujte nikomu finanč-
nú hotovosť na požiadanie, naj-
skôr sa skontaktujte a poraďte 
so svojimi blízkymi.

Pozor!
Podvodník, ktorému ide penia-
ze inej osoby sa môže vydávať 
za pracovníka: poisťovne, elek-
trární, plynární, často za rodin-
ného príslušníka (vnuk, syn, 
synovec) alebo nového suseda. 
V prípade akéhokoľvek podo-
zrenia ihneď telefonicky kon-

taktujte políciu na bezplatnom 
telefónnom čísle 158.
 (red, zdroj:

OR PZ SR Pezinok)
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Tichá spomienka
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska,úcta a spo-
mienky v srdciach zostávajú. Dňa 19. 11. 2020 si 
pripomíname 2 roky, čo nás navždy opustil náš 
otec, manžel a starý otec Ladislav Bartalos. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou 
a úctou spomínajú deti a manželka. 

Poďakovanie
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť dňa 29. októbra 2020 s našim drahým manže-
lom, otcom, dedkom a pradedkom Jánom Vrkočom, 
ktorý zomrel vo veku nedožitých 90. narodenín. 

Ďakujeme za slová útechy, prejavy sústrasti a kvetinové dary. S lás-
kou a vďakou spomína smútiaca rodina.

Nezabúdame
V našich mysliach ostáva navždy, hoci sme si 31. 
októbra 2020 pripomenuli 10 rokov, keď nás na-
vždy opustil náš otec a dedko Milan Nemec. S úc-
tou spomínajú synovia Erik a Róbert s rodinou.

Tichá 
spomienka
Dňa 30. 11. 2020 uplynie 6 bolestných rokov, čo 
nás náhle opustil náš milovaný syn a brat Martin 
tóth. hoc túžil si žiť, odišiel si navždy. Osud ti 
nedoprial s nami dlhšie byť, v našich srdciach bu-

deš navždy žiť. S láskou na neho spomínajú mama a súrodenci s ro-
dinami.

Spomienka
Dňa 27. 11. 2020 je to už 25 rokov, čo nás navždy 
opustil Pavol Ochaba. Vám, ktorí ste si spomenuli, 
ďakujeme. Mama, súrodenci a deti.

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

Tichá spomienka
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať 
do konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v na-
šich srdciach si stále s nami. Čas plynie a nevráti čo 
vzal, zostali len spomienky a v srdci žiaľ. So smút-
kom v srdci sme si dňa 20. 11. 2020 pripomenuli 

druhé výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
starý otec Jaroslav Polonec. tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. S láskou a úctou spomína manželka a dcéry Daniela 
a Majka s rodinou.

Spomienka
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal, 
prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, spomienka na 
Teba zostáva v nás. So smútkom v srdci sme si 
4. novembra 2020 pripomenuli 10. výročie, kedy 
nás vo veku 59 rokov navždy opustil náš milova-
ný manžel, ocino a dedko Ladislav Kubiš. S láskou a úctou spomí-
na manželka, dcéry Katarína a Zuzana s rodinou, syn Juraj, vnuci 
Adamko a hugo a ostatná smútiaca rodina. ten, kto ho poznal, spo-
menie si, ten, kto ho mal rád, nezabudne... 

Tichá spomienka
14. 11. uplynul rok, čo nás navždy opustila Sidó-
nia Sodomová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. Spomína dcéra Eva, vnučky s rodinami 
a švagriná. 

Spomienka
Spomíname na teba, lebo spomienky sú, ktoré sa 
zo života nevymažú. Dňa 29. 11. 2020 si pripome-
nieme 8. výročie úmrtia Evy Richterovej. S láskou 
a úctou spomína manžel s rodinou. Kto ju poznal, 
venujte jej tichú spomienku.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným a zná-
mym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste 
nášho drahého zosnulého Jozefa telekeša. Ďakuje-
me za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca 
rodina. 

