
Modra sa pomaly prebúdza
Ubehli takmer dva mesiace čo sa Slovensko dostalo do núdzo-
vého stavu. Ten vyhlásila vláda s ohľadom na predchádzanie 
šírenia nového koronavírusu, ktorý sa postupne rozšíril do mno-
hých krajín sveta. Nákaza neobišla ani naše mesto, i keď na-
šťastie vo veľmi nízkom počte, ktorý vieme zrátať na prstoch 
jednej ruky. Covid-19 si vyberá svoju daň aj v podobe ekono-
mických strát mnohých podnikateľov. Život sa však postupne 
vracia do normálu, i keď ako sa zvykne čoraz častejšie hovoriť, 
nikdy už nebude taký ako bol pred „koronou“. Modra sa poma-
ličky, ale isto prebúdza. V uliciach už vidno ľudí, kaviarne a nie-
ktoré obchody sa za dodržiavania opatrení tešia zákazníkom.

Vyhlásením núdzového alebo 
ak chcete vojnového stavu sa 
postupne zo dňa na deň zasta-
vil život. Zo všetkých strán bo-
li občania vyzývaní, aby „zosta-
li doma“. Dôraz sa kládol najmä 
na zdravie a životy seniorov, lebo 
sa ukázalo, že sú najviac ohroze-
nou skupinou obyvateľstva. Aj 
mesto Modra prijalo okamžité 
opatrenia, ktoré viedli k ochra-
ne našich najstarších a k pomoci, 
ktorou im bolo preukázané, že sú 
pre nás dôležití. Život sa zasta-
vil v celej krajine, zastavil sa aj 
u nás v Modre. Zatvorili sa dve-
re mnohých inštitúcií, prípadne 
v nich zavládli prísne hygienic-
ké opatrenia. Viaceré obchody 
sa pre nás stali tabu. Zrušili sa 
obľúbené a v mnohom oboha-
cujúce kultúrne podujatia, zhasli 
svetlá v kinách, nesmeli sme ísť 
na spoločné športoviská, stre-
távať sa s priateľmi v reštaurá-
cii a posedieť pri káve. Návšte-
vy potravín, drogérií, pošty, či 
lekárne sme mohli absolvovať 
iba na dobu nevyhnutnú. Uza-
tvorili sa domovy pre seniorov, 
s ohľadom na ochranu ich zdra-
via a životov. Vďaka úprimnému 
záujmu, empatii a prísnemu do-
držiavaniu nariadených opatrení 
zo strany zamestnancov sa nám 
v Modre darí odháňať nákazu. 
Naši starkí sa tešia slnečným jar-
ným dňom. Viacerí seniori v pe-
zinskom domove žiaľ toto šťastie 
nemali. Nákaza si tam vybrala tú 
najkrutejšiu daň a my súcitíme 
s rodinami. 

Ochrany tváre, na základe 
usmernení a nariadení hlavné-
ho hygienika SR, musíme za-
tiaľ nosiť aj naďalej na všetkých 
verejných miestach. Spočiatku 
podaktorí nemali ani potuchy, 
čo je to nemať možnosť slobod-
ne vyjsť von ako chcem, kedy 
chcem, kam chcem a s kým. Tí 
najstarší určite niečo podobné 

vo svojich skúšaných životoch 
už zažili. Mladšia generácia nie. 
Preto pre niekoho boli zavede-
né novinky akceptovateľné, pre 
iných menej. Nutné však boli 
a niektoré aj naďalej zostávajú. 
Situácia s počtom pozitívne tes-
tovaných obyvateľov Slovenska 
sa natoľko zlepšila, že vláda SR 
pristúpila k postupnému uvoľ-
ňovaniu prísnych, no význam-
ných opatrení. 
Verme, že druhá vlna ochorenia 
naše mestečko obíde. Podporme 
jeden druhého, nakupujme do-
ma, jedzme u našich, kúpme si 
kávu alebo zmrzlinu a urobme si 
navzájom pekný deň. Hoc aj ma-
ličkosťami alebo prekvapením. 
Presne také sa podarilo mladému 
slovenskému hudobníkovi, hus-
listovi Filipovi Jančíkovi. Keďže 

kultúra, na akú sme boli doposiaľ 
zvyknutí je pre nás zatiaľ tabu, 
koncertuje so svojim aktuálnym 
projektom priamo pod oknami 
obyvateľov Slovenska na sídlis-
kách. A v jedno korona májové 
popoludnie zavítal aj k nám, na 
sídlisko vo vnútrobloku na Ko-
menského ulici v Modre. Pre-
kvapil, potešil, spríjemnil dni, 
ktoré trávime zväčša v izolácii. 
Filipova interpretácia známych 
skladieb bola príjemným rozptý-
lením. V mene Modranov, ktorí 
toto šťastie nemali, veríme, že 
keď sa toto všetko skončí a život 
bude takmer aký sme žili pred 
pandémiou, zavíta Filip Jančík 
do Modry a vystúpi na veľkom 
koncerte pre nás všetkých. 

