
Spoločne to zvládneme
Milí spoluobčania, do Modry prišla ako každý rok jar, zasvie-
tilo slnko a rozkvitli stromy, napriek tomu je táto jar iná. Ne-
dá mi, aby som nespomenul koniec vojny, keď kvitol orgován 
a ľudia v meste chýbali, pretože sa báli. Dnes sa nachádzame 
v zdanlivo podobnej situácii, hoci nepriateľa nie je vidno. Na-
še životy sa dramaticky zmenili.

Viacerí z nás sú nútení zostať do-
ma, so svojimi blízkymi a mno-
hí aj v samote. Na druhej strane 
veľa našich spoluobčanov denne 
dochádza do zamestnania, pra-
cuje v nemocniciach, domoch 
sociálnych služieb, úradoch, ob-
chodoch a v službách. Sú tu pre 
nás, aby bol aj v tomto nekom-
fortnom období náš život bez-
pečný a pohodlnejší. Situácia je 
vážna, ale môžeme ju zvládnuť. 
Záleží totiž najmä na nás, na kaž-
dom jednom, ako ju prekonáme. 
Či to bude obdobie, kedy bude-
me môcť bezpečne vychádzať do 
prírody alebo zostaneme uväzne-
ní vo svojich domovoch. Je po-
trebné, aby sme na čas obmedzili 

spoločenské kontakty, stretnutia 
s blízkymi priateľmi a dôsledne 
dodržiavali hygienické nariade-
nia. Len takto môžeme nebezpe-
čenstvo vírusu minimalizovať. 
Zvlášť prosím našich starších 
spoluobčanov, aby nepodceňo-
vali situáciu, nevychádzali zby-
točne do ulíc a využívali mož-
nosť nákupov vo vyhradených 
hodinách. Obmedzenie spolo-
čenského života zasiahlo reštau-
rácie, kaviarne, malé obchody 
a viaceré prevádzky a podniky 
v našom meste. Ak je to možné, 
prosím podporme ich objednáv-
kami a zmiernime ich neľahkú 
situáciu. Dnes máme možnosť 
vidieť akí sme zraniteľní a od-

kázaní jeden na druhého, pro-
sím nezabúdajme v tomto ťaž-
kom období na svojich blízkych, 
či odkázaných obyvateľov náš-
ho mesta. Dodávajme si navzá-
jom silu a podporujme sa. Je ve-
ľa možností ako potešiť susedov 
a priateľov. Myslím, že viac ako 
v minulosti, nastal čas na odva-
hu, spolupatričnosť, solidárnosť 
a ohľaduplnosť.
Milí spoluobčania, chcem vás 
ubezpečiť, že vedenie mesta ako 
aj všetci naši zamestnanci sme 
tu stále pre vás. Pripravujeme sa 
na krízovú situáciu a ak by k nej 
prišlo, urobíme všetko preto, aby 
sme zmiernili jej dopad a aby 
sme ju spoločne zvládli. Vraví sa, 
že všetko zlé má svoje opodstat-
nenie, verme, že budúcnosť bude 
lepšia, užívajme si dnes blízkosť 
svojich rodín.
Ako povzbudenie vám posielam 
slová, ktoré napísal brazílsky 
spisovateľ Paulo Coelho. „Kaž-
dý deň nám Boh dáva spolu so 
slnkom okamih, v ktorom mô-
žeme zmeniť všetko, čo nás ro-

bí nešťastnými. Každý deň sa 
tvárime, že ten okamih nevieme 
rozpoznať, že dnešok je podobný 
včerajšku a taký istý bude aj za-
jtrajšok. Tí, čo venujú pozornosť 
všedným dňom, objavia v nich 
magické okamihy. Môžu sa skrý-
vať, keď ráno strkáme kľúč do 
zámky, vo chvíli ticha po večeri, 
v tisíc a jednej maličkosti, čo sa 
nám zdajú všedné a stále rovna-
ké. Takéto okamihy existujú: sú 
to okamihy, keď nami prechádza 
všetka sila hviezd a umožňuje 
nám konať zázraky.“ 
Mnohí svetoví lídri, prognostici 
či sociológovia hovoria, že svet 
už nebude nikdy taký, aký bol 
pred epidémiou. Aj naša Modra 
bude iste iná, verím, že lepšia. 
Dávajte na seba a svojich blíz-
kych pozor, spoločne to zvládne-
me. Ďakujem vám.

Juraj PETRAKOVIČ, 
primátor Modry

Na fotografii: testovanie zamest-
nancov Mestského centra sociál-
nych služieb Modra.
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Karanténne priestory v modranskom 
Centre sociálnych služieb
Mesto Modra naďalej nepodceňuje situáciu ohľadne nákazlivé-
ho ochorenia Covid-19. V pôsobnosti mesta sú prevádzkované 
dve centrá sociálnych služieb, na Súkeníckej a na Zochovej ulici. 
V každom z nich žije 15 poberateľov sociálnych služieb. O zabez-
pečenie ich bežného života sa stará kvalifikovaný personál pod 
vedením riaditeľky Jany Machalovej. Denne monitorujú situáciu 
v centrách a od prvého dňa vládnych nariadení pristúpili ku všet-
kým stanoveným hygienickým opatreniam.

V rámci viacerých opatrení zača-
lo MsCSS pred dvoma týždňami 
aj s premenou sobášnej miestnos-
ti na karanténny priestor, aby bo-
li pripravení v prípade nutnosti. 
Aktuálne, aj s ohľadom na me-
dializované udalosti v susednom 
pezinskom DSS, pristúpilo vede-
nie MsCSS Modra v spolupráci 
s Mestom Modra ku okamžité-
mu dokončeniu prác na karantén-
nych priestoroch. Budeme tak 
v Modre pripravení pre prípad 
krízového stavu.
„Situáciu, ktorá nastala v pezin-
skom domove sociálnych služieb 
vnímame veľmi citlivo, chcel by 

som vyjadriť úprimnú sústrasť 
príbuzným obetí. Je mi to veľmi 
ľúto. Aj v Modre sa pripravujeme 
na krízovú situáciu, pevne však 
verím, že nenastane,“ povedal 
primátor Juraj Petrakovič.
Súčasná sobášna sieň sa preme-
nila na miestnosť pre personál, 
s posteľami, nutným hygienic-
kým zázemím a kuchynkou. Su-
sediace priestory slúžia pre prí-
padných pozitívne testovaných 
obyvateľov centra. Boli zakú-
pené štyri nové nemocničné po-
lohovateľné postele s príslušen-
stvom. Opatrovateľky a ostatní 
určený personál sa bude non-

-stop, vo dvoch smenách, starať 
o pacientov. Všetci budú počas 
nutnej doby izolovaní od ostat-
ných zamestnancov a klientov.
Riaditeľka Jana Machalová ho-
vorí: „Seniori sú bezpochyby 
najzraniteľnejšou skupinou oby-
vateľstva a teda im prináleží aj 
naša opatera. V nadväznosti na 
nariadenia sme ihneď po ich za-
vedení pristúpili aj my k viace-
rým zákazom, nutným na zame-
dzenie výskytu ochorenia. Naši 
poberatelia sociálnych služieb si 
žijú zatiaľ svoj bežný život, ako 
inokedy. Samozrejme so všetký-
mi zvýšenými hygienickými opat-
reniami. Sú veľmi chápaví a my 
sme radi, že sa nás zatiaľ toto 
ochorenie bezprostredne nedotý-
ka. Robíme všetko pre to, aby to 
tak aj zostalo. K psychickej po-
hode našich starkých nám po-
máha odborník-psychológ, veľmi 
im prospieva pobyt na slniečku 
a prirodzené čerpanie vitamínu 
D. Nateraz ideme v takmer pô-

vodnom režime, teda klienti nie 
sú separovaní jeden od druhého. 
Sociálny kontakt medzi nimi sa-
mými je pre nich veľmi dôležitý 
a pokiaľ to zdravie dovoľuje, trá-
via spolu čas ako zvyčajne. Aj na-
še ubytovanie je dvojposteľové. 
Naši zamestnanci dbajú o zvýše-
nú hygienu rúk a oblečenia, rúš-
ka sú pre nás samozrejmosťou aj 
v bežných dňoch. Po zamestnan-
cov, ktorí žijú mimo Modry cho-
díme osobne služobným autom, 
aby sa nevystavovali riziku ná-
kazy v autobusoch. Verím, že to 
všetko v zdraví zvládneme”.
Do areálu Mestského centra soc. 
služieb sa nedostane nepovola-
ná osoba ani rodinní príslušní-
ci. Zákaz je striktný a je vydaný 
ako jedna zo základných priorít 
ochrany zdravia a života klien-
tov. K tomu je i dvakrát denne 
monitorovaná telesná teplota per-
sonálu aj klientov. Vo štvrtok 16. 
4. bola v priestoroch vykonaná 
aj kontrola zo strany hygienika 
a bezpečnostného technika, ktorí 
vyjadrili spokojnosť s prijatými 
opatreniami súvisiacimi s pripra-
venými karanténnymi priestormi.

Jana KUCHTOVÁ

Disciplínou vyjadrujme vďačnosť 
zamestnancom MsCSS
Rád by som upriamil našu po-
zornosť na Mestské centrum 
sociálnych služieb, ktoré sa 
v pobytovej forme stará o odká-
zaných seniorov. Toto zariadenie 
je v koronavírusovej kríze vysta-
vené enormnému riziku, určite 
jednému z najväčších na území 
nášho mesta. Ochraňovať zdra-
vie klientov si vyžaduje úsilie, 

ktoré ďaleko presahuje bežné 
nároky na prácu personálu za-
riadenia. Teraz si môžeme dob-
re uvedomiť, aká nerovnováha 
je medzi veľkou zodpovednos-
ťou tohto povolania a jeho sla-
bým spoločenským ohodnote-
ním. Ochrana klientov sa zatiaľ 
personálu zariadenia darí, klien-
ti sú v bezpečí. Takmer všetko 

závisí od profesionality a seba-
disciplíny zamestnancov. Na-
priek tomu je riziko enormné 
a psychika zamestnancov pre-
ťažená. Preto si dovoľujem za 
občanov Modry týmto zamest-
nancom, ale aj mestu, nápomoc-
ným subjektom a jednotlivcom, 
úprimne poďakovať za ich úsi-
lie. Želáme si, aby toto obdobie, 

ktorého koniec ešte nedovidíme, 
prešli bez výskytu nákazy. Zá-
roveň si želáme, aby toto naše 
vyjadrenie spolupatričnosti ich 
povzbudilo v ich súčasnom po-
slaní. Práve pri tomto zamyslení 
sa nad Mestským centrom soci-
álnych služieb si pripomeňme, 
aká podstatná úloha je pre kaž-
dého z nás, byť disciplinovaný. 
Kto taký nie je, ohrozuje svoje 
okolie a v ňom môžu byť naprí-
klad aj zamestnanci starajúci sa 
o seniorov. Disciplínou vyjad-
rujme vďačnosť! (jz)
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Repatrianti v Modre 
V štátom určenom Karanténnom stredisku v Modre, v budove 
stredoškolského internátu Strednej odbornej školy vinársko-ovo-
cinárskej, je aktuálne umiestnených 84 repatriantov. Ide o ob-
čanov, ktorí pricestovali z rôznych krajín sveta naspäť domov 
na Slovensko. Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ 
Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre po doho-
de s Ministerstvom vnútra SR poskytol priestory internátu.

Od pondelka 6. apríla platí na-
riadenie vlády SR, podľa ktoré-
ho každý kto vstúpi na územie 
SR musí ísť do izolácie v štá-
tom určených zariadeniach na 
dobu nevyhnutnú na vykonanie 
laboratórnej diagnostiky ocho-
renia Covid-19. Na zamedze-
nie šírenia prenosného ochore-
nia koronavírus Covid-19 boli 
občania transportovaní priamo 
z hraníc v noci a aj počas dňa 
11. 4. autobusmi a osobnými 
autami za sprievodu polície SR 
do priestoru internátu na Kos-
tolnej ulici v Modre. Pochádza-
jú z viacerých krajov Sloven-

ska. O repatriantov sa denne 
v pravidelných službách stara-
jú zamestnanci školy, kuchárky, 
vrátnici, upratovačky a to pod 
dohľadom riaditeľky SOŠVO 
Moniky Kissovej. Pred budo-
vou pravidelne hliadkuje štátna 
polícia a armáda SR. O donášku 
stravy a vynášku odpadkov 
a obdobné činnosti sa starajú 
členovia dobrovoľných hasič-
ských zborov miest Modry, Pe-
zinka a Bratislava-Rača.
„Celá prevádzka štátnej karan-
tény funguje pod vedením koor-
dinátorky a zároveň zástupkyne 
OÚ Bratislava - Odboru krízo-

vého riadenia Daniely Olenoči-
novej, ktorá je veliteľkou DHZ/
DHZO BA-Rača. Karanténne 
stredisko spolupracuje pri pl-
není stanovených opatrení so 
zriaďovateľom SOŠVO Brati-
slavským samosprávnym kra-
jom, Ministerstvom vnútra SR 
a Mestom Modra”, uviedla ria-
diteľka školy M. Kissová. Tes-
tovanie dočasných obyvateľov 
modranského internátu sa usku-

točňuje po piatich dňoch od ich 
príchodu. V tomto prípade to bo-
lo vo štvrtok 16. 4. K dátumu 19. 
4. uviedlo MZ SR tri osoby pozi-
tívne na Covid-19 v modranskej 
karanténe (zdroj: web stránka 
Min. zdravotníctva SR).
Vstup do areálu školy a internátu 
je ohraničený pri všetkých brá-
nach policajnou páskou s ozna-
mom o zákaze vstupu.

(red)

Zostaňme v kontakte 
Modra využíva na komunikáciu s občanmi niekoľko informač-
ných kanálov. Situácia v súvislosti s Covid-19 sa neustále mení 
a preto je dôležité, aby ste boli informovaní. Buďte v kontakte so 
svojim mestom. Všetky služby sú bezplatné.

• Sms: registrácia na www.
sms.modra.sk

• Apku s názvom Modra si 
môžete stiahnuť v App Store aj 
na Google play.

• Newsletter: na odber sa za-

registrujte na www.modra.sk, 
stačí kliknúť na Newsletter 
v spodnej lište webu.

• Web: www.modra.sk, sleduj-
te sekciu Aktuálne

• facebook: pošlite susedom 

a známym, ďakujeme za like. 
facebook/visitmodra

• instagram: instagram.com/
mesto.modra

• Modranské zvesti si môžete 
každý mesiac stiahnuť tu www.
mediamodra-sk.eu

• Rádio Modra počúvajte na 
frekvencii 106,1 fM alebo cez 
internet na www.mediamodra-
-sk.eu.
 (zt)

Infolinka pre seniorov 
0910 797 798

Mesto Modra zriadilo špeciálnu 
telefonickú infolinku pre senio-
rov 0910 797 798. Sem je mož-
né telefonovať denne v čase od 
9.00 do 17.00 h, ak potrebu-
jú akúkoľvek pomoc (priniesť 
nákup, lieky, a pod.). Linka je 
k dispozícii aj v prípade, ak 
poznáte osamelých seniorov, 
o ktorých sa nemá kto posta-

rať, prípadne chcete ako dobro-
voľníci pomôcť v starostlivosti 
o starších. Pre starších ľudí sú 
aj naďalej k dispozícii pracov-
níci Mestského centra sociál-
nych služieb - 033/647 4625 
alebo 0905 973 871 alebo je 
možné telefonovať na Referát 
sociálnych vecí MsÚ Modra, 
tel. č.: 033/6908 314. (red)

Pomoc mesta obyvateľom 
a podnikateľom

Mesto Modra prijalo dôležité 
ekonomické opatrenia v súvis-
losti s Covid-19:
• pozastavenie plateného par-
kovania v centre mesta od 
30.3.2020 do odvolania 
• úľava na nájomnom od 15. 3. 
2020 až do odvolania (pre ná-
jomcov v mestských budovách, 
ktorí boli nútení uzatvoriť pre-

vádzky nariadením vlády od 16. 
3. 2020)
• úľava na nájomnom pre pre-
vádzky s obmedzenou činnos-
ťou - pokles tržieb a pod. (po do-
hode a individuálnom zvážení)
V prípade otázok prosím kon-
taktujte: Služby Modra, s.r.o., 
Jakub Liška, tel. číslo: 0903 024 
330. (red)

Sledujte 
overené 

informácie
Naďalej sledujte overené a ak-
tuálne informácie a to na strán-
ke www.korona.gov.sk. Ove-
rené fakty o stave, prevencii 
a boji s koronavírusom na Slo-
vensku monitoruje Národné 
centrum zdravotníckych infor-
mácií v súčinnosti s Úradom 
vlády Slovenskej republiky.
 (red)
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Denne varia desiatky obedov pre seniorov
Referát sociálnych vecí pri Mestskom úrade Modra sa v spo-
lupráci s Mestským centrom sociálnych služieb Modra a Škol-
skou jedálňou pri ZŠ Ľ. Štúra rozhodli s účinnosťou od 7. aprí-
la presunúť varenie obedov pre širokú modranskú verejnosť 
z kuchyne centra do školskej kuchyne na Komenského ulici. 
Za prísnych hygienických podmienok vyplývajúcich z Opatre-
nia Úradu verejného zdravotníctva SR sa denne varia obedy pre 
desiatky seniorov, ktorí sa prihlasujú individuálne, telefonicky, 
podľa svojho rozhodnutia a chute. O obedy poberateľov sociál-
nych služieb, teda klientov mestského centra sociálnych služieb 
sa naďalej stará spoľahlivý tím kuchyne na Súkeníckej ulici.

