
K uplynulému roku...
Milí Modrania, Kráľovania, oby-
vatelia Harmónie a Piesku, každý 
novoročný príhovor je zvyčajne 
venovaný Vianociam, oslavám 
Nového roka a rekapitulácii roka 
uplynulého. Rok 2020 však od 
základu zmenil naše predstavy, 
očakávania i hodnoty. Nielenže 
sme boli vystavení nepoznané-
mu nebezpečenstvu novej pandé-
mie, ale viacerí z nás stratili zdroj 
príjmov, prácu a najmä slobodu, 
ktorá nám dáva možnosť stre-
távať sa s rodinou, priateľmi, či 
zhmotňovať si svoje sny a plány. 
Bol to rok nesmierne ťažký pre 
všetky profesie, tradície a oblas-
ti, na ktoré sme v Modre tak hrdí 
a ktoré spolu vytvárajú náš typic-
ký modranský svojráz. Uplynu-
lých dvanásť mesiacov bolo pre 
mnohých z nás aj obdobím skla-
mania a nenaplnených očakáva-
ní. Postupne sme si uvedomili, 
aký je človek krehký, bezbranný 

a zraniteľný. Rok, ktorý sme žili, 
nás mnohých zatvoril do izolácie 
domovov a preveril naše povahy 
a silu našej vzájomnej toleran-
cie. Tak ako vy, tak aj my v mes-
te, v mestských organizáciách, 
školách sme mali sťaženú prá-
cu. Aj naši zamestnanci sa ocit-
li „v prvej línii“, aby zabezpečili 
aj počas pandémie plynulý chod 
úradu, vybavovali stránky, učili 
deti, starali sa o seniorov a v ne-
ľahkých podmienkach skvalitni-
li kultúrny život v meste. Mnohé 
kolegyne a kolegovia pri prvej 
vlne pandémie zabezpečova-
li spolu s dobrovoľníkmi vašu 
bezpečnosť, či pomohli pri ce-
loplošnom testovaní. Ocitli sme 
sa v dobe, ktorá preveruje cha-
raktery. Mnohí z nás majú strach 
z nepoznaného a preto chcem 
vyzdvihnúť a poďakovať všet-
kým ľuďom, ktorí boli ochotní 
pomáhať a doposiaľ pomáha-

jú. Vďaka patrí zdravotníkom 
a dobrovoľníkom, ktorí neváha-
li stáť celé hodiny v studenom 
počasí na nohách a pracovať pre 
druhých. Ľuďom, ktorí sú nápo-
mocní rodinám a ľuďom v núdzi 
a napokon všetkým vám, ktorí 
sa snažíte podporiť našich viná-
rov, kaviarnikov a ostatné pre-
vádzky, ktorých majitelia stratili 
možnosť zabezpečiť svoje rodi-
ny a často z posledných síl boju-
jú o prežitie.
Prichádzajú Vianoce, najradost-
nejšie sviatky v roku. Sviatky 
a oslavy Božieho narodenia, prí-
chodu svetla. Svetla, ktoré nám 
môže udať nový smer a silu. Ne-
dajme si ich preto pokaziť ka-
tastrofálnymi správami, často 
rozporuplnými nariadeniami, či 
zbytočnou animozitou tých, ktorí 
majú v rukách správu nášho štá-
tu. Neutápajme sa v negatívnych 
myšlienkach, sústreďme sa na 
podstatné veci v našich životoch. 
Nájdime medzi blízkymi ľuďmi 
pokoj a využime vianočný čas na 

rodinné kratochvíle. Zamyslime 
sa nad tým, ako môžeme svoj ži-
vot žiť kvalitnejšie. Nie v bezná-
deji a strachu, ale zmysluplnejšie 
a ohľaduplnejšie k svojim blíz-
kym aj vzdialenejším, k prírode, 
k životnému prostrediu, deťom, 
rodičom a partnerom, ku komu-
nite a samozrejme k sebe samým.
Posledné decembrové dni sú 
ohlasované ako lockdown, teda 
doba, kedy sa budeme všetci zdr-
žiavať najmä v domácnostiach 
a tak si vás dovoľujem popro-
siť najmä o vzájomnú toleranciu 
a trpezlivosť. 
Želám nám všetkým veľa zdra-
via, nech vykročíme do nového 
roka s novou silou, entuziazmom 
a odhodlaním pokračovať v na-
šich jedinečných životoch. 
Priatelia, ako povedal Jean De La 
Fontaine: „Trpezlivosť a čas uro-
bia viac ako hnev a sila“, aj keď 
myslím, že práve vnútornú silu 
budeme všetci potrebovať.

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor Modry
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Žiadosti na dotácie z rozpočtu mesta 
sa prijímajú elektronicky
Podmienky pre poskytnutie a zúčtovanie dotácií upravuje no-
voprijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2020, ktoré bolo 
prijaté mestským zastupiteľstvom dňa 8. 12. 2020 a bude zve-
rejnené aj s prílohami na stránke www.modra.sk v časti „Do-
kumenty mesta“, po nadobudnutí jeho platnosti od 1. 1. 2021.

Elektronické 
podávanie

Žiadosti o dotácie je možné po-
dávať v nezmenenom termíne 
a to do 31. 1. 2021 a v priebehu 
roka najneskôr do 31. 8. 2021. 
V priebehu decembra bude 
otvorený dotačný systém mesta 
Modra na stránke www.modra.
egrant.sk. O poskytnutie dotá-
cie v zmysle VZN môže požia-
dať fyzická osoba – podnikateľ 
alebo právnická osoba – podni-
kateľ so sídlom alebo trvalým 
pobytom na území Modry ale-
bo osoba, ktorá pôsobí na úze-
mí mesta či poskytuje služby na 
území mesta. Žiadosť o poskyt-
nutie dotácie je potrebné podať 
elektronicky na modra.egrant.
sk, kde záujemca nájde Žiadosť 
o poskytnutie dotácie, ktorú je 
potrebné vyplniť elektronicky 
(príloha č. 1 k VZN č. 11/2020, 
zverejnené na stránke mesta 
v sekcii „Ako vybaviť“). 

Na čo 
nemožno zabudnúť

Už pri registrácii je potrebné 
zadať oblasť, z ktorej má byť 
dotácia poskytnutá. Po zaevi-
dovaní sa žiadosti rozdelia do 
príslušných komisií. Ak nemáte 
možnosť podať Žiadosť o po-
skytnutie dotácie elektronicky, 
je potrebné ju doručiť v papie-
rovej forme do podateľne mest-
ského úradu najneskôr do 29. 1. 
2021, čo je posledný pracovný 
deň pred uplynutím lehoty. 

V žiadosti nesmú chýbať:
• identifikačné údaje žiadate-
ľa (ičO), informácie o účele 
podujatia/činnosti, ďalej celko-
vé náklady, výšku požadovanej 
dotácie, voľbu oblasti, z ktorej 
má byť dotácia poskytnutá, vy-
číslenie predbežných nákladov, 
zoznam a počet členov žiadate-
ľa (pre dotácie v oblasti športu). 
Spolu so žiadosťou je potrebné 

dodať elektronicky aj súvisiace 
dokumenty v súlade s §4 písm. 
a) až k) VZN č. 11/2020 a to 
najmä:
• čestné vyhlásenie, že žiada-
teľ nemá záväzky voči štátu, 
daňovému úradu, poisťovniam 
a nie je v likvidácii, nie je vo-
či nemu vedené exekučné ani 
konkurzné konanie, nebol pro-
ti nemu zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedo-
statok majetku (predpísaná for-
ma čestného vyhlásenia je nová 
príloha č. 4 k VZN č. 11/2020), 
• spôsob propagácie mesta ako 
podporovateľa danej aktivity,
• meno, priezvisko, funkcia 
a podpis žiadateľa alebo osoby 
oprávnenej konať v jeho mene, 
vrátane adresy, telefónneho čís-
la a e-mailu. 
Tieto povinné súčasti žiadatelia 
často neprikladajú a tak sa celý 
proces spracovania každej žia-
dosti predlžuje. 
Všetky prijaté žiadosti dô-
sledne prekontroluje z formál-
nej stránky ekonomický útvar 
MsÚ, spolu s tajomníkmi ko-
misií. Pri neúplných žiados-
tiach bude žiadateľ vyzvaný 

na doplnenie. Komisiám na 
prerokovanie budú postúpe-
né tie žiadosti, ktoré budú mať 
vysporiadané zúčtovanie za 
predchádzajúci rok. Komisia 
prerozdelí finančné prostried-
ky medzi jednotlivých žiadate-
ľov a svoje stanovisko navrhne 
MsZ na schválenie. Prideľova-
nie dotácií upravuje príloha č. 2 
k VZN č. 11/2020.

Výhody elektronického 
podania

• podávanie žiadostí z pohod-
lia domova
• deň 31. 1. 2021, ktorý je po-
sledným na podanie pripadne 
na nedeľu, žiadosť možno po-
dať aj vtedy, nie je nutné stih-
núť termín pre víkendom 
• spoločne šetríme životné pro-
stredie
• odbúravame rozsiahlejšiu 
byrokraciu
• ak už boli na MsÚ prijaté 
žiadosti o dotáciu na rok 2021 
postupne vyzveme žiadateľov, 
aby svoje žiadosti nahrali aj cez 
stránku modra.egrant.sk.
Všetky potrebné informácie 
budú poskytnuté na tel.č.: 033 
6908 310 alebo prostredníc-
tvom mailu: lucia.valachovico-
va@msumodra.sk.

Tatiana MACHÁČOVÁ, 
hlavná ekonómka mesta

Mobilné 
odberové miesta 

na štadióne
Mestu Modra sa podarilo v spolu-
práci so súkromným poskytovate-
ľom zdravotníckych služieb zria-
diť dve mobilné odberové miesta 
pre antigénové testovanie ochore-
nia covid-19. Každý občan, ktorý 
má záujem o bezplatný diagnos-
tický test na antigény covid-19 
môže od 10. decembra prísť na 
futbalový štadión na Kalinčiako-
vej ulici č. 6. Prevádzka odbero-
vých pracovísk je otvorená každý 
pracovný deň od 11.00 do 21.00 
hodiny. 
Bližšie informácie poskytuje ve-
dúci odberového strediska Ma-
rek Lauko na čísle 0902 790 711.
 (red)

Posypová soľ vo verejnom priestore
Služby Modra rozmiestnili po 
meste v rámci pilotnej fázy 
15 nádob s posypovou soľou, 
ktorou môžu aj občania v prí-
pade potreby posypať chod-
ník, okolie zastávky či schody 
k vchodu do budov. 10 nádob 
je v Modre a 5 v Kráľovej 
pri autobusových zastávkach, 
škôlkach, Oc Kocka, pred 
vchodmi do úradných budov 
a to Kancelárie prvého kon-
taktu a Mestského úradu. Ná-
doby budú postupne dopĺňané, 
prípadne premiestňované na 
iné exponované miesta. Mesto 
a Služby Modra vopred ďaku-
jú občanom za spoluprácu pri 
zimnej údržbe. (red) FO
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Aktuálne k verejnému osvetleniu
Počnúc rokom 2021 bude údržbu verejného osvetlenia 
v Modre, Kráľovej, Harmónii a na Piesku zabezpečovať 
mestská spoločnosť Služby Modra s. r. o. s využitím svo-
jich kapacít a v spolupráci s dodávateľmi. Verejné osvetle-
nie dnes v rozhodujúcej miere funguje s technológiou sve-
telných bodov na báze výbojok a žiariviek. 

Pri rekonštrukciách ulíc sa 
už realizovali niektoré vetvy 
osvetlenia na báze LED sve-
telných zdrojov, ale to je za-
tiaľ veľmi malá časť z celého 
systému. Posledná rozsiahlej-
šia modernizácia bola v rokoch 
2009 až 2011. Odvtedy sa v zá-
sade osvetlenie iba udržiava 
vo funkčnom stave. Technická 
úroveň nášho verejného osvet-
lenia je dnes už zastaralá. Doba 

udržateľnosti súčasného stavu 
sa urýchľujúco skracuje.
V nasledujúcom roku 2021 
kroky modernizácie systému 
usmerní audit verejného osvet-
lenia. Takýto strategický doku-
ment si vyžaduje aj prípadné 
uchádzanie sa o externý zdroj 
na financovanie modernizácie. 
Audit poskytne dáta pre roz-
hodovanie mestských orgánov. 
Taktiež prinesie modely ener-

getickej a údržbovej úspornosti 
modernizácie ako jeden z pod-
statných parametrov návrat-
nosti budúcej investície. Kom-
plexná modernizácia verejného 
osvetlenia môže byť investícia 
presahujúca 1,5 mil. eur.
Mesto Modra má v kapitálo-
vom rozpočte na rok 2021 na-
plánovanú 1. etapu doplnenia 
a modernizácie osvetlenia v lo-
kalite Vŕšky vo finančnom vy-
jadrení 150 000 eur. Finančný 
rozsah údržby verejného osvet-
lenia je určený bežným rozpoč-
tom mesta na úrovni cca 20 000 
eur za rok. Prípadná zvýšená 
poruchovosť si však môže vy-
žiadať aj navýšenie predpokla-

daných nákladov. Pri prechádz-
kach mestom aj laickým okom 
vidíme mnoho zanedbaného na 
stožiaroch, svietidlách a rozvo-
doch. Ďalšou neblahou okol-
nosťou je aj znižujúca sa pod-
pora dodávateľov náhradných 
dielov pre svietidlá s výbojko-
vou technológiou.
Kontakty v prípade porúch ale-
bo iných podnetov v oblasti ve-
rejného osvetlenia:
Služby Modra – 0948 404 640, 
mail: podatelna@sluzbymodra.
sk;
MsÚ Modra – 033 6908 300, 
info@modra.sk.
alebo ktorýkoľvek iný komuni-
kačný kanál s mestom, informá-
cia bude presmerovaná k zod-
povedným pracovníkom. 

Ján ZIGO, Služby Modra

Modra má schválený vyrovnaný rozpočet
Mestské zastupiteľstvo v Modre schválilo na svojom decembro-
vom zasadnutí rozpočet mesta na nasledujúci rok 2021. Za jeho 
prijatie hlasovalo 11 prítomných poslancov. Celkové príjmy budú 
vo výške 9 990 235 € a celkové výdavky budú vo výške 9 990 235 €.

Príjmy v modranskom 
rozpočte 

V súčasnej neľahkej situácii 
MsZ schválilo celkové príjmy 
mesta nižšie o 379 630 €, čo je 
spôsobené odhadovaným vý-
padkom podielových daní, teda 
dane z príjmu fyzických osôb, 
ktoré sú mestu Modra prideľo-
vané vo výške 70% z celkovej 
dane z príjmu fyzických osôb, 
ktoré majú v meste trvalý po-
byt. Keďže na tieto podielové 
dane v plnej miere vplýva prá-
ceschopnosť obyvateľov a sú-
časná situácia súvisiaca s pan-
démiou covid-19 pripravila 
mnohých ľudí o prácu, výška 
podielových daní nebude vyš-
šia ako v tomto roku.
Pri stanovení výšky podielo-
vých daní bolo potrebné vrá-
tiť sa na úroveň rokov 2018 
a 2019 a tomu zodpovedne pri-
spôsobiť aj bežné výdavky. 
„Pri stanovení výšky podielo-
vých daní na rok 2021 sme vy-
chádzali zo zverejnenej prog-
nózy Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť, keďže ešte nebol 

schválený návrh štátneho roz-
počtu na ďalší rok. V príjmo-
vej časti nezvyšujeme miestne 
dane a poplatky. Ostatné bežné 
príjmy boli prispôsobené pod-
ľa očakávaného plnenia v roku 
2020. V bežných príjmoch škôl 
sú premietnuté prijaté zmeny 
v mesačných poplatkoch škôl 
a školských zariadení na území 
mesta, týkajúce sa zvýšenia po-
platku za školné a réžiu v ma-
terských školách a zvýšenia po-
platku v školských kluboch detí 
základných škôl. Prijaté zvý-
šenie poplatkov v materských 
školách reflektuje na povinnosť 
zjednotenia mesačného po-
platku za školné v materských 
školách bez ohľadu na trvalý 
pobyt rodičov, ako aj zvyšujú-
ce sa nevyhnutné výdavky na 
prevádzku našich škôlok. Zvý-
šenie poplatku v školských klu-
boch detí odráža zvyšujúce sa 
výdavky na prevádzku týchto 
zariadení“, vysvetľuje hlavná 
ekonómka Modry ing. Tatiana 
Macháčová.