Spomienka
2. novembra uplynul jeden rok od úmrtia našej mi-
lovanej babičky a mamičky Zdenky Gavorníkovej. 
Život plynie rýchlo a zdá sa to ako včera, neprešiel 
však jediný deň, aby sme na ňu nemysleli. Aby nám 
nechýbala. Zomrela vo veku 95 rokov a celý svoj 

život zasvätila rodine, ľuďom a jej láskavé srdce nás hrialo každý 
deň. Je tu s nami a bude navždy. Kto ju poznal, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. Sestry Jarmila a helenka a najstaršia vnuč-
ka Marcela za celú rodinu.

Spomíname
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, 
nevie zabudnúť. Nedá sa povedať žiadnym slovom, 
koľko lásky je pod jej hrobom. Dňa 26. novembra 
2020 uplynie 30 rokov od smrti našej drahej ma-
mičky a babičky Emílie Klebercovej, rod. tirindo-

vej. S láskou stále spomínajú dcéra, synovia a sestra s rodinami. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Riadková inzercia
 z Doučujem matematiku na 

prijímacie pohovory na SŠ.
 Tel. č.: 0908 435 588

 z Masáže – Michal Bednarov-
ský, Vajanského 1, Modra.
 Tel. č.: 0915 977 517

Komu 
chýba?

Našiel sa kocúr túlajúci 
sa v oblasti ulíc Šúrska, 
Vajanského a 1. mája. 
Je veľký, pekný, prítul-
ný. Ak niekomu chýba, 
môže majiteľ kontakto-
vať nálezcov na tel. čís-
le 0903 812 886 alebo 
0904 448 109. (red)
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Ďalšie úspechy mladého Kristiána
V dňoch 5. až 8. októbra sa konalo prestížne podujatie vyso-
koškolského športu s názvom Letná univerziáda Slovenskej 
republiky ktorú organizovala Žilinská univerzita. Súťažilo 
sa v 12 športoch, v basketbale, volejbale, futbale, cyklisti-
ke, orientačnom behu, 3x3 basketbale, plážovom volejbale, 
tenise, silovom trojboji, plávaní, lukostreľbe a šachu. Na-
še mesto reprezentoval študent farmaceutickej fakulty Uni-
verzity Komenského Kristián Filip Jakubec.

V kategórii do 93 kg v klasickom 
silovom trojboji (bez výstroje) sa 
podarilo 88 kg vážiacemu Kristi-
ánovi zvládnuť v drepe 240 kg, 
(nový slovenský rekord), v tlaku 
na lavičke 135 kg a v mŕtvom ťa-
hu 225 kg, čo mu zabezpečilo 2. 
miesto. Bol to náročný týždeň, 
pretože už o pár dní sa Kristi-

án predstavil v Častej na Grand 
Prix Slovakia. Absolvovať v si-
lovom trojboji 2 súťaže v týždni 
je veľmi náročné, ba až priam ne-
predstaviteľné. Kristián to však 
úspešne zvládol, čo svedčí o je-
ho vysokej športovej priprave-
nosti. V spojenej kategórii nad 83 
kg obsadil 1. miesto s výkonmi 

277,5 kg v drepe, v tlaku na la-
vičke 167,5 kg, a v mŕtvom ťahu 
270 kg. Dominik DUGOVIČ
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Zrekonštruovaný kaštieľ na Hornej ulici
Kaštieľ v Modre už odhalil svoju podobu po celom obvode. Po-
sledné práce na fasáde sa vykonávali na arkieri na nároží budo-
vy, kde bolo potrebné zreštaurovať kamenné prvky okolo okien. 
Práce na dokončení sa presunuli do exteriérov, namontovali sa 
vnútorné dvere, prebieha montáž zásuviek a vypínačov a práce 
na vnútorných sieťových rozvodoch. Pripravená je aj montáž 
vybavenia sociálnych zariadení. A čo všetko v zrekonštruova-
ných priestoroch návštevník nájde nám prezradil Roman Za-
tlukal z Malokarpatského osvetového strediska v Modre, ktoré 
sídli práve v tejto jedinečnej budove. 