Svoj záujem o obed môže se-
nior nahlásiť vždy deň vopred 
na telefónne číslo 0918 726 496. 
„Obedovú“ agendu vedie v pl-
nom rozsahu MsCSS ako tomu 
bolo aj doposiaľ, v čase keď nás 

nezasiahla korona kríza. MsCSS 
zabezpečuje aj rozvoz obedov 
v jednorazových obaloch pros-
tredníctvom dvoch služobných 
áut, dvoch vodičov a závozní-
ka. Obed tak teplý dorazí ku 

svojmu stravníkovi v časo-
vom rozmedzí od 11.00 do 
12.30. O varenie stravy sa 
stará vedúca školskej jedálne 
Mária Bártová so svojim ko-
lektívom. Vedúca a kuchár-
ky v Centre varia denne pre 
50 ľudí, klientov a zamest-
nancov obed a večeru. Cez 
víkend varí hlavná kuchárka 
sama, bez pomocného perso-
nálu.
Riaditeľka MsCSS Jana Ma-
chalová hovorí: „Aj v ku-
chyni, ako aj v ostatných 
priestoroch centra sa dodržia-
va zvýšená hygiena, dezinfek-
cia kľučiek, častá výmena oble-
čenia, používanie ochranných 
pomôcok. Pred vstupom do ku-
chyne vykonávame dezinfekciu 
nakúpeného tovaru (obalov). 
Do kuchyne samozrejme nesmie 
vstupovať iná ako povolaná oso-
ba. Kolegyne si taktiež merajú 
telesnú teplotu a vedú si zázna-
my. Zvýšený pracovný nápor je 
na všetkých zamestnancov. Ve-
dúca kuchyne musí denne upres-
ňovať počet stravníkov a komu-
nikovať s vedúcou jedálne, kde 
sa varí pre širokú verejnosť“. 
Jedálny lístok sa snažia v oboch 
kuchyniach prispôsobovať výži-
vovým potrebám seniorom, ale 
aj ich chutiam. V úplnom začiat-
ku tejto úzkej a potrebnej spolu-
práce zabezpečilo vedenie cen-
tra roznos informácie o zmene 
vo varení a distribúcii obedov 
do poštovej schránky tých senio-
rov, o ktorých podľa ich zázna-
mov sa nemá kto čo stravy týka, 
postarať a ktorí službu poskyto-
vania obedov využívali aj pred 
krízou. „Do času, pokiaľ bude 
variť obedy pre verejnosť per-
sonál školskej jedálne, čerpa-
jú naši zamestnanci dovolenky, 
aby sme ich mali neskôr v zálo-
he, pokiaľ by nastala u nás situá-
cia s karanténnymi opatreniami. 
Stále nevieme čo nás čaká a čo 
nám každý nový deň prinesie“, 
dodáva riaditeľka. MsCSS ako 
zamestnávateľ robí všetko pre 
to, aby eliminoval možný prenos 
nákazy a preto aj zamestnanky-
ne, ktoré žijú mimo Modry, den-
ne vozia do a aj z práce služob-
ným autom.

Podľa ďalších slov riaditeľky 
v tejto mimoriadne náročnej, 
psychicky aj fyzicky nezávide-
niahodnej situácii, zamestnan-
ci oboch centier v týchto dňoch 
pociťujú únavu. Napriek tomu 
však robia všetko pre to, aby sa 
o seniorov stopercentne posta-
rali. Potešením je pre nich pek-
né slovo a povzbudenie, ktoré 
si radi prečítajú napríklad na 
sociálnej sieti, alebo v sms-ke 
či zaslanom e-maile. A potešia 
ich aj ústne povzbudenia, kto-
ré sú hnacím motorom do ďal-
ších neľahkých dní. Preto aj 
touto cestou ďakujeme za opa-
teru a starostlivosť o všetkých 
našich seniorov. Ďakujeme za 
milé slová, ktoré im venuje-
te, za lásku, ktorú im ukazuje-
te a za rodinu, ktorú im v čase, 
keď nemôžu byť s tými svoji-
mi, nahrádzate. Jana Machalo-
vá súhlasí a dodáva: „Nesmiem 
zabudnúť na oporu, torú máme 
v mužoch mesta, ako ich volá-
me. U nás v centre pri počte 47 
zamestnankýň máme len 2 mu-
žov. A to je málo. Preto ďaku-
jeme primátorovi a viceprimá-
torovi za ich nadhľad, pokoj 
a energiu, ktorú nám dodávajú. 
Ďakujeme za prísun ochran-
ných pomôcok, ktoré nám po-
máhajú zháňať. A čo je veľmi 
dôležité, bez váhania nám ih-
neď poskytli priestory mestskej 
sobášnej siene na zriadenie 
nutných karanténnych priesto-
rov a s dôverou nám ponecha-
li voľnú ruku na vybavenie po-
trebných náležitostí. Zostáva 
nám len dúfať, že tieto priesto-
ry nebudeme nakoniec musieť 
využiť“. (jk, jm)

Platba daní a poplatkov
Mesto Modra rozdistribuovalo platobné výmery do pošto-
vých schránok obyvateľov a zároveň prosí, aby ich zaplatili 
bezhotovostne v zákonnej lehote a to do 15 dní od nadobud-
nutia právoplatnosti platobných výmerov. Oneskorené plat-
by nebudú sankcionované, avšak najneskorší dátum pripísa-
nia finančných prostriedkov je do 31. 12. 2020 na čísla účtov:

• Daň z nehnuteľností - 
SK82 0200 0000 0000 2362 
3112
• Komunálny odpad - SK57 
0200 0021 6100 2362 3112

V prípade otázok k daniam 
a poplatkom môžete kon-
taktovať Elenu federlovú - 
033/6908 307 a Andreu Lu-
kačovičovú na 033/6908 309.
Pre občanov, ktorí nemôžu 
zaplatiť bezhotovostne budú 
k dispozícii kolegovia v Kan-
celárii prvého kontaktu na 
Štúrovej 59 v obmedzenom 

režime v Pokladni:
Po, ut, Pi, od 9.00 do 11.00 
St od 13.00 do 15.00
Št je nestránkový deň

Osvedčovanie podpisov a lis-
tín - len po telefonickej objed-
návke na t. č. 033/6908315, 
033/6908/327, 0911 852 144.
Po, ut, od 13.00 do 15.00
St od 9.00 do 11.00
Št je nestránkový deň
Pia od 12.00 do 13.00
Pri poskytovaní služieb sú 
dodržiavané všetky hygienic-
ké opatrenia. (red)
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Ani Modre sa koronavírus nevyhol
Počet pozitívnych prípadov 
ochorenia nový koronavírus na 
Slovensku sa zo dňa na deň zvy-
šuje. Medzi inými bol 9. apríla 
2020 zaznamenaný aj prvý prí-
pad Covid-19 u občana z Modry. 
ide o ženu. Druhým potvrdeným 
prípadom pozitívne testovaného 
občana v Modre je opäť žena a 
tretím je muž. informácia (ku 
dňu redakčnej uzávierky) pochá-
dza z 19. apríla.
Mesto Modra upozorňuje obča-
nov, že nedostáva zo žiadnych 
oficiálnych zdrojov špeciálne 
hlásenia o pozitívne testovaných 
v našom meste. Všetky infor-
mácie sú čerpané z verejne do-

stupných zdrojov, ako napríklad 
https://ezdravie.nczisk.sk/sk 
a https://mapa.covid.chat. Pod-
robnosti preto nie sú známe.
Mesto Modra žiada obyvateľov 
o zachovanie pokoja a o dodržia-
vanie už medializovaných naria-
dení a opatrení. Preto nezabúdaj-
me na nasledovné:
• umývajte si ruky často mydlom 
a vodou najmenej po dobu 20 se-
kúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo 
a voda, treba použiť dezinfekčný 
prostriedok na ruky na báze alko-
holu.
• Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte 
neumytými rukami.
• Zakrývajte si nos a ústa pri 

kašľaní a kýchaní jednorazovou 
papierovou vreckovkou a násled-
ne ju zahoďte do koša. Noste rúš-
ka, alebo inú ochranu nosa a úst.
• Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu 
s ľuďmi, ktorí javia príznaky nád-
chy alebo chrípky.
• Ak ste chorý, kontaktujte svoj-
ho ošetrujúceho lekára, ktorý určí 
ďalší postup liečby, doma na lôž-
ku sa z ochorenia liečte v samo-
statnej izbe.
• V domácnosti dbajte na zvýše-
nú dezinfekciu povrchov.
• V priestoroch, kde sa pohy-
buje veľa ľudí (obchody, pošta, 
MhD,...), používajte jednorazové 
rukavice. (red)

K šitiu rúšok sa po šichte pridali aj 
zamestnanci centra sociálnych služieb
K dobrovoľníkom v Kultúr-
nom dome Modra, ktorí počas 
uplynulých týždňov šili bavl-
nené rúška pre všetkých Mod-
ranov, sa pripojili aj zamestnan-
ci Mestského centra sociálnych 
služieb Modra. Pomáhali opat-
rovateľky, sociálni pracovníci, 
koordinátor soc. služieb, hospo-
dárka, kuchárka i vedúca jedál-
ne. Krajčírkam-dobrovoľníč-
kam, ktoré sa podujali priložiť 

ruku k dielu a denne nastupovať 
na smenu v Kultúrnom dome, 
sa rozhodli pomôcť aj zamest-
nanci centra. Popri svojej bež-
nej dennej práci, kedy sa plne 
venujú starostlivosti o seniorov, 
prišli do „kulturáku“ a merali 
a strihali látky na šité bavlnené 
rúška. Taktiež sa zapojili do ši-
tia. Život v mestskom centre je 
koordinovaný, o seniorov je dô-
sledne, aj v súvislosti s opatre-

niami a nariadeniami Covid-19, 
postarané. Začiatkom korona-
krízy dorazila do centra dôležitá 
zásielka pomoci od Kto pomôže 
Slovensku a to latexové rukavi-
ce, ochranné krémy a dezinfek-
cia. „Ďakujeme aj primátorovi 
Jurajovi Petrakovičovi za pro-
fesionálne bavlnené rúška, kto-
ré nám osobne doručil”, dodá-
va riaditeľka Jana Machalová.
 (red)

Ušili sme dovedna 9000 rúšok pre všetkých
Mesto Modra v spolupráci so 
Zuzanou frnovou (na foto) a jej 
Rukodielňou u Zuzky zreali-
zovalo počas uplynulých týž-
dňov, bezprostredne po vzniku 
mimoriadnej situácie ohľadne 
koronavírusu, dobrovoľnícku 
akciu – šitie viacnásobne pou-
žiteľných, bavlnených rúšok na 
tvár. Ako podstatná ochrana pre 
šírením ochorenia sa postupom 
času ukázala v celoslovenskom 
meradle. Vláda SR vydala na-
riadenie, kedy musíme nosiť 
rúško všade, kde sa nachádza-
me a to na miestach mimo svoj-
ho bytu a domova.

Výzvu mesta o zapojenie sa do 
dobrovoľníckej akcie využilo 
viacero šikovných Modra-
niek, krajčírok i amatérok. 
Spojili sily a pod vedením 
Zuzany frnovej sa v mest-
skej improvizovanej diel-
ničke v Kultúrnom dome Ľ. 
Štúra šilo denne vo dvoch 
smenách. Za pomoci mest-
skej polície boli roznese-
né rúška každému senioro-
vi na jeho adresu, začalo sa 
s distribúciou pre najstar-
ších a končilo sa na adre-
sách 65 ročných. Všetci os-
tatní občania si mohli prísť 

denne vyzdvihnúť rúška pre se-
ba a svoju rodinu z „rúškového“ 

výdajného okienka v budove 
KD. Mesto venovalo rúška aj do 

domovov sociálnych slu-
žieb na území Modry, do 
nemocnice, detských do-
movov, do útulku pre ob-
čanov bez domova a inde. 
Šitie rúšok sa zastavilo na 
čísle 9000 kusov! Mini-
dielnička v modranskom 
kulturáku splnila svoj účel. 
Aj touto cestou patrí vyslo-
viť poďakovanie každému, 
kto pomohol ako mohol. 
Modrania opäť ukázali, že 
sa vedia spojiť pre dobrú 
a správnu vec. (jk)

Výnimky 
v nosení rúšok 

Úrad verejného zdravotníctva 
vydal nové opatrenie, ktoré upra-
vuje nosenie rúšok na verejnosti. 
Nariadenie vstupuje do platnosti 
od utorka 21. 4. Naďalej platí, že 
sa zakazuje vychádzať a pohy-
bovat’ sa na verejnosti bez pre-
krytia horných dýchacích  ciest 
(nos, ústa) rúškom, šatkou alebo 
iným prostriedkom, ktorý bráni 
šíreniu kvapôčiek. Toto naria-
denie prináša aj výnimky. Rúš-
ka nemusia mať deti do 2 rokov 
veku; osoby so závažnými poru-
chami autistického spektra; oso-
by v uzavretom vozidle, ak sú 
všetky osoby v aute zo spoloč-
nej domácnosti; vodiči verejnej 
dopravy, ktorí sú sami v uzavre-
tej kabíne oddelenej od ostatné-
ho priestoru na prepravu osôb; 
osoby žijúce v spoločnej domác-
nosti pri pobyte v prírode, ak je 
ich vzdialenost’ od iných osôb 
minimálne 20 metrov; osoby ne-
žijúce v spoločnej domácnosti 
pri pobyte v prírode, ak ich vzá-
jomná vzdialenosť je minimálne 
20 metrov. Pred prekrytím hor-
ných dychacích ciest je potrebné 
si umyť ruky mydlom a vodou 
alebo použiť dezinfekciu na bá-
ze alkoholu a pri nasadeni je po-
trebné si zakryt’ nos a ústa tak, 
aby medzi tvárou a rúškom ne-
boli žiadne medzery.
 (red, uvzd)
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Prijímanie detí do materských 
škôl bude v máji
Riaditeľstvo materských škôl v Modre (MŠ SNP, MŠ Kalinčiakova, MŠ Sládkovi-
čova) prijíma žiadosti na pobyt dieťaťa do škôlok a to osobne 13. mája 2020 v kon-
krétnych materských školách alebo elektronicky od 13. mája do 20. mája 2020. Čas 
otvorenia materskej školy pre osobné prijímanie žiadostí si určí každá MŠ a zve-
rejní na svojej web stránke.

Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do ma-
terskej školy sa nebude vyžadovať potvrde-
nie o zdravotnom stave dieťaťa. Dieťa bude 
prijaté na adaptačný pobyt. Podmienky prijí-
mania detí do materských škôl budú zverej-
nené na stránkach konkrétnych materských 
škôl. Pri zápise je povinný zákonný zástupca 
predložiť: písomnú žiadosť na prijatie die-
ťaťa na predprimárne vzdelávanie, na na-
hliadnutie originál rodného listu dieťaťa 
(pri osobnej návšteve), zákonní zástupcovia 
dieťaťa predložia doklad o svojom trvalom 
pobyte platný OP na nahliadnutie v zmysle 
§ 2 ods. 4 Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2012 
mesta Modra (pri osobnej návšteve), ak má 
dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie po-
treby predloží zákonný zástupca aj vyjad-
renie príslušného zariadenie výchovného 
poradenstva a prevencie. Overenie týchto 
údajov poskytnutých zákonnými zástupcami 
pri elektronickej prihláške sa uskutoční do 
dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho 
prerušenia dochádzky do materskej školy.
formuláre „Žiadosti na prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie do materskej ško-
ly“ sú k dispozícii na web stránkach jednot-
livých materských škôl. Podľa ust. § 3 ods. 2 

Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o mater-
skej škole prednostne sa prijímajú deti, ktoré 
dovŕšili piaty rok veku (k 31. 8. 2020 ), deti 
s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
a deti s dodatočne odloženou povinnou škol-
skou dochádzkou. Ostatné podmienky prijí-
mania detí do materských škôl určí riaditeľ-
ka materskej školy. Podrobnosti o spôsobe 
zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú 
v prípade zmien priebežne doplnené. Žia-
dame zákonných zástupcov detí, aby prie-
bežne sledovali web stránku mesta a aj web 
stránky materských škôl. V prípade akých-
koľvek zmien budú aktuálne všetky zmeny 
doplnené. Radi vám poradíme telefonicky 
na čísle 033/6908314 alebo prostredníctvom 
e-mailovej adresy: michaela.galovicova@
msumodra.sk. informovať sa môžete aj na 
e-mailovej adrese riaditeliek konkrétnych 
materských škôl:
MŠ SNP 14 www.materskaskolamodra.sk e-
-mail: riaditelka.mssnp14@gmail.com
MŠ Kalinčiakova 11 www.mskalinciakova.
sk e-mail: ms.kalinciakova@azet.sk
MŠ Sládkovičova 13 www.mssladkovico-
va13.sk e-mail: mssladkovicova13@gmail.
com. (red, gal)

Zmeny v cestovných poriadkoch autobusov
Autobusový dopravca Slovak Lines pristúpil od nedele 19. 
apríla k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle 
platných opatrení v súvislosti s koronavírusom Covid-19 spoje 
prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako 
v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu 
sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Všetky podrob-
né informácie sú aktualizované na web stránke Slovak Lines: 
https://www.slovaklines.sk/sk/koronavirus, kde nájdete všetko 
čo potrebujete vedieť o mimoriadnej prevádzke a pozastave-
ných spojoch autobusového dopravcu počas mimoriadnej situ-
ácie súvisiacej so šírením koronavírusu na Slovensku.

Doplnené spoje premávajúce 
v pracovných dňoch počas sobot-
ného režimu
102421 (540) Bratislava – Pezi-
nok – Modra
Spoj č. 12 – s odchodom Modra, 
harmónia, Les. škola o 6.08 hod. 
a s príchodom Bratislava, AS 

o 7.30 hod.
Spoj č. 408 – s odchodom Mod-
ra, Štúrova ul. o 5.50 hod. a s prí-
chodom Bratislava, AS o 7.00 
hod.
Spoj č. 47 – s odchodom Pezi-
nok, Tesco o 5.24 hod. a s prícho-
dom Modra, VÚL o 5.45 hod.

Spoj č. 401 – s odchodom Bra-
tislava, AS o 14.55 hod. a s 
príchodom Modra, Štúrova ul. 
o 16.03 hod.
Spoj č. 403 – s odchodom Bra-
tislava, AS o 15.55 hod. a s 
príchodom Modra, Štúrova ul. 
o 17.03 hod.
Spoj č. 405 – s odchodom Bra-
tislava, AS o 16.55 hod. a s 
príchodom Modra, Štúrova ul. 
o 18.03 hod.

102424 (650) Bratislava – 
Častá – Budmerice – Cífer
Spoj č. 6 – s odchodom Cí-
fer, žel. st. o 5.06 hod. a s prí-
chodom Bratislava, AS o 6.45 
hod.
Spoj č. 36 – s odchodom Cí-

fer, žel. st. o 17.06 hod. a s 
príchodom Štefanová, Jednota 
o 17.30 hod.
Spoj č. 3 – s odchodom Bud-
merice, nám. o 4.30 hod. 
a s príchodom Cífer, žel. st. 
o 4.49 hod.
Spoj č. 431 – s odchodom 
Bratislava, AS o 15.25 hod. 
a s príchodom Cífer, žel. st. 
o 16.52 hod.