Rozpočet ráta 
aj s výdavkami

celkové výdavky Modry sú 
znížené o 203 910 € oproti ro-
ku 2020. Vo výdavkovej čas-
ti nie je plánované zvyšovanie 
platov pre pedagogických a ne-
pedagogických zamestnancov 
škôl a pre zamestnancov ve-
rejnej správy. Schválené kapi-
tálové výdavky, teda investície 
predstavujú sumu 1 208 400 €. 
Tatiana Macháčová: „Naj-
významnejšie investície z mest-
ských peňazí pôjdu do re-
konštrukcie miestnych ciest 
a chodníkov. Plánujeme vybu-
dovať parkovisko pred cintorí-
nom, chodník na Hrnčiarskej 
ulici, prístupovú cestu na zber-
ný dvor, pre mladých skatepark 
pod rybníkom. Ďalej chceme 
dokončiť okolie zrekonštru-

ovanej vodnej nádrže na Zo-
chovej chate. V školských za-
riadeniach plánujeme opravu 
strechy na MŠ Kalinčiakova 
a v oblasti Modra – Vŕšky bu-
deme na dve etapy obnovovať 
verejné osvetlenia, časť v ro-
ku 2021 a časť v roku 2022“. 
Poslanci vyčlenili sumu 160 
000 € na projektové dokumen-
tácie súvisiace s plánovanými 
investíciami v roku 2021, ako 
aj na projektovú dokumentá-
ciu na obnovu Radnice. Mesto 
pokračuje v prácach na novom 
územnom pláne v objeme 40 
000 €. „Všetky uvedené kapi-
tálové výdavky, ktoré sú v roz-
počte vyčlenené, sú viazané na 
očakávaný kapitálový príjem 
z predaja pozemkov v meste 
Modra“, uzatvára hlavná eko-
nómka mesta. (red, tm)

Harmonogram práce 
poslancov a komisií

Pracovné stretnutia poslancov: 
4. 2., 18. 2., 8. 4., 22. 4., 3. 6., 
17.6., 26. 8., 9. 9., 18. 11., 1. 
12.
Zasadnutie komisií: 8.-12.2., 
12.-16. 4., 23.-27. 5., 7.-11. 6., 

30.-31. 8. a 2.-3. 9., 22.-26. 11.
Zasadnutie MsZ: 25. 2., 29. 4., 
24. 6., 16. 9., 8. 12. 
Verejné zhromaždenia: 17. 3., 
11. 5., 13. 10., 10. 11. (red) 
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Investičné akcie v roku 2021
V budúcoročných investíciách dominujú opravy ciest 
a chodníkov ale aj vybudovanie nového parkoviska, či opra-
va strechy škôlky. Mesto chce získať externé zdroje na vo-
dozádržné opatrenia v areáli škôl, vybudovať nový skate-
park aj cyklotrasu Modra-Šenkvice.

Cesty a chodníky 
v novom šate

Budúci rok bude pokračovať 
revitalizácia Komenského uli-
ce za 60 tisíc eur medzi Druž-
stevnou ulicou a Ulicou 1. mája 
v koordinácii s vodármi. Ďal-
ších 150 tisíc eur by mal stáť 
chodník na Hrnčiarskej ulici, 
vrátane rekonštrukcie, dobudo-
vania a odvodnenia odstavných 
plôch v chýbajúcom úseku me-
dzi SNP a na začiatku tejto ulice 
až po vstup do materskej školy. 
Na základe požiadaviek obyva-
teľov z Družstevnej ulice chce 
mesto opraviť chodník v časti 
od ulice čsl. armády po Šúrsku. 
Odhadovaný náklad je 12 tisíc 
eur. Prístupová cesta na zber-
ný dvor je v dezolátnom stave. 
Náklady na jej rekonštrukciu by 
mali predstavovať 40 tisíc eur.

Cyklotrasa Modra – 
Šenkvice

 Združeniu obcí Modra – 
Šenkvice sa podarilo získať 
externé finančné zdroje na vy-
budovanie cyklocesty Modra 
– Šenkvice. Združenie je pred 
podpisom zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného prí-
spevku vo výške 755 392 eur, 
pričom finančná spoluúčasť 
združenia predstavuje takmer 
40 tis. eur.

Parkovisko 
pri cintoríne 

na Dolnej ulici
Vybudovanie parkoviska na zá-
klade štúdie dolnej časti Lipo-
vej aleje by malo stáť 120 tisíc 
eur. Štúdia rieši úpravu trasy 
príjazdu zo štátnej cesty, plo-
chu samotného parkoviska, ale 
aj vstup do cintorína s plochou 
okolo súsošia Golgoty. 

Oprava strechy 
MŠ Kalinčiakova

 Pôvodná strecha zo 70-tych 
rokov 20. storočia dožíva. cez 
popraskanú lepenku zateká do 
vnútra budovy a škody narasta-
jú. Škôlka potrebuje kompletnú 
obnovu strešného plášťa. Odha-
dovaná investícia je 50 tisíc eur.

Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia 

na Vŕškoch
Rekonštrukcia bude prebiehať 
vo viacerých etapách na uli-
ciach cpinova, Kellenberge-
rova, časť Sládkovičovej, Je-
senského, Kollárová, F. Kráľa, 
Hečkova a Sokolská. Práce 
v 1. etape za 150 tisíc eur za-
hŕňajú výmenu starých oceľo-
vých stožiarov, montáž LED 
svietidiel, doplnenie výložní-
kov pri niektorých stožiaroch 
a vybudovanie nového káblo-
vého zemného vedenia. Súčas-
ťou bude aj nový rozvádzač na 

cpinovej ulici a demontáž ne-
funkčného rozhlasu. 

Nový skatepark
 V súčasnosti sa spracováva š-
túdia „Plocha voľnočasovej ak-
tivity v rámci Parku pri rybníku 
Modra,“ ktorá predstaví celko-
vý dizajn skateparku z viace-
rých pohľadov a detailmi pre-
kážok. Projekt za približne 300 
tisíc eur by mal byť rozdelený 
do troch etáp výstavby, pričom 
po každej etape bude novovy-
budovaný úsek plne funkčný.

Rekonštrukcia fasády 
meštianskeho domu

 Ďalšie externé zdroje, tentoraz 
z dotácie Ministerstva kultúry 
chce mesto získať na umelecko-
-remeselnú obnovu fasády meš-
tianskeho domu na Štúrovej 60, 
ktorý je zapísaný v zozname 
kultúrnych pamiatok. 

Vodozádržné 
opatrenia v areáli škôl

 Mesto Modra požiadalo o pri-
delenie finančných prostriedkov 
z dotačnej schémy Ministerstva 
životného prostredia na reali-
záciu vodozádržných opatrení. 
Vybudovaním systému drenáží 
a retenčných plôch sa dažďová 

voda v území udrží a poslúži na 
zavlažovanie trávnatých plôch 
a stromov v školskom areáli. 

Dobudovanie 
okolia nádrže 

na Zochovej chate
 V areáli vodnej nádrže a v jej 
priľahlom okolí pribudnú stav-
by a prvky drobnej architektú-

ry v hodnote približne 180 tisíc 
eur: zábradlie, sociálne zariade-
nia a bufet s vybudovanou infraš-
truktúrou (vodovod, kanalizácia, 
žumpa).

Okrem viacerých opráv ko-
munikácií a chodníkov plá-
nuje mesto Modra niekoľko 
zásadných rekonštrukcií histo-
rických budov v meste a okolí, 
ale aj vybudovanie nového úse-
ku cyklocesty medzi Modrou 
a Dubovou, či energetický audit 
osvetlenia. Prvým krokom je 
vyhotovenie projektovej doku-
mentácie pre každý z nasledov-
ných projektov.

Historická radnica 
aj Horná brána

V tomto roku mesto aktualizo-
valo pätnásť rokov staré pod-
klady k spracovaniu projektovej 
dokumentácie historickej radni-
ce na Štúrovej 54 v Modre. Bol 
urobený posudok zavlhnutia 
a stavebno-technické posúdenie 
konštrukcií. V snahe zachovať 
pôvodnú krovovú konštrukciu 
hlavného objektu bol zameraný 
krov a domeraná pivnica „Tiché-
ho domu“. Rekonštrukcia čaká aj 
Hornú bránu. Po zameraní skut-
kového stavu bude začiatkom ro-
ka 2021 vypracovaný pamiatko-
vo-historický výskum objektu, 
po ktorom má nasledovať prípra-

va projektovej dokumentácie. Tá 
poslúži ako podklad pre čerpanie 
grantových schém na obnovu tej-
to dominanty mesta. 
V snahe zachovať pôvodnú kro-
vovú konštrukciu hlavného ob-
jektu pivnice „Tichého domu“ 
bolo potrebné nanovo zamerať 
krov a vyhotoviť stavebno-tech-
nický posudok. Rekonštrukcia 
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čaká aj Hornú bránu. Po zame-
raní skutkového stavu v roku 
2020 bude nasledovať príprava 
projektovej dokumentácie, ktorá 
poslúži ako podklad pre čerpa-
nie grantových schém na obno-
vu tejto dominanty mesta. 

Nemecká škola 
na Piesku

 Projektové oddelenie mestského 
úradu sa bude snažiť získať exter-
né zdroje na rekonštrukciu Hun-
cokárskej školy v lokalite Zocho-
va chata – Piesok. Pre tento účel 
je nevyhnutné pripraviť projekto-
vú dokumentáciu. Mesto má mo-

mentálne spracované zameranie 
skutkového stavu a stavebno – 
technické posúdenie objektu. 

Opravy ciest 
a chodníkov

V roku 2021 mesto obstará pro-
jektovú dokumentáciu na realizá-
ciu 2. etapy Moyzesovej ulice pre 
hornú časť Moyzesovej ul. a Ku-
kučínovu ulicu, vrátane rekon-
štrukcie potoka. Ďalej sa pripra-
ví projektová dokumentácia na 3. 
etapu rekonštrukcie chodníka na 
Štefánikovej ulici v úseku od ul. 
1. mája po Šúrsku. Po vnútroblo-
ku na Komenského chce mesto 
postupne revitalizovať aj vnút-
roblok na Dukelskej ulici. 

Energetický audit 
verejného osvetlenia

 Verejné osvetlenie v Modre bo-
lo vybudované v období rokov 
1965 –1970. V rokoch 2006 až 
2009 prešlo čiastočnou moder-
nizáciou. LED svietidlá majú 
po nedávnej inštalácii len tri uli-
ce. Dnešné technológie dokážu 
výrazne šetriť spotrebu elek-
trickej energie. Mesto potrebu-

je audit, ktorý zmapuje a posúdi 
aktuálny stav rozvodov verejné-
ho osvetlenia, aby mohlo naplá-
novať celkové zefektívnenie sú-
stavy verejného osvetlenia.

Cyklocesta 
Modra – Dubová

Mesto Modra získalo účelovú 
dotáciu vo výške 57 828 eur na 
vypracovanie projektovej do-
kumentácie cyklotrasy Vinosa-
dy – Modra – Dubová v dĺžke 
približne 10 km, ktorá sa napojí 
na cyklocestu Modra – Šenkvi-
ce a Vinohradnícku magistrálu 
v riešení Bratislavského samo-
správneho kraja. 

Územný plán
V roku 2021 bude pokračo-
vať proces obstarania nového 
Územného plánu mesta Modry 
spracovaním konceptu územné-
ho plánu a Správy o posudzova-
ní vplyvov na životné prostre-
die. Zuzana TICHÁ,

MsÚ Modra

Na fotografiách zľava: Horná 
brána; Okolie vodnej nádrže 
Zochova chata bude zveľadené; 
Na Hrnčiarskej pribudne chod-
ník; Plocha na Dolnej ulici sa 
premení na parkovisko.

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

Parkovanie na Zochovej chate sa bude regulovať
Lokalita Zochova chata – Piesok zažíva v tomto „korona ro-
ku“ extrémny nápor návštevníkov. Negatívnym sprievod-
ným javom je živelné parkovanie na lesných a mestských po-
zemkoch, ktoré znepríjemňuje život rezidentom i chatárom. 
Mesto Modra sa na základe množstva sťažností rozhodlo si-
tuáciu riešiť reguláciou parkovania v oblasti. 

Mesto začalo realizovať novú 
koncepciu systému parkovania 
v miestnej časti Zochova chata-
-Piesok už pred tohtoročnou let-
nou sezónou. V rámci prvej fá-
zy vytvorilo platenú parkovaciu 
zónu s vyznačenými parkovací-
mi miestami. Zároveň vyznačilo 
bezplatné parkovacie miesta na 
vozovke a čiastočne aj na chodní-
ku za autobusovou zastávkou. Do 
konca roka je naplánovaná ďalšia 
fáza regulácie parkovania v reak-
cii na veľkú návštevnosť lokality 
a živelné parkovanie. „Vznikajú 
kolízne situácie, hrozí nebezpečen-
stvo ohrozenia života a zdravia pri 
prechádzaní okolo zaparkovaných 
vozidiel, dochádza k ničeniu zele-
ne. Okolnosti si vyžadujú okamži-
té riešenie – pri takomto parkova-

ní nedokážeme vykonávať zimnú 
údržbu a zabezpečovať zjazdnosť 
ciest,“ hovorí Renáta Klimento-
vá z Referátu dopravy Mestského 
úradu Modra.

K dispozícii je už spracovaná 
projektová štúdia na zmenu orga-
nizácie dopravy a v týchto dňoch 
prebieha schvaľovací proces na 
Dopravnom inšpektoráte, po jej 
odsúhlasení sa pristúpi k okam-
žitému osadeniu značiek Zákaz 
státia na viacerých miestach v lo-
kalite. „Parkovanie bude povo-
lené iba po jednej strane v smere 
do Modry od autobusovej zastáv-
ky po už existujúcu parkovaciu 

zónu. Za parkovacou zónou sa 
opäť odbúra pravostranné par-
kovanie v smere od Modry do-
pravným značením Zákaz státia. 
Na odbočke ku kaplnke osadíme 
dopravnú značku Zákaz vjazdu 
všetkým motorovým vozidlám 
s dodatkovou tabuľou Okrem do-
pravnej obsluhy,” dodáva Rená-
ta Klimentová. Na komunikácii 
od kaplnky v smere na Hunco-
kársky cintorín je navrhovaný 
Zákaz zastavenia v oboch sme-
roch. Na nasledujúcej križovatke 
chce mesto vybudovať obratisko 
a plochu vysypať kamennou dr-
vinou. 
Tretia, posledná fáza zmeny or-
ganizácie dopravy na Zochovej 
chate a jej rozsah bude závisieť 
od reakcií na zavedené zmeny. 
Referát dopravy zvažuje dopl-
nenie dopravného značenia Zá-
kaz vjazdu s dodatkovou tabu-
ľou Okrem dopravnej obsluhy 
na jednotlivé odbočky z prechá-
dzajúcej cesty, kde už bude zá-
kaz státia. Zuzana TICHÁFO
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  O d p a d y

Vývoz komunálneho odpadu v 1. polroku 2021 
Odvoz odpadu zo stojísk 

pri bytových domoch
Netriedený komunálny odpad zo stojísk 
bytových domov sa bude vyvážať v dňoch 
pondelok a piatok, tak ako aj v roku 2020. 
Separovaný odpad z bytových domov sa 
bude vyvážať v pondelok. 
Mesto Modra opätovne vyzýva obyvate-
ľov, aby akýkoľvek objemný alebo staveb-
ný odpad neodkladali ku kontajnerom na 
komunálny odpad, ale aby využili služby 
Zberného dvora na Dolnej ulici. Uloženie 
objemného a stavebného odpadu na sto-
jisko komunálneho odpadu je nezákonné 
a ten, čo takto koná sa dopúšťa priestup-
ku. Na zbernom dvore je možné bezplatne 
odovzdať objemný odpad. Drobný staveb-
ný odpad vznikajúcich z bežných udržiava-
cích prác, na ktoré sa nevyžaduje stavebné 
povolenie od fyzických osôb je možné ulo-
žiť na ZD za poplatok vo výške 36,50 €/t. 
Sklo bude vyvážané z verejne dostupných 
kontajnerov na to určených v 2., 6., 10., 
15., 19. a 24 týždni. Zvony sú určené na: 
fľaše a poháre zo skla rôznych farieb, roz-
bité tabuľové sklo. Do kontajnera na sklo 
nepatria: autosklá, zrkadlá, keramika, kov. 