„Na prízemí 
kaštieľa bola 
zrekonštruovaná 
a zmodernizo-
vaná existujúca 
výstavná miest-
nosť. V doteraz 
n e v y u ž í v a n o m 
uličnom krídle 
na prízemí bola 
vybudovaná klu-
bová miestnosť 
a na poschodí 
moderná kon-
ferenčná miest-
nosť pre 25 ľu-
dí. V jej blízkosti 
sa nachádza aj 
krásna klenbo-
vá miestnosť pre 
45 ľudí, vybave-
ná mobilným pó-
diom. Miestnosti 
majú k dispozícii 
aj sociálne za-

riadenia a kuchynku a prístup 
k nim je bezbariérový. Kom-
pletnou rekonštrukciou prešla 
aj degustačná miestnosť s piv-
nicou. V pivnici návštevník náj-
de malé vinohradnícke múzeum 
a prezentáciu malokarpatských 
vín s archívom. Degustačná 
miestnosť bude moderne vyba-
vená a flexibilná a bude mať 
priamy prístup do modernej 
kuchyne. Na poschodí záhrad-
ného traktu sa nachádza veľ-
ký a svetlý ateliér, ktorý bude 
k dispozícii pre umelcov nášho 
regiónu. V ďalších priestoroch 
sa bude nachádzať digitalizač-
né centrum, ktoré bude slúžiť 
širokej verejnosti na uchová-

vanie kultúrneho dedičstva“. 
Samozrejmosťou projektu ob-
novy je bezbariérovosť celého 
kaštieľa, ktorú zabezpečí vybu-
dovaný výťah. Kaštieľ po otvo-
rení získa množstvo funkcií 
a možností. Od kurzovej čin-
nosti, organizovanie worksho-
pov, ochutnávok, výstav, kon-
ferencií, rôznych kultúrnych 
podujatí. 
Rekonštrukcia sa realizuje 
v rámci projektu heritage SK-
-At, ktorý je spolufinancova-
ný z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská repub-
lika – Rakúsko. (rz, red)
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Nové štýlové bývanie vo Vinosadoch 
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IAwww.bolesky.sk

Ceny bytov už od 89.900,- Eur
Ceny domov už od 143.400,- Eur

STÁLE SA HĽADÁ DYGERČEK! 
Prosím, pomôžte nám

ho nájsť! 

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

byť aj v okolitých
obciach.

Je bielo-tmavošedej farby. 

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

PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 - 17.30

predaj a servis

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

ŠTÚROVA 69 
Modra (NÁMESTIE)

VAJANSKÉHO 1
Modra (NEMOCNICA)

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

kontakt: 033 647 50 88

Využite kvalitné služby za nízke ceny
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Jablkové dobroty z osvetového strediska
Nie je to tak dávno, čo sme sa každú jeseň 
tešili na tradičné Jablkové hodovanie, ktoré 
sa konalo vo viacerých mestách a obciach 

kraja. Samozrejme aj u nás v Modre pod 
dlhoročnou organizačnou taktovkou Ma-
lokarpatského osvetového strediska. Podu-

jatie býva oslavou jesennej úrody. Organi-
zovalo sa v priestoroch kaštieľa, ako sídla 
MOS a minulý rok sa pre rekonštrukciu 

objektu prenieslo do 
areálu Školskej pivni-
ce Strednej odbornej 
školy vinársko-ovoci-
nárskej na hornej ulici. 
I napriek akejkoľvek 
snahe organizátorov 
nebolo možné vzhľa-
dom na obmedzenia 
a vládne opatrenia ta-
kéto hromadné poduja-
tie uskutočniť. Stovky 
fanúšikov jablkových 
produktov prišli tak 
o možnosť nakúpiť, 
podporiť miestnych 
predajcov alebo získať 
zaujímavý recept. 
Ako slabú náplasť sme 
sa rozhodli uverejniť 
zopár atraktívnych re-
ceptov, ktoré sú súčas-
ťou každoročne vydá-
vaného receptára, ktorý 
zostavila MOS. Dobrú 
chuť. (jk)