108403 (539,545) Senec – 
Šenkvice – Vištuk – Báhoň – 
Modra
Spoj č. 1 – s odchodom Šenkvi-
ce, Cerovská č.d.125 o 4.17 
hod. a s príchodom Šenkvice, 
žel. st. o 4.23 hod.
 (red, sl)

Čo vybavíte 
na oddeleniach 
dokladov PZ SR

V súvislosti s aktuálnou mimoriadnou si-
tuáciou a v nadväznosti na doposiaľ prijaté 
zmeny na úseku dokladov na okresných ria-
diteľstvách Policajného zboru SR sa v rám-
ci upravených stránkových hodín (v prac. 
dňoch od 8.00 do 11.00 a v stredu 13.00 - 
16.00) budú vybavovať žiadosti o:
a) občianske preukazy
• pri skončení platnosti maximálne dva me-
siace pred uplynutím platnosti alebo ktorých 
časová platnosť skončila, 
• pri nahlásení straty alebo odcudzenia,
• z dôvodu výmeny preukazu bez elektro-
nického čipu za preukaz s elektronickým či-
pom,
• z dôvodu odblokovania resp. zmeny bez-
pečnostného osobného kódu (BOK),
• z dôvodu zmeny priezviska po sobáši, 
zmeny trvalého pobytu v rámci územia SR.
b) vodičské preukazy
• po nadobudnutí vodičského oprávnenia,
• pri uplynutí časovej platnosti,
• pri nahlásení straty alebo odcudzenia,
• z dôvodu zmeny priezviska po sobáši.
c) cestovné pasy
• na základe žiadosti o urýchlené vydanie 
do 2 pracovných dní za príslušný poplatok
• Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 
pre deti do 15 rokov a ani po dovŕšení 15. ro-
ku naďalej nebudú prijímané vôbec.
• Telefonický kontakt: 096152 3417
(informácie boli aktualizované k 18. 4.)

(red, zdroj: OR PZ SR v Pezinku)
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Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Obnovili sme rubriku, v ktorej sa pýtate vy občania a na otáz-
ky odpovedajú zástupcovia samosprávy. Vyzývame obyvate-
ľov Modry, Kráľovej, Harmónie a Piesku, aby nám do redak-
cie zasielali svoje otázky a to mailom na: zvesti@mediamodra.
sk. Na každú z položených otázok sa budeme snažiť získať od-
povede a tým aj užitočné informácie z oblastí života v Modre.

Juraj Jánošík z Modry sa pýta: 
Správne právo pozná inštitút 
„verejná vyhláška“. V našich 
podmienkach sa používa asi naj-
častejšie, ak chce niekto vypíliť 
strom, zaznamenal som ju napr. 
pri prestavbe bytu, alebo rekon-
štrukcii výťahu v obytnom do-
me. Chcem sa opýtať, či mesto 
má vypracovanú internú smerni-
cu, postupy, podľa ktorej a kto-
rých sa rozhoduje, ktorá činnosť 
bude oznámená verejnou vy-
hláškou. A ak nič také neexis-
tuje, kto a na základe čoho roz-
hoduje. Ďalej by ma zaujímal 
osobitne názor pani kontrolórky, 
či považuje za správne, že sme 
informovaní o vyššie uvedených 
síce nie nepodstatných veciach 
(stromy, rekonštrukcie bytov 
a pod.), ale pri stavbe, ktorá sa 
závažným, ak nie veľmi závaž-
ným spôsobom dotýka viace-
rých a mnohého „rozhodnutie 
nebolo doručované verejnou vy-
hláškou“. Ďakujem za konkrét-
ne vysvetlenie.

Bibiána Piršelová z Mestské-
ho úradu Modra odpovedá:
inštitút „verejná vyhláška“ 
v zmysle zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správ-
ny poriadok) v znení neskor-
ších predpisov je spôsob do-
ručovania písomností, ktorý je 
uvedený v § 26 správneho po-
riadku. Podľa § 26 ods. 1, ods. 
2 Správneho poriadku doruče-
nie verejnou vyhláškou použi-
je správny orgán v prípade, keď 
účastníci správneho konania nie 
sú známi, keď pobyt účastníkov 
správneho konania nie je zná-
my alebo pokiaľ tak ustanoví 
osobitný predpis. V prípade po-
voľovania stavieb je osobitným 
predpisom zákon č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (staveb-
ný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Napríklad podľa § 
61 ods. 4 Stavebného zákona 
pri líniových stavbách alebo 
v odôvodnených prípadoch aj 
pri zvlášť rozsiahlych stavbách, 
stavbách s veľkým počtom 
účastníkov konania, staveb-
ný úrad upovedomí účastníkov 
o začatí stavebného konania ve-
rejnou vyhláškou. Z uvedeného 
vyplýva, že doručovanie verej-
nou vyhláškou realizuje správ-
ny orgán, pričom možnosti do-
ručovania verejnou vyhláškou 

sú upravené priamo v zákone 
a teda nie je možné nad rámec 
zákona napr. internou smerni-
cou ustanoviť možnosti jej po-
užívania.
Dovoľujeme si poukázať na 
skutočnosť, že je nutné rozli-
šovať medzi doručovaním ve-
rejnou vyhláškou a zverejňova-
ním informácií napr. v zmysle 
§ 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
kedy je orgán ochrany prírody 
povinný zverejniť na svojej in-
ternetovej stránke len informá-
ciu o začatí každého správneho 
konania. Ak správny orgán do-
ručuje písomnosti do vlastných 
rúk je vylúčené, aby niektorým 
účastníkom konania bolo roz-
hodnutie doručované zároveň 
aj verejnou vyhláškou a nao-
pak. V takom prípade by doru-
čenie do vlastných rúk nemalo 
právny účinok doručenia, kde 
v zmysle § 82 ods.7 uvedeného 
zákona: Orgán ochrany prírody 
je povinný zverejniť na svojej 
internetovej stránke informá-
ciu o začatí každého správne-
ho konania, v ktorom môžu byť 
dotknuté záujmy ochrany prí-
rody a krajiny chránené týmto 
zákonom okrem konaní pod-
ľa odseku 8, a to najneskôr do 
troch pracovných dní od začatia 
konania; súčasťou uvedenej in-
formácie je údaj o lehote, ktorú 
určil na doručenie, potvrdenia 
záujmu byť účastníkom v zača-

tom správnom konaní podľa od-
seku 3, ktorá nesmie byť kratšia 
ako päť pracovných dní od zve-
rejnenia informácie. Z uvede-
ného vyplýva, že nejde o verej-
nú vyhlášku, ale o zverejnenie 
informácie.
Ďalej podľa § 61 ods. 1 Sta-
vebného zákona stavebný úrad 
oznámi začatie stavebného ko-
nania dotknutým orgánom, 
všetkým známym účastní-
kom. Podľa § 59 tohto zákona: 
„Účastníkmi stavebného kona-
nia sú: a) stavebník, b) osoby, 
ktoré majú vlastnícke alebo iné 
práva k pozemkom a stavbám 
na nich vrátane susediacich po-
zemkov a stavieb, ak ich vlast-
nícke alebo iné práva k tým-
to pozemkom a stavbám môžu 
byť stavebným povolením pria-
mo dotknuté, c) ďalšie osoby, 
ktorým toto postavenie vyplý-
va z osobitného predpisu (§ 24 
až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov), 
d) stavebný dozor alebo kvali-
fikovaná osoba, e) projektant 
v časti, ktorá sa týka projektu 
stavby.
Podľa § 61 ods. 4 Stavebného 
zákona pri líniových stavbách 
alebo v odôvodnených prípa-
doch aj pri zvlášť rozsiahlych 
stavbách, stavbách s veľkým 
počtom účastníkov konania sta-
vebný úrad upovedomí účastní-
kov o začatí stavebného kona-
nia verejnou vyhláškou. (red)

Centrum voľného času plánuje letné tábory 
Súkromné centrum voľného času v Modre plánuje aj počas toh-
to leta uskutočniť obľúbené tábory pre deti. Ich zrealizovanie 
samozrejme bude závisieť od aktuálnej spoločenskej situácie 
v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Preto prosíme záujemcov o tá-
bory, aby poslali prihlášku bez 
uhrádzania zálohy a v polovici 
júna bude vedenie Centra každé-
ho záujemcu e-mailom informo-
vať o skutočnom stave. Poplatok 
bude postačovať uhradiť neskôr. 
Prihlasovať sa môžete na tel. č. 
647 07 02, 0903 321 273 alebo 
na mail: cvcmodra@gmail.com. 
Prihlášky je možné vytlačiť si 

zo stránky www.scvcmodra.sk 
a vyplnený originál poslať ma-
ilom alebo vhodiť do schránky 
Centra na bráne. Podrobný popis 
táborov nájdete na webe Centra.

Glória (13. 7. – 17. 7.)
Pre deti od 6 do 12 rokov, cena 
pre členov SCVČ 65 €, pre ne-
členov SCVČ 75 €. Vedúca tábo-
ra: sr. Caritas 

Fit tábor (6. 7. – 10. 7.)
Tábor je určený pre deti od 7 do 
15 rokov, cena pre členov SCVČ 
70 €, pre nečlenov SCVČ 80 €. 
Vedúca tábora: Lucia Ondovčí-
ková.

Prázdninový mix 
zážitkov (27. 7. – 31. 7.)
Tábor je určený pre deti od 6 do 
13 rokov, cena pre členov SCVČ 
90 €, pre nečlenov SCVČ 100 
€. Vedúce tábora: Anka Strelin-
gerová, Dorka Kokošková, Ale-
xandra Kotoučková

Technický tábor 
(13. 7. – 17. 7.)

Pre deti od 10 do 17 rokov, cena 
pre členov SCVČ 90 €, pre ne-
členov SCVČ 100 €. Vedúci tá-
bora: Peter Walter

Rozprávkovo 
(3. 8. – 7. 8.)

Tábor je určený pre deti od 5 do 
9 rokov, cena pre členov SCVČ 
70 €, pre nečlenov SCVČ 80 €. 
Vedúce tábora: Alžbeta Dubov-
ská, Kristína Kasová a Martina 
Pepuchová.
 (red, scvč)
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Koronavírus na školách: online vzdelávanie
Z dôvodu pandémie koronavírus Covid-19 boli všetky ško-
ly v republike, vrátane našich modranských, od 12. marca 
uzatvorené až do odvolania. Žiaci, študenti a ich pedagógo-
via nechcene a najmä nepripravene prešli na celkom nový 
typ výučby. Zadania učiva, úlohy, testy, cvičenia aj triednic-
ké hodiny sa konajú virtuálne, cez počítač a mobilný tele-
fón. Spočiatku to vyzeralo všetko náročne a očakávaný vý-
sledok bol možno neistý. O tom, aké je to vyučovať online 
sme sa spýtali na našich školách.

Dnes, viac než mesiac od uza-
tvorenia materských, základ-
ných, stredných škôl i univer-
zít vedia zúčastnení povedať, 
ako to celé prebieha a ako a či 
si na nový typ výučby zvykli. 
Čo to znamená pre učiteľov, čo 
pre deti a čo pre rodičov sme sa 
spýtali na školách v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Modry: ZŠ 
Vajanského a ZŠ Ľ. Štúra, ako 
aj na stredných školách v pô-
sobnosti BSK: Gymnázia K. 
Štúra. Strednej odbornej školy 
pedagogickej a Strednej odbor-
nej školy vinársko-ovocinár-
skej. Podarilo sa nám získať aj 
zopár názorov samotných štu-
dentov.

Akými spôsobmi prebieha 
na vašej škole výučba prvého 
stupňa a ako druhého?
Odpovedá riaditeľka ZŠ Vajan-
ského Marcela Pechová: „Prvé 
dni nariadenia ministerstva sme 
využili na precvičenie a upev-
nenie už prebratého učiva. Uči-
telia si upravili plány jednotli-
vých predmetov a zredukovali 
učivo. Žiakom a rodičom sme 
ponúkli množstvo linkov a vzde-
lávacích portálov. Okamžite 
sme začali hľadať možnosti on-
line vyučovania, vyskúšali sme 
pripojenie cez WhatsApp, We-
bex a Zoom. Už počas druhého 
týždňa „karantény“ sme spus-
tili online vyučovanie Práca 
učiteľov je oveľa náročnejšia, 
nielen časovo, ale aj metodic-
ky. Učivo dostávajú žiaci na ce-
lý týždeň v prehľadnej tabuľke. 
Jednotliví učitelia musia medzi 
sebou komunikovať a prispôso-
biť rozvrh hodín odučených on-
line. Zároveň musíme rešpekto-
vať možnosti žiakov a rodičov 
ohľadom pripojenia sa. Na 1. 
stupni je situácia jednoduchšia, 

pretože väčšinu hodín odučí 
triedna učiteľka. Momentálne 
je vyučovanie nastavené pre-
važne online - 2 hodiny denne. 
Na 2. stupni sa postupne pripá-
jame k online vyučovaniu kvôli 
časovým limitom. Vytvorili sme 
si ZOOM rozvrh, kde jednotliví 
kolegovia zadávajú svoje hodi-
ny a hľadáme ďalšie možnosti. 
Zároveň musíme rešpektovať 
usmernenia MŠ, že nemôžeme 
vyučovať online každú hodinu, 
tak ako podľa normálneho roz-
vrhu. Limitujúce pre nás je aj 
technické vybavenie učiteľov, 
možnosť ich pripojenia na in-
ternet z domu, či IKT zručnosti. 
Vedenie školy zriadilo školské 
prostredie Office365 a po pre-
školení učiteľov prejdeme na 
online hodiny cez MS Teams.”
Odpovedajú riaditeľka ZŠ Ľ. 
Štúra Zlatica Lišková a zástup-
kyňa Daniela urbanová: „Náš 
tím pedagogických zamestnan-
cov sa rozrástol o obetavých 
rodičov, ktorí sa denne starajú 
o to najcennejšie, čo všetci má-
me, o naše deti. Preto im touto 
cestou zo srdca ďakujeme. Vý-
učba na našej škole prebieha 
dištančnou formou, pani uči-
teľky zodpovedne pripravujú 
materiály na vyučovací proces, 
ktoré následne odošlú triednym 
učiteľkám a riaditeľke. Rozvrh 
hodín je odlišný pre I. a II. stu-
peň, ale má aj niečo spoločné: 
jeden deň v týždni sa žiaci ve-
nujú projektovému vyučovaniu, 
či spoznávaniu regiónu a okolia 
mesta Modra, skúmaniu a po-
zorovaniu rastlín alebo rozví-
janiu vedomostí a zručností za-
merané na zdravý životný štýl 
pri ochorení Covid 19. Denné 
aktivity našich detí sme doplnili 
aj vtipnými momentami, ako je 
umývanie zubov na jednej no-

he, či netradičnú telesnú výcho-
vu, pri ktorej žiaci ležia na zemi 
a píšu čísla nohami. Celý roz-
vrh je naplánovaný s dôrazom 
na profilové predmety. Prioritu 
má matematika a slovenský ja-
zyk, preto sa dané predmety vy-
skytujú v rozvrhu najčastejšie, 
pričom podľa odporúčaní Mi-
nisterstva školstva pristupuje-
me každý deň k redukcii učiva.

Deti sú doma už dlho a prav-
depodobne ešte aj budú. Našli 
si učitelia vhodný systém ako 
svoje triedy motivovať k uče-
niu, ako ich povzbudiť?
Riaditeľka ZŠ Vajanského Mar-
cela Pechová: „Najviac pomá-
ha osobná interakcia cez te-
lefón, WhatsApp, či ZOOM. 
Nielen deti, ale aj učitelia sa 
tešili, keď sa konečne po 2 týž-
dňoch videli so svojimi žiakmi 
a mohli sa porozprávať o tom, 
čo majú nové a ako zvládajú 
domáce vyučovanie, či sociálnu 
izoláciu. Veľkou motiváciou je 
aj slovná, či písomná pochva-
la do interaktívnej žiackej kniž-
ky.”

Riaditeľka ZŠ Ľ. Štúra Zlatica 
Lišková a zástupkyňa Daniela 
urbanová: „Žiakov sa snažíme 
motivovať neustále a vďakou 
sa pre nás stávajú vtipné foto-
grafie, krásne tvorivé nápady 
projektov a výkresov, či milé 
slová od rodičov a detí. Do vy-
učovacieho procesu sme zara-
dili motivačné videá, pomocou 
ktorých pedagógovia vysvetľujú 

nové učivo, online konzultácie, 
ale aj vlastnú tvorbu v podobe 
nápadov a inšpirácií zo strany 
žiakov. Všetky triedy sa snažia 
spolupracovať, všetkých mô-
žeme s hrdosťou pochváliť za 
dobrú pracovnú morálku, pra-
videlnú prípravu na vyučovací 
proces, zodpovednú komuniká-
ciu a veľké odhodlanie vzdelá-
vať sa.”

Majú učitelia vybudovanú 
spoluprácu s rodičmi s ohľa-
dom na to, že učiteľom sa 
v danej situácii stal aj rodič?
Riaditeľka ZŠ Vajanského Mar-
cela Pechová: „Vedenie školy 
a učitelia komunikujú s rodičmi 
prostredníctvom mailov, telefo-
nicky alebo internetovej žiackej 
knižky. Momentálne je komuni-
kácia a spätná väzba najdôleži-
tejšia súčasť dištančného vzde-
lávania, pretože deti a rodiny sú 
na rôznej úrovni v zabezpečení 
interaktívnej techniky, interne-
tového pripojenia a časových 
možností rodičov. Väčšina rodi-
čov má home-office, v rodine je 
viac súrodencov a len jeden po-
čítač, prípadne telefón, nie všet-
ci žiaci majú možnosť vytlačiť 
si doma pracovné listy. Niektorí 
rodičia žiadajú úplné online vy-
učovanie, niektorí žiadajú kla-
sické formy zadávania učiva, 
úloh a pracovných listov. Uči-
telia musia prihliadať na všetky 
tieto obmedzenia a hľadať mož-
nosti, ako vyvážene pripraviť 
dištančné vyučovanie pre všet-
kých. (Pokrač. na str. 10.)
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Ako stredoškoláci študujú na diaľku 
Dlhodobé prerušenie vyučovania sa dotklo aj stredoškolákov. 
Tak ako „základniari“, aj oni museli zo dňa na deň plynule 
prejsť na samoštúdium, respektíve na online vyučovanie, bez 
sociálnych kontaktov so spolužiakmi a bez osobných rád od 
svojich pedagógov. Tí, ktorí v Modre na strednej škole štu-
dujú a nepochádzajú z nášho mesta si chtiac-nechtiac zba-
lili svoj kufor s osobnými vecami, učebnicami a odcestovali 
domov, do rôznych kútov Slovenska. Z domáceho prostredia 
študujú už viac než mesiac.