Právnické osoby a fyzické 
osoby oprávnené 

na podnikanie
Netriedený odpad od právnických osôb 
a FO oprávnených na podnikanie sa zbie-
ra do troch nádob o objeme 110l, 240l a 1 
100l vo zvolenej frekvencii (1x alebo 2x 
za týždeň). Nádobu je potrebné v deň zvo-
zu sprístupniť, v prípade že je uzamknutá 
a vyložiť ju do 6.00 hod. V prípade zaevi-
dovania sa do systému zberu odpadu alebo 
akejkoľvek zmeny nás kontaktujte na tel. 
čísle 033 6908 309 (Andrea Lukačovičová) 
alebo emailom na andrea.lukacovicova@
msumodra.sk. 

Okruh R1
Ulice: Dr. Bodického, Baštová, Bernoláko-
va, cpinova, Ferdinanda Píseckého, Fraňa 
Kráľa, Hečkova, J. Bakoša, Jesenského, 
Kalinčiakova, Kellenbergerova, Kolláro-
va, Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, 
Sládkovičova, Sokolská, Vinárska, Za šta-
diónom. 

Okruh R2
Ulice: Bratislavská, 1.mája, čsl. Armády, 
Dukelská, Erneyho, Družstevná, Hrnčiar-
ska, Hviezdoslavova, Komenského, Krát-
ka, Podhorská, SNP, Súkenícka, Štefániko-
va, Štúrova, Šúrska, Vajanského, Samuela 
Zocha, Dolná, Horná a Kostolná

Okruh R3
Ulice: Karpatská, Lúčna, Národná, Parti-
zánska, Pod vinicami, Potočná, Puškinova 
a Trnavská, Dolinky, Harmónia, Piesok
Zbernú nádobu treba vyložiť v čase do 6.00 
hod. (Prvá tabuľka)

Vývoz odpadu 
z rodinných domov

Okruh R1
Ulice: Bodického, Baštová, Bernoláko-
va, cpinova, Fraňa Kráľa, Ferdinanda Pi-
seckého, Hečkova, J. Bakoša, Jesenského, 
Kalinčiakova, Kellenbergerova, Kolláro-
va, Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, 
Námestie Slobody, Sládkovičova, Sokol-
ská, Vinárska, Za Štadiónom. 
Zvoz netriedeného odpadu je každý nepár-
ny týždeň v pondelok.
Zvoz separácie papier – plast je vo štvrtok. 

Okruh R2
Ulice: Bratislavská, 1. mája, čsl. armády, 
Dukelská, Erneyho, Družstevná, Hrnčiar-

ska, Hviezdoslavova, Komenského, Krát-
ka, Podhorská, SNP, Súkenícka, Štefániko-
va, Štúrova, Šúrska, Vajanského, Zochova, 
Dolná, Horná, Kostolná.
Zvoz netriedeného odpadu je každý nepár-
ny týždeň v utorok.
Zvoz separácie papier – plast je vo štvrtok. 

Okruh R3
Ulice: Dolinky, Harmónia, Karpatská, Lúč-
na, Národná, Partizánska, Piesok, Pod vini-
cami, Potočná, Puškinova, Trnavská.
Zvoz netriedeného odpadu je každý nepár-
ny týždeň v piatok.
Zvoz separácie papier – plast je vo štvrtok. 
Prosím vyložte zbernú nádobu k ceste zbe-
rového vozidla v čase do 6.00 hod.
V prípade, že vám neboli pridelené sepa-
račné nádoby na papier a plast kontaktujte 
nás na tel. čísle 033 6908 309, andrea.luka-
covicova@msumodra.sk.
Netriedený odpad nesmie obsahovať: ne-
bezpečný odpad, elektro odpad, papier 
plasty, PET fľaše, sklo, tetrapaky, kovy 

 R1 Netriedený odpad Papier Plasty BRO a BRKO
Január 11. 1., 25. 1. 14. 1. 4. 1.
Február 8. 2.,22. 2. 4. 2. 4. 2., 25. 2. 1. 2.
Marec 8. 3., 22. 3. 18. 3. 1. 3, 15. 3., 29. 3.
Apríl 5. 4., 19. 4. 8. 4. 8. 4., 29. 4. 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4.

Máj 3. 5., 17. 5, 31. 5. 6. 5. 20. 5. 3. 5., 10. 5., 17. 5.,
24. 5., 31. 5.

Jún 14. 6., 28. 6. 3. 6. 10. 5. 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.

 R2 Netriedený odpad Papier Plasty BRO a BRKO
Január 12. 1., 26. 1. 21. 1. 5. 1.
Február 9. 2., 23. 2. 11. 2. 11. 2. 2. 2.
Marec 9. 3., 23. 3. 4. 3., 25. 3. 2. 3., 16. 3., 30. 3.
Apríl 6. 4., 20. 4. 15. 4. 15. 4. 6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4.
Máj 4. 5., 18. 5. 13. 5. 6. 4., 27. 4. 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5.
Jún 1. 6., 15. 6., 29. 6. 10. 6. 17. 6. 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6.

Netriedený odpad Okruh R1 Okruh R2 Okruh R3
1x do týždňa Pondelok Utorok Piatok
2x do týždňa Pondelok a piatok Utorok a piatok Piatok a pondelok

R3 Netriedený odpad Papier Plasty BRO a BRKO
Január 1.1., 15. 1., 29. 1. 7. 1, 28. 1. 8. 1.
Február 12. 2., 26. 2. 18. 2. 18. 2. 5. 2. 
Marec 12. 3., 26. 3. 11. 3. 5. 3., 19. 3.,
Apríl 9. 4., 23. 4. 22. 4. 1. 4., 22. 4. 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4.
Máj 7. 5., 21. 5. 20. 5. 13. 5. 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5.
Jún 4. 6., 18. 6. 17. 6. 3. 6., 24. 6. 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6.



7

Kuchynský odpad
V meste Modra je zavedený zber biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu z rodinných domov. Obyvatelia žijúci 
v rodinných domoch môžu zbierať do 240l nádob biologicky 
rozložiteľný odpad zo svojich záhrad a BIO kuchynský odpad 
z domácností s vývozným intervalom podľa harmonogramu. 
Zbierajú sa zvyšky ovocia a zeleniny, jadrince, vňať a listy zo 
zeleniny, šupy z citrusových plodov, kávový a čajový odpad, 
čajové vrecúška, škrupiny z orechov a vajíčok, zvyšky pečiva 
a obilnín, piliny, zvyšky jedál rastlinného pôvodu (zelenina, ze-
miaky, ryža,...), použité vreckovky a servítky. 

Do kontajnera nepatria tekuté 
zvyšky jedál, oleje, mäso, kos-
ti, mliečne výrobky, plienky, 
mŕtve zvieratá a zvieracie ex-
krementy, kamene. Mesto ur-
čilo pre obyvateľov bytových 
domov možnosť zberu BiO od-
padu zo záhrad, parkov, vrátane 
odpadu z cintorínov a z nehnu-
teľností určených na rekreáciu 

kontajnery a vyhradenú plochu 
na Zbernom dvore mesta. 
Novú povinnosť zaviesť zber 
kuchynského bioodpadu od 1. 
januára 2021 nám ukladá zá-
kon o odpadoch. Ministerstvo 
v tejto súvislosti pripravilo no-
velu vykonávacieho predpisu. 
Mestá a obce majú podľa neho 
povinnosť zabezpečiť triedenie 

kuchynského bioodpadu od 1. 
1. 2021 do 30. 6. 2021 pre všet-
kých obyvateľov. Zároveň mi-
nisterstvo pripravilo predpis, 
ktorým sa upravuje mechaniz-
mus prerozdeľovania príjmov 
z poplatkov za uloženie odpa-
dov, vďaka čomu budú môcť 
obce získať príspevok z Envi-
ronmentálneho fondu a pou-
žiť ho priamo na zabezpečenie 
triedeného zberu a zhodnote-
nie biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domác-
ností. 
Odpady nepôjdu zbytočne na 
skládku. Vrátime do prírody, 
čo si z nej berieme, teda šetrí-
me životné prostredie. Okrem 
environmentálneho prínosu má 
zber bioodpadu aj ekonomický 
prínos – za každú uloženú tonu 
na skládke platíme vysoké po-
platky, týmto triedením môže-

me množstvo zmesového ko-
munálneho odpadu znížiť. Ak 
budeme mať menej zmesové-
ho komunálneho odpadu, moh-
la by sa postupne znižovať aj 
frekvencia vývozu nádob s ko-
munálnym odpadom.
Aký kuchynský odpad z do-
mácností sa bude zbierať? Zvy-
šky zeleniny a ovocia z prípra-
vy a konzumácie jedál, vrecúška 
čaju, kávu a filtre z kávovarov, 
škrupiny z vajíčok, zvyšky va-
reného jedla, potraviny po zá-
ruke bez obalov, vrátane mlieč-
nych a mäsových výrobkov, 
kvety, listy a odrezky rastlín. 
Kuchynské oleje môžu obyva-
telia mesta Modry odovzdať na 
zberný dvor.
O zavedení zberu kuchynského 
odpadu budeme včas informo-
vať. K. RUŽEKOVÁ,

MsÚ Modra

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  O d p a d y

Zberný dvor na Dolnej ulici
Zberný dvor počas Vianočných 
sviatkov a Nového roka bu-
de uzatvorený v dňoch 24. 12.,. 
25. 12., 26. 12. 2020, 1. 1. a 6. 
1. 2021.
Občania mesta a poplatníci za 
komunálny odpad môžu vytrie-
dené zložky komunálneho od-
padu odovzdať aj v zbernom 
dvore (ZD). Tam môžu odo-
vzdať aj iné vytriedené zlož-
ky komunálnych odpadov, pre 
ktoré nie sú určené zberné ná-
doby (napr. vyradené elektro-

nické a elektronické zariade-
nia, použité tonery, jedlé oleje 
a tuky, drevený nábytok, drob-
ný stavebný odpad a i.) ako aj 
objemný odpad z domácností 
(nábytok, koberce, dvere, a i.). 
Drobný stavebný odpad vznika-
júcich z bežných udržiavacích 
prác, na ktoré sa nevyžaduje 
stavebné povolenie od fyzic-
kých osôb je možné uložiť na 
ZD za poplatok vo výške 36,50 
€/t. ZD slúži všetkým fyzickým 
osobám, ktoré sú poplatníkmi 

za komunálne odpady v mes-
te, vrátane tých, ktorí vlastnia 
v meste Modra nehnuteľnosť 
bez trvalého pobytu. Zber od-
padov na ZD sa neuskutočňuje 
od podnikateľských subjektov 
z ich podnikateľskej činnosti.
Obyvatelia mesta – poplatníci 
môžu na Zbernom dvore odo-
vzdať aj použité jedlé oleje, 
ktoré patria do uzatvárateľných 
nádob (PET fľaše). Jedlé oleje 
a tuku sú: oleje z prípravy jedál, 
zvyšky nespotrebovaných ole-

jov, margarínov, masla. Naopak: 
nepatria sem motorové, hydrau-
lické oleje, či iné, neurčené na 
konzumáciu, či prípravu jedál.
Mesto Modra sa obracia na uží-
vateľov ZD, aby ho využíva-
li v dobe otváracích hodín a to 
v pondelok až piatok od 11.00 
o 17.00 hod a v sobotu od 8.00 
do 17.00 hod a nenechávali od-
pad z domácností pred areálom 
ZD. V prípade ďalších informá-
cií kontaktujte mestský úrad na 
tel. č. 033 6908318, katarina.
ruzekova@msumodra.sk.

Katarína RUŽEKOVÁ, 
MsÚ Modra

a hliník, stavebný odpad, zeminu a kame-
nivo, drevo a odpad zo záhrad. 

Papier: šedo-modrá nádoba 
Nesmie obsahovať papier znečistený škod-
livinami, mastný papier, celofán, prepiso-
vací papier, kovové a plastové súčasti pa-
pierových výrobkov. Naopak, patrí do nej: 
papier, noviny, katalógy, telefónne zozna-
my, lepenka, baliaci papier, kalendáre, pa-
pierové obaly od potravín, rozložené pa-
pierové a kartónové škatule, kancelársky 
papier, reklamné letáky, pohľadnice, obál-
ky.

Plast: šedo-žltá nádoba 
Nesmie obsahovať polystyrén, znečistené 

plasty, linoleum, guma, molitan, plastové 
obaly znečistené olejovými a ropnými lát-
kami. Zbierajú sa: stlačené PET fľaše z ne-
alko nápojov, sirupov, vína..., HD-PE fľaše 
od čistiacich prostriedkov, šampónov, avi-
váže, destilovanej vody..., LD-PE fólie ige-
litové tašky, fólie z pracích práškov, čisté 
fólie zo stavebných materiálov..., LLD-PE 
fólie tzv. termostatická fólia, čisté konzer-
vy, plechovky, kovové uzávery od nápojov, 
viečka od mliečnych výrobkov, kompótové 
viečka, kovové obaly, Tetrapaky – obaly od 
mlieka a džúsov.

BRO a BRKO: hnedá nádoba 
Nesmie obsahovať tekuté zvyšky jedál, ole-
je, mäso, kosti, mliečne výrobky, plienky, 

mŕtve zvieratá a exkrementy, kamene, suť 
a výkopovú zeminu, biologicky nerozloži-
teľné látky a iný odpad ako papier, plasty, 
sklo. Zbierajú sa zvyšky ovocia a zeleniny 
ako napr. jadrince, listy a vňať zo zeleni-
ny, šupy aj z citrusových plodov, kávový 
a čajový odpad a čajové vrecká, škrupiny 
z orechov a vajíčok, zvyšky pečiva a obil-
nín, piliny, zvyšky jedál rastlinného pôvodu 
(zelenina, zemiaky, ryža...), použité papie-
rové vreckovky a servítky. Pokosená tráva, 
lístie, zvyšky rastlín (veľ. do 20 cm), listy 
a korene zeleniny, buriny a kvetiny. Nastri-
hané kúsky konárov kríkov a stromov, se-
no, slama, popol z dreva.

Katarína RUŽEKOVÁ, 
MsÚ Modra
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NemoNet je ukončený 
Počas ostatných dvoch rokov sme vám pravidelne priná-
šali informácie o projekte NemoNet, v rámci cezhraničnej 
spolupráce mesta Modry a rakúskych obcí Purbach a Jois. 
V októbri tohto roku sme ukončili posledné aktivity pro-
jektu. Spoločne s partnermi sme vytvorili cyklomapu, ktorá 
spája oblasť Neziderského jazera s Modrou. 