Štvrťstoročie prešovskej Muviny
Prešovské Múzeum vín „riadi-
teľované“ Ing. Dušanom ha-
žírom je už vyše tri desaťro-
čia prospešnou a úspešnou 
kultúrno-obchodnou orga-
nizáciou. Okrem iných ví-
noaktivít každoročne or-
ganizuje aj medzinárodné 
konkurzy hroznových vín. 
Tie majú pozitívny ohlas 
nielen u nás. Posledné roky 
sa konajú pod záštitou Me-
dzinárodného úradu pre vi-
nič a víno (OIV) v Paríži. 
Tak tomu bolo i tomto ne-
prajnom „covidovom“ ro-
ku 2020. V historickej sále 
Evanjelického lýcea v Pre-
šove sa v dňoch 24. – 26. 9. 
konal jubilejný, dvadsiaty 
piaty ročník Muviny. V šty-
roch deputačných komisi-
ách sa hodnotilo 299 vín z 8 
krajín Európy. Šampiónmi 
jednotlivých kategórií sa 
stali vína zo Slovenska (5x) 

a z Čiech (2x). Naše modran-
ské moky neboli neúspešné, 
tohto roku sa však do rozstre-

lu o titul Šampióna neprebojo-
vali. Získali však šesť zlatých 
medailí. Našim najúspešnej-

ším vinárom sa stal Ing. Ľu-
dovít Žofiak. Získal dve zlaté 
medaily (Cabernet Sauvignon 
rosé 2019, Devín vzh 2019), 
pričom jeho obdivuhodné ru-
žové je ovenčené Cenou pred-

nostu OÚ v Prešove. Dve 
zlaté medaily získala aj ro-
dinná firma Ing. Mirosla-
va Duda – VMD za nesko-
rý zber Zweigeltrebe 2019 
a Rulandské modré vzh 
2019. Ďalšiu zlatú medailu 
získalo aj ďalšie modranské 
ružové zo Chateau Modra, 
a.s., neskorý zber Caber-
net Sauvignonu 2019. Nuž 
a napokon aj šampión z ne-
dávnej slovensko-rakúskej 
súťaže rizlingov, Rizling 
rýnsky 2019 zo spoločnos-
ti fedor Malík a syn., svo-
ju povesť obhájil opätovnou 
zlatou medailou. Všetkým 
vinárom prejeme v týchto 
neľahkých časoch veľa síl 
a vesmírneho požehnania. 
Tak nám aj náš najvyšší po-
máhaj... (red) 
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FARMÁRSKY KOŠÍK

TO PRAVÉ SLOVENSKÉ
NA VÁŠ VIANOČNÝ STÔL

Údené mäso a klobásky, stupavské 
kyselé zelé priamo zo suda, sušené hríby, 

čerstvé ryby, domáca hydina, lokše a mnohé 
ďalšie dobroty iba zo Slovenska

TEŠÍME SA NA VÁS  
NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 

(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)
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Knihy z mestskej knižnice až k vám domov
Počas týchto náročných týždňov, kedy nie všetci chceme navšte-
vovať verejné inštitúcie, vám Mestská knižnica v Modre poskyt-
ne možnosť donášky kníh priamo k vám domov. 

Prípadne si knihy môžete vypo-
žičať formou susedskej výpomo-
ci alebo výpomoci vašich rodin-
ných príslušníkov. Na donášku 
kníh alebo výpožičku cez sused-
skú výpomoc je potrebné splniť 
nasledovné podmienky:
Musíte byť držiteľom platné-
ho čitateľského preukazu. Ak 
ho už vlastníte, musí byť pre-
dĺžený na rok 2020. Ak ho ne-
vlastníte, je potrebné vyplniť 
tlačivo „Prihláška za čitateľa 
Mestskej knižnice v Modre“. 
K vyplneniu prihlášky budete 