Ako sa im darí, ako toto neľah-
ké obdobie prežívajú stredo-
školskí profesori sme sa spý-
tali zástupcov všetkých troch 
stredných škôl v Modre. Nikto 
z nich sa netají tým, že vznik-
nutá situácia ich prekvapila 
a samozrejme bola neočakáva-
nou. Zo dňa na deň museli zme-
niť spôsob výučby. Napriek to-
mu sa s realitou popasovali a za 
tých viac než 30 dní si vybudo-
vali so svojimi študentami a ich 
rodičmi celkom nový vzťah.
„Vyučovanie online je nároč-
né ako pre žiakov, tak aj uči-
teľov. Pre učiteľa je to časovo 

náročné, pretože musí najskôr 
premyslieť, ako vysvetliť uči-
vo tak, aby ho žiaci pochopili. 
Nejde tu len o zadávanie úloh, 
ale aj vysvetľovanie, precvičo-
vanie a overovanie, či učivu 
žiaci porozumeli - získať spät-
nú väzbu. Žiak zas musí veľa 
venovať samoštúdiu, pochopiť 
a sám sa naučiť, urobiť si ča-
sový plán. Na začiatku to bolo 
veľmi ťažké, pretože aj žiaci si 
museli zvyknúť na to, že musia 
pracovať systematicky, každý 
deň. Inak by sa učivo a úlohy 
iba znásobovali. Od žiakov vie-
me, že sa oveľa viac učia, viac 

sedia nad úlohami, ale čo je 
veľmi dobre, komunikujú, pýta-
jú sa, keď nerozumejú a hlavne 
chcú sa vrátiť do školy“, hovo-
rí riaditeľka Gymnázia K. Štú-
ra Danica Grnáčová. Ako ďa-
lej vysvetľuje, gymnazisti sú 
vyučovaní a komunikujú cez 
Edupage. Niektorí vyučujúci 
žiakom posielajú videá a pre-
zentácie, tie zdieľajú cez go-
ogle disk, iní používajú Cisco 
Webex Meetings - virtuálnu 
miestnosť, zoom.us, aplikáciu 
Wocabee alebo skype. Podob-
ným spôsobom komunikujú 
triedni učitelia so svojimi žiak-
mi. „Máme možnosť využívať 
rôzne portály, napr. Zborovňa, 
Planéta vedomostí, Fenomény 
sveta, Viki, IT akadémia a ďal-
šie“, dopĺňa riaditeľka.
A aké sú reakcie modranských 
gymnazistov? „Hoci sme si 
mysleli, že e-learning je to naj-
lepšie čo môže byť, teraz nám 
už chýbate. Učivo ako-tak zvlá-

dame, ale chýba nám školská 
atmosféra a váš výklad učiva. 
Dúfam, že sa skoro uvidíme“, 
„Chcel by som vám ale touto 
správou aj poďakovať za štú-
dium aj v tak ťažkom období 
a dúfam, že sa vrátime do školy 
ešte pred koncom školského ro-
ka“, alebo ďalší odkaz „Chcem 
sa vrátiť späť do školy, bolo to 
oveľa jednoduchšie“.
Obdobne vnímajú vzniknutý 
stav aj v pedagogickej škole. 
učitelia potvrdzujú, že aj ich 
zastihla situácia nepriprave-
ných, avšak reagovať museli 
okamžite. Museli sa rozhodo-
vať čo a ako učiť. Sprvu to boli 
minimálne skúsenosti s video-
hovormi. Rovnako ako na gym-
náziu, aj v pedagogickej škole 
využívajú platformu Edupage. 
Ako nám povedala Martina Pu-
kančíková s kolegyňou ivetu 
Sečanskou, klopanie na dvere 
kabinetov cez prestávky počas 
normálneho vyučovania na-
hradili desiatky správ a mailov 
týždenne od žiakov. „Na SOŠ 
pedagogickej niektorí učitelia 

(Dokončenie zo str. 9.)
Pre mňa je veľmi dôležitá spät-
ná väzba rodičov tried, kde 
pozitívne hodnotia náš spôsob 
výučby aj online hodiny, oceňu-
jem aj pomoc rodičov a kon-
štruktívne pripomienky k online 
hodinám, ktoré sú nové aj pre 
nás.”
Zástupkyňa ZŠ Ľ. Štúra Danie-
la urbanová: „Triedni učitelia 
zabezpečujú spoluprácu so zá-
konnými zástupcami. Špeciálna 
pedagogička a asistentky učite-
ľa pravidelne kontaktujú začle-
nených žiakov aj žiakov s poru-
chami učenia. Uvedomujeme si, 
že bez spolupráce s rodičmi by 
vzdelávanie bolo veľmi nároč-
né.”

Známkujete deti alebo skôr 
využívate slovné hodnotenia?
Riaditeľka ZŠ Vajanského Mar-
cela Pechová: „Doteraz sme vy-
užívali motivačné hodnotenie 
známkami a ak sme hodnotili 
pracovné listy či projekty, tak 
viac slovne. Na základe meto-
dického usmernenia minister-
stva školstva, zverejneného na 

portáli www.ucimenadialku.
sk upravíme na online pedago-
gickej rade hodnotenie pre 2. 
polrok pre jednotlivé predmety 
a výchovy. Spôsob hodnotenia 
bude zverejnený na našej webo-
vej stránke.”
Riaditeľka ZŠ Ľ. Štúra Zlatica 
Lišková a zástupkyňa Daniela 
urbanová: „Hodnotenie našich 
žiakov realizujeme podľa od-
porúčaní Ministerstva školstva. 
V súčasnej dobe využívajú učite-
lia slovné hodnotenie, ktoré má 
predovšetkým motivovať našich 
žiakov a pomôcť im plnohodnot-
ne prežívať situáciu počas na-
sledujúcich týždňov a mesiacov. 
Medzi našich žiakov patria de-
ti, ktoré nemajú prístup k inter-
netu. Takýmto deťom pravidel-
ne zabezpečujeme podklady pre 
vzdelávanie formou tlačených 
pracovných listov a telefonickej 
komunikácie. Na stene školy sme 
zrealizovali pomoc prostredníc-
tvom schránky, ktorú môžu ro-
dičia aj deti používať. Základná 
škola z daru poskytuje možnosť 
využiť výkresy a lepidlá, ktoré 
vydávame denne medzi 9.00 a 

12.00 hodinou každý pracovný 
deň.”

Aké sú vaše celkové dojmy 
k aktuálnej situácii, ktorá vý-
razne zasiahla školstvo?
Riaditeľka ZŠ Vajanského Mar-
cela Pechová: „Za seba chcem 
poďakovať kolegyniam a kole-
gom, ktorí v tejto pre nás novej 
situácii zareagovali fantasticky. 
Ja ako nová riaditeľka som bola 
v škole 7 dní, keď bolo vyhláse-
né nariadenie o zatvorení školy 
a odvtedy komunikujeme len ma-
ilami alebo online. Spoznávame 
a učíme sa za pochodu, nové 
technológie, aplikácie, možnos-
ti dištančného vzdelávania mu-
síme zvládnuť za pár dní. Ďaku-
jem aj rodičom za ich ústretovosť 
a trpezlivosť a chcem ich požia-
dať, aby sledovali našu webovú 
stránku www.zsvajanskeho.edu-
page.org, kde prinášame aktu-
álne informácie. Toto obdobie 
využívame aj na prípravu nové-
ho školského roku, pre prvákov 
a piatakov pripravujeme novin-
ky v podobe projektového vyu-
čovania, nových vzdelávacích 

metód zameraných na vysoko 
efektívne učenie, či Hejného ma-
tematiku. Samozrejme rátame aj 
so žiakmi ostatných ročníkov, aj 
pre nich máme pripravené nové 
stratégie vzdelávania.”
Riaditeľka ZŠ Ľ. Štúra Zlatica 
Lišková: „Situácia, v ktorej sme 
sa ocitli je náročná pre každé-
ho z nás. Všetci sme pochopili, 
že spolupráca je jediná cesta 
ako pomáhať ľuďom. Aktuálna 
situácia vtrhla do našich všed-
ných životov a zmenila všetko, 
čo sme doteraz poznali. Na takú 
reformu vzdelávania aká sa mo-
mentálne každý deň deje nebol 
nikto pripravený, počas troch 
týždňoch sme museli veľa me-
niť, veľa sa učiť a učiť sa novým 
veciam. Zmenili sme pohľad na 
mnoho vecí, to čo dnes považu-
jeme za najdôležitejšie je zdra-
vie, aj naši žiaci si uvedomujú 
realitu a pedagógov neustále 
prekvapujú svojou úprimnosťou, 
silou a odhodlaním podať po-
mocnú ruku rodičom, svojim ka-
marátom a veľakrát aj nám uči-
teľom. Všetkým vám patrí veľké 
ďakujem.” (jk)
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začali s online hodinami cez 
Zoom a žiaci už na tento sys-
tém nabehli a zvykli si. Niek-
torí preferujeme takéto hodiny, 
v ktorých môžeme komunikovať 
priamo so žiakmi a zároveň ich 
vidieť ako na preberané učivo 
reagujú, viesť ich k moderným 
formám kritického myslenia. 
Sme v tejto dobe zhovieva-
ví a chápeme, že nie každý 
môže byť v stanovenom čase 
na hodine či už kvôli slabé-
mu internetu alebo výpadku 
elektriny. To však nie je žia-
den problém, pretože učiť sa 
dá a to rôznymi inými zaují-
mavými metódami, ktoré je 
rozumné práve teraz využiť 
a zohľadniť individuálny prí-
stup. Pozrieť si videá, čítať 
knihy, články v slovenčine 
aj cudzích jazykoch, napísať 
interpretácie diel či odfotiť 
sa so svojou domácou úlo-
hou z praktického predme-
tu je len zopár z metód, ktoré 
používame. Sme však odborná 
škola a praktické predmety sa 
snažíme učiť čo najviac efek-
tívne a tak žiaci tvoria prípra-
vy na vyučovacie hodiny ako 

prípravu na ich budúce povo-
lanie. Stretávame sa na onli-
ne poradách z pohodlia našich 
domovov, vymieňame si skúse-
nosti, pomáhame s technickými 
otázkami a hlavne sme v kon-
takte, lebo okrem práce sme 
aj kolegovia a sociálne väzby 

nám chýbajú“, hovorí M. Pu-
kančíková. Podľa slov študen-
tov im však chýba osobný kon-
takt, výklad učiteľov a školské 
prostredie, kde sú viac nútení 
pracovať, strácajú svoj režim 

a ťažšie sa im učí doma. Musia 
sami seba viac do učenia nú-
tiť. Na druhej strane sú menej 
v strese a učenie si prispôsobia 
svojim potrebám. A kolegyňa 
i. Sečanská dodáva: „Síce ne-
vieme kedy, ale tešíme sa na to, 
kedy sa opäť vrátime z virtuál-

neho sveta učenia sa na diaľ-
ku do reálneho sveta školského 
zvonenia a vyučovania. A sme 
presvedčení, že to isté platí aj 
pre žiačky a žiakov našej školy, 
ktorí radi opäť uvidia zakvitnu-

tú Modru a budú môcť chodiť 
aj na prax do modranských ma-
terských škôl a školských klu-
bov“.

Reakcie študujúcich pedagogi-
čiek: 
„Mne sa páči to, ako máme vy-

hradený čas, že to nemusíme 
spraviť ani hneď, ale máme 
určitý limit na vyplnenie tes-
tov. Ale je to samozrejme úpl-
ne iné ako keď vám to učiteľ 
na hodine vysvetlí, ako keď 
len dostaneme učivo“.
„Neverila som, že to niekedy 
poviem, ale poďme sa učiť do 
školy. Domáce učenie by mi 
vyhovovalo, keby som nema-
la pred maturitou“.
„Ahojte, mne sa učí doma 
fajn, ale chýbajú mi moje spo-
lužiačky, ktoré vedeli rozve-
seliť. Dúfam, že sa už čo naj-
skôr vrátime do školy, Treba 
si na to vyhradiť čas, čo je ob-

čas náročné. Ale podľa mňa sa 
aspoň každý o to pokúša“.
O výučbe na vinárskej škole si 
povieme v nasledujúcom vyda-
ní. (jk)

Jarné obdobie a lesné požiare
Jar je obdobie tradične spojené so zvýšeným výskytom po-
žiarov suchých porastov, suchej trávy, pálením haluziny. Vo 
väčšine prípadov sa stáva, že tieto malé požiare predchádza-
jú vzniku veľkých lesných (pozemných, korunových- rých-
lo sa šíriacich, alebo podzemných dlho trvajúcich) požia-
rov. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru takéhoto druhu 
je človek a jeho nezodpovedné sa správanie.

V jarnom období sa pre tisí-
ce ľudí začína sezóna spojená 
s odstraňovaním opadaného 
lístia, či suchej trávy, striha-
ním stromčekov a všeobecne 
starostlivosťou o svoje záhra-
dy. Mnohí pritom oheň využí-
vajú ako prostriedok pomoci 
pri vykonávaní spomínaných 
činností. Ten však v tomto ob-
dobí veľmi ľahko dokáže pre-
rásť v požiar a tým začne pla-
tiť porekadlo „Oheň je dobrý 
sluha ale zlý pán!“ Opadané 
lístie sa ľahko zapáli a ho-
lé konáre stromov len veľmi 
krátko odolajú plameňom po-

žiaru. Suchá tráva predstavuje 
ideálnu „živnú pôdu“ pre za-
čínajúci, ale aj plne rozvinutý 
požiar. Preto sa spaľovať mô-
že len za splnenia určitých po-
žiadaviek. Vypaľovanie je za 
každých okolností zakázané 
a trestne sankcionované! Na 
druhej strane medzi najnebez-
pečnejšie požiare patria lesné 
požiare. Tie vznikajú najskôr 
horením pôdneho pokrytia. 
Prízemný požiar sa postupne 
rozšíri, čoho výsledkom je ko-
runový požiar, ktorý sa pri sil-
nom vetre môže šíriť rýchlos-
ťou 25 km/h. Vietor postupne 

šíri horiace čiastočky do oko-
lia, čím dochádza k vzniku 
nových ohnísk požiaru. Pre 
takýto typ požiaru je charak-
teristické: rýchle sa šírenie 
v smere vetra a v závislos-
ti od množstva horľavých lá-
tok, zložitosť vedenia zásahu 
z hľadiska ťažko dostupného 
terénu, nutnosti využitia veľ-
kého množstva síl a prostried-
kov na jeho likvidáciu, nedo-
statok zdrojov vody potrebnej 
na hasiace práce, častokrát 
nutnosť využitia špeciálnej 
(leteckej) techniky.
Občania v mnohých prípa-
doch porušujú zákon o ochra-
ne pred požiarmi a svojim ne-
zodpovedným a ľahkovážnym 
konaním, ohrozujú okrem se-
ba aj svoje okolie.
Vypaľovanie trávy je každo-
ročne sa opakujúcim javom 
a preto sa na všetkých obča-

nov obracia Okresné riaditeľ-
stvo hasičského a záchranné-
ho zboru v Pezinku s výzvou 
rešpektovať zákon o ochrane 
pred požiarmi a žiada tým ob-
čanov, aby: nevypaľovali trá-
vu ani iné suché porasty! Ne-
zakladali oheň v prírode na 
miestach, kde to nie je dovo-
lené! Nefajčiť v lesoch! Dodr-
žiavať príslušné príkazy a zá-
kazy, ktoré sú umiestnené pri 
vstupoch do lesa! Pri spozoro-
vaní požiaru ho ihneď ohlásiť 
na linku tiesňového volania! 
Výchovné pôsobenie na ob-
čanov k dodržaniu zásad pro-
tipožiarnej bezpečnosti je 
hlavným nástrojom požiarnej 
prevencie. Zo štatistiky po-
žiarovosti vyplýva, že je dô-
ležitá preventívno-výchovná 
činnosť najmä v obdobiach so 
zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiarov. 

Eva ORLICKÁ, 
OR HaZZ v Pezinku
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Netradičná Veľká noc
Šibačka a oblievačka ako ju poznáme sa tento rok nekonala. 
Z dôvodu opatrení a nariadení pri predchádzaní šírenia ochore-
nia Covid-19 sme museli zostať doma a nemohli sme vycestovať 
za rodinami do iných okresov. Vláda SR vyhlásila zákaz vychá-
dzania, resp. obmedzenie pohybu osôb a to od 8. do 13. apríla. 

Bolo zakázané zhromažďo-
vať sa s inými osobami okrem 
osôb, ktoré žijú v spoločnej 
domácnosti a rovnako aj aký-
koľvek pohyb na verejných 
priestranstvách okrem vý-
nimiek. Tie sa nevzťahovali 
na obstaranie nevyhnutných 
základných životných po-
trieb (nákup potravín, liekov, 
kozmetiky a drogérie, krmív 
a potrieb pre zvieratá, zabez-
pečenie starostlivosti o deti, 
o domáce zvieratá, doplnenie 
pohonných hmôt), obstaranie 
nevyhnutných základných ži-
votných potrieb pre inú oso-
bu (susedská výpomoc, dob-
rovoľníctvo a pod.) v rámci 
okresu, cestu do a z práce; 
cestu na výkon podnikateľ-
skej a obdobnej činnosti, po-

byt v prírode v rámci okresu, 
návštevu lekára; sprevádza-
nie príbuzného, pohreb blíz-
kej osoby alebo starostlivosť 
o príbuzného v rámci okresu.

Veľkonočná sieť 
v MsCSS

Centrum sociálnych služieb 
pripravilo pre svojich klientov 
nápaditú aktivitu. Prostredníc-
tvom sociálnej siete Facebook 
vyzvali Modranov, rodiny 
a priateľov ubytovaných star-
kých, aby pomohli personálu 
urobiť im radosť a odpútať ich 
od každodenného „korona“ 
stereotypu. Myšlienkou bolo 
zanechanie veľkonočného od-
kazu v poštovej schránke, kto-
rý potom zamestnanci umiest-
nili na sieti na nádvorí centra. 

Darcovia odkazov aj takto na-
pomohli personálu eliminovať 
riziká sociálnej izolácie na-
šich seniorov.