Trasovanie na slovenskej strane 
navrhli zástupcovia cyklokoalí-
cie Pezinok, ktorí pripravili trasy 
s rôznou obtiažnosťou. Pre zdat-
nejších cyklistov bude zaujíma-
vá Štefánikova cyklomagistrá-
la, kde úsek Biely Kríž – Modra 
patrí k náročnejším, avšak s ma-
lebnými lokalitami ako Jurské ja-
zero, Pezinská baba, čermákova 
lúka, Modra – Piesok či Harmó-
nia. Pre rekreačných cyklistov je 
možnosť prepojenia Štefánikovej 
cyklomagistrály s dolnou vetvou 
vo sv. Jure, kde cyklisti môžu ob-
divovať Pustý kostolík a okolité 
vinice. Druhá trasa patrí rovna-
ko k tým nie náročným a vedie 
cez Bratislavu – Staré mesto, po-
za letisko k mohyle M. 
R. Štefánika s napojením 
na JuRaVu. Do Modry sa 
cyklisti dostanú cez Lim-
bach, Pezinok a Vinosa-
dy. Zadná strana mapy 
pozýva na návštevu rôz-
nych zaujímavých miest 
v Purbachu, Joise alebo 
v Modre. V októbri 2020 
bol osadený aj smerov-
ník pri SNM – Múzeu 
slovenskej keramickej 
plastiky. Návštevník mô-
že prejsť do centra, na 
keramickú krížovú cestu 
alebo do Turisticko-in-
formačnej kancelárie, kde 
dostane informácie o za-

ujímavých miestach 
v meste. Súčasne si tu 
bude môcť vyzdvihnúť 
cyklomapu – z Purba-
chu cez Jois do Mod-
ry, získať informácie 
o náučnom chodníku 
o Huncokároch a les-
ných biotopoch, výsta-
ve „Život v lese“ alebo 
o zrevitalizovanej vod-
nej nádrži.
Moderné technoló-
gie sú súčasťou živo-
ta. informácie o našom 

regióne je možné nájsť v pre-
hľadnej mobilnej aplikácii Malé 
Karpaty Travel. Históriu Hun-
cokárov a zaujímavé informá-
cie o našich lesoch, chránenom 
vtáčom údolí Malé Karpaty či 
Tisových skalách nájdete v no-
vom turistickom okruhu Modra 
– Huncokári a lesy Malých Kar-
pát. Aplikácia ponúka informácie 
v slovenskom, anglickom a ne-
meckom jazyku.
Modra má popri svojej hlavnej 
webovej stránke i web určený pre 
návštevníkov a turistov. Vďaka 
projektu NemoNet sa nám strán-
ku visitmodra.sk podarilo aktua-
lizovať. Veríme, že stránka bude 
efektívnym nástrojom v rámci 

poskytovania informácií z oblas-
ti cestovného ruchu či rôznych 
podujatí.
A čo sa v rámci projektu, okrem 
už spomenutých aktivít, podarilo 
zrealizovať?
• vyčistenie a revitalizácia vod-
nej nádrže na Piesku, 
• vybudovanie náučného chod-
níka o Huncokároch a lesoch 
Malých Karpát: 13 infotabúľ, 4 
smerovníky, doplnenie dreve-
nej lávky neďaleko observatória, 
4 ležadlá, 8 lavičiek pri vodnej 
nádrži, zemné odrážky, vybudo-
vanie oplotenia a prírodného am-
fiteátra pri Huncokárskej škole,
• orezy a ošetrenie vzrastlých 
stromov na Zochovej chate,
• výsadba 561 tradičných dru-
hov stromov v okolí niekdajšej 
huncokárskej školy, kaplnky sv. 
Magdalény na Piesku, v okolí 
observatória a lyžiarskeho svahu,
• organizácia Huncokárskych 
slávností v r. 2019 a v r. 2020,
• vytvorenie a inštalácia výsta-
vy o živote Huncokárov „Život 
v lese“,
• vydanie knihy o lokalite Har-

mónia, Zochova chata a Hunco-
károch v nemeckom a sloven-
skom jazyku v celkovom náklade 
1000 ks,
• spropagovanie zapojených 
partnerov v slovenských a ra-
kúskych periodikách Kurier, 
Kronen Zeitung a Relax,
• spracovanie propagačných vi-
deí o Joise, Purbachu a Modre,
• spropagovanie zapojených 
miest a obcí – infocesty pre novi-
nárov a blogerov,
• výmena skúseností v rakúskom 
Purbachu.
 
NemoNet v číslach
Podpis zmluvy: 8. 8. 2018
Ukončenie projektu: 31. 10. 2020
celkový rozpočet projektu pre 
všetkých partnerov: 1.450.160, – 
eur (dotácia EÚ vo výške 85%)
Z toho:
Jois: 418 485,00 €
Purbach: 388 682,00 €
Modra: 642 993,48 €

Projekt NemoNet síce kon-
čí, projektoví partneri sa však 
dohodli, že budú pokračovať 

v spolupráci a podporo-
vať sa v oblasti ekomo-
bility, ochrany prírody, 
turizmu, propagácii part-
nerských miest ako vý-
letných cieľov a poduja-
tí. Dohodu o spolupráci 
v októbri podpísali ing. 
Richard Hermann – sta-
rosta Purbachu, Hanes 
Steuerer – starosta obce 
Jois a Juraj Petrakovič – 
primátor mesta Modry.
Projekt je realizovaný 
v rámci Programu spo-
lupráce interreg V-A SK-
-AT. Silvia

BRAZDOVIČOVÁ, 
projektová manažérka FO
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First Lego League na Slovensku a v Modre
Predčasný vianočný darček do-
stala Základná škola Vajanské-
ho už koncom novembra. Získali 
sme Lego učebňu. V spolupráci 
s www.fll.sk sme sa stali cvičnou 
školou. First Lego League je 
program podporujúci u detí záu-
jem o vedu a technológie. Robo-
tické stavebnice challenge pre 1. 
a 2. stupeň sú pre našich žiakov 
veľkou výzvou, s ktorou sa naši 
tretiaci už popasovali. 
Tieto lego stavebnice však neslú-
žia len na zábavu. Súťažné tímy 
majú pred sebou náročnú úlohu, 
pretože First Lego League chal-
lenge je jednou z troch divízií a je 
medzinárodnou technologickou 
súťažou pre deti vo veku od 9 do 

16 rokov. First Lego League vy-
zýva deti, aby mysleli ako vedci 
a technici. Počas každej sezóny tí-
my pracujú na inovačnom projek-
te, v ktorom je potrebné preskú-
mať a vyriešiť problém z praxe. 
Okrem toho sa deti učia budovať 
a programovať vlastného robota 
a potom vykonávať rôzne misie 
v súťaži robotov. Tímy prechá-
dzajú oboma časťami pomocou 
ponúkaných učebných materiá-
lov. Témou sezóny 2020-2021 je 
Replay SM. 
V tejto sezóne budú účastníci First 
Lego League challenge využívať 
svoju prirodzenú zvedavosť, pred-
stavivosť a kritické myslenie, aby 
preskúmali, ako by mohli vyzerať 

budúce ihriská. Pod vedením do-
spelých trénerov a v tíme budú 
študenti používať Stem zručnosti 
na prácu na inovačnom projekte 
na vyriešenie skutočného prob-
lému. Popri tom bude ich úlohou 
postaviť a naprogramovať Lego 
robota, ktorý dosiahne čo najviac 
bodov. Hľadáme preto dobrovoľ-
níkov z radov dospelých, ktorí bu-
dú naše tímy sprevádzať pri stav-
be robotov a príprave súťažných 
projektov. Viac informácií získate 
na našom webe www.zsvajanske-
ho.edupage.org
First Lego League je najdostup-
nejšia, mentormi vedená celosve-
tová súťaž v oblasti robotiky, kto-
rá pomáha študentom a učiteľom 

spoločne budovať lepšiu budúc-
nosť. Program je postavený na 
tematických výzvach tak, aby sa 
zapojili deti vo veku 4 – 16 ro-
kov vo výskume, riešení problé-
mov, programovaní a technických 
zručnostiach. Základom progra-
mu sú First základné hodnoty, 
ktoré zdôrazňujú tímovú prácu, 
objavovanie a inovácie. Študenti 
zapojení do programu sú sebave-
domejší, nadchnutí pre vedu a zá-
roveň nadobudnú zručnosti, ktoré 
potrebujú v rýchlo sa meniacom 
pracovnom prostredí. Záštitu nad 
projektom prevzala prezidentka 
SR Zuzana čaputová.

Marcela PECHOVÁ, 
riaditeľka

Nosenie reflexných prvkov nás chráni
Reflexné prvky výrazne zvyšujú našu viditeľnosť a vďaka nim 
možno predchádzať nehodám či nešťastiam. Používanie re-
flexných prvkov na odeve, kabelke, školskej taške či bicykli je 
v tomto období, keď prevláda hmlisté a daždivé počasie, dôle-
žitejšie než inokedy. Nosenie týchto prvkov je dokonca povinné.

Hovorí o tom aj zákon, čo po-
tvrdzuje aj náčelník Mestskej 
polície Modra Stanislav Straka: 
„V zmysle spomenutého záko-
na č. 8/2009 o cestnej premáv-
ke a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v platnom znení, 
musí mať chodec za zníženej 
viditeľnosti mimo obce idúci po 
krajnici alebo po okraji vozov-
ky na sebe umiestnené reflexné 
prvky alebo mať oblečený re-
flexný bezpečnostný odev. Rov-

nako za zníženej viditeľnosti 
musí mať cyklista jazdiaci po 
krajnici alebo po okraji vozov-
ky na sebe viditeľne umiestne-
né reflexné prvky alebo obleče-
ný reflexný bezpečnostný odev. 
Cyklista mladší ako 15 rokov je 
povinný počas jazdy na bicykli 
chrániť si hlavu riadne upev-
nenou ochrannou prilbou, tá-
to povinnosť sa vzťahuje aj na 
prepravované osoby na pomoc-
nom sedadle na prepravu die-

ťaťa s pevnými opierkami na 
nohy alebo v detskom bicykli 
pevne spojeným tyčou s vodia-
cim bicyklom.“ Reflexné prvky 
je však potrebné nosiť správne, 
inak môžu byť zbytočné. 
Ako teda nosiť správne reflex-
ný prvok?
• reflexné prvky používajte na 
strane tela otočenej k vozovke 
(nie ku krajnici),
• reflexné predmety umiest-
ňujte, ak ste chodec – blízko 
kolien, pása alebo na rameno 
a cyklisti aj na prilbu a bicykel,
• reflexné nálepky lepte na 
podrážky topánok, bicykle, 
korčule, prilby, kolobežky, 
školské tašky, barly či kočíky,

• deťom oblečte odev a zabez-
pečte školské tašky a doplnky 
vybavené reflexnými a fluores-
cenčnými bezpečnostnými prv-
kami.
Stanislav Straka vyzýva: „Aj 
touto cestou apelujeme na na-
šich občanov, aby upozorňo-
vali svojich blízkych, starších 
obyvateľov aj deti, že nosenie 
reflexných prvkov je veľmi pro-
spešné a osožné. Byť viditeľný 
a videný je dôležité.“
chodci sú na ceste vďaka re-
flexným prvkom, ktoré od-
rážajú svetlo, viditeľnejší. 
Ak k tomu pridáme obleče-
nie v pestrejších farbách a nie 
v tmavej a čiernej, zvyšujeme 
šancu, že sa nestaneme účast-
níkom nehody. (red)

Projektové vyučovanie počas 
dištančného vzdelávania v ZŠ Ľ. Štúra
Aj počas dištančného vzdelávania sa snažíme pripraviť pre žia-
kov II. stupňa aktivity, ktorými by sme podporili ich zručnosti 
a kreativitu. Preto sme sa rozhodli v mesiaci novembri zreali-
zovať v rámci dištančného vzdelávania projektové vyučovanie. 

Primárnym cieľom je aktívne 
zapájať žiakov do poznávacie-
ho procesu, nakoľko realizácia 
projektu závisí od žiakov, od 

ich tvorivosti, fantázie, kritic-
kého myslenia, vnútornej mo-
tivácie, záujmov a potrieb. Je 
to efektívny spôsob výučby, 

pri ktorom zdrojom nadobú-
dania a rozvíjania vedomos-
tí žiakov je riešenie projektov, 
praktických pracovných úloh. 
Naši žiaci si mohli vybrať jed-
nu z troch tém: Svetový deň 
nenakupovania, Svetový deň 
pozdravov, Svetový deň počíta-
čovej bezpečnosti.

Koncom novembra nám doru-
čili plagáty, 3D projekty, pre-
zentácie v powerpointe, či spra-
covaný krátky film. Boli sme 
veľmi milo prekvapení, akými 
rôznymi spôsobmi dokázali na-
ši žiaci zadanú tému spracovať. 
Každý jeden projekt bol nápa-
ditý, mnohé v sebe ukrývali hl-
boké myšlienky, ale aj hravosť 
a tvorivosť. Naši druhostupnia-
ri opäť raz nesklamali. S úlohou 
sa popasovali naozaj ukážkovo.

(nk)
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Záhrada piatich zmyslov 
Aj v tomto ťažkom období, kedy sa musia dodržiavať neustále 
meniace sa opatrenia a odporúčania kvôli pretrvávajúcej koro-
ne, sa aj naďalej snažíme vytvárať čo najlepšie podmienky pre 
pobyt detí a zamestnancov v našej materskej škole. Našou úlohou 
je zabezpečiť plynulý chod prevádzky MŠ tak, aby sa v nej deti, 
rodičia, ale aj zamestnanci cítili dobre a chodili k nám s radosťou.

Naša Materská škola, eloko-
vané pracovisko Vajanského 
sa aj napriek pretrvávajúcej 
situácii rozhodla v mesia-
ci novembri zrealizovať dlho 
očakávanú „Záhrada piatich 
zmyslov“. V predchádzajú-
com školskom roku sme vy-
pracovali projekt, ktorý bol 
úspešný a tak sa nám 
podarilo získať finančné 
prostriedky z participa-
tívneho rozpočtu mes-
ta na výsadbu stromov 
a rastlín. V spolupráci 
s referentkou životného 
prostredia pani Kristí-
nou čechovou a v spo-
lupráci s rodičmi sme 
sa s radosťou pustili do 
zveľaďovania školské-
ho dvora. Pani čechovej 
veľmi pekne ďakujeme 
za pomoc pri naplnení 

projektu, za odbornú pomoc 
a vzájomnú spoluprácu.
Pri realizácii projektu bolo po-
trebné zorganizovanie viacerých 
brigád, na ktorých sa pravidelne 
zúčastňovali rodičia. Počas bri-
gád sme prihliadali na dodržia-
vanie opatrení, s maximálnou 
účasťou 6 rodičov. V priebehu 

brigád sa rodičia venovali vý-
kopom, zarovnaniu terénu zvyš-
nou zeminou, výsadbe stromov 
a rastlín a skladaniu vyvýšených 
záhonov. Projekt sa nám podarilo 
úspešne dokončiť a my sa spolu 
s deťmi tešíme z krásneho škol-
ského dvora, ktorý bude najkraj-
ší na jar, keď sa všetko zazelená.
Touto cestou sa chceme poďa-
kovať autorkám projektu Zuza-
ne Liberčanovej a najmä ing. 
Denise Albertovičovej, ktorá sa 
zúčastnila všetkých 
brigád, ochotne a ra-
da pomáhala s ako-
ukoľvek prácou až 
do úplného skonče-
nia projektu. Veľká 

vďaka patrí aj všetkým našim 
rodičom, ktorí sa zúčastnili zor-
ganizovaných brigád. Ďakuje-
me aj našej pani riaditeľke Mgr. 
Beate Kozmonovej, ktorá nám 
vždy ochotne poradila, stála pri 
nás a vo všetkom nás podporo-
vala. Ešte raz ďakujeme všet-
kým, boli ste skvelí. 

Andrea WISSI, 
zástupkyňa 

EP Vajanského 
za kolektív MŠ

Čo je nové v EP Partizánska 88
Každoročne do našej materskej školy prichádzajú nové de-
tičky a farebná jeseň, ktorej premeny naše deti pozorujú na 
školskom dvore a na vychádzkach.

Keďže pandemické opatrenia ne-
dovoľujú hromadné akcie s rodič-
mi, naše deti namiesto svetlono-
sov vytvárali z ovocia a zeleniny 
svojich ovocníčkov, ježkov, mrk-
vové princezné, húseničky, na 
školskom dvore z gaštanov tvori-
li rôzne tvary, nechýbala fantázia 
a predstavivosť. Šarkanov si deti 
púšťali na školskom dvore s pa-
ni učiteľkami a divadielka si deti 
veľmi rady zahrajú aj sami, skoro 
ako divadelníci. 
Veľkú radosť urobilo našim de-
ťom OZ Kraľovankovo pri EP 
Partizánska 88, ktoré financova-
lo hravý prvok na školský dvor 
– Ľanový park. Deti sa môžu 
dostatočne vyšantiť na vešia-

koch, hadovi a rebríku, rozví-
jajú si odvahu, pohybovú zdat-

nosť, vôľové vlastnosti, zdravú 
súťaživosť. Osadeniu Ľanového 
parku predchádzala brigáda ro-
dičov. Rodičia v menších skupi-
nách hrabali lístie, natierali plot 
a bránku. 

Veľká vďaka patrí rodičom, kto-
rým nie je MŠ ľahostajná a na-
pomáhajú pri zveľaďovaní ma-
terskej školy. čoskoro k nám 
zavítajú sviatky. Spoločne si bu-
deme želať pevné zdravie, veľa 
šťastia a radosti.