potrebovať platný občiansky 
preukaz a uhradiť členský po-
platok na jeden rok (dospelý 
čitateľ 5€, dôchodca 2€, štu-

dent 3€ a dieťa do 15 rokov 
1€),
Knihy je možné objednávať kaž-
dý pracovný týždeň (v dňoch 
utorok a streda v čase od 9.00 
do 16.00) telefonicky na číslach 
033/5586623, 0910 999 793 ale-
bo kedykoľvek prostredníctvom 
emailu: kniznica@kcmodra.sk,
K dispozícii je pre vás aj online 
katalóg mestskej knižnice na ad-
rese: www.kniznica.kcmodra.sk,
Rozvoz kníh bude prebiehať 
vždy vo štvrtok počas pracovné-
ho dňa,
Doba výpožičky je jeden mesiac,
Ďakujeme, že budete dodržiavať 
nami stanovené pokyny a tešíme 
sa na vaše výpožičky. (kc)

December v knižnici bude opäť zaujímavý
Mestská knižnica v Modre naďalej presúva všetky podujatia 
do on-line priestoru a sprostredkovane ich bude vysielať cez 
streamovacie služby. Pozrieť si tak budete môcť Príbeh O tuč-
niakovi na Antarktíde, ktorý je o objavovaní krás chladného 
svetadielu a o tom, že aj otužilý tučniak niekedy potrebuje vl-
nený sveter ktorý ho zahreje. Vo vnútri ľudského sveta existu-
je aj iný, malý svet. Je tiež utkaný z príbehov ako ten náš. Tie-
to vlákna prepletajú bytosti s ôsmimi nohami a štyrmi očami 
– pavúky. Tešiť sa môžete aj na dobre známych Websterovcov. 
A počas Adventu si budete môcť vypočuť aj Tiché slovo Evky 
Oslíkovej, modranskej evanjelickej farárky. 

2. decembra o 17.00
O tučniakovi na Antarktíde 
Divadielko pre deti zahrá Báb-

kové divadlo Jeleňovci a kol. 
Inscenácia je vhodná pre de-
ti predškolského a mladšieho 

školského veku (samozrejme aj 
dospelí diváci sú vítaní). Cie-
ľom predstavenia je pomocou 
dramatického umenia priblížiť 
deťom témy ako súcit, empatia, 
spolupatričnosť či osobná zod-
povednosť.

8. decembra o 18.00
Tiché slovo
V období Adventu a čase nároč-
ného obdobia pandémie vám 
sprostredkujeme aj Tiché slovo 
v podaní evanjelickej farárky 
Evky Oslíkovej. 

16. decembra o 17.00
Websterovci
Príbehy pavúčej rodinky web-
sterovcov vydané knižne po-
znajú deti aj ako kreslený ve-

černíček RtVS. Rozprávku 
deťom prečíta bábkoherečka 
Zuzka Polonská.
Podujatia budú k dispozícii 
na stránke Kultúrneho centra 
Modra www.kcmodra.sk alebo 
na fB profile Kultúrneho centra 
Modra. Prístup k online poduja-
tiam je zdarma. Zmena progra-
mu je vyhradená. Aktuálne in-
formácie nájdete vždy na www.
kcmodra.sk alebo na fB profile 
KC Modra. Podujatia z verej-
ných zdrojov podporil fond na 
podporu umenia.
Zmena programov a podujatí 
vyhradená z dôvodu opatrení 
vlády v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu!

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre
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Predstavujeme

Architekt Matúš Bišťan z Modry 
získal cenu Ce Za Ar 2020
Slovenská komora architektov vyhlásila 19. ročník prestíž-
neho ocenenia Ceny za architektúru Ce Za Ar 2020. Úlohou 
ocenenia je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonic-
kých diel, podporovať jedinečnosť profesionálnych výkonov 
architektov a kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvo-
ja kvalitnej architektúry ako základného princípu zvyšova-
nia kvality prostredia vytváraného výstavbou. V aktuálnom 
ročníku sa jedným z ocenených stal aj jeden z nás, Modran, 
spolupracovník Kultúrneho centra Modra, architekt Matúš 
Bišťan. Ocenenie v kategórii interiér získal za architektonic-
ké stvárnenie nového priestoru mestskej knižnice v Senci. 