Slovo Božie 
trocha inak

Ani pre veriacich nie je ak-
tuálna situácia jednoduchá. 
Zvládať bežné i tie ťažšie dni 
bez možnosti stretnutí v kos-
toloch pri omšiach a boho-
službách mnohým chýba. 
O to viac, že uplynulé obdo-
bie bolo veľkonočným. Pre-
to sa cirkevné zbory rozhodli 
napomôcť Modranom a svoje 
bohoslužby odslúžili v pria-
mych prenosoch. Jedným 
z nich bol rozhlasový prenos 
Evanjelického cirkevného a.v. 
zboru v Modre-Kráľovej pod 
vedením farárky Sidonie hor-
ňanovej. Služby Božie sa ko-
nali na Veľkonočnú nedeľu 
o 9.00 ráno vo vysielaní Rádia 
Modra. Modranský cirkevný 
zbor a.v. v spolupráci s tele-
víziou TA3 odvysielali prenos 
zo Služieb Božích, ktoré od-
slúžili modranské farári Eva 

a Jan Oslíkovci. Rímsko-kato-
lícka cirkev ponúkala tradič-
ne program v televízii Lumen 
a vo vysielaniach Slovenské-
ho rozhlasu. farári Oslíkovci 
a rímsko-katolícky dekan Jo-
zef Mišík sa veriacim priho-
vorili aj prostredníctvom za-
myslení na Facebook stránke 
mesta Modry.

Zvýšené 
nebezpečenstvo 

požiarov
Okresné riaditeľstvo hasič-
ského a záchranného zboru 
v Pezinku vyhlásilo od 8. 4. 
hod. zvýšené nebezpečenstvo 
vzniku požiarov na lesných 
pozemkoch v obvode okresov 
Pezinok a Senec až do odvo-
lania. Mesto Modra pred blí-
žiacou sa Veľkou nocou a oča-
kávaným zvýšeným pohybom 
ľudí v lesoch aktívne posilnilo 
hliadky lesnej stráže a mest-
skej polície. V pohotovosti bo-
la aj stráž štátnej ochrany prí-
rody a členovia dobrovoľného 
hasičského zboru Modra.

(jk)

Veľkonočné hliadky mestskej polície a lesnej stráže
Počas Veľkonočných sviatkov 
monitorovali hliadky zložené 
z lesnej stráže a mestskej po-
lície lokality v okolí Modry. 
V siedmich prípadoch zisti-
li porušenie zákona o ochra-
ne pred požiarmi na miestach: 
Zámčisko, horáreň pod Širo-
kým, Medvedia skala a Bres-

tov jarok. Pripomíname, že 
zvýšené nebezpečenstvo vzni-
ku požiaru na lesných pozem-
koch v obvode okresov Pezi-
nok a Senec, ktoré vyhlásilo 
Okresné riaditeľstvo hasičské-
ho a záchranného zboru v Pez-
inku trvá až do odvolania. Za 
založenie ohňa hrozí fyzic-

kým osobám pokuta do výšky 
331 eur. hliadky kontrolovali 
aj dodržiavanie opatrení v sú-
vislosti s Covid-19. „Občania 
pristupujú k vlastnému zdra-
viu aj zdraviu iných zodpoved-
ne a dodržiavajú preventívne 
opatrenia. Na žiadnom kon-
trolnom stanovisku sme nezis-

tili porušenie vládou prijatých 
preventívnych opatrení,” pove-
dal náčelník MsP Modra Sta-
nislav Straka.
Buďte informovaní, sledujte 
oficiálne zdroje https://www.
facebook.com/policiaslovakia/ 
a korona.gov.sk.
 (zt)
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Spomienky na veľkonočné zvyky v Modre-Kráľovej
V archíve SNM-Múzea Ľudovíta Štúra sa nachádza zápis z te-
rénneho výskumu pod názvom Výročné zvyky v obci Kráľo-
vá. V 70. rokoch 20. storočia ho zapísala pracovníčka múzea 
Ľudmila Petríková st. od informátorky pani Márie Leškovej 
z Kráľovej. Úryvky sú zároveň súčasťou publikácie Ľudový 
odev, tradície a zvyky v Modre-Kráľovej autorky Sylvie Hrd-
lovičovej a kolektívu. Ďalšie spomienky na veľkonočné zvyky 
sú od pani Zuzany Knapekovej z Kráľovej.

Podľa Márie Leškovej sa na ko-
niec fašiangu mládenci pooblie-
kali za „bašov“, zamaskovaní, 
vypchatí chodili po dedine. Na 
Kvetnú nedeľu nosili deti „nové 
leto“ – letečko – vŕbovú halúz-
ku ovešanú vajíčkami (výduvky 
ozdobené farebnými handrička-
mi a šáším), kačenkami (hline-
ný trup a hlavička, pomaľované, 
krídelká a chvost z naskladané-
ho farebného papiera) a zimoze-
lovými venčekmi. Spievali pie-
seň Poděkujmež Kristu Pánu. 
Dostávali peňažitú odmenu. Na 
Veľkonočný pondelok dosiaľ je 
tradičná šibačka. Mládenci nosia 
veľký korbáč, na ktorý im diev-
čatá za šibačku priväzujú fareb-
né stužky. Pred Turícami stava-
li mládenci dievčatám máje do 
strechy domu. Boli ozdobené 
stužkami a ručníkmi, šatkami.
Zvyky a tradície v Kráľovej 
spomína aj pani Zuzana Kna-
peková. Napriek tomu, že nejde 
o svadobné zvyky a vinše, začle-
nila ich do spisu Svadobné vin-

še a ľudové pesničky. Niektoré 
z nich sa opakujú tak, ako si spo-
mínala Mária Lešková.
Konec fašang bol sviatok, ce-
lá dedina sa veselila. Na pole 
sa v zime robiť nechodilo, bolo 
na všetko času dosť. Potom bol 
pôst do Veľkej noci. Nesmela 
byť žiadna svadba ani zábava, 
nesmelo sa tancovať. V nedeľu 
pred Veľkou nocou, na Kvet-
nú nedeľu, nosili malé dievčatá 
nové leto. Chodili spolu dve-tri, 
väčšinou tri. Jedna niesla vŕbu 
a na nej navešané kačenky, ozdo-
bené vajíčka (to sú výdufky, ob-
lepené pestrofarebnými handrič-
kami a šáším, čo je druh trávy), 
žbánky, tie sa robili z husacích 
vajec, boli väčšie a venčekmi 
upletenými zo zimozelu. Druhá 
nosila dva košíky, v ktorých ma-
la kačenky a ozdobené výdufky. 
Tretia mala tiež košík, do ktoré-
ho jej dávali gazdinky vajíčka 
a peniaze. Cena nebola nikdy ur-
čená, to dávala gazdiná sama od 
seba. Najprv si brali veci z ko-

šíkov a potom si odstrihovali 
z vŕby. Chodili od domu k domu 
a vždy sa išla jedna opýtať, či 
si dajú spievať. Nikdy sa nesta-
lo, že by niekto povedal nie. To 
chodili chudobné deti, čo si po-
trebovali niečo zarobiť.
A potom spievali: Podekujmež 
Kristu Pánu a vzdávajme česť 
a chválu jemu. Nebo pro své 
umučení, ráčil nám dať hríchú 
odpuštení. S nebe sstúpil, poní-
žil se a z Marie Panny narodil se, 
tri a tridcet rokú pracoval, když 
na dreve kríže umríti mal. Kriste 
pro sve umučení, dejž nám na-
šich hríchu odpuštení. Ať nás 
nezže večný plamen, uchovej 
nás Pane Kriste. Amen. Vesele, 
babičky, vesele, už vám to nové 
letečko neseme. Pekné, zelené, 
rozmarínové, dajte nám vajíč-
ko, lebo dve, šak vám to málič-
ko ubudne, dajte nám grajcárek, 
lebo dva, šak vám to Panbenko 
požehná. Gazdiná, keď poču-
la spievať, vyšla von, vybrala si 
kačenky, vajíčka a dala im dve-
-tri vajíčka a jednu-dve koruny 
podľa toho, koľko si zobrala.
Na Veľkonočný pondelok cho-
dili chlapci šibať. Veľkí chlap-
ci chodili s veľkým korbáčom 
a niektorí aj s harmonikou po 
dievčatách. Každá im priviaza-
la na korbáč stužku, vzali si va-
jíčka do koša a hneď išli ďalej, 

aby čo najviac stúh dostali. Po 
dedine chodilo aj päť-šesť partií. 
Veľkí chlapci nevinšovali. Malí 
chlapci chodili po dvoch-troch 
spolu a pekne vinšovali, za čo 
boli aj pekne obdarení. Vinše sa 
učili aj v škole.
Aj Veľkonočné slávnosti prišli 
zas z Božej milosti. A ja v túto 
ranní chvíli, želám vám, priatelia 
milí, by Ježiš Kristus vzkriesený 
priniesol vám potešení. Obdaril 
vás pokojom svým, požehnával 
vecem zemským. Chránil vás od 
všetkého zlého, by ste tak z mi-
losti jeho dlhý šťastný život žili 
a potom v kráľovstve nebeskom 
sa spolu tešili. Amen.
Den vzkríšení Jezu Krista odvrá-
til žalost do čista. Dnes vítezství 
k osvedčení, stalo se zemetra-
sení. Dnes utíchlo more hríchu, 
ďábel poražen svú pýchu. Dnes 
smrt i svet premožen jest, dnes 
peklo stroskotáno jest. Z toho 
se všichni radujme, Pána Boha 
oslavujme. Amen.
Šibi, ryby, mastné ryby, dávaj 
vajcia do korbáča, a keď nedáš 
kus koláča, daj groš, už je toho 
dosť. Kázal kadlec aj kadlečka, 
abys dala tri vajíčka, jedno biele, 
druhé čierne a to tretie zafarbe-
né, to je moje potešenie. Chlapci 
chodili z dom do domu, aby si čo 
najviac vyšibali. (red, zdroj:

SNM-Múzeum Ľ. Štúra)

Sviatky jari
S príchodom jari zvykneme sláviť aj veľkonočné sviatky. 
Ako sme už spomenuli, tie tohtoročné boli iné než zvyčajne. 
Aké však bývali kedysi? Takto si na ne spomína vo svojej 
knižke Mestečko pod Kuglom II modranská poetka, spiso-
vateľka a aj dlhoročná prispievateľka a členka redakčnej 
rady modranských Zvestí pani Editka Walterová. Úryvky 
nájdete v knižke na stranách 23 – 29.

Najočakávanejším sviatkom 
jari bola Veľká noc. Radost-
ný, jasavý veselý sviatok, pl-
ný smiechu, výskotu, jašenia, 
oblievania, šibania, maľova-
nia vajíčok, vypekania a chys-
tania. V očakávaní bola aj 
zvedavosť, koľko chlapcov 
príde s korbáčom a voňavkou 
a či príde aj ten, ktorý sa na 

ulici za nami obzerá. Na veľ-
konočný pondelok sme si pri-
vstali, aby nás nik neprekva-
pil v posteli, nebolo to veru 
príjemné vstávanie s vedrom 
vody na hlave. Lebo – Veľká 
moc, veľká noc, kriku a zhonu 
moc, vodička studená, krasli-
ca kreslená. Žiadne úkryty ne-
pomohli, chlapci vedeli, kde 

majú hľadať svoje obete. Bra-
tia schovávali kľúče od izby 
aj komory, aj rebrík na pova-
lu. Boli na strane šibačov. Ka-
marátky a budú chváliť, koľ-
kokrát sa prezliekali, nemohla 
som cúvnuť. Nech sa stane, 
čo sa stane, je to veselé pre-
zliekanie. Veľká noc bola ako 
jarný obrus, povyšívaná ľudo-
vými zvykmi, poverami a fol-
klórom. Na veľkonočné sviat-
ky môžeme ovplyvniť všeličo. 
Napríklad, na Zelený štvrtok 
nám porcie špenátu a vajíčok 
zaručia dlhovekosť. Na Veľký 
piatok má zase voda zázračnú 
moc a silu. Kto sa pred výcho-
dom slnka umyje v potoku, 
choroby sa mu vyhnú. uhlík 
z ohňa, v ktorom kostolníčka 

„pálila Judáša“ ochráni dom, 
ak ho trikrát obehnete s uh-
líkom v dlani. Na Veľký pia-
tok sa nik neopovážil kopať 
v záhrade alebo vo vinohrade, 
nič by sa neurodilo. Mohli sa 
ošetriť iba stromy, lebo v ten 
deň sa najlepšie hojili záre-
zy, poranenia, jazvy; ľuďom, 
zvieratám i stromom. Kto ve-
rí, kto neverí, nech vyskúša 
a overí.
Povery neobišli ani poslednú 
aprílovú noc, pripisovala sa 
jej čarodejná moc, strigy sa 
náhlili cez krížne cesty na sve-
tové zrazy a spôsobovali havá-
rie furmanom. Kone sa plašili 
aj na kraľovanskej križovatke 
pred hešterom...

(red)
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Donáška Modranských zvestí
Milí Modrania. Aktuálna situácia v súvislosti s opatreniami 
Covid-19 sa dotkla aj nás. Slovenská pošta, a.s., ako partner 
Modranských zvestí nám nariadením vedenia štátnej inštitú-
cie nesmie prijať zásielku a rozdistribuovať ju. Táto situácia 
sa opakuje už druhý mesiac. Pretože nám záleží na tom, aby 
sa dôležité informácie dostali k vám, našim čitateľom, rozhod-
li sme sa zrealizovať roznos svojpomocne. Vďaka ochotným 
dobrovoľníkom sa nám podarilo rozniesť Modranské zvesti 
do vašich poštových schránok do dvoch dní. Prostredníctvom 
Rádia Modra sme vás vopred poprosili o trpezlivosť a pocho-
penie. Mnohí z vás nám adresovali povzbudivé slová a poďa-
kovania v rámci osobnej donášky. Ďakujeme vám.

V dobe, keď printová tlač pre-
chádza do úzadia a naopak v po-
predí sú elektronické médiá, sme 
radi, že nás čítate. Nie je samo-
zrejmosťou, že každé mesto 
alebo obec má svoje mestské–
obecné noviny. Všetko závisí od 
možností a ochoty danej samo-
správy. Mesto Modra má mest-
ské noviny, ktoré vychádzajú bez 
prestávky už 28 rokov. „Vďaka“ 
koronavírusovej pandémii to 
spočiatku vyzeralo, že marcové 
vydanie možno nevyjde. Prebrali 
sme všetky alternatívy, kontakto-
vali našich partnerov, tlačiareň, 
kuriérsku spoločnosť a poštu. 
urobili sme všetko pre to, aby sa 
k Modranom a to predovšetkým 
k tým starším, dostali potrebné 
informácie o udalostiach, kto-
ré sa v uplynulom období udia-

li a dejú. Najmä starší Modrania 
a občania v strednom veku sú na-
šou cieľovou skupinou čitateľov. 
Sme radi, že sme všetko stihli 
v termíne a rovnako veríme, že 
sa nám donáška až k vám domov 

úspešne podarí aj pri aktuálnom 
aprílovom vydaní. Potom uvidí-
me, čo nás čaká o mesiac, kon-
com mája.
V tejto súvislosti dovoľte zo-
pár slov pre ľudí, ktorí pomáha-
li s roznosom. Každý z nich má 
svoju prácu, svoj život a najmä 
svoje zdravie. Aj v situácii, ktorá 
nás na Slovensku postihla, boli 
ochotní pomôcť a vyjsť do ulíc. 
Vyzbrojení ochrannými pomôc-
kami, rúškom, rukavicami, dez-
infekciou a mapkou s vyznače-
ným rajónom ulíc sa vybrali do 
všetkých častí Modry. V mene 
vydavateľa MZ, redakcie a re-
dakčne rady, všetkým úprim-
ne ešte raz ďakujem. Až po tej-

to skúsenosti môžeme s istotou 
povedať, že práca poštovej do-
ručovateľky nie je jednoduchá 
a mnohokrát sa stretáva s pre-
kážkami, ktoré nemôže ovplyv-
niť. Vo viacerých lokalitách sme 
nenašli žiadnu poštovú schránku 
alebo takú, ktorá nemá žiadne 
označenie. Modranské zvesti sú 
distribuované do riadnej označe-
nej poštovej schránky. V niekoľ-
kých prípadoch sme schránku 
hľadali niekoľko minút, pokým 
sme ju „objavili“ na pomerne 
neviditeľnom mieste. Dokonca 
sme klopali na okná a noviny 
doručili priamo do rúk. Napriek 
tomu sme to zvládli v stanove-
nom čase. Opätovne vás, milí 
obyvatelia prosíme o označenie 
poštových schránok vašim me-
nom. Tí, ktorí nemáte schránku 
a bývate na danej adrese, zakúp-
te si ju. Touto cestou ďakujeme 
pani vedúcej pošty a jej pracov-
níčkam za cenné rady a pomoc. 
Vážime si našu dlhoročnú spo-
luprácu.
V prípade, ak si svoje Zves-
ti nenájdete v poštovej schrán-
ke, kontaktujte prosím redakciu 
MZ e-mailom na zvesti@me-
diamodra.sk alebo telefonicky 
na 0911 999 784. Situáciu pre-
veríme a zabezpečíme dodatoč-
nú donášku. Ďakujeme vám, že 
nás čítate.

Mgr. Jana KUCHTOVÁ

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

Obnova fasády kostola sv. Štefana Kráľa
Máme pozitívnu správu. Rímsko-katolícky Kostol sv. Štefana krá-
ľa čaká umelecko-remeselná obnova fasády. Práce na dominante 
Modry odsúhlasil Krajský pamiatkový úrad. Obnovu financuje ka-
tolícka cirkev a časť, ktorú tvorí mestská veža platí mesto Modra.