Iveta LENNEROVÁ, 
za kolektív MŠ Partizánska
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Najväčšie riziko v dejinách
O Vianociach hovoríme ako o sviatkoch poko-
ja a radosti. Keď sú už všetky prípravy hotové 
a stres už skončil – darčeky sú zabalené, strom-
ček ozdobený, štedrovečerná večera pripravená, 
koláče napečené – potom si to už môžeme užívať 
– možno ísť do kostola, určite zasadnúť k štedro-
večernému stolu, rozbaľovať darčeky, cítiť vôňu 
stromčeka a sviečok. A ešte si pozrieť Popolušku. 
Lenže toto nie sú Vianoce. A nielen preto, že nás 
ohrozuje a limituje súčasná pandémia. 

My sa aj v tejto situácii snaží-
me všetko zabezpečiť, nejako 
zariadiť, poistiť. chceme mať 
aspoň akú-takú istotu. Vytvára-
me si životný priestor, v ktorom 
sa cítime bezpečne, kde nie sme 
ohrození. Ale Vianoce sú pravý 
opak – narodenie Ježiša je naj-
väčšie riziko v dejinách ľud-
stva. Je to chvíľa, keď sa Boh 
rozhodol opustiť svoje bezpečie 
a vstúpil do neistoty tohto sve-
ta. Vzdal sa svojej nedotknu-
teľnosti a stal sa zraniteľným. 
Opustil svoju slávu, vzdal sa 
svojho majestátu – z Pána sa 
stal Sluha. 

A hneď od začiat-
ku niesol ovocie 
tohto riskantné-
ho kroku – zača-
lo to tým, že pre Neho nebo-
lo miesto v žiadnom ľudskom 
príbytku a tak sa narodil v prí-
strešku pre zvieratá, v mašta-
li. Nikto sa nechcel obťažovať 
s tehotnou ženou, ktorá mala 
každú chvíľu porodiť uvreš-
ťané decko. Z obchodného 
hľadiska to bolo nerentabilné, 
v Betleheme bolo v tom ča-
se dosť ľudí, ktorí potrebovali 
ubytovať. Krátko nato museli 
Mária a Jozef utiecť s Ježišom 

z Betlehema, lebo kráľ Hero-
des chcel Ježiša zabiť. Herodes 
sa cítil ohrozený, bál sa o svo-
ju moc, tak chcel zlikvidovať 
každú potencionálnu hrozbu. 
Takto to pokračovalo a skonči-
lo to na kríži. A predsa Ježiš do 
tohto rizika šiel.
A každý, kto chcel mať s Ježi-
šom niečo do činenia, šiel do 
rizika: pastieri nechali svoje 
stádo a šli sa pozrieť do Betle-
hema, mudrci nechali svoje po-

hodlie a šli za hviezdou. Nikto 
nevedel, čo ho na konci tejto 
cesty čaká – šli do rizika. 
Zdá sa, že sa toho v dejinách 
veľa nezmenilo. Buď to vezme-
me vážne a ideme do rizika ale-
bo si chceme ochrániť svoje 
pohodlie a Ježiša vytesníme zo 
svojho života. Nanajvýš si ho 
ponecháme ako maskota. Zdá 
sa, že máme sklony skôr k to-
mu druhému, že Ježiša by sme 
z Vianoc najradšej odstránili, 
lebo ohrozuje naše pohodlie, 
núti nás vidieť svet inými oča-
mi, mení naše priority. 
Vianoce sú však práve o tom ri-
ziku, do ktorého ide Boh s nami 
aj dnes. O riziku lásky, lebo lás-
ka znamená vydať sa druhým, 
dávať seba samého – a to Je-
žiš pre nás robí. Láska je rizi-
ko a bez tohto rizika by svet bol 
temný a prázdny, beznádejný 
a smutný. Nikdy nezažijeme, čo 
sú skutočné Vianoce, ak nevstú-
pime do tohto rizika aj my, ak 
necháme Lásku predo dvermi. 
Nie je to jednoduché, ale stojí 
to za to. Jan OSLÍK,

evanjelický farár v Modre

„...a v tomto je náš pokoj a naša potecha.“
Každá veľká udalosť si vyžaduje primerane veľkú prípravu. 
Vianoce sú veľkou a krásnou udalosťou, adventný čas je nám 
ponúknutý ako čas prípravy. Ak sa dobre pripravíme, potom 
dokážeme rovnako dobre prežiť krásu a pravdu Vianoc. V na-
šom rímskokatolíckom kostole na prvú adventnú nedeľu (29. 11. 
2020) pribudol pred obetným stolom adventný veniec, ktorý sme 
požehnali a zažali i prvú sviečku. Mnohé rodiny si tiež priniesli 
adventný veniec na požehnanie a doma sa chcú modliť a tak sa 
duchovne pripravovať na sviatky Narodenia Pána Ježiša. 

Slovo „advent“ po slovensky 
znamená „príchod“. Svätý Ber-
nard, opát, uvažuje: „Poznáme 
trojaký Pánov príchod. Pri prvom 
sa dal vidieť na zemi a žil s ľuď-
mi; ako sám dosvedčuje, videli 
ho a nenávideli (porov. Jn 15,24). 
Pri poslednom „každé telo uvi-
dí spásu nášho Boha“ (Lk 3,6) 
a „uvidia, koho prebodli“ (porov. 
Jn 19,37; porov. Zjv 1,7; porov. 
Zach 12,10). Prostredný príchod 
je tajomný; pri ňom ho uvidia len 
vyvolení vo svojom vnútri a bu-
dú spasení. Pri prvom prícho-
de prišiel slabý v tele, pri tomto 
prostrednom prichádza mocný 

v duchu (porov. 1Kor 2,4) a pri 
poslednom príde v sláve a ve-
lebe (porov. Mt 24,30). Tento 
prostredný príchod je ako cesta, 
po ktorej sa dá prejsť od prvé-
ho k poslednému: pri prvom bol 
Kristus naším vykúpením, pri 
poslednom sa zjaví ako náš ži-
vot a v tomto je náš pokoj a naša 
potecha.“ My sme na tejto ceste 
a na nej sa stretávame s Pánom 
pri prijímaní sviatostí, pri každej 
svätej omši, pri čítaní Svätého 
Písma, ale tiež v konaní dobrých 
skutkov.
Advent je liturgické obdobie pred 
Vianocami. Trvá štyri nedele. Je-

ho symbolom je adventný veniec 
zo zelených vetvičiek v tvare 
kruhu a štyroch sviec. Kruh nám 
pripomína nekonečnosť – večné-
ho Boha, ktorý nemá začiatok ani 
koniec. Zelená farba vetvičiek 
pripomína nádej, s ktorou čaká-
me na príchod Vykupiteľa. Svie-
ca je symbolom Pána Ježiša, kto-
rý je Svetlo sveta. Štyri sviece to 
sú štyri adventné nedele, štyri ti-
sícročia očakávania príchodu Je-
žiša od prvých ľudí. 
Po prvotnom hriechu Adama 
a Evy, kedy Eva dáva súhlas zlé-
mu duchu a zje zakázané ovocie 
a navedie i Adama a následkom 
tohto dedičného hriechu sú vy-
hnaní z raja, ľudia očakávali pri-
sľúbeného Záchrancu, Mesiáša. 
Toto dlhé čakanie si pripomína-
me Adventom. 
Až prichádza nová žena, menom 
Mária, ktorá dáva súhlas archan-
jelovi Gabrielovi, počne z Ducha 
Svätého a narodí sa očakávaný 
Vykupiteľ Ježiš Kristus a tak si 

rok čo rok pripomíname tie naj-
krajšie sviatky Vianoce, pretože 
vtedy dostáva ľudstvo najlepší, 
najvzácnejší dar od Pána Boha 
v malom betlehemskom Dieťa-
ti. Panna Mária sa usilovne pri-
pravovala na narodenie Božieho 
Syna, ktorého nosila pod svo-
jím srdcom, modlitbou i kona-
ním dobrých skutkov – pomáhala 
svojej príbuznej Alžbete. Tak aj 
my naplňme čas očakávania Je-
žišovho narodenia modlitbami 
a dobrými skutkami.
Prajem Vám všetkým milostivý, 
vďačný, požehnaný, pokojný, 
láskavý čas adventný i vianoč-
ný Narodenia Pána Ježiša i veľa 
zdravia na tele i na duši, ktoré 
ako zisťujeme, je veľkým neza-
slúženým darom. A v novom ro-
ku 2021 nech Vás sprevádza Bo-
žia ochrana i požehnanie. Buďme 
dobrí a robme dobro na oslavu 
Pána Boha.  Jozef MIŠÍK,

dekan rímsko-katolíckej 
cirkvi v Modre
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Vianočné darčeky z Modry
Pripravili sme si pre vás tipy na vianočné darčeky z Modry. Možno vás inšpiru-
jeme a vy potešíte hneď dvakrát – obdarovaného aj tvorcu, výrobcu, či predajcu.  
Toto je ďalší spôsob ako si môžeme pred Vianocami vzájomne pomôcť v závere 
tohto „náročného roka.” 

Kniha prof. Malíka 
„My sme víno“

Prof. Fedorovi Malíkovi vyšla nová kniž-
ka – „My sme víno.” V najrozsiahlejšej 
kapitole získate obraz o slovenskom víne 
z čias i. čs. republiky a Slovenského štá-
tu. Nájdete v nej aj rozhovor k nedávnej 
75-ke autora, pekné slová o profesorovom 
priateľovi vinohradníkovi a vinárovi Mi-
rovi Dudovi a v závere na odľahčenie vín-
nu poéziu. Knižku si môžete kúpiť osobne 
vo vinárstve Fedor Malík & syn na Štú-
rovej 62 alebo zavolajte na 0903 587 447 
a dohodnite si doručenie. Ku knižke od-
porúčame pribaliť niektorý zo sektov vi-
nárstva.

Vinársky adventný 
kalendár z Cuvée

Drevená debnička v sebe ukrýva 20 fliaš 
vína a 4 prekvapenia. Kalendár je len na 
objednávku: tel. 0917 530 847, odber na 
Štúrovej 95 alebo podľa dohody. Blíz-
kych môžete potešiť aj voucherom v rôz-
nych hodnotách na konzumáciu alebo ná-
kup v cuvée, prípadne originálnym tričkom 
a nákrčníkom „Ľudo”, poteší aj pravý čín-
sky čaj, ktorý dováža Modran Michal Bútor 
a darčekové balenia výberovej kávy od pra-
žiarne Mlsnacava.

Darčekové sety od Slovenskej 
ľudovej majoliky

V darčekových setoch nájdete rôzne kom-
binácie produktov. Najnovšie pribudli 
krásne tričká z kolekcie „Skratky,” ktoré 
vám zabalia aj s dizajnovými kúskami ke-
ramiky. Alebo si môžete vybrať a nakom-
binovať výrobky sami. Pozrite sa na eshop 
www.majolika.sk. Je možný aj osobný 
odber na Dolnej ulici č. 138 v Modre. 
Ak chcete nechať výber na obdarované-
ho, potešíte ho darčekovou poukážkou na 
nákup keramiky, šperkov, doplnkov, kníh 
alebo služieb od Slovenskej ľudovej ma-
joliky.

Víno od modranských vinárov
Vína nikdy nie je dosť a na Vianoce a no-
vý rok si treba urobiť poriadne zásoby. 
U Pradeda vám nakombinujú výlučne ví-
na od modranských vinárov do tematic-
kých darčekových setov „Stratené odro-

dy,“ „Nová krv,“ „Životabudiče,“ „Nová 
nádej,“ „Relaxujeme,“ „Vychutnávame“ 
alebo si vytvorte vlastnú kombináciu. 
Vínka si môžete objednať na 0903 322 
495. 

Háčkované hračky 
od Rukodielne u Zuzky

Ručne šité zvieratká s uháčkovanými telíč-
kami a háčkovaným oblečením rozžiaria oč-
ká všetkých detí. Najlepší kamaráti na spa-
nie, túlenie sa a podnikanie všakovakých 
dobrodružstiev vyrába Rukodielňa u Zuzky 
na objednávku. Volajte na 0907 215 588 ale-
bo sa zastavte osobne na Štúrovej 42 a neza-
budnite na rúško.

Dobroty z vinárovej 
záhrady od Malé divy wine

Morská soľ s príchuťou Silván alebo Mer-
lot dodáva jedlu nezameniteľnú chuť. V po-
nuke je čistá alebo doplnená o zmes bylín. 
Lekváru z kombinácie troch typických je-
senných druhov ovocia trnka-šípka-hrozno-
-dula odolá málokto. Výborná je aj hrozno-
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vá šťava pre deti, šoférov a mamičky alebo 
hroznový sirup zložený zo 100 % hrozno-
vej šťavy, bez pridaného cukru, aróm, far-
bív a konzervantov. Objednávky na 0908 
714 401 alebo info@maledivy.wine.

Dizajnový textil 
z Modrého salónika

Netradičné adventné vence z vrecoviny, do-
plnené originálnymi majolikovými kúskami 
keramiky nájdete na Štúrovej ulici v Mod-
rom salóniku. Je to textilný ateliér Denis-
ky Horvajovej. Možno si tu vyberiete nápa-
dité plstené náušnice, prstene, náhrdelníky 
a brošne, dekorácie, textilné obrazy, nákup-
né tašky, úžitkový textil, vankúše, batohy. 
Zastavte sa osobne alebo píšte na d.horvajo-
va@gmail.com, prípadne volajte 0905 168 
804.

Darčekový poukaz 
na večeru v Starom dome

Gurmánov a vínkarov by pod vianoč-
ným stromčekom určite potešil darčeko-
vý poukaz na večeru alebo degustáciu vína 

v reštaurácii Starý dom na Dukelskej ulici 
č. 2. v centre Modry. Romantickú atmosfé-
ru si môžete vychutnať v dvoch menších 
útulných miestnostiach reštaurácie, alebo 
v takmer 400 ročnej klenbovej pivnici, kto-
rá je spojená s archívom vín. Objednávky 
voucherov alebo darčekových balení Vína 
Ludvik na čísle 0918 427 938 alebo mailom 
na restauraciastarydom@gmail.com.

Keramické darčeky modranska
Dizajnové kúsky z dielne modranska. pri-
stanú každému interiéru. Vyberte si ručne 
robené vianočné ozdoby alebo úžitkovú ke-
ramiku. Ponuka vzorov je pestrá: krúžek, 
zver, kvet, klasik, Ludevít, mapa. Tanie-
re, misky, čajníky, vázy, poháre, mliečni-
ky, maselničky – všetko poctivá hrnčiari-
na v tradičnej aj modernej podobe. Kontakt 
0948 255 578 alebo info@modranska.sk. 

Balíčky od Ebenica coffee
Modranská pražiareň, ktorá vyrába jednu 
z top 10 espresso káv Európy má v ponu-
ke darčekové kazety s čerstvo upraženou 

kávou podľa vlastného výberu alebo dar-
čekový set so šálkami a kávou. K tomu 
môžete niekomu pod stromček pribaliť 
aj „nekávové“ produkty – pískacie trič-
ká, eko tašku, či originálny diár. V predaj-
ni na Šúrskej 136 majú na predaj aj rôzne 
druhy kávovarov a príslušenstvo pre ká-
vičkárov.

Purus Modra – 
darčekové balenia vína 

Elegantné darčekové balenia vín od rodin-
ného vinárstva Purus Modra v sebe ukrý-
vajú trio Veltliner ročník 2018, St. Lau-
rent rosé 2019 a Dunaj 2018, prípadne 
vám vedia nakombinovať iné vínka pod-
ľa vlastného výberu. Ženy by mohli pote-
šiť kvetinové darčekové kazety s vínom, 
levanduľovým ručne robeným mydlom 
a kvetinovou dekoráciou z hodvábnych 
kvetov. Je to veľmi pekné balenie v rôz-
nych farbách, previazané ozdobnou stu-
hou. Objednávky telefonicky 0915 705 
674 alebo mailom info@purusmodra.sk.
 Zuzana TICHÁ
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Lyžovanie na Zoške
Správca lyžiarskeho strediska na Zochovej chate LK Baba 
sa pripravuje na zimnú sezónu 2020-2021. Podľa získaných 
informácií by mali byť v prevádzke tri lanové vleky EPV 
300, LPVE 3-120, Poma F10 a pas Sunkid30 denne od 9.00 
do 16.00 vždy podľa aktuálnych snehových podmienok a prí-
slušných vládnych a iných opatrení. 