Keďže Matúš Bišťan 
projektoval aj renováciu 
mestskej knižnice v Mod-
re, v nadväznosti na pre-
stížne ocenenie sme sa 
s ním porozprávali. 

Čo pre vás znamená 
ocenenie Ce Za Ar?
Ocenenie, ktoré organi-
zuje Slovenská komo-
ra architektov si vážim, 
lebo o ňom rozhodova-
la medzinárodná porota. 
Viacerých členov poro-
ty uznávam a sú pre mňa 
autoritami v odbore. Pre 
každého tvorivého člove-
ka je spätná väzba dôležitá, le-
bo niečo, na čom robíte, sa vám 
subjektívne môže zdať skvelé, 
ale z odstupu už to také nemu-
sí byť. Pozitívna odozva na tejto 
úrovni dodá sebadôveru v ďalšej 
práci a pomôže etablovať sa na 
scéne.

Majú knižnice v Senci 
a v Modre niečo spoločné, ke-
ďže ste autorom oboch rekon-
štrukcií?
Spoločné majú to, že iniciačným 
bodom obidvoch projektov bo-
la dotačná schéma na obnovu 
knižníc, ktorú organizuje fond 
na podporu umenia. V pokynoch 
k podaniu žiadosti bolo odporú-
čanie spolupracovať pri príprave 
koncepcie s architektom. 
Obidva projekty tiež spája osoba 
Marcely Kvetkovej – bývalej ria-
diteľky KC Modra. Pri jednej prí-
ležitosti som jej ponúkol pomoc 
ako architekt, ona ma následne 
prizvala k príprave konceptu ob-

novy modranskej knižnice a zá-
roveň ma odporučila knihovníč-
kam v Senci – takýmto spôsobom 
som sa teda dostal k práci, za kto-
rú som teraz dostal ocenenie. 
V prípade modranskej knižnice 
treba tiež spomenúť, že zatiaľ 
sa zrealizovala iba prvá etapa, 
ktorá sa týkala obnovy centrál-
neho priestoru. Rozpočet, kto-
rý bol k dispozícii, nedovoľoval 
urobiť všetko, čo sme napláno-
vali. O možnostiach v pokračo-
vaní obnovy aj ostatných priesto-
rov knižnice sme v týchto dňoch 
diskutovali s novým riaditeľom 
KC Jánom Sklenárom a vedúcou 
knižnice Renátou Kulifajovou 
a vyzerá to nádejne.

Na čom aktuálne pracujete?
Na stole mám momentálne nie-
koľko menších projektov (ro-
dinné domy, interiéry). Zúčast-
ňujem sa tiež architektonických 
súťaží, ktoré ma tematicky za-
ujmú.

Usadili ste sa v Modre, pred-
pokladám, že natrvalo. Aký je 
pre vás život v Modre?
Modra je príjemné malé mesto. 
Je veľmi kompaktná – deti cho-
dia do školy a na krúžky pešo, 
čo je pre rodičov výhoda. Je tu 
dobrý vzduch a ticho. Veľmi radi 
sa prechádzame blízkymi lesmi 
a vinohradmi – fenomén mäkkej 
hranice medzi urbanizovaným 
prostredím a prírodou v podobe 

viníc, ktorými je celé mesto ob-
kolesené, sa asi v tej podobe ako 
v Modre inde na Slovensku za-
žiť nedá.
Ak sa človeku žiada ruch veľko-
mesta, Bratislava je vlakom zo 
Šenkvíc blízko.
Našli sme si tu priateľov – žije tu 
veľa milých ľudí. 