Pôjde o náročnú obnovu, ktorej 
predchádza sondový prieskum 
pre zistenie farebnosti náterov 
a omietok. Nasleduje zamera-
nie všetkých profilov dekora-
tívnych prvkov fasády (rímsy, 
oblúky, šambrány, kazety...) 
Rovné plochy fasády, ktorých 
omietky nepriliehajú k podkla-
du, alebo sú zvetrané, popras-
kané, vyduté či inak poškodené, 
budú odstránené. Z ostatných 
rovných plôch bude odstránená 
vrstva brizolitu, s ponechaním 
a stabilizovaním všetkých za-

chovalých historických omiet-
kových a náterových vrstiev.
Materiály použité pre obnovu 
budú paropriepustné a kompati-
bilné s podkladom, rešpektujúc 
základné princípy aplikácie vrs-
tvených omietok, ktoré platia 
pri rekonštrukcii historických 
objektov. Po odsúhlasení vzor-
ky KPÚ budú realizované klam-
piarske práce s použitím mede-
ného plechu.
K samostatne stojacej strážnej 
veži v Modre bol pristavený 
v rokoch 1873 – 1876 rímsko-

katolícky kostol. Stavbu s prv-
kami románskeho, gotického 
a renesančného slohu navrhol 
trnavský architekt ignác feigler 
na mieste pôvodného staršieho 
a menšieho Kostola Sv. Barbo-
ry. Kostol Sv. Štefana Kráľa má 
trojloďovú, juhozápadne orien-
tovanú dispozíciu na obdĺžni-
kovom pôdoryse s vtiahnutou 
vežou, ktorá je do výšky ocho-
dze štvorboká, od ochodze po-
kračuje ako šesťboká. Zastre-
šená je štíhlou baňou, na ktorej 
je vysoká laterna. fasády sú 
členené vertikálne klasicistic-
kými pilastrami a horizontálne 
kordónovou rímsou. Existujúci 
stav kostola nezodpovedá jeho 
pamiatkovým hodnotám a vy-

žaduje obnovu, ktorá zabezpečí 
objekt zo stavebno-technického 
hľadiska.
Stav fasád je narušený, poško-
dené sú omietky aj štuková vý-
zdoba. Novodobé cementové 
omietky sú nepriepustné a ne-
kompatibilné s podkladom. fa-
sáda bola po obnove v minulos-
ti upravená brizolitom. Chýbajú 
menšie plochy omietky odha-
ľujúce tehlový základ, niekto-
ré časti sú popraskané, alebo 
vyduté a oddelené od podkla-
du. Demineralizácia spôsobila 
povrchové oslabenie a tým ne-
kompatibilitu pre prijatie novej 
vrstvy. (Zdroj: umelecko-reme-
selná obnova, posudok)

(red)
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  P r e d s t a v u j e m e

Pošli to ďalej, Modra!
Štartujeme nový seriál, tentoraz vás chceme inšpirovať. Ukážeme vám ako me-
dzi sebou spolupracujú miestni výrobcovia, prevádzky, podnikatelia a vzájom-
ne si tak pomáhajú. Teraz je rad na nás - obyvateľoch Modry. Míňajme penia-
ze doma, podporme počas aj po skončení tejto neľahkej doby naše obchodíky, 
kaviarne, reštaurácie, našich vinárov. V nasledujúcich týždňoch budú pribúdať 
jednotlivé časti seriálu, ktoré na seba nadväzujú objednávkou tovaru, resp. služ-
by. Ide o akúsi nekonečnú reťaz nadväzujúcich spoluprác. Celý projekt je pre-
dovšetkým ukážkou vzájomnej podpory komunity. Pomôžeme rodinným firmám 
aj svojmu mestu. Zapojte sa a „Pošlite to ďalej.”

Kaviareň Staré Časy 
ponúka kávu od mod-
ranskej pražiarne Ebe-
nica Coffee.
Čerstvá káva z mod-
ranskej pražiarne ser-
vírovaná v modranskej 
kaviarni. ukážka vzá-
jomnej podpory medzi 
miestnymi podnikateľ-
mi, ktorej tlieskame. 
Dizajnová kaviareň 
vás očarí na prvý po-
hľad, nájdete v nej únik 
z každodenných povin-
ností a zhonu. Staré ča-
sy pokračujú v rodin-
nej tradícii a v lete si 
tu môžete kúpiť zmrzlinu domácej výroby 
podľa receptu starého otca Michala Rímeša 
(prevádzkovateľa kaviarne), ktorý ako prvý 
pred 41 rokmi predával a pripravoval zmrz-
linu v tomto dome pod vedením pána Dža-
buroviča z Macedónska. Chuťové poháriky 
Modranov isto nostalgicky spomínajú na tú-
to dobrotu. Michal rád experimentuje a staré 
recepty inovuje. Mieša rôzne druhy zmrzli-
ny a okrem klasických smotanových príchutí 
nájdete v ponuke aj ovocné osviežujúce sor-
bety. Navštívte kaviareň Staré Časy na Štú-
rovej 4 hneď ako to bude možné a pomôžte 
uchovať tradičné prevádzky v našom meste.

Modranská pražiareň Ebenica Coffee si 
objednala značkové šálky na kávu zo Slo-
venskej Ľudovej Majoliky Modra.
Na začiatku bol nápad. Nápad Mareka 
fajčíka vyrábať slovenskú kávu sveto-
vej kvality. Jeho príbeh je dôkazom, že ak 
s chuťou, trpezlivo a pracovito idete za vý-
sledkom, môžu vzniknúť neuveriteľné ve-
ci. A tak sa v Modre v pražiarni Ebenica 
Coffee vyrába jedna z Top10 espresso káv 
Európy. Kvalitnú zrnkovú kávu si môžete 
objednať aj cez e-shop a podporiť regionál-
neho výrobcu. Viac info na www.ebenica.
sk. Alebo sa zastavte na Šúrskej 136 a kúp-
te si zrnkovú alebo mletú kávu z automatu, 
ktorý stojí priamo pred pražiarňou. Podob-
ný stojí aj v Pezinku v OC plus. 

Slovenská Ľudová Majolika Modra spolu-
pracovala na vytvorení dizajnovej kolekcie 
„Skratky“ s modranským dizajnérom Pet-
rom Bližnákom.
Kto by nepoznal prekrásnu keramiku 
z Modry. Slovenská ľudová majolika je už 
137 rokov symbolom tradičného kerami-
kárskeho remesla. Koncom roka 2017 sa 
do keramickej dielne vrátil život vďaka 
rodine a priateľom Miriam fuňovej, ktorá 
ju v súčasnosti vedie. Skvelý tím nadšen-
cov z Majoliky venuje takmer všetok svoj 
čas obnove výroby a hľadá možnosti, ako 
predať ručnú drinu keramikárskych maj-

strov modernému svetu. Zo spolupráce 
s modranským dizajnérom Petrom Bližná-
kom, ktorý do tradičných ťahov štetcom 
vdýchol moderný „trendy“ štýl, sa zrodila 
kolekcia „Skratky.“ Vy ste ju ešte neobja-
vili? Najvyšší čas navštíviť e-shop www.
majolika.sk, kde nájdete moderné i tradič-
né kúsky. Slovenská ľudová majolika bo-
la zapísaná do reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva Sloven-
ska a každý kus keramiky je ručne robený 
originál.

Dizajnér Peter Bližnák 
si kupuje vínko od mod-
ranského vinárstva La-
linwine. 
Človek má niekedy 
poklad priamo pod no-
som. Na skvelú krea-
tívu a kvalitnú grafiku 
stačí zájsť do Modry. 
Peťo Bližnák je nadše-
nec, ktorý vyštudoval 
priemyselný dizajn na 
Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratisla-
ve a venuje sa vlastnej 
autorskej dizajnérskej 
tvorbe pod značkou 
design friendly. Navr-

hol dizajnovú kolekciu keramiky „Skrat-
ky“ pre Slovenskú ľudovú majoliku, aj 
zopár kreatívnych kúskov nábytku a in-
teriérových doplnkov. V oblasti grafické-
ho dizajnu spolupracuje s nadnárodnými 
firmami na vytváraní corporate identity, 
print a on-line kampaniach. Navrhuje kre-
atívne riešenia pre klientov na podporu 
predaja ich produktov a služieb a pomáha 
výtvarníkom alebo teoretikom umenia pri 
návrhoch a realizácii publikácií, monogra-
fií a webových prezentácií. Ste zvedaví? 
Klik na www.designfriendly.sk.

Zuzana TICHÁ
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V Harmónii ľudia hľadajú zdravie
Najväčším skvostom starobylej kráľovskej Modry je klimatické re-
kreačné stredisko Harmónia. Modra je obklopená zo severnej a zá-
padnej strany vencom hôr Malých Karpát, na južnej a východnej 
strane je úrodná nížina. Hory objímajú mesto ako keď milujúca 
matka objíma svoje dieťa. Naša duša sa naplní túžbou nazrieť do 
tohto tajomného a veľa pôvabu sľubujúceho chrámu prírody.

Medzi horami na tichých úbo-
čiach s obrovskými ihličnatými 
stromami sa v harmónii skrýva-
jú vily, jedna krajšia ako druhá, 
akoby sa hrali na schovávačku. 
Tu sa stretávame so zurčiacimi 
potôčikmi, tečúca voda vese-
lo tancuje na skalách stojacich 
v koryte potoka. Žblnkot potô-
čikov sa mieša s vtáčím spevom 
a tento prírodný súzvuk ukolíše 
dušu do dychtivej pohody. Čer-
stvý a osviežujúci vzduch je pre-
sýtený ozónom, v opare sa kúpu 
slnečné lúče s detskou hravos-
ťou. Všade nás obklopuje čaro, 
pôvab, a nádhera. Dobre a sta-
rostlivo udržiavané cesty vedú 
na vzdialenejšie časti rozsiah-
leho rekreačného strediska, na 
Piesky a Panský dom.

Takto opisuje prírodu 
v okolí Modry autor tu-
ristického sprievodcu po 
harmónii z dvadsiatych 
rokov minulého storo-
čia. Podľa turistického 
sprievodcu harmónia 
leží v 300 metrovej nad-
morskej výške, vôkol 
je chránená lesmi, len 
z juhovýchodnej časti je 
otvorený terén. Násled-
kom týchto miernych 
klimatických podmie-
nok v letovisku sa nevy-
skytujú náhle a väčšie te-
pelné výkyvy. harmónia 
je dokonale chránená pohorím 
od drsných vetrov, z južnej stra-
ny je prístupná slnečným lúčom. 
Výsledky meteorologických me-

raní v letných mesiacoch ukáza-
li, že priemerný tlak vzduchu je 
745 milibarov a priemerné tep-
loty v mesiacoch júl a august je 
22 stupňov C. Vzduch je úpl-
ne bezprašný, sýty vôňou ihlič-
natých stromov, životodarného 

ozónu a vlhkosti. Tieto klimatic-
ké podmienky majú blahodárny 
vplyv na dýchacie ústrojenstvo, 
najmä pri pľúcnych a prieduš-
kových ochoreniach. Krehké 
zdravie rekreantov v harmónii 
neohrozujú extrémne výkyvy 
počasia, ako sú v lete horúča-
vy, inokedy studené noci a pod., 
klimatické podmienky sú tu naj-
priaznivejšie.
Turistickí sprievodcovia infor-
mujú čitateľov najmä obyvate-
ľov veľkých miest o možnos-
tiach turistických prechádzok 
v Malých Karpatoch, o miestach 
studienok s pitnou vodou a o 
ďalších prírodných zaujímavos-
tiach. V harmónii je zaujímavá 
vyhliadka na okolie na Zámčis-
ku, turistický chodník zo Zo-
chovej chaty do harmónie popri 
zurčiacemu potoku. Modranský 
turistický spolok má viac ako 
130 ročnú históriu, spolok ozna-
čoval turistické chodníky, bu-
doval rozhľadne a propagoval 
pobyt v prírode. Pozvánky pre 
obyvateľov veľkomiest do le-
toviska harmónia zdôrazňovali 
potrebu oddychu v zdravom pro-
stredí po celoročnej práci a pre 
deti po skončení školského ro-
ku. Pre rekreantov v harmónii 
na prelome dvadsiateho storo-
čia budovali oddychové rekreač-
né domy v štýle rakúskych alp-

ských domov. Počas socializmu 
v harmónii budovali podniko-
vé rekreačné zariadenia a detské 
pionierske tábory.
K spomienkam na harmóniu, 
Piesky, Zochovu chatu ako kli-
matické kúpele v Malých Kar-
patoch ma inšpirovala aktuálna 
pandémia koronavirusu v Euró-
pe, ktorá napáda dýchacie ústro-

jenstvo. Zdravie obyva-
teľstva je najdôležitejší 
faktor, ktorý ovplyvňuje 
celú spoločnosť, všetky 
stránky života. Venujme 
preto v Modre mimo-
riadnu pozornosť vytvá-
raniu dobrých podmie-
nok pre rekreáciu, pobyt 
v prírode. Nadviažme 
na históriu klimatických 
kúpeľov z minulosti. 
Vplyvom klimatických 
zmien budú ľudia čoraz 
viac hľadať relax v prí-
rode, budú odchádzať 
od pobytov pri mori. 

V harmónii vyrástol luxusný 
hotel Pod Lipou, ktorý vytvára 
dobré podmienky pre vzdelá-
vanie a relax obyvateľov Brati-
slavy v nových ekonomických 
podmienkach. Spolu s hotelom 
Zochova Chata, ďalšími uby-
tovacími zariadeniami ako je 
penzión harmónia, ktorý vy-
tvára ideálne podmienky pre 
ozdravné a regeneračné poby-
ty budú lákať obyvateľov veľ-
kých miest do prírody. Pobyt 
turistov v letovisku harmónia 
je súčasne príležitosť pre od-
byt regionálnych produktov 
a výrobkov od modranských 
vinárov. Lákadlom pre turis-
tov je Astronomické a geo-
fyzikálne observatórium uK 
v Modre, rozhľadňa Alexan-
dra filípka na Veľkej homoli, 
lyžiarske podmienky na malo-
karpatských svahoch a atrak-
tívne bude prírodné kúpalisko 
na Zochovej chate, ktoré mesto 
Modra buduje v rámci cezhra-
ničnej spolupráce s Rakúskom. 
Kúpalisko je už pred dokonče-
ním a v letnej turistickej sezóne 
bude slúžiť verejnosti.
 František MACH

Na fotografii: Prírodné kúpalis-
ko na Zochovej chate v minulosti 
lákalo turistov, jeho rekonštruk-
cia je pred dokončením.

Oslobodenie Modry
história a taktiež bolestivé 
spomienky a príbehy našich 
starých rodičov hovoria o kru-
tosti druhej svetovej vojny. 
Vojna si vybrala veľkú daň 
na ľudskej civili-
zácii. S úctou sa 
skláňame najmä 
pred tými, kto-
rí obetovali svoje 
životy, aby zasta-
vili vojnové bes-
nenie. 4. apríla 
sme si pripome-
nuli 75. výročie 
oslobodenia náš-
ho mesta. Mod-
ranské cesty za-
žili sťahujúce sa 
nemecké vojská 
a príchod oslobo-
diteľskej Červe-
nej armády a na-
koniec jej odchod. 
Tanky a vojenské 
vozidlá prechá-
dzali Modrou od 

jari až do leta roku 1945. Spo-
mienku na neľahké udalosti 
zachytáva dobová fotografia 
z archívu SNM – Múzea Ľu-
dovíta Štúra v Modre. (red)
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Tichá spomienka
Dňa 27. 3. 2020 vo veku 55 rokov odišiel človek, 
ktorého sme milovali, Kamil Tlačík. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme. 
Smútiaca rodina.

Spomíname
Dňa 20. mája si pripomenieme nedožité 80. naro-
deniny našej mamy Bernardíny Štrbkovej z har-
mónie. „už ťa neprebudí slnko, ani pekný deň, 
na modranskom cintoríne snívaš svoj večný sen“. 
S láskou v srdci spomína syn igor s rodinou a prav-
núčik Romanko.

Spomíname
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten kto ťa mal rád 
nezabudol. Dňa 18. 5. 2020 uplynie 30 rokov, čo 
nás opustil náš otec, dedko a manžel Gustav fiala. 
S úctou a láskou spomína manželka Mária, dcéry 
Mária, Eva, Anna a Oľga s rodinami.

Spomienka
V týchto dňoch si pripomíname je-
den rok, čo nás nečakane opustil 
náš milujúci a starostlivý syn Rob-
ko Tavali. S láskou, úctou a vďa-
kou spomína mama, brat Roman, 

Dominika a celá rodina. Zároveň si tiež pripomenieme desať rokov, 
čo navždy odišiel náš drahý manžel a otec ignác Parajka. Rovnako 
spomíname na otca a mamu Ladislava a Elenu Tavaliových a brata 
Zdena Tavaliho. Venujte im tichú spomienku. 

Redakčné 
uzávierky

Materiály do pripravovaných 
vydaní prijímame vždy do dňa 
uzávierky, v stanovenú stredu 
do 12.00 h. Kontakt: zvesti@
mediamodra.sk. Redakčné uzá-
vierky Modranských zvestí v ro-
ku 2020:
15. 1., 19. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 
5., 17. 6., 15. 7., 19. 8., 16. 9., 
14. 10., 11. 11., 9. 12.
Prípadná zmena termínov bude 
včas oznámená. (red)

Riadková inzercia
 z Poradenstvo v oblasti žia-

dosti o pripojenie alebo zmenu 
elektrického odberného miesta, 
vypísanie žiadosti, posúdenie 
veľkosti hlavného ističa, posú-
denie tarify, vybudovanie prípoj-
ky a montáž elektromerového 

rozvádzača. Tel.: 0905 511 451
 z Odborná inštalácia kuchyn-

ských elektrických spotrebičov, 
zapojenie indukčných varných 
dosiek kvalifikovanou osobou 
s následným potvrdením záruky. 

Tel.: 0905 511 451

O textoch písaných do Zvestí 
Milí čitatelia Modranských zvestí, mnohí z vás aktívne prispie-
vate svojimi témami do modranských novín. Príspevky exter-
ných prispievateľov tvoria podstatnú časť nášho obsahu, po-
dobne ako v iných lokálnych periodikách, preto si každý z nich 
ceníme. Pomáhate nám vytvárať obraz o živote v našom meste. 
Píšete o témach, ktoré vás trápia, chválite alebo naopak vyslo-
vujete nespokojnosť, či pozývate na podujatia. Život v našom 
meste vám preto nie je ľahostajný.