V stredisku bude k dispozícii tra-
dičná požičovňa, servis lyží a ly-
žiarska škola. Otvorený by mal 
byť aj bufet s ohľadom na ak-
tuálne nariadenia. „V stredisku 
budú platiť všetky bezpečnost-
né opatrenia a pokyny v tejto 
sezóne viac ako inokedy. Chce-
li by sme touto cestou poprosiť 
všetkých návštevníkov (lyžiarov, 
turistov, sánkarov, ľudí na pre-
chádzke), aby boli ohľaduplní 
a vzájomne sa rešpektovali a ne-
ohrozovali, či už s ohľadom na 
súčasnú situáciu s Covidom, ale 
aj samotným nevhodným pohy-
bom a správaním v priestore ly-
žiarskych svahov. V našich pod-
mienkach je prevádzka strediska 
zvyčajne závislá od množstva 
technického snehu, ktorého vý-
roba je mimoriadne nákladná. 

Preto je nutné dodržiavať pre-
vádzkový poriadok v stredisku 
a ďalšie usmernenia zodpoved-
ných osôb“, hovorí Ján Reise-
nauer z LK Baba. 
Na svahu a v jeho okolí je, 
okrem iného, nebezpečné pohy-
bovať sa v blízkosti zasnežova-
cích zariadení, hadíc a káblov 
aj keď nie sú práve v činnosti. 
Tiež nie je žiaduce používať 
technický sneh na sánkovanie 
a šmýkanie alebo čistenie obu-
vi pokiaľ na to nie je vyhradený 
priestor. Ján Reisenauer dopĺ-
ňa: „Veľakrát sa stáva, že nie-
ktorí návštevníci, najmä noční, 
povyšujú svoje práva nad prá-
va iných a neuvedomujú si dô-
sledky svojho konania, keď zne-
hodnotia upravený svah svojim 
pohybom. Svah musí dostatočne 

dlho premrznúť, aby vydržal čo 
najdlhšie. Ak niekto vytvorí hl-
boké ryhy a stopy a tie zamrznú, 
znižuje sa tým kvalita zjazdov-
ky a ohrozuje sa tým aj zdra-
vie lyžiarov alebo sa následne 
zvyšujú náklady na opätovnú 
opravu. Po zhodnotení sezó-
ny je zvýšené náklady potreb-
né niekde zahrnúť, ak chceme 
fungovať ďalej. Stretávame sa 
i s tým, že niektorí návštevníci 
majú potrebu skúšať pevnosť 
ľadu na vodnej nádrži hádza-
ním všetkého možného, bez za-
myslenia sa nad tým, že to bude 

musieť niekto z tej vody vybrať 
a že sa na to ostatní návštevní-
ci musia pozerať, ak to nepadne 
na dno. Taktiež sa často vytvá-
rajú ľadové plochy pod zjaz-
dovkou a chatou snehom, čo je 
spôsobené prameňmi vody te-
čúcimi pod technickým snehom. 
V týchto miestach je nutné dbať 
na zvýšenú opatrnosť“.
Sledujte aktuálne informácie 
na webe www.lkbaba.sk, kde 
okrem iného, nájdete cenník slu-
žieb, pohľad na live webkamery 
alebo pokyny pre návštevníkov 
a lyžiarov. (red)

Vianoce v Modre
Modranské Vianoce. Bývajú 
dňami pokoja a pohody. i keď 
sú tie tohtoročné v mnohom 
iné, bez vianočných stromče-
kov by Vianoce azda ani Via-
nocami neboli. inak tomu nie 
je ani v túto zimu. Modranov 
tešia viaceré vyzdobené stro-
my a dekorácie. V centre mes-
ta pred zrekonštruovaným rím-

skokatolíckym chrámom Sv. 
Štefana kráľa svieti vysoký 
smrek pochádzajúci z mest-
ského pozemku. Druhým 
mestským stromom je rovna-
ko smrek z pozemkov mes-
ta, umiestnený uprostred ná-
mestíčka v Kráľovej. Vianočnú 
atmosféru umocňujú aj stro-
my pred Kultúrnym domom 
Ľ. Štúra a na detskom ihrisku 
Park hrania a oddychu na Va-
janského ulici. Modru zdobia 
dekoračné osvetlenia mnohých 
prevádzok, tiež kaviarní a ob-
chodov.
Niekoľko mesiacov počúva-
me už zaužívané „doba je zlá“. 
áno, nie je priaznivá, pandémia 
koronavírusu mnohým sťažila 
prácu, podnikanie a životy. O to 
viac, keď nemôžeme robiť to, 
na čo sme boli zvyknutí, na čo 
sme sa tešili a k čomu sme radi 
priložili ruku, je toto vianočné 

obdobie časom, keď by sme si 
mali oddýchnuť a vydýchnuť. 
Pozastavme sa preto, myslime 
na svojich blízkych, na zná-
mych aj na neznámych.
Všetci spoločne si zaželajme 
pevné zdravie, pokojné nadchá-
dzajúce dni končiaceho sa roka 
2020 aj šťastné dni celého no-
vého roka 2021.
Krásne Vianoce, milí Modra-
nia. Jana KUCHTOVÁ,

za redakciu MZ

Na fotografiách: Park hrania 
a oddychu skrášľuje ako každo-
ročne vianočný strom, o ktoré-
ho výzdobu sa postaral Slavomír 
Fuňa so svojou rodinou; Viano-
ce v Kráľovej ohlasuje osvetlený 
smrek na námestíčku pred Biol-
kou; K času pokoja a radosti patrí 
i mestský vianočný strom, ktorý 
teší prechádzajúcich mestom. Sto-
jí pred obnovenou dominantou – 
Kostolom sv. Štefana kráľa.
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Ľudia z Modry, 30. časť 
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste 
v ich rodnom meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďaku-
jeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Evanjelická farárka 
Sidonia Horňanová (47)

Nepochádza z farárskej rodiny a nevyrasta-
la ani v náboženskom prostredí. Napriek to-
mu sa stala zborovou farárkou. „Predivným 
Božím riadením ma počas študentskej pra-
xe formovala prvá evanjelická farárka u nás 
Darina Bancíková. Húževnatosť a vernosť 
prvej ordinovanej ženy za farárku, navzdory 
neprajnosti ľudí (vrátane duchovných) i vte-
dajšieho režimu, vo mne zanechali hlboký 
dojem. Z jej rozprávania som poznala, aká 
tŕnistá bola cesta k ordinácii prvej ženy za 
farárku, a preto si toto povolanie ešte viac 
vážim.“
Sidonia Horňanová prišla na Kráľovú v ro-
ku 1996 ako prvá žena – farárka v histórii 
tamojšieho cirkevného zboru. V tomto ro-
ku jej členovia cirkevného zboru opäť pre-
javili dôveru – zbor povedie po tretíkrát 
ďalšie desaťročné obdobie. „Roky prežité 
v Kráľovej hmatateľne vnímam na mojom 
najstaršom synovi Bohdanovi, ktorý sa mi 
narodil krátko po príchode na Kráľovú. 
Ak prirovnáme vzťah kňaza a cirkevného 
zboru k manželstvu, tak Kráľovej som ako 
mojej prvej láske zostala až dosiaľ verná. 
Rovnako ako aj môjmu manželovi Ericho-
vi, ktorý mi je v cirkevnom zbore po celý 
čas veľkou oporou.“ Na Kráľovej je uni-
kátne pamätné miesto – Zelený les, ktorý 
vybudovali dobrovoľníci, členovia miest-
neho evanjelického cirkevného zboru 

a OZ Poľné ľalie. Autorom 
myšlienky a hnacím moto-
rom získavania financií na 
tento projekt bola práve pani 
farárka, ktorá pôsobí na Uni-
verzite Komenského ako do-
centka v oblasti židovských 
štúdií. „Antisemitizmus nie 
je dávnou hrozbou z minu-
losti – ožíva aj dnes. Je to 
naša morálna povinnosť pri-
pomínať si hrôzy holokaus-
tu. Obete holokaustu – aj 
tie z rodiny Grünwaldovej – 
nemajú hrobové miesto. Ich 
hrobom je naša pamäť. Ke-
by sme na nich zabudli, je to 
akoby zomreli druhýkrát.“ 
Tento rok je náročný, naše ži-
voty ovplyvňujú „covid ob-
medzenia“ a mnohí si želajú, 
aby sa všetko vrátilo do sta-
rých koľají. „Osobne sa modlím za to, aby 
sme z tejto krízy všetci vyšli premenení, s no-
vým srdcom, s novým myslením, predovšet-
kým viac pokornejší a vďačnejší. Nie je dô-
vod upadať do beznádeje, prepadať strachu 
a panike. Dôverujme Božej prozreteľnosti 
a Božiemu láskavému riadeniu. Boh, ktorý 
dal pre nás Syna, má celý svet pevne v ru-
kách. Ak sa obrátime k Bohu, od Neho prij-
meme upokojenie a nádej.“ 
Adventný čas je pre veriacich obdobím du-

chovnej prípravy na príchod Ježiša Krista. 
Pani farárka pozýva na stíšenie v Božej prí-
tomnosti. „Ako prežijeme samotné Viano-
ce, či sa naše očakávania a priania aj tie 
o pokoji a láske naozaj splnia, to závisí do 
veľkej miery od nás samých, či nepodce-
níme duchovnú prípravu. Želám všetkým 
obyvateľom Modry, Kráľovej, Harmónie 
aj Piesku hlboké prežitie tohto stišujúceho 
a upokojujúceho adventného času.“

Zuzana TICHÁ

Svetlo pre Kráľovú
i v tomto roku pripravila iniciatíva obyvateľov 
Kráľovej cyklus predvianočných podujatí s ná-
zvom Svetlo pre Kráľovú. Siedmy ročník zapaľo-
vania sviec na adventnom venci otvoril rozsviete-
ním prvej sviece primátor Modry Juraj Petrakovič. 
Podujatie býva organizované v úzkom kruhu or-
ganizátorov a hostí s ohľadom na opatrenia vlády 
proti šíreniu ochorenia covid-19. Každú nedeľu je 
zapálená jedna zo sviec, svojim príhovorom pri-
spieva pozvaný hosť a nechýba ani krátky kultúrny 
program. Tohtoročné Svetlo pre Kráľovú je nahrá-
vané a videozostrih je prístupný na sociálnej sie-
ti Facebook v udalosti Svetlo pre Kráľovú 2020. 
Druhú sviecu zapálil kraľovanský rodák, rímsko-
katolícky kňaz Ľudovít Pokojný, ktorý uvažoval 
nad témou „počujem“. Podujatie otvorila aj bá-
seň s rovnakým názvom od Jozefa Trtola. Druhým 

hosťom bol spevák a muzikant Július Žatko s pria-
teľmi zo zboru Apollo. Tretiu sviecu na advent-
nom venci rozsvietila zborová evanjelická farárka 
v Kráľovej Sidonia Horňanová a podvečer sa nie-
sol v znamení témy „vidím“. Posledná svieca a té-
ma „mlčím“ uzatvorili tohtoročné Svetlo pre Krá-
ľovú. (red)

Riadková 
inzercia

 z Autoškola PETRA – vykoná-
vam kondičné jazdy pre držite-
ľov VP „B“.

Kontakt: 0905 642 212
 z Masáže – Michal Bednarov-

ský, Vajanského 1, Modra.
Tel. č.: 0915 977 517

 z Sprav si čas, včas na svoje 
zdravie! Komplexná Diagnosti-
ka zdravia so správou na počka-
nie. Nájdeš nás každú sobotu od 
10.00 do 12.00 hod. v KD Mod-
ra (v učebni na prízemí). Nech-
ceš čakať? Objednaj sa na čas na 
tel. č. 0944 366 51.

Dr. Oxygen.sk – lekár, 
ktorý chodí k vám
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Rok 2020 nás naučil byť ešte 
ohľaduplnejšími. Počas prvej 
pandemickej vlny sa väčšina 
zamestnankýň Materskej ško-
ly SNP v Modre dobrovoľne 
zapojila do projektu podporo-
vaného Nadáciou Revia „Lis-
ty seniorom“. Pre seniorov 
v DSS sme písali listy a ruč-
ne vyrábali darčeky, aby sme 
ich potešili počas obdobia, ke-
dy nemohli prijímať návštevy 
a byť so svojimi blízkymi. Pri 
písaní sa nám krásne spomí-
nalo na vlastných starých ro-
dičov, ich múdrosť a nekoneč-
nú lásku. Veríme, že ich naše 
listy počas nútenej izolácie 

potešili rovnako, ako nás ich 
písanie. 

V decembrovom predvianoč-
nom čase sme sa zapojili i do 

celoslovenskej výzvy „Koľ-
ko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok“, keď sme krabice 
naplnili drobnosťami a hlav-
ne láskou, aby potešili v Mest-
skom centre sociálnych služieb 
v Modre tých, ktorí darček ne-
čakajú. Veď kto z nás netúži 
byť obdarený? Spoločne sme 
sa veľmi tešili z pribúdajúceho 
množstva plných krabíc. Tými-
to skutkami sme chceli ďalej 
šíriť empatiu a posolstvo lásky. 
Ako u nás v materskej škole 
zisťujú aj tí najmenší: ten, kto 
dáva s radosťou, dáva najviac. 

Denisa PIKULÍKOVÁ, 
sociálny pedagóg MŠ SNP

Do evanjelického kostola v Kráľovej prišiel Mikuláš

Počas nešporných Služieb Bo-
žích v nedeľu 6. decembra pri-

šiel do kostola medzi 26 rodín 
s deťmi Mikuláš. Anjeli rozdali 

46 balíčkov pre deti z Kráľovej 
ako aj z diaspór cirkevného zbo-
ru v častej, Budmericiach, Jab-
lonci a v Štefanovej. Program 
s piesňami pripravili konfir-
mandi pod vedením zborovej 
farárky. Namiesto individuál-
nych vystúpení deti zaspievali 
Mikulášovi spoločnú jednodu-
chú pesničku, ktorú sa v kos-
tole naučili. Počas organizova-
ného východu z kostola rodiny 
s deťmi využili možnosť od-
fotiť sa s Mikulášom na scho-
doch v ozdobenej bráne kosto-
la. Fotografiu dostanú rodiny na 
Štedrý večer ako darček od cir-

kevného zboru. Mikulášskymi 
službami Božími bol úspešne 
zakončený projekt cirkevného 
zboru „celoročné vzdelávacie 
a kultúrne aktivity detí a mlá-
deže”, ktorý podporilo Mesto 
Modra dotáciou.

Oznam 
Z dôvodu pandémie budú 
Služby Božie na Štedrý večer 
v evanjelickom kostole v Mod-
re-Kráľovej dvakrát: o 15. 30 
h pre mladé rodiny s deťmi a o 
17. 00 h pre ostatných. 

Sidónia HORŇANOVÁ, 
zborová evanjelická farárka

Mikulášsky deň v Mereme
Domov sociálnych služieb a za-
riadenie podporovaného býva-
nia Merema v Modre začiatkom 
decembra privítal Mikuláša. 
Obdarovávať a nečakať dar 
späť, taký je hlavný zmysel 
sviatku svätého Mikuláša. Tešia 
sa naň najmä deti, ale priznajme 
si, že malé prekvapenie v čiž-
me urobí radosť nám všetkým. 
Tohoročný „Mikulášsky deň“ 
v Mereme nebol taký pompéz-
ny, ako sme boli predchádza-
júce roky zvyknutí. Bol trochu 

netradičný, bez tých najbliž-
ších, bez rodičov, súrodencov, 
tiet a strýkov, bez blízkych pria-
teľov či známych. Ale Mikuláš 
k nám predsa prišiel a naši prijí-
matelia sociálnej služby v Har-
mónii a v Kráľovej ho privítali 
s úsmevom na tvári a s radosťou 
v srdci.
Prajeme vám príjemné vianočné 
sviatky, zdravie a šťastie v no-
vom roku 2021 a ďakujeme za 
vašu podporu a ústretovosť.

Milada BARČÍKOVÁ FO
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Tichá 
spomienka
Dňa 8. 10. 2020 uplynulo 18 ro-
kov, čo od nás navždy odišiel otec, 
dedko a pradedko Alojz Valovič. 
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeň-

te si spolu s nami a venujte mu tichú spomienku. Dňa 13. 12. 2020 
uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka 
a prababka Jolana Valovičová. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami. 