Sú budovy alebo objekty 
v Modre, ktoré vás zaujali pro-
fesne ako architekta?
Nedávno som organizoval ve-
rejnú prehliadku budovy Úče-
lového zariadenia SZU (bývalá 
Krajská politická škola) od Vla-
dimíra Dedečka v rámci Dňa ar-
chitektúry. Bol som prekvapený, 
koľko Modranov na akciu pri-
šlo a koľkí majú k tejto stavbe 
vzťah – som zvyknutý, že ľudia 
často stavby z obdobia komuniz-
mu odmietajú, aj keď sú kvalitné. 
Je to fantastická stavba – mimo-
riadne originálnym spôsobom 
kombinuje kultúrnu, športovú, 

edukačnú a ubytovaciu funkciu. 
Prechádzať sa po kontinuálnych 
terasách s výhľadom na okolité 
lesy a Modru je veľký zážitok. 
K tomu krásny interiér kinosály, 
stupňovité učebne s východom 
do záhrady, premyslené interiéry 
izieb. Je veľká škoda, že momen-
tálny vlastník túto stavbu nevie 
využiť a budova chátra. Ďal-
šia pozoruhodná stavba v centre 
Modry, ktorá chátra z majetko-
vo-právnych dôvodov, je hotel na 
námestí. Nikdy som nebol vnútri, 
ale vždy ma zaujme travertíno-
vá fasáda a veľkorysé okná sme-
rom do ulice. takýchto budov je 
v Modre málo. Nedávno sme sa 
touto stavbou zaoberali aj na Ko-
misii územného plánovania, kto-
rej som členom – verím, že vede-
nie mesta nájde spôsob ako túto 
stavbu oživiť a prinavrátiť jej pô-
vodnú funkciu.
Ďakujem za rozhovor.

Jana KUCHTOVÁ, 
Matúš BIŠŤAN

Zdroj: www.cezaar.tv

Na fotografii: Matúš Bišťan 
s vedúcou knižnice v Modre Re-
nátou Kulifajovou v čase keď 
pracoval na projekte obnovy 
knižnice.

Mestská 
knižnica 

je otvorená
Mestská knižnica v Modre je pre 
verejnosť opäť otvorená (k dá-
tumu tlače MZ 17. 11.). tak ako 
doposiaľ platia pravidlá nosenia 
rúšok, dezinfekcie rúk a dosta-
točných odstupov.

Otváracie hodiny
Uto. 8.00 – 16.00 h
Str. 9.00 – 17.00 h
Štv. 10.00 – 19.00 h
Pia. 8.00 – 15.00 h
Okrem výpožičiek kníh môžete 
využiť možnosť pracovať s PC 
a internetom, tlač z USB, kopí-
rovanie, ochotné knihovníčky 
vám poradia vo výbere literatúry 
pre vás alebo vaše deti.
Zmena v súvislosti s vládnymi 
opatreniami je vyhradená! Sle-
dujte internetovú stránku www.
kcmodra.sk. (red)
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Vianoce s deťmi z Magdalénky
Ako sme už avizovali v minulomesačnom čísle MZ, DFS Mag-
dalénka mala v pláne predviesť svoj vianočný program v Evan-
jelickom kostole v Modre. Tento rok to bude predsa len iné, tak 
ako je to iné aj v ostatných oblastiach nášho života.

Deti zo súboru sa vám prihovo-
ria svojím programom prostred-
níctvom štyroch krátkych on-line 
videí, odvysielaných každú ad-
ventnú nedeľu. Videá budú od-
vysielané prostredníctvom soci-
álnych sietí v pôsobnosti mesta 
Modra, KC Modra a Modran-
ských zvestí. Deti z DfS Mag-
dalénka každú nedeľu symbo-
licky zapália aj jednu sviečku na 

adventnom venci a k tomu vám 
zaspievajú vianočné piesne a ko-
ledy. Zavinšujú vinše a poprajú 
krásne a pokojné sviatky. 
Zmena programu je v súvislos-
ti s nejasnou situáciou kvôli pan-
démii koronavírusu vyhradená. 
Všetky aktuálne informácie na 
www.kcmodra.sk, alebo na fB.
Michaela ZEMANOVIČOVÁ, 