Každý príspevok má svojho auto-
ra, ktorý je za článok zodpoved-
ný a musí byť podpísaný menom, 
prípadne skratkou, ktorú však pri-
raďuje výhradne redakcia. Každý 
článok prechádza korektúrou. Ak 
je príliš dlhý, má štylistické rezer-
vy, ak forma nespĺňa atribúty lo-
kálneho mesačníka, prípadne ak 
je materiálov s rovnakou témou 
viac, redakcia navrhne autoro-
vi potrebnú úpravu textu. Kaž-
dé číslo Modranských zvestí má 
uzávierku, ktorá je časovým li-
mitom na zasielanie príspevkov. 
V prípade, že zašlete príspevok 
po uzávierke a je v priestorových 
možnostiach vydania zverejniť 
ho, redakčná rada rozhodne o jeho 
zaradení. Taktiež rozhodne o zara-
dení do niektorého z čísel v prípa-
de, ak počet príspevkov presiah-
ne priestorové možnosti vydania. 
Ak text obsahuje vyjadrenia, kto-
ré sú jednostranné a pre komplex-
nú informáciu vyžadujú reakciu 
druhej strany, redakcia ju zabez-
pečí, podľa časových možností už 
v rovnakom vydaní. V prípade, že 
sa čitateľ rozhodne reagovať na 
uverejnený príspevok, môže tak 
urobiť maximálne v rovnakom 
rozsahu. Modranské zvesti nie sú 
miestom pre vybavovanie osob-
ných sporov, preto pri zaraďo-
vaní reakcií sa snažíme dodržať 
pravidlo - jedna téma má odznieť 
jedenkrát s tým, že ponúkneme 
aj priestor na reakcie dotknutých 
strán, ak o ne prejavia záujem. 
Ak príspevok porušuje zákon, re-
dakčná rada takýto text odporučí 
nezverejniť. Svoje rozhodnutie 
konzultujú členovia s kolegom, 
členom redakčnej rady, ktorý je 
odborníkom v oblasti práva. Os-
tatní členovia redakčnej rady sú 
skúsenými pracovníkmi v mediál-
nej oblasti a v súčinnosti s právni-
kom prijímajú svoje rozhodnutia. 
Redakcia MZ má právo na krá-
tenie a úpravu dodaných príspev-

kov. V odôvodnených prípadoch 
máme právo článok posunúť do 
iného vydania alebo v ojedinelom 
prípade aj nezverejniť. Články, 
ktoré sú osobnými názormi a tý-
kajú sa konkrétneho javu v živo-
te mesta Modry, označujeme ako 
Názor. Na túto rubriku máme vy-
členené maximálne dve strany.
Ak máte chuť napísať článok do 
MZ, odporúčame uvedomiť si 
najmä dôležitosť témy a tej pri-
spôsobiť rozsah. Obšírnejšie ma-
teriály cca do 3000 znakov vráta-
ne medzier, krátke správy do 700 
znakov vrátane medzier. infor-
mácie v texte majú byť podstat-
né, vecné a nemajú sa opakovať. 
Samotný text má korešpondovať 
s navrhnutým titulkom. Do novi-
nárskych textov nepatria emotiko-
ny (napríklad J a L). Dlhé súvislé 
texty odporúčame rozdeliť titul-
kom, podtitulkom a medzititul-
kami, pod titulkom odporúčame 
v perexe uviesť zhutnenú podsta-
tu textu v 3-5 vetách. V opačných 
prípadoch a ak si to text vyžadu-
je toto všetko zrealizuje na vás 
redakcia. Ak máte k článku foto-
grafie, musia mať dostatočné roz-
líšenie (min. 900 KB, ideálne viac 
ako 2 MB) a nesmú byť rozmaza-
né, pretože novinovou tlačou sa 
obraz ešte znehodnocuje. Ak máte 
záujem prísť na stretnutie Redakč-
nej rady MZ (RR MZ) a osobne 
prediskutovať váš príspevok, na-
píšte nám v dostatočnom pred-
stihu na zvesti@mediamodra.sk. 
Neodkladajte písanie článkov na 
poslednú chvíľu, skladba čísla sa 
tvorí počas celého mesiaca a teda 
je možné, že hoci stihnete uzávier-
ku, nebude možné z priestorových 
dôvodov zaradiť materiál do práve 
pripravovaného čísla. Najlepšie je 
o svojom zámere vopred informo-
vať redakciu e-mailom alebo tele-
fonicky a dohodnúť si priestor pre 
tému.  Jana KUCHTOVÁ,

redaktorka MZ 

Sprostredkujeme profesionálne
predaj Vašej nehnuteľnosti

ing. Milan Kľúčik
realitný maklér

+421 905 821 171
klucik@abyvam.sk
www.abyvam.sk

*

«



18
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

Smiem prosiť? 
Tanečný sprievodca Malokarpatským regiónom vznikol v spolupráci s dvoma ná-
rodnými tanečnými telesami - Baletom SND a SĽUK-om. Zábery Sandry Benčičovej 
zachovávajú genius loci každej lokácie, niekde zobrazujú hravosť, inde majestát-
nosť, jemnosť a v niektorých prípadoch silný kontrast prostredia a tanečnej pózy.

Rozhľadňa Alexandra Filípka
Ak chcete vidieť Malé Karpaty v plnej 
kráse, vyberte sa na nenáročnú túru na 
Veľkú homoľu. Na vrchole kopca je vy-
še 20 metrová rozhľadňa. Mesto Modra 
ju vlani zrekonštruovalo a pomenovalo 

po lesnom radcovi Alexandrovi filípkovi, 
ktorý sa pričinil o budovanie modranské-
ho lesoparku a vznik známych turistických 
letovísk harmónia a Piesok. Na vežu ve-
die 120 schodov a z plošiny na samotnom 
vrchu sa vám naskytne kruhový výhľad na 
panorámu Malých Karpát, Považský ino-
vec, Tribeč a pri dobrej viditeľnosti aj na 
rakúske Alpy. historicky bola vyhliadko-
vá veža na Veľkej homoli od roku 1894. 
Nová stavba je kombináciou drevených 
hranolov a oceľových styčníkov. Získala 
nomináciu v súťaži Ce.Za.Ar o najlepšiu 
slovenskú architektúru.

Na fotografii: Matúš Kotuľák, Tomáš Hu-
sár, Brigita Stráňavčinová a Frederika 
Stráňavčinová. Tanečníci SĽUK-u predsta-
vili Kokavský kroj.

Pumptrack
Vyskúšajte si jazdu na pumptracku. Na 
dráhu dlhú 114 metrov majú voľný vstup 
cyklisti, korčuliari, skejtbordisti aj kolo-
bežkári. Výškový rozdiel na trati je viac 
ako meter, skokové prvky sú zo zeminy, 
zvyšok je asfalt. Pumptrack na Zochovej 
chate je jedinečný tým, že klopenia zákrut 
boli robené ručne. Svoju jazdu si tu mô-
žu zdokonaliť amatéri i profíci bez rozdie-
lu veku. „Pumpovanie” hore-dole poháňa 
kolesá miesto šľapania do pedálov, čo po-

máha zlepšiť rovnováhu, zručnosť a cel-
kovú kondíciu.

Na fotografii: Juraj Žilinčár, sólista Bale-
tu SND. Medzi jeho najvýraznejšie posta-
vy patrí Šašo v Labuťom jazere, Puk v Sne 
noci Svätojánskej, Warhol v rovnomennom 
balete, Svätojanko v detskom predstavení 
Narodil sa chrobáčik, Kýblik v Snehulien-
ke, Zlatý bôžik v Bajadére, Princ Draho-
kam a Gunár v Popolvárovi a Cínový voja-
čik v Luskáčikovi.

Kostol Sv. Štefana Kráľa
K samostatne stojacej strážnej veži v Mod-
re pristavali v rokoch 1873 – 1876 rímsko-
-katolícky kostol. Stavbu s prvkami ro-
mánskeho, gotického a renesančného slohu 

navrhol trnavský architekt ignác feigler 
na mieste pôvodného staršieho a menšie-
ho Kostola Sv. Barbory. Kostol Sv. Štefana 
Kráľa má trojloďovú, juhozápadne orien-
tovanú dispozíciu na obdĺžnikovom pôdo-
ryse s vtiahnutou vežou. V jeho interiéri 
nájdete honosný oltár s olejomaľbou Sv. 
Štefana Kráľa, vzácne staršie sochy a obra-
zy z pôvodného mobiliáru Kostola Sv. Bar-
bory. Po ukončení výstavby kostol prevzal 
farskú funkciu, dovtedy vykonávanú Kos-
tolom Sv. Jána Krstiteľa. Sakrálna stavba 
dnes patrí k dominantám vinárskeho mes-
tečka Modry. Zuzana TICHÁ

Na fotografii: Viktória Purdeková, Dorota 
Bystrianska, Viktor Voško, Dominik Lukáč. 
V rámci prehliadky krojov tanečného súbo-
ru SĽUK predstavili goralský kroj.
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Projekt Bolešky Vinosady – 
štýlové bývanie pod vinicami

Obec Vinosady zaznamenáva 
výrazný dopyt o kúpu či už 
stavebných pozemkov, rodin-
ných domov alebo bytových 
jednotiek. Dôvodom je výhod-
ná poloha v rámci trojuholní-
ka Modra – Pezinok – Senec 
ako aj túžba mnohých záu-

jemcov vybudovať si domov 
v blízkosti prírody, avšak nie 
ďaleko od mestskej infraš-
truktúry a občianskej vyba-
venosti, čo poskytujú najmä 
mestá Modra a Pezinok. Pre 
záujemcov, ktorí hľadajú bý-
vanie v novostavbe a želajú 
si ostať v okrese Pezinok, by 
sme radi predstavili plánova-
ný projekt radových domov 
a bytových jednotiek.

V príťažlivej 
časti Bolešky v ob-
ci Vinosady plánuje spoloč-
nosť Bolešky, s.r.o. projekt, kto-
rý predstavuje zámer realizácie 
výstavby 29 radových domov 
a dvoch bytových domov po 
6 bytov v každom, na rozlohe 
8047 m2 s vybudovanou infraš-
truktúrou sietí a príjazdových 
komunikácií. Výmery interiérov 
radových domov budú 80,3 m2 
a výmery interiérov bytov sa bu-
dú pohybovať v rozmedzí 47,29 
m2 až 50,00 m2.
Samotná poloha tejto lokality z nej 
robí zaujímavú možnosť riešenia 
bytovej otázky hlavne pre mla-
dé rodiny, ktoré potrebujú bývať 

v blíz-
k o s t i 

Bratislavy, 
resp. Pezin-

ka a zároveň 
hľadajú pokoj-

nejšie miesto na 
bývanie v rámci vidieka pod 
Malými Karpatmi a malebnými 
vinicami a to všetko za prijateľnú 
cenu. Právoplatné stavebné po-
volenie na radové domy a bytové 
jednotky je vydané. Predpokla-
daný začiatok stavebných prác na 
radové domy je v 4/2020 a pred-
pokladané ukončenie prác a ko-
laudácia bude približne v 6/2021.
Detailné informácie, vizualizá-
cie, pôdorysy, kontakty a všetky 
potrebné podklady záujemcovia 
nájdu na stránke projektu www.
bolesky.sk.
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Ľudia z Modry, 22. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý prvý pondelok v mesiaci nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všet-
kým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili.

Majiteľ vinárne 
Michal Petrík (36)

Päťstoročná Pivnica u pradeda je postavená 
z kameňa vynoseného z malokarpatských 
viníc. O tento poklad po pradedovi Jarosla-
vovi Lajdovi, ktorý rodina vlastní od roku 
1946 sa teraz stará jeho pravnuk Michal so 
svojou rodinou. „Pradedo bol vinohradník 
a vinár srdcom i dušou. Od mojej starej ma-
my mám na neho pekné spomienky z doby, 
keď obrábal vinohrad Kolébka nad Tromi 
krížmi. Bol posledným z rodiny, ktorého ži-
vila výroba vína.“ Obraz pradeda dodnes 
visí nad vstupom do starodávnej pivnice, 
kam si chodia miestni aj turisti radi zvlažiť 
hrdlo lahodným vínom.
Michal vyštudoval vinárku v Modre a spo-
lu s mladými vinármi sa snaží o renesanciu 
vinohradníctva a vinárstva v našom meste. 
Založili združenie Víno z Modry, ktoré ga-
rantuje pôvod vína a hrozna z modranských 
viníc. „Túžba prinavrátiť chotáru vino-
hradnícky ráz a pokračovať v pretrhnutej 
tradícii našich predkov spojila veľmi dob-

rú partiu mladých vinárov. Chceme, aby 
mesto žilo vínom – čaká nás ešte dlhá ces-
ta a v kontexte aktuálnej situácie to nebu-
de ľahké.“ Modranskí vinári museli kvôli 
koronavírusu presunúť obľúbené Dni mod-
ranských pivníc na neskôr a ďalšie kľúčo-
vé podujatie Vinári v chotári úplne zrušili. 
Obávajú sa prudkého poklesu predaja vína.
„Malé rodinné vinárstva v Modre zo dňa na 
deň stratili odberateľov – reštaurácie, vi-
nárne a obchody s vínom sú zavreté, verejné 
podujatia zrušené. Nákup vína cez e-shop 
je ich jediná záchrana,“ opisuje súčasnú 
realitu. „Keď toto pominie a my prežijeme, 
budeme pokračovať ďalej v práci. Modra 
má jedinečný genius loci a potenciál stať sa 
„predmestím“ Bratislavy, kde sa dá nájsť 
pokoj a oddych pri regionálnych špeciali-
tách a domácom vínku. Každý kto k nám 
príde musí vidieť a cítiť, že je vo vinohrad-
níckom kraji. Verím, že sa nám to spoločne 
časom podarí docieliť.“ 
Ak chcete podporiť modranských vinárov, 
vínko si môžete objednať telefonicky, ma-

ilom, cez eshop. Zoznam modranských vi-
nárstiev nájdete napríklad na www.mod-
ranskepivnice.sk. Zuzana TICHÁ
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Kristián Filip Jakubec sa presadil aj medzi juniormi
Tento rok čakal Kristiána náročný prechod z dorastu medzi juniorov, kde sa musel 
vyrovnať s vyššou výkonnosťou pretekárov, ani tu však nezaváhal a potvrdil svoj 
potenciál úspešného pretekára. 19 ročný Kristián, študent maturitného ročníka 
Gymnázia Karola Štúra v Modre na Majstrovstvách Slovenskej republiky v silo-
vom trojboji, ktoré sa konali 15. 2. 2020 v Rovensku získal titul majstra republiky 
vo svojej váhovej kategórií do 93 kg. Tu je krátky rozhovor s víťazom internetovej 
ankety ,,Najpopulárnejší športovec mesta Modra za rok 2018“.

Aké boli tvoje výkony 
na Majstrovstvách Slo-
venska v silovom troj-
boji?
So svojimi výkonmi som 
spokojný, všetko sú to 
moje osobné rekordy. 
Drepol som 270 kg, čo je 
od poslednej súťaže zlep-
šenie o 17,5 kg. Potlačil 
som 165 kg, kde som sa 
tiež zlepšil o 7,5 kg a po-
tiahol som 265 kg, čo je 
zlepšenie o 5 kg.

Priblíž nám tvoju prí-
pravu na súťaž a koľko 
trvala?
Moja príprava zahrňuje 

3 tréningy do týždňa, pričom každý je odliš-
ný. Príprava sa začala ešte v decembri minu-
lého roka a trvala 11 týždňov. To je taká záve-
rečná fáza, trénuje sa celý rok v tzv. cykloch. 
V tréningoch som sa primárne zameriaval na 
súťažné disciplíny, čiže drep, tlak na lavičke 
a mŕtvy ťah. K hlavným disciplínam sú zara-
dené doplnkové cviky, ako zhyby na biceps, 
príťahy na chrbát, tricepsové cviky, vykopá-
vanie, zakopávanie, atď. To znamená napr. 
v pondelok Drep + doplnkové cviky, v stredu 
Tlak na lavičke + doplnky a v piatok Mŕtvy 
ťah + doplnky. Tréning mi trvá zhruba dve ho-
diny, všetko pod dohľadom nášho trénera.

Majstrovstvá SR sú za tebou, aké sú tvoje 
ďalšie ambície?
Touto súťažou som splnil nominačný limit na 
Majstrovstvá Európy ktoré sa konajú v Dán-
sku a Majstrovstvá sveta v uSA. Moje ambí-
cie tento rok nie sú vysoké. Na ME sa nechys-
tám, keďže sú tesne pred maturitnou skúškou 
a chcem sa poctivo pripraviť. MS by som sa aj 
rád zúčastnil, ale celá príprava je finančne ná-
ročná, tak uvidíme. Aj touto cestou sa chcem 
poďakovať SAfKST za podporu a možnosť 
reprezentovať Slovensko, a taktiež trénerovi 
Palovi Kovalčíkovi a klubu ŠK SPC Častá za 
finačnú podporu a pomoc v príprave. Bohu-
žiaľ, mesto Modra za 20 rokov existencie klu-
bu nijako nepodporuje silových trojbojárov 
z Modry, takže klub mi celú prípravu (výstroj, 
doplnky výživy, sústredenia) hradí zo svojich 
zdrojov, za čo im patrí veľká vďaka. Moje am-

bície sa vzťahujú tento rok len na domáce po-
hárové súťaže ako Cedron Cup a medzinárod-
ná Grand Prix Slovakia na jeseň.

Si členom klubu ŠK SPC Častá, prečo tré-
nuješ práve tam a nie v Modre?
už dávnejšie som s otcom viedol rozhovor 
aký šport mám robiť, dovtedy som žiadny 

nerobil. Otec mi dal ná-
vrh, že by som mohol za-
čať chodiť do posilňovne 
práve do Častej, aby som 
správne začal cvičiť. Ke-
ďže som bol úplný začia-
točník a činky som dovte-
dy videl iba na obrázku 
tak chcel, aby som cvi-
čil pod odborným dohľa-
dom a vedel, že v Častej 
je tréner, ktorý vychoval 
vrcholových športovcov, 
a venuje sa každému kto 
tam príde, aj kondičným 
cvičencom.

Aké boli tvoje začiatky 
v posilňovni a ako si sa 

dostal k súťaženiu v silovom trojboji?
Spočiatku som začínal ako kondičný cvičenec 
a zameriaval som sa na spevnenie tela, keďže 
som bol chudučký. Časom som si začal vší-
mať ostatných ľudí v posilňovni najmä tých, 
čo dvíhali väčšie váhy. Ako som ich potajme 
obdivoval si ma všimol tréner a spýtal sa ma, 
či by som to chcel ísť skúsiť aj ja súťažne. Ne-
videl som žiadny problém, tak som odpove-
dal prečo nie a tak sa to tiahne so mnou až 
doteraz.

Čo ťa baví na silovom trojboji?
Po prvej súťaži som nebol úplne spokojný 
a povedal som si, že to dokážem aj lepšie. Ba-
ví ma stále napredovať a sledovať ako postup-
ne vďaka tréningom rastie sila. Taktiež stále 
ladím techniky, stále treba na sebe pracovať. 
Tento šport si získal moje srdce. Do života mi 
dal obrovskú disciplínu, motivuje ma praco-
vať na sebe nie len v športe ale aj v súkrom-
nom živote. Naučil som sa trpezlivosti, šport 
je beh na dlhé trate. Výsledky neprídu hneď, 
treba trpezlivosť, ale ten pocit po úspešnom 
zvládnutí stanovených cieľov je na nezapla-
tenie.

Aký máš vzťah k mestu Modra?
Som Modran, od malička bývam v Modre. 
Začal som tu chodiť do materskej školy a po-
kračoval cez ZŠ až na Gymnázium.
Záverom Ti prajeme veľa úspechov v športo-
vom ale i osobnom živote.
 Dominik DUGOVIČ
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Čo je nové v kaštieli na Hornej ulici
Od augusta 2018 sa budova modranského kaštieľa, pre Modru známy aj ako „stará 
vinárka“ postupne rekonštruuje a dostáva nový šat. Hlavnou uskutočnenou vizu-
álnou zmenou bola koncom roka 2019 úplne nová strecha. Po častiach bol vymene-
ný krov, zrealizovaná hydroizolácia a nové latovanie. Následne bola položená nová 
strešná krytina. Na prelome rokov pribudla na lešení na vstupnom krídle vizuali-
zácia zrekonštruovaného kaštieľa.