Spomíname
Dňa 26. 12. 2020 si pripomíname 6 rokov čo nás 
navždy opustil náš manžel, otec a starý otec Vladi-
mír Mesík. S láskou spomínajú manželka Helena, 
synovia Vladimír, Juraj a dcéra Jarmila s rodinami. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomien-
ku.

Tichá spomienka
čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spo-
mienky v srdciach zostávajú. Dňa 8. 1. 2021 si pri-
pomíname 5 výročie, čo nás navždy opustil náš 
otec, manžel, starý otec a pradedko Bernard Mar-
golien. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

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

Poďakovanie
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s našim drahým manželom, otcom, dedkom 
a pradedkom Štefanom Hukom, ktorý zomrel vo 
veku 81 rokov. Ďakujeme za slová útechy, prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. S láskou a vďakou spomínajú manželka 
Anna a dcéry s rodinami. 

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným a zná-
mym, ktorí prišli dňa 12. novembra 2020 odpre-
vadiť na poslednej ceste nášho drahého zosnulého 
MUDr. Kazimíra Brestiča. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 29. 12. 2020 uplynie 40 rokov, čo nás navždy opustila naša dra-
há mamička Mária Mikulášová, učiteľka na Kráľovej. S láskou spo-
mínajú syn Peter a dcéra Mária s rodinami. Kto ju poznal, venujte jej 
prosím tichú spomienku. 

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s našimi drahými rodičmi, Jánom 
Dubanom dňa 29. 6. 2020 a Annou Du-
banovou rod. Synakovou dňa 23. 10. 

2020. Rovnako si vážime i tých, ktorí nemohli prísť a spomenuli 
si na nich vo svojich domovoch.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Syn Ján s pria-
teľkou a dcéra Lenka s rodinou. Navždy zostávate v našich srd-
ciach!

Poďakovanie
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť dňa 13. 10. 2020 s naším drahým zosnulým 
Jánom Sodomom. Ďakujeme za slová útechy a pre-
javy sústrasti.

Spomíname
Zavreli sa oči tvoje, prestal znieť tvoj hlas, len spo-
mienky na teba ostali v nás. V srdci žiaľ a v duši 
smútok navždy v nás zostane zármutok. Dňa 10. 
12. 2020 uplynie jeden rok odo dňa kedy nás na-
vždy opustil Rastislav Súkeník. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Nikdy nezabudneme. 
Manželka a dcéry s rodinami.

Spomienka
Dňa 30. 12. pri príležitosti životného jubilea nedo-
žitých 100 rokov spomíname na nášho otca, dedka, 
pradedka Floriána Dubovského.

Spomienka
Dňa 21. 12. 2020 bude rok čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec, dedko Ľuboslav Kľúčik vo veku 
nedožitých 73 rokov. Kto ho poznal nech si spome-
nie, kto ho mal rád nech nezabudne. S láskou spo-
mína rodina.

Prijmem ZDRA-
VOTNÚ SESTRU
do ambulancie vo Sv. 
Jure. IHNEĎ
Príjemné pracovné 
prostredie.
Životopisy posielajte 
na e-mail:

detskylekar@
yahoo.com

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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Centrum mesta opeknieva
Od júla tohto roka sme si nemohli nevšimnúť zmenu v orga-
nizácii dopravy na námestí, ktorú si vynútili dlho pripravova-
né sanačné práce fasády dominantnej pamiatky historického 
jadra Modry, kostola Sv. Štefana kráľa, ktorého súčasťou je 
aj mestská veža. Kostol vlastní rímskokatolícka cirkev a vežu 
mesto Modra. Po viacerých prípravných stretnutiach oboch 
vlastníkov sa mohli práce začať. 

Predchádzalo im však viacero 
krokov. Už v roku 2012 Kraj-
ský pamiatkový úrad schvá-

lil zámer komplexnej obnovy 
kostola vrátane veže, následne 
bol spracovaný architektonic-

ko-historický výskum 
a stavebno-technické 
posudky ako podklady 
pre obnovu pamiatky. 
V roku 2014 bol od-
stránený nevhodného 
sokel, nasledovala che-
mická injektáž muriva 
s dôrazom na odstrá-
nenie vlhkosti objektu. 
Sanácia fasád Mestskej 
veže začala v rokoch 
2017-2018 na horných 
podlažiach. Rok 2020 
napriek zložitej situá-
cii v rámci obmedze-
ní s koronavírusom, 
odkloneniu dopra-
vy, vrtochom počasia 
a najmä vzhľadom na 

finančnú otázku možno považo-
vať za úspešný. 
Mesto Modra zrealizovalo 
z vlastných zdrojov posled-
nú etapu fasády veže – jej prí-
zemné podlažie nadväzujúce na 
hlavný vstup do kostola vrátene 
zreštaurovaného kamenného er-
bu a barokového epitafu. Rím-
skokatolícka cirkev zrealizo-
vala východnú, severnú a časť 
západnej fasády financovanú 
z milodarov veriacich, projekt 

bol spolufinancovaný z pod-
pory Ministerstva kultúry SR, 
Nadačného fondu Baumit pri 
Nadácii centra pre filantropiu 
a Združenia záchrany cirkev-
ných pamiatok v Modre. Verme, 
že roku 2021 sa podarí zostáva-
júcu časť západnej a južnej fa-
sády dokončiť.

Katarína MACHATOVÁ, 
Združenie záchrany 

cirkevných pamiatok 
v Modre

Golgota pred cintorínom
Obnova ďalšej kultúrnej pamiatky v Modre, zrútené súsošie Golgoty v Lipovej 
aleji pred cintorínom prebieha od roku 2017. Reštaurátorské a rekonštrukčné 
práce sa uskutočňujú vždy podľa aktuálnych finančných možností. Vo finále by 
sa mala obnova nachádzať už na jar 2021.

„Veľmi sa tešíme, že sa onedlho bude 
pred modranským cintorínom, ktorý je 
zároveň známym národným cintorínom, 
opäť vynímať súsošie Golgoty. Na toto 
miesto vždy patrilo a patrí. Zničené bo-
lo následkom silnej víchrice ešte v roku 
2017, keď na neho padol obrovský kus 
blízkeho stromu. Od toho dňa sa rím-
skokatolícka cirkev, aj s pomocou nášho 
Združenia záchrany cirkevných pamiatok 
v Modre snaží doviesť obnovu do úspeš-
ného konca. A ten by nebol bez podpory 
ochotných partnerov”, hovorí Katarína 
Machatová z menovaného združenia.
Projekt je realizovaný s finančnou pod-
porou Ministerstva kultúry SR so spoluú-
časťou vlastníka pamiatky – modranskej 
farnosti Rímskokatolíckej cirkvi, ďalej 
Bratislavského samosprávneho kraja, 

Mesta Modry, Nadačného fondu Baumit 
pri Nadácii centra pre filantropiu, Nadá-
cie EPH, Združenia záchrany cirkevných 
pamiatok v Modre (vďaka výťažku z pre-
daja kalendárov, z venovaných 2% z da-
ní, z charitatívneho vianočného predaja 
na nádvorí historickej radnice). 
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Štúrova 61, Modra, 033/640 65 80

ZÁRUKA
2 ROKY

ZÁRUKA
2 ROKY

i3
SSD
128GB
+ HDD

RAM
8GB

Windows
10 Pro

HP ProDesk 600 G1 SFF
HP 24“ LA2405X

Dell Latitude E5570

i5
SSD
256GB

RAM
8GB

Windows
10 Pro

324€
s DPH

552€
s DPH

Ďalší úsek mestských hradieb sa podarilo obnoviť
Mesto kúsok po kúsku postupne obnovuje obranný systém 
pod dohľadom pamiatkarov. Tento rok sa podarilo projek-
tovému oddeleniu MsÚ Modra získať na tento účel dotáciu 
vo výške 30 000 eur od Ministerstva kultúry SR. Spoluúčasť 
mesta predstavuje 2000 eur.

„Pracovali sme na východ-
nom úseku opevnenia v časti 

kurtiny a v časti východného 
bastiónu. Pri obnove používa-

me miestny kameň – žulu a ako 
základ malty dobre poslúži 
hasené vápno. Dôležité bolo 
ukončiť práce pred príchodom 
mrazov, vápenná malta je cit-
livá na mráz a potrebuje čas, 
aby mohla dostatočne skar-
bonizovať,“ vysvetľuje Ma-

tej Kratochvíla zo 
Správy lesopar-
ku, krajiny a vod-
ných tokov mes-
ta Modry. „Pri 
realizácii obno-
vy zabezpečuje-
me stavbu lešenia 
a všetok materiál: 
vápno, metakao-
lín, vápennú drť, 
dovoz vhodného 
kameňa v dosta-
točnom množstve 
a kvalite. Finanč-
né prostriedky 
z dotácie sú po-
užité výlučne na 

prácu vysúťaženej firmy, ktorá 
hradby reštauruje pod dohľa-
dom pamiatkového úradu.“
Tohtoročná obnova hradieb 
v číslach: rozobratie a domu-
rovanie uvoľneného muriva 
v rozsahu koruny hradby 42,7 
m3, nadmurovanie koruny hrad-
by o 40 cm nad pôvodnú výšku 
v objeme 38 m3, znovuvymuro-
vanie rozobratého západného 
ostenia s nadmurovaním cca 40 
cm v objeme 5 m3, hĺbkové šká-
rovanie na ploche 80 m2

Realizované s finančnou pod-
porou Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky.
Názov projektu: Obnova čas-
ti NKP – mestského opevnenia 
v Modre UZPF č. 483/1-3 – iii.
etapa, evidenčné číslo zmluvy 
MK-5213/2019-423.
Účel projektu: Obnova mest-
ského opevnenia v polohe vý-
chodného bastiónu, v časti Kur-
tiny č. 5. Zuzana TICHÁFO
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Šesťročný majster Slovenska
Lepenie papierových aj plastových modelov je všeobecne ob-
ľúbená zábava viacerých detí, ale aj dospelých, ale nie všetci 
„lepiči“ to dotiahnu na majstra Slovenska v niektorej kategó-
rii, ktorých je väčšie množstvo.

Ondrejko Šimko, žiak mater-
skej školy na Vŕškoch to za 
pomoci svojho otca Michala, 
mimochodom tiež úspešného 
papierového modelára, doká-
zal. Ondrejko sa spolu s ta-
tom zúčastňuje od minulého 
roka výstav a súťaží poriada-
ných na Slovensku a v česku, 
kde postupne získal viacero 

ocenení – diplomov a medai-
lí.
Najvyššie ocenenie v kategórii 
papierové modely – mladší žia-
ci, dostal na Majstrovstvách Slo-
venska 27. októbra v Nitre. Aj 
keď pandémia corona neumož-
nila osobné stretnutia súťažia-
cich, jeho tato nafotil Ondrejko-
ve práce, súťaž prebehla formou 

on-line a porota ich ohodnotila 
a uznala ich za majstrovské.
Ondrejko sa tento rok zúčastnil 
osobne iba na troch súťažiach 
a ostatné absolvoval on-line.
Na posledných dvoch modelár-
skych súťažiach v Poľsku tiež 
bodoval, keď v Labinciach- 
Radków za účasti súťažiacich 
z 18-ich krajín a skoro 1800 
prihlásených modelov vo svo-
jich kategóriách získal 3 tretie, 
2 druhé a 1 prvé miesto.
Blahoželáme nášmu šikovné-
mu a usilovnému mládencovi 

a prajeme mu vytrvalosť a veľa 
ďalších úspechov.

Michal ŠIMKO

Hráme sa spolu ako jedna veľká rodina
My ako malé občianske združenie s názvom eModra team, o.z 
sme komunita susedov žijúcich na Bratislavskej ulici v novej by-
tovej výstavbe rodinného typu. Po krátkom čase sme pri spozná-
vaní okolia zistili, že nám chýba v našej obytnej lokalite relaxač-
ný a parkový priestor pre spoločné hry detí. 

Ako dobrí susedia s deťmi 
v rovnakom veku sme zača-
li projektom víkendový ate-
liér Lienka, ktorý slúži deťom 
na spoločnú víkendovú hru na 
dvore, ale aj v domácom pro-
stredí. Našim cieľom bolo 
a stále je zabaviť deti pred-
školského a školského ve-
ku, rovesníkov a motivovať 
ich skôr prirodzene k spo-
ločným hrám a aktivitám. 
To sa nám podarilo, cez de-
ti sa nám dokonca podarilo 
spojiť aj dospelákov rodi-
čov, čo je úžasný výsledok. 
Všetci vo svojich bytoch 
žijeme svoj svet, no vďa-
ka víkendovému ateliéru, 
z ktorého sa stal týždenný, 
sú deti v pravidelnom kon-
takte. Nepotrebujú zabíjať 
nudu hrou na mobile či trá-
viť veľa času pri počítači, 
vedieme ich k racionálne-
mu využívaniu spoločného 
času, najmä k jeho radostnému 
využívaniu buď hrami doma 
v herni alebo vonku v priesto-
re medzi našim domom a vino-
hradmi smerom na modranskú 
Kalváriu. ide o verejnoprospeš-
ný priestor, ktorý sme zveľadi-
li výsadbou stromčekov, výsad-

bou trávy, kríkmi a nakoniec 
aj výstavbou detského dvojpo-
schodového domčeka Tom. Je 
to úkryt pre deti, ktoré sú na 
prechádzke s rodičmi, so sta-
rými rodičmi alebo len tak deti 

z dvora, z ulice. K malej skupi-
ne detí sa pridávajú stále nové 
a nové tváre, kamaráti, ktorí sa 
stávajú priateľmi. Priestor na-
vštevujú deti, ktoré sa sem ra-
dy vracajú a hrávajú spolu a tak 
vzniká nenápadná komunita na 
rovnakej vlne. Rady k nám cho-

dia deti našich priateľov a ka-
marátov zo susedstva, z ulice. 
Všetci sú vítaní a to je náš cieľ 
s dlhodobým pozitívnym dopa-
dom aj na okolité prostredie.
Pri výstavbe bytových domov 
rodinného typu neostalo dosta-
tok priestoru na vybudovanie 
detského ihriska alebo relaxač-
ného parku. Je veľká škoda, že 
pri plánovaní bývania sa zabúda 
na okolie, ktoré tvorí veľmi dô-

ležitú súčasť bývania. Pre zdra-
vý vývoj detí, ich spoznávanie 
sveta, ich výchovu, je veľmi 
dôležité mať priestor na hry aj 
v exteriéri. My ako vlastníci by-
tov sme našli cestu ako sa po-
maličky, systematicky a isto do-
pracovať k dobudovaniu okolia 

v záujme spájania komunity. 
Máme veľkú výhodu v tom, 
že bývame v dotyku s nádher-
nou krajinou a vinohradníckym 
modranským chotárom. Vďa-
ka podpore Malokarpatskej na-
dácie Revia, predtým nadácie 
EPH sme spoločne začali bu-
dovať priestor, ktorý umožňuje 
viac kreatívne a tvorivo zapá-
jať deti nielen do spoločných 
hier, ale aj do spoločných akti-

vít či práce na vytváraní za-
ujímavého miesta pre život. 
Deťom, ktoré nám rých-
lo dospievajú pred očami, 
obohacujeme život a pritom 
si plníme aj my detské sny. 
Oživujeme naše spomienky 
spoločných hier na dvore, 
spoločných prázdnin, voľ-
nočasových aktivít spoloč-
nými výletmi a hrami. Pre 
nás rodičov to bola priro-
dzená súčasť nášho života. 
Dnes musíme napríklad aj 
touto formou deťom najprv 
vytvoriť vhodné podmien-
ky, potom ich spojiť a pre-
pojiť ich spoločné aktivity, 
zoceliť a trochu im pomôcť 
aj tým vytvorením priateľ-

skej komunity, kde môžu tráviť 
svoj čas a rozhovory, zdieľať 
spoločné zážitky, riešiť svoje 
hádky a konflikty, či svoje trá-
penia a starosti, riešiť aj svoje 
povinnosti v škole, byť jedno-
ducho pri všetkom spolu.

Gabika FRAŇOVÁ
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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)

Technik 
vodovodnej 
siete – Modra

Do našej spoločnosti BVS, a.s. 
hľadáme Technika vodovodnej 
siete. Staňte sa súčasťou budo-
vania stabilného a atraktívne-
ho vodárenského priemyslu. 
Ponuku obsadzujeme pre ob-
lasť Modra a okolie.