KC Modra

Vianočné zastavenie a mestské trhy 
v tomto roku nebudú...
Koronavírus sťažil život azda každému z nás. Zrušilo sa to, na 
čo sme boli zvyknutí. Nemáme možnosti ako doposiaľ a aj kul-
túra je jednou z oblastí, ktorá vládne obmedzenia a opatrenia 
pociťuje výrazne negatívne. Pripravované podujatia museli 
byť zrušené alebo uskutočňované v prísnom režime hygienic-
kých opatrení. Neuskutočnili 
sa žiadne hromadné akcie a ani 
koncom roka to nevyzerá inak. 

tradičné dobročinné mestské 
vianočné trhy s názvom Via-
nočné zastavenie v radnici sa 
v tomto roku neuskutočnia. Or-
ganizátori pod dramaturgickou 
a produkčnou taktovkou Kul-
túrneho centra Modra veria, že 
už na budúci rok sa všetko vrá-
ti do pôvodných koľají a bu-
deme sa môcť stretnúť naprí-
klad aj na vianočných trhoch. 
Dýchať vianočnú atmosféru, 

opojiť zmysly vianočnými vô-
ňami, podporiť naše združe-
nia, vinárov, školy či umelcov. 
Urobiť si len tak radosť v naj-
krajších sviatkoch roka. 

Pred vianočnými sviatkami 
sa neuskutoční ani charitatív-
na zbierka vianočného peči-
va. Mesto Modra však v spo-
lupráci s Mestským centrom 
sociálnych služieb pripravili 
náhradnú zbierku, pretože po-
moc nás ostatných potrebujú 
občania, mnoho razy naši su-
sedia či priatelia v núdzi. ten-
tokrát to bude verejná Zbierka 
trvanlivých potravín a hygie-
nických potrieb. Podrobnosti 
o zbierke a o tom, ako môžete 
pomôcť si prečítajte na stra-
ne 3. 
Tak pekné sviatky v kruhu 
blízkych a dovidenia o rok, na 
Vianočnom zastavení 2021.
Zmena programov je, vzhľa-
dom na meniace sa vládne ob-
medzenia, vyhradená! Sleduj-
te, prosím, aktuality na web 
stránkach a fB profiloch Kul-
túrneho centra a Mesta Modry. 

Jana KUCHTOVÁ

Info z nášho kina
Určite si ešte pamätáte z prvej vlny pandé-
mie, že sa nám podarilo s niektorými kina-
mi spustiť platformu Kino z gauča. Teraz 
sme ju trošku vylepšili a od 1. 12. 2020 bude 
znovu spustená. Začíname prehliadkou BE-
2CAN. Budete si môcť pozrieť úplne nové fil-
my z festivalov z Berlína, Benátok či Cannes. 

A ako na to? 
Na stránke kina – kinomod-
ra.sk si zakúpite vstupenku 
v hodnote 4€. Do mailu vám 
príde vstupenka s podrobnými 
inštrukciami, nezabudnite byť 
preto pozorný pri zadávaní va-
šej mailovej adresy. Vstupenka 
bude obsahovať unikátny kód, 
ktorý budete zadávať na strán-
ke kinozgauca.sk, aby sa vám 
spustil vami zvolený film. 
Súčasťou vstupenky bude aj 
zaujímavý bonus pre každého 
fanúšika filmu. 
Môžete sa tešiť na úplne nové 
filmy, ale samozrejme prine-
sieme aj niečo staršie. 
V prípade, že by sa uvoľnili 
opatrenia a mohli sme otvoriť 

kino, bude kino aj Kino z gau-
ča fungovať spoločne. Veríme, 
že v ponuke si nájdete ten svoj 
film a aj takýmto spôsobom 
podporíte naše – vaše milova-
né kino. 
Ďakujeme a tešíme sa na vás. 

Roman ZATLUKAL, 
dramaturg
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