Za múrmi však panuje aj v týchto dňoch čulý 
pracovný ruch. V interiéroch sa realizuje no-
vá elektroinštalácia, nové omietky, podlahy, 
postupne sa osádzajú nové okná. Pripravu-
jú sa nové rozvody na vykurovanie, rozvody 
pre sociálne zariadenia. Drevené interiérové 
prvky (dvere, zárubne, schodisko) postupne 
prechádzajú odborným reštaurovaním. Ke-
ďže bol kaštieľ od roku 1963 vyhlásený za 
Národnú kultúrnu pamiatku, všetky zásahy 
je potrebné konzultovať so zástupcami Kraj-
ského pamiatkového úradu. Ten musel od-

súhlasiť napríklad aj profiláciu okien, dverí, 
farebnosť fasády či okien.
V exteriéri prebehlo nové zameranie po-
zemku a aktuálne sa buduje nové oplotenie 
pozemku, resp. záhrady. Asanovaná bola aj 
časť múru pri hlavnej ceste, ktorej hrozilo 
zrútenie na chodník a nový múr je aktuálne 
vo výstavbe. V záhrade prebehol schválený 
výrub drevín, ktorému predchádzala dôklad-
ná inventarizácia.
Zároveň v rámci projektu prebieha digita-
lizácia rôznych zbierok. Aktuálne sa poda-

rilo zdigitalizovať historické kroje z Vinič-
ného, unikátna zbierka vývrtiek na víno od 
modranského vinára pána Rarigu, rôzne vi-
nohradnícke a vinárske náradia, keramika 
a mnoho ďalšieho.
Po ukončení rekonštrukcie sa z kaštieľa 
stane moderné kultúrno-kreatívne centrum 
malokarpatského regiónu s digitálno-doku-
mentačným centrom, študovňou, vinotékou 
a modernými priestormi pre organizovanie 
rôznych podujatí a výstav. Rekonštrukcia 
sa realizuje v rámci projektu heritage SK-
-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostried-
kov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Programu spolupráce interreg V-A 
Slovenská republika – Rakúsko.
 Roman ZATLUKAL, MOS Modra

Seniori nezaháľali
Modranskí seniori z Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Mod-
re sa okrem športovej činnosti 
venujú aj zveľaďovaniu okolia 
nového petangového ihriska. 
Za pomoci Mateja Kratochvílu 
z Mestského úradu Modra pred 
časom zakúpili ovocné stromy 
a kríčky. Ešte v predjarnom ob-
dobí ich po príprave pôdy se-
niori zasadili. Podľa slov Vin-
cenca Mráza z JDS Modra ide 
o štyridsaťpäť drevín rôzne-
ho druhu ako napríklad jabloň, 
hruška, slivka, červené a čierne 
ríbezle, josta, drienka, moruša, 
citrónová dula, biely aj červe-

ný egreš, rakytník rešetliakový, 
ruža vráskavá a vinohradnícke 
broskyne. „Všetky výpestky sa 
nám dobre ujali a už toto leto 
veru bude čo ochutnať pri na-
šej, dúfajme, športovej činnos-
ti po skončení tejto nepríjemnej 
pandémie. Všetci sa držte, aby 
ste mohli s vervou pokračovať 
v obľúbenej činnosti. My bude-
me pokračovať ešte v príprave 
prístrešku pre rozhodcu a osa-
dzovaní bezpečnostných zá-
bradlí“, hovorí V. Mráz. Nuž 
a seniori aj touto cestou vyzý-
vajú svojich priaznivcov, ktorí 
by im mohli pomôcť s finanč-

nou injekciou na nákup farieb, 
spojovacích prvkov, obloženia 
prístrešku a podobne. už teraz 
sa všetci tešíme spoločne s na-

šimi seniormi na spoločnú hru 
a chvíle strávené na novom pe-
tangovom štadióniku.

(red, vm) 
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Ženský volejbal v Modre - história a súčasnosť 
Ako sa udomácňoval volejbal vo svete, neobišiel ani Modru. Jeho 
ženské korene siahajú do roku 1959. Vtedy na modranské gymná-
zium prišiel učiť mladý telocvikár Štefan Durbák. Jeho príchodom 
a založením volejbalového krúžku sa začína písať história tohto 
športu (foto č. 1). Dievčatá sa zúčastňovali školských súťaží. 

Tu vyrástla aj najlepšia volejba-
listka všetkých čias v SR hilda 
Mazúrová Pisarčíková, hrajúca 
za ČSSR na dvoch olympijských 
hrách, v Mexiku (1968) a v Mní-
chove (1972). Je členkou siene 
slávy SVf v SR. V jej krokoch 

pokračovali aj dve sestry, Eva 
a Majka, ktoré obliekali dres ex-
traligových družstiev, Eva v Čh 
Bratislava, Majka v Slávii Nitra. 
V roku 1963 sa družstvo doras-
teniek prihlásilo do krajskej sú-
ťaže ako TJ Slovan Modra a pod 
touto hlavičkou pôsobí až pod-
nes. V družstve pôsobili už aj 
najlepšie hráčky z Pedagogickej 
školy v Modre. Nielenže sa sta-
li majsterkami Slovenska v roku 
1967 a 68, ale na dorasteneckých 
majstrovstvách ČSSR skončili 
v Kladne na 3. a v Ostrave na 2. 
mieste. O tento úspech sa zaslúžili 
hráčky: E. Pisarčíková-kapitánka 
družstva, hrnčírová, Zacharová, 
Porubanová, Jánska, Pisarčíková 
Mária, Korienková, holá, Šrá-
mová, Oravcová, Viciánová. Ako 
tieto hráčky odchádzali zo ško-
ly, káder sa zužoval, až nakoniec 
v roku 1972 ako družstvo v or-
ganizovaných súťažiach zaniklo, 
nie však úplne. Volejbal sa hral 
na modranských školách naďalej. 
Keď nastúpila v roku 1976 na pe-
dagogickú školu profesorka Eva 
holecová, založila krúžok volej-
balistiek s pravidelným tréningo-
vým procesom. Cieľom bolo ob-
stáť na súťažiach poriadaných MŠ 

SR, najmä na celoslovenských pe-
dagogických hrách. Niekoľkokrát 
vyhrali a nikdy neskončili horšie 
ako na 3. mieste. 
Po dlhých rokoch mlčania sa žen-
ský volejbal opäť objavil v Modre 
v r. 1986 zásluhou Dušana hanu-

lu, v tom čase predsedu TJ Slovan 
Modra. Ten oslovil manželov ho-
lecových, aby spoločným úsilím 
obnovili činnosť volejbalového 
oddielu žien. Eva, rodáčka z Mod-
ry bola akademickou reprezen-
tantkou ČSSR - Moskva 1973, ex-
traligovou hráčkou. V Slávii uK 
a neskôr v Čh Bratislava a na po-
ste nahrávačky patrila k najlepším 
v ČSSR. Manžel Ľudovít pôsobil 
ako tréner žiakov Čh Bratislava, 
tréner dorasteniek družstva Tatran 
Devín BA, hrajúceho v celoslo-
venskej dorasteneckej lige v SR, 
ako asistent družstva žien Slávia 
STu v BA. Veľkou výhodou bolo, 
že Eva pôsobila ako profesorka na 

pedagogickej škole. Do pedago-
gickej školy chodilo veľa dievčat 
z vidieka, ktoré hrali volejbal ak-
tívne, ako i dievčatá z Modry, kto-
ré vyrastali na ZŠ Vajanského, pod 
vedením učiteľa Marečka, prof. 
Jurkáčka a učiteľa Noska. Výraz-
nou posilou boli i dievčatá z gym-
názia, ktoré dlhé roky úspešne 
viedla prof. Janotková. Postupne 
sa vykryštalizoval káder, ktorý sa 
súťažne prihlásil najskôr do kraj-
skej súťaže dorasteniek. Tú po 
roku vyhralo a cez celosloven-
skú kvalifikáciu sa družstvo stalo 
účastníkom celoslovenskej súťa-
že. V družstve hrali výborné hráč-
ky, mnohé z nich sa stali hráčkami 
extraligových družstiev v SR ako: 
Pešková, Nemčovičová, hliníko-
vá, Šimonovičová, Ryšavá, Strie-
žencová, Gašparíková. Okrem TJ 
nám dlhé roky pomáhalo vedenie 
a riaditeľstvo pedagogickej školy, 
ktoré akceptovalo naše požiadav-
ky a vychádzalo nám v ústrety. 
ich študentky vzorne reprezento-
vali školu v školských súťažiach. 
Nadviazala sa súčinnosť so ZŠ 
Vajanského, s gymnáziom v Mod-
re, volejbalovým oddielom v Se-
nici. Vybudovali sme aj výbor od-
dielu a jeho predsedom sa stal Ľ. 
holec, ktorý v tejto funkcii pôso-
bí dodnes. Spolu so zanietenými 
funkcionármi ako B. Durbák, Va-
ňatka, holubčík, Benčurík sa sna-
žili vytvoriť čo najlepšie existenč-
né podmienky pre oddiel.
Nežná revolúcia a neskôr samo-
statnosť Slovenska priniesli zme-
ny aj v telovýchovnom hnutí. Ko-
merčnosť v športe, ale postupne 
i nezáujem detí o šport, zasiahli 
aj volejbal dorasteniek. Postupne 
sa znížil príliv hráčok a pre nedo-

statok členiek družstvo zaniklo. 
V roku 1988 sa začali v telocvič-
ni pedagogickej školy stretávať 
ženy, ktoré mali záujem zahrať si 
volejbal. Boli to výborné hráčky, 
ktoré prestali hrať súťažne, ale aj 
také, ktoré hrali volejbal pre ra-
dosť, pohyb, relax a túžili aj po 
kolektíve. Dušou bola prof. ho-
lecová, ktorá pritiahla k družstvu 
opäť prof. Durbáka, ktorý sa stal 
ich trénerom a ona jeho hrajúcou 
asistentkou. K nim sa pridružili 
i dorastenky, ktoré súťažne pre-
stali hrať. Vzniklo družstvo žien, 
ktoré sa prihlásilo do oblastnej 
súťaže naďalej pod hlavičkou TJ 
Slovan Modra, ktorého názov ne-
sie i súčasné družstvo žien. Boli to 
hráčky: Durbáková, Nosková J., 
urlandová, Jačianska, Nemcová, 
Muchová, Juričková, Džubinová, 
urlichová, Šimonovičová, Ben-
ková, Silná, Bíliková, fialová, 
hajdušková, Vojtašová, Kotás-
ková. Družstvo postupne hralo 2. 
ligu, dlhé roky 1. ligu, ktorú nie-
koľkokrát vyhralo. Do kvalifikácii 
o extraligu nenastúpilo. Dôvodom 
bol nedostatok financií a sponzo-
ra sa nepodarilo nájsť. Družstvo 
vďaka súdržnosti neupadlo do 
zabudnutia. Bola a je to i záslu-
hou vedenia mesta, ktoré v rámci 
svojich finančných možností pri-
spieva na jeho činnosť každoroč-
ne. V súčasnom družstve je jeho 
dušou trénerka a hrajúca kapitán-
ka (na foto č. 2) Soňa Čistá rod. 
hajdušková a hráčky: Verecká, 
Janošťáková, Mackovčiaková, 
Nemečkayová, i. Mačovská, Liš-
ková, Poljaková, Ňukovičová, Z. 
Mačovská, felingerová. Družstvo 
hrá bratislavskú volejbalovú ligu 
a vedie si veľmi dobre. 
financie, ktoré družstvo dnes od 
mesta dostáva pohltí prenájom te-
locvične na pedagogickej škole. 
Čo je však podstatné? Skutočnosť, 
že družstvo hrá súťažne, reprezen-
tuje Modru a volejbal je tak sú-
časťou športovej rodiny v meste. 
Záverom by som sa chcel poďa-
kovať všetkým, ktorí sa zaslúžili 
a zasluhujú, že volejbal v Modre 
vznikol, existoval, existuje a ve-
rím, že existovať bude. A ešte raz 
im všetkým zo srdca ďakujem. 
Ľudovít HOLEC, predseda Vo-
lejbalov. odd. TJ Slovan Modra fO
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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

Predávate 
nehnuteľnosť?
Nájdeme vám kupcu!

byty
pozemky
rodinné domy

Peter Bilský
realitný maklér

0907 896 619
p.bilsky@directreal.sk

Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       
      0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária

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

Internet

od4€
mesačne

Internet +TV

od6€mesačne

s archívom

WIFI ROUTER ZADARMO INŠTALÁCIA OD 0€

Kvalitný DOMÁCI INTERNET 
Digitálna HD TELEVÍZA

Stabilný INTERNET 
až do 30Mb/s
Rýchly servis a dohľadová
služba
Až do 109 TV staníc
aj v HD kvalite + TV archív
Najmodernejšie technológie
a zariadenia

objavte svet bez obmedzení...

ZAŽITE NOVÝ SVET DIGITÁLNEJZÁBAVY
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KC Modra v čase pandémie
Oblasť kultúry súčasná situácia s pandémiou Covid-19 za-
siahla veľmi výrazne. Zo dňa na deň sme prišli o možnosť 
premietať pre vás filmy, pripravovať zaujímavé podujatia, 
koncerty či divadelné predstavenia.

Ani sme nestihli otvoriť našu 
novo-zrekonštruovanú knižni-
cu, z ktorej máme veľkú radosť. 
Žijeme neisté a pohnuté časy 
a svet sa zmenil. Musíme na to 
reagovať aj my. Nerezignujeme 
a hľadáme spôsoby ako sa vám 

opäť prihovoriť, či poskytnúť 
naše služby možno v iných for-
mách, či na iných platformách 
ako ste boli doteraz zvyknutí. 
Všetko konzultujeme s Úradom 
verejného zdravotníctva SR a o 
všetkom vás budeme včas infor-

movať. KC Modra, Kino Mier 
ako aj Mestská knižnica sú až do 
odvolania pre verejnosť zatvore-
né. Aj na mesiac máj sme museli 
zrušiť všetky plánované poduja-
tia (Noc literatúry, Modranský 
piknik, Kráľovské hodovanie 
a ďalšie) Pracujeme vo veľmi 
obmedzenom režime a čas ne-
vyhnutný na prekonanie krízy 
venujeme veľkému upratovaniu 
a prácam, na ktoré počas bežnej 

prevádzky nebol čas. Zostávame 
optimisti a veríme, že čoskoro 
budeme môcť pre vás pripraviť 
vynikajúce podujatia, ktoré si 
spoločne užijeme. už teraz sa 
na to veľmi tešíme. Aj v časoch 
pandémie je umenie nesmierne 
dôležité. Skúsme si predstaviť, 
že by sme v týchto zložitých ča-
soch boli bez kníh, bez hudby či 
bez dobrého filmu. Ďakujeme, 
že nás podporujete a želáme ve-
ľa zdravia a pevné nervy.

Ján SKLENÁR, 
za tím KC Modra

Elektronizácia je prioritou knižnice
Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu sme pozastavili po-
skytovanie všetkých služieb mestskej knižnice. Keďže sa vám 
v čase karanténnych opatrení nemôžeme venovať, našou pri-
oritou sa stala kompletná elektronizácia knižničného fondu. 
Po znovuotvorení by sme vám chceli sprístupniť kompletný 
on-line knižničný katalóg.

Potrebujeme zelektronizovať 
časť fondu, predovšetkým od-
bornú literatúru, v počte šesť 
tisíc kníh. Tento čas karanté-
ny nám poskytol priestor na 
skompletizovanie celého on-li-
ne katalógu. Elektronizáciou sa 
ale práca knihovníčky nekončí. 

V dnešnej dobe sa snažíme pre 
vás knihy hygienicky ošetriť, 
dočistiť, dať im nový prebal 
a tiež nové jednotné značenie.
Keďže nám píšete, telefonu-
jete a zaujímate sa o poskyto-
vanie služieb knižnice, radi by 
sme vás informovali, že mo-

mentálne nie je možné knihy 
nielen vypožičať, ale ani vrá-
tiť späť do knižnice. Taktiež 
neposkytujeme reprografické 
služby. V prípade, že máte vy-
požičané knihy z knižnice do-
ma, výpožičná lehota všetkých 
je automaticky predĺžená do 
odvolania. Budeme sledovať 
všetky karanténne opatrenia 
a v zmysle usmernení krízové-
ho štábu vás budeme informo-
vať o možnostiach poskytova-
nia aspoň časti našich služieb. 
Všetky informácie budeme 

zverejňovať na webovej strán-
ke Kultúrneho centra Modra 
(KC) www.kcmodra.sk a na 
sociálnych sieťach. Ďakujeme.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

Sledujte 
kino naživo

Kino Mier Modra sa zapojilo do 
projektu online sledovania - stre-
amovania koncertov, prednášok, 
talkshow, ale samozrejme aj fil-
mov #kulturazije. fungovať to 
bude nasledovne. Na našej stránke 
www.kinomodra.sk bude uvedená 
ponuka predstavení, kde si bude-
te môcť zakúpiť jedinečnú vstu-
penku. Do mailu vám prídu všet-
ky potrebné podrobné informácie, 
ako vstupenku použiť. Bude mož-
né použiť ju len raz na konkrétne 
predstavenie. Môžete takto pod-
poriť naše kino. Za projektom 
#kulturazije stoja kiná, kultúrne 
centrá, distribútori a programá-
torská spoločnosť, ktorá dodáva 
software pre kiná a kultúrne cen-
trá. Roman ZATLUKAL

Knižný domček kto v tebe číta?
V spoluprá-
ci s Mest-
skou knižni-
cou v Modre 
sme pre vás 

pripravili knižný domček so za-
ujímavými knihami ktoré sme 
postupne vyradili z knižničné-
ho fondu, alebo sa u nás v kniž-
nici nachádzajú duplicitne. Ak 
vás niektorá z kníh zaujme, bu-
deme veľmi radi ak vám v čase 
pandémie spríjemní čas pripad-
ne doplní vašu domácu knižnicu. 
Domček nájdete na Sokolskej 
ulici 8 a umiestnený je pri boč-
nom vchode do KC Modra. Pra-
videlne ho budeme pre vás do-
pĺňať. Prajeme nerušené čítanie.
 (red)