Miesto práce: Modra 
Mzda: 5,97€ brutto/hodina
Termín nástupu: Dohodou
Druh prac. pomeru: 

Plný úväzok

Náplň práce:
yy práca v teréne, úkony spoje-

né hlavne s opravami, údrž-
bou a  kontrolou verejného 
vodovodu a  zabezpečenie 
pohotovostnej služby,

yy kontrola novovybudova-
ných rozvodov,

yy kontrola materiálovej pri-
pravenosti k realizácií napo-
jení rozvodov na vodovod-
né rady,

yy vykonávať preventívnu čin-
nosť sietí s cieľom minimali-
zácie úniku vody,

yy vykonávať meranie tlakov 
na potrubiach,

yy vykonávať pravidelné pre-
plachy potrubí podľa plánu,

yy práce sú vykonávané na 
území Modransko

Požiadavky:
yy stredoškolské vzdelanie (s 

maturitou/bez maturity),
yy preferovaný odbor – tech-

nicky, strojársky,
yy Vodičský preukaz B – aktív-

ny vodič,
yy samostatnosť a  spoľahli-

vosť,
yy flexibilita, ochota pracovať 

s vysokým nasadením a učiť 
sa,

yy pozícia je vhodná aj pre ab-
solventa 

V prípade záujmu 
nás kontaktujte na 
kariera@bvsas.sk
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My sme víno
Koncom novembra sa vo výklade krásne zrekonštruvaného 
domu na modranskom námestí, Malík – víno a sekty, objavi-
la nová publikácia prof. Fedora Malíka, My Sme Víno. Upú-
tal ma pekný vzhľad väzby, s rozjarenými vinohradníkmi po 
zrejme vydarenej oberačke, i názov a zvedavosť Modranky 
dozvedieť sa niečo nové o víne.

Som, my sme... slogan prija-
tý priaznivcami slobody slova 
a tlače po teroristickom útoku 
v Paríži 7. 1. 2015, v prenese-
nom zmysle slova vyjadrujúci 
solidaritu s určitými myšlienka-
mi, ideami, stotožnením sa s ni-
mi, sa udomácnil i v slovenskom 
jazyku. Naozaj sa stávame tým, 
čomu sa aktívne a zanietene ve-
nujeme, čo napĺňa našu myseľ aj 
srdce a čo sa verejne nebojíme 
vyznať. Takou je i knižka profe-
sora Fedora Malíka. Vyznaním 
lásky k celoživotnej práci, povo-
laniu enológa – znalca vín, bio-

technológa, vinára. Je vyznaním 
úcty k spriazneným ľuďom, kto-
rých stretáva profesijne i pria-
teľsky a má ich rád, k rodnému 
kraju i krajinám sveta, ktoré na-
vštívil pri svojej práci uznávané-
ho odborníka v medzinárodných 
porotách vínnych súťaží v čí-
ne, Taliansku, Poľsku, Ukraji-
ne, Luxembursku, Malte... Bu-
dete pri tom, vychutnáte s ním 
atmosféru stretnutí, na ktoré 
bežne nemáme prístup. Ako vo 
filme sa pred vami rozvinie ti-
sícročná história vinohradníctva 
v Malých Karpatoch, potešíte sa, 

keď medzi starými vinohradníc-
kymi rodmi spoznáme aj svojich 
predkov, konečne sa viac do-

zviete o vašich obľúbených ví-
nach z vinárstva pána Mirosla-
va Duda v Modre Harmónii, ako 
vzniká to čarovné názvoslovie 
a alchýmia vín a prečo sa tie nos 
vykrúcajúce a slinky spúšťajúce 
vône a chute tak krásne rýmujú, 
že rodia básnikov...Viac vám ne-
prezradím. Piť víno je ľahšie ako 
o ňom písať a prišli by ste o pre-
kvapenie. 
Blížia sa sviatky. Pekná knižka, 
stretnutia a rozhovory s pria-
teľmi pri pohári dobrého mod-
ranského vínka patria k nim. 
A možno aj rozhovory o víne? 
Ďakujem za zaujímavé čítanie, 
Fedor. Želám všetkým krásne 
Vianoce, zdravie a úrodný nový 
vinársky rok 2021.

Jana TEPLÁ

Mužské oddelenie Radošincov v KC Modra 
Radošinské naivné divadlo spolu s Kultúrnym centrom Modra pri-
pravujú predstavenie Stanislav Štepku s názvom Mužské oddele-
nie v podaní známeho Radošinského naivného divadla. Predstave-
nie je plánované na piatok 19. februára 2021 o 19.00 hod. 

Trpká či clivá komédia Mužské 
oddelenie by chcela inak a po 
novom nepriamo nadviazať na 
veľký úspech kultovej inscená-
cie Ženské oddelenie (1987). 
V Mužskom oddelení autor pred-
stavuje jeho typickým humor-
ným pohľadom pestré osudy 
skupiny pacientov v súčasnej ne-

mocnici, tentoraz na mužskom 
oddelení. Budeme sledovať au-
tentické a zemité životné príbe-
hy ligového futbalistu, čudného 
a bodrého majstra opravára, bý-
valého hlavného čašníka a jeho 
ženy čašníčky, trpký príbeh vlád-
neho ministra, ale aj doktorky 
a svojráznej sestričky na oddele-

ní v štátnej nemocnici. Pestro po-
pretkávané osudy s trpkými, ale 
aj, keďže budeme v RND, hlav-
ne humornými situáciami a prí-
behmi, ktoré však nakoniec viac 
podávajú správu o ubolených du-
šiach ako telách. 
Kapacita podujatia je obmedze-
ná, preto sa poponáhľajte s re-
zerváciou vstupeniek na emailo-
vej adrese: kontakt@kcmodra.sk 
alebo tel. na čísle 033 647 21 12. 
Zmena programu je vyhradená!

(js)

Bola sobota, nebo matné...
14. novembra 2020 som sa do-
zvedel užasnú správu. Nová 
kniha je na svete.
Tak som sa v popoludňajších 
hodinách ocitol na modran-
skom námestí v malíkovskom 
kráľovstve. Pán profesor ma 
privítal po vinársky, po gaz-
dovsky. Prelízli sme unikátny 
Modragne, mäkučké a hravé 
mladé (najkrajší bol Sauvig-
non).

V pivnici plnej sudov sa dôs-
tojne predvádzali dospelé čer-
vené, ale aj biele vína. Potom 
prišiel hlavný chod, rozžiare-
nie matného neba. Nová kniha 
od jediného slovenského uni-
verzitného profesora medzi vi-
nohradníkmi a vinármi, kniha 
Fedora Malíka „My sme víno“. 
Knižka unikátneho formátu, 
akurát do trošku väčšieho vač-
ku na vetrovke. Z dvoch častí 

knihy ma najviac upútala histó-
ria z prelomu 19. a 20. storočia. 
Stovky precízne spracovaných 
údajov. Až sa z toho hlava za-
točí. Odrody ročníky, hektá-
rové výnosy, mená, výstavy... 
Bravó!
Gratulujem, pán profesor. Nech 
sa ti ďalej slová sypú ako z ru-
káva, nech sa ľahúčko ukladajú 
na papier ako do perinky.
Na zdravíčko. Miro DUDO
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V knižnici si nájdeš svoj obľúbený príbeh
Sme radi, že aj v roku 2021 budeme môcť pre čitateľov 
Mestskej knižnice v Modre nakúpiť množstvo nových kniž-
ných titulov všetkých žánrov. Podarilo sa nám získať fi-
nančné prostriedky z grantových programov. Zvyšok bude-
me financovať z vlastného rozpočtu. 

V roku 2020 získala knižnica fi-
nančné prostriedky z grantové-
ho programu Fondu na podpo-
ru umenia. chystáme sa nakúpiť 
knihy všetkých žánrov pre všet-
ky vekové kategórie. Najväč-
ší záujem tak ako každý rok je 
o beletriu, či už slovenskú alebo 
prekladovú. Z nej predovšetkým 
o romány a detektívne príbehy. 
V tejto oblasti budeme nakupo-
vať najväčšie množstvo literatú-
ry. Okrem beletrie pribudnú do 
našich políc pre dospelých čita-
teľov aj knihy odborné, repor-
tážna literatúra a literatúra faktu.

Tešíme sa, že našu knižnicu 
navštevuje veľa detských či-
tateľov, ktorí si čítajú už sami 
alebo tí menší spoločne s ro-
dičmi. Preto budeme 
pri nákupe klásť veľ-
ký dôraz aj na kvalit-
nú detskú literatúru. 
Pri výbere odborných 
kníh budeme upred-
nostňovať nákup pre 
pedagógov a to z ob-
lasti výchovy, vzdelá-
vania a psychológie. 
Nezabudneme ani na 
tradičné témy malo-

karpatského regiónu – vinár-
stvo, vinohradníctvo, záhrad-
níctvo. Tešíme sa aj na novinky 
autorov z Modry a regiónu.
Ak chcete získať bližšie in-
formácie o nových tituloch, 
nájdete ich na webovej strán-
ke Kultúrneho centra Modra 
www.kcmodra.sk v časti kniž-
nica – On Line katalóg. Ďaku-

jeme všetkým našim čitateľom, 
návštevníkom našich literár-
nych a multižánrových poduja-
tí, priaznivcom a tiež všetkým, 
ktorí ste mestskej knižnici daro-
vali v roku 2020 zaujímavé kni-
hy. Tešíme sa na vašu priazeň aj 
v roku 2021.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
vedúca knižnice 

Kultúra v Modre on-line
Takmer všetky aktivity Kultúrneho centra a mestskej kniž-
nice sme v poslednom období, kvôli aktuálnej pandémii ko-
ronavírusu, presunuli do on-line priestoru. Sprostredkovane 
sme ich vysielali cez streamovacie služby. 

Prvým našim hosťom bol Ju-
raj Šedivý, zberateľ historic-
kých pohľadníc, fotografií, do-
kumentov, ktoré zdigitalizoval 
a vytvoril stránku Pammap. 
Podujatie sme nazvali Zbera-
teľské vášne. Koncom novem-
bra sa konala ďalšia zaujímavá 
diskusia s Arpádom Soltészom, 
novinárom, politickým komen-
tátorom a šéfom investiga-
tívneho centra Jána Kuciaka, 
autorom troch knižných bestsel-
lerov: Mäso – Vtedy na výcho-
de, Sviňa a Hnev. Následne sa 
Miroslava Kišoňová z priestoru 
knižnice on-line spojila so Sláv-
kou Kubíkovou, autorkou kníh 
Klub nerozbitných detí a Kro-
titelia displejov. Tremolo osti-
nato bol názov stretnutia, ktoré 
sa zároveň vysielalo do celého 
sveta. Spisovateľka, Modran-
ka Veronika Šikulová nám po-
rozprávala o svojej novej knihe 
v rozhovore s literárnou ved-
kyňou Evou Kenderessy. A sa-
mozrejme sme nezabudli ani na 

našich najmenších priaznivcov. 
Rozprávka O Tučniakovi sa 
odohrala aj pred divákmi v ma-
lej sále Kc a zároveň ste si ju 
mohli pozrieť on-line. Blížiace 
sa sviatky a doba, ktorú žijeme 
si priam žiadajú stíšenie. Dis-
kusia s evanjelickou farárkou 
Evou Oslíkovou – Tiché slovo 

mala navodiť práve takéto po-
city navodiť, či možno naladiť 
vašu myseľ a dušu na iné, ako 
momentálne je „tam vonku“.
Jedným z neobvyklých výstu-
pov, ktorého iniciátorom bolo 
Kultúrne centrum Modra v spo-
lupráci s DFS Magdalénka, je 
súbor štyroch hudobných pá-
siem názvom Advent s DSF 
Magdalénka. Aspoň takto sa 
vám chceli deti zo súboru priho-
voriť a spríjemniť čas adventu 
a blížiacich sa vianočných sviat-
kov. Nová doba nám otvára aj 
nové možnosti.. To, že sa tieto 
podujatia nahrávali, nám umož-

ňuje sa k nim kedykoľvek vrá-
tiť. Tí z vás, ktorých daní hos-
tia, či témy zaujali a nestihli si 
diskusie pozrieť v reálnom čase, 
nech sa páči, na webovej stránke 
Kultúrneho centra pod názvom 
„On-line podujatia v Kc“ náj-
dete odkazy na všetky diskusie 
a podujatia, ktoré si z pohod-
lia domova môžete kedykoľvek 
opäť pozrieť. 
Jedným dychom musíme záro-
veň dodať, že ani nové techno-
lógie nenahradia kontakt s va-
mi, našimi divákmi! Veríme, že 
sa už čoskoro stretneme v lep-
ších a zdravších časoch na na-
šich podujatiach. Želáme vám 
príjemné sledovanie a prajeme 
nikým a ničím nerušené vianoč-
né sviatky. Ján SKLENÁR,

za tím Kultúrneho 
centra Modra

Oznam
Kultúrne centrum Modra ako 
aj Mestská knižnica budú od 
21. 12. 2020 do 11. 1. 2021 pre 
verejnosť zatvorené. Tešíme sa 
na vašu návštevu v novom roku 
a prajeme vám pokojné, zdra-
vé a plnohodnotné prežitie via-
nočných sviatkov. (js)
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Kiná spolu
Nová sieť prepája klasické 
kamenné slovenské kiná s ki-
nami virtuálnymi. „Kiná spo-
lu“ je spoločný nápad slo-
venských kinárov, ktorí chcú 
zjednotenými silami ostať 
v kontakte so svojimi divákmi 
v dobrých aj zlých časoch.
„Dnešná doba je v oblasti 
kultúry veľmi ťažká. Preto to 
chcelo nápad ako sprostred-
kovať filmové diela smerom 
k divákovi. Kinaspolu je pro-
jekt slovenských kinárov a ná-
pad, ako nestratiť svoje pub-
likum a hrať v tradičných aj 
netradičných sálach, ale aj 
v mobiloch, počítačoch a te-
levíziách”, hovorí dramaturg 
modranského Kina Mier a zá-
roveň dramaturg kina v Pezin-
ku Roman Zatlukal. 
Zakladajúcimi členmi projek-
tu Kiná spolu sú Kino Mier 

Modra, Kino PKc Pezinok, 
Kino Záhoran Malacky, Kino 
Zálesie v Zálesí, Kino Junior 
Levice, Kino Šaľa a Kino 
Film Europe v Bratislave.
A ako to funguje? Stačí na-
vštíviť webovú stránku www.
kinomodra.sk, vyhľadať si 
film v programe #kinaspolu 
a zakúpiť si obvyklým spô-
sobom lístok v jednotnej ce-
ne 4,00€. Následne dostanete 
e-mailom kód, ktorý je mož-
né použiť iba raz na konkrét-
ny film. Ďalší kód platí pre 
7-dňový vstup do Edisonline.
sk. Vstup do virtuálnej sály 
nájdete na webe www.kina-
spolu.sk. Predaj vstupeniek 
končí pol hodinu po začiatku 
premietania. (red)

Poďte do kina
Na konci novembra sme sa ko-
nečne dočkali a mohli znova 
otvoriť dvere do kinosály, otvo-
riť oponu a privítať vás – na-
šich divákov, ktorých tak veľmi 
v kine potrebujeme. 
Začali sme opatrne, s obmedze-
nou ponukou. Postupne začali 
distribútori uvoľňovať 
do distribúcie aj no-
vé filmy. Sme radi, že 
vládou avizovaný via-
nočný lockdown kiná 
obišiel a môžeme vám 
priniesť kultúrne vyži-
tie aj počas vianočných 
sviatkov. Poteší nás, ak 
naše i vaše Kino Mier 
osobne navštívite. Je 
samozrejmé, že dodr-
žiavame všetky protie-
pidemiologické opatre-
nia a to: šachovnicové 
sedenie, 50% zaplne-
nosť sály, povinnosť 
mať rúško, dezinfekcia 

rúk, dostatočné odstupy. Aké 
filmy si budete môcť pozrieť, 
nájdete v programovej ponuke 
v druhej polovici tejto strany. 
Kino bez divákov existovať ne-
môže, preto príďte do kina.

Roman ZATLUKAL, 
dramaturg kina
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