Jana KUCHTOVÁ, 
redaktorka 
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Poznáme športovcov mesta Modry za rok 2019
Poznáme výsledky ankety „Športovec mesta Modry za rok 
2019.“ Nominácie boli zasielané do 28. 2. 2020 a na ich zák-
lade hlasovaním členovia Komisie školstva, mládeže a športu 
pri Mestskom zastupiteľstve v Modre určili poradie víťazov 
v jednotlivých kategóriách.

Najlepším športovcom seniorom 
sa stal hádzanár Matúš Jurikovič.
Jeden z najlepších strelcov klu-
bu. Matúš je stabilným členom 
extraligového tímu mužov. Ide 
o skromného a veľmi poctivého 
športovca, s pozitívnym prístu-
pom k tréningovému procesu.
Najlepšia športovkyňa seniorka je 
volejbalistka Katarína Mockov-
čiaková.
Svoju volejbalovú kariéru odštar-
tovala štúdiom na Strednej Peda-
gogickej škole v Modre, kde pod 
vedením Mgr. Evy Holecovej 
úspešne reprezentovala vo volej-
bale školu, ale stala sa súčasťou 
volejbalové tímu TJ Slovan Mod-
ra, ktorý sa niekoľkokrát stal ví-
ťazom 1. aj 2. ligy. Ostala verná 

modranskému volejbalu aj počas 
štúdií v Bratislave. Tento rok je 
to 20 rokov reprezentácie mesta 
Modra vo volejbale.

Najlepším mládežníckym špor-
tovcom sa stali hádzanár Martin 
Hidaši a za futbal Dalibor Mikes.
Martin Hidaši je členom repre-
zentačného tímu kadetov SR. 
V roku 2019 prispel k 4. miestu 
mladších dorastencov v najvyššej 
slovenskej súťaži. Aktívne sa za-
pája aj do činnosti rozhodcov. Od 
januára 2017 je Dalibor Mikes 
hráčom Fc Slovan Modra. Hrá 
na jednom z najdôležitejších po-
stov – brankár. Je jedným zo zá-
kladných pilierov úspešného tímu 
SZV U15. chytanie ho baví, čoho 
dôkazom sú výkony a výsledky 
celého tímu. 

Družstvo starších žiakov (hádza-
ná) a družstvo starších žiakov 
(futbal) sú najlepšími mládežníc-
kymi športovými kolektívmi.
Družstvo starších žiakov hádza-
nárov sa na Majstrovstvách SR 
umiestnilo na 3. mieste. Predtým 
ovládli dlhodobú súťaž Majstrov-
stiev Bratislavského krajského 
zväzu hádzanej. Niektorí z nich 
sú stabilnými členmi slovenskej 
reprezentácie. Väčšia časť muž-
stva starších žiakov futbalistov 
hrá spolu už 6-7 rokov. Na ich hru 
je radosť pozerať. Za tím nastu-
pujú aj mladší žiaci, aby si navy-
kli na veľké ihrisko. V streleckej 
tabuľke sú v prvej päťke až traja 
naši hráči.

Kategóriu najlepší tréner mláde-
že obsadili tréneri Martin Vereš - 
hádzaná a Ján Horáček – futbal.
Martin Vereš patrí medzi mladých 
ambicióznych trénerov. Od za-
čiatku svojho pôsobenia v Modre 
pracuje s mládežou. Jeho rukami 
prešlo niekoľko reprezentantov 
SR. Aj tento rok bojujú dorastenci 
pod jeho vedením o medailu. Do-
končuje si štúdium na trénerskú 
„A“ licenciu. Tréner Ján Horá-

ček je dlhodobo spätý s klubom. 
Odmala hral futbal za Modru. Po-
sledné roky je asistentom trénera 
tímu starších žiakov U15 a súčas-
ne je jediným trénerom v klube, 
ktorý sa špeciálne venuje branká-
rom. Aj pri svojom vyššom ve-
ku bol počas jesene 2019 aktív-
nou súčasťou A - tímu Fc Slovan 
Modra.

Najlepšími Modranmi pôsobiaci 
mimo Modry sú futbalistka Kris-
tína Kollárová a silový trojbojár 
Kristián Filip Jakubec.
Odchovankyňa modranského fut-
balu už v mladom veku ukazova-
la, že v tomto športe bude doma. 
Vždy bola o krok aj pred chlap-
cami, s ktorými hrávala v jednej 
kategórii. V roku 2014 zaujala 
svojou hrou ŠK Slovan Bratisla-
va, kde hrá doteraz. Má za sebou 
štarty v slovenskej reprezentácii 
U15- 2 zápasy a 1 gól, U17-6 zá-
pasov a U19- 6 zápasov a 2góly. 
Keďže v Modre nie sú odborné 
ani technické podmienky na vy-
konávanie silového trojboja, mla-
dý Kristián zavítal pred 6 rokmi 
do Častej, kde sídli najúspešnej-
ší klub v silovom trojboji na Slo-
vensku a pod vedením skúseného 
odborníka Pavla Kovalčíka začal 
3x do týždňa trénovať. Tento rok 
ho čaká prechod medzi juniorov, 
takže musí absolvovať veľmi ťaž-
kú a tvrdú prípravu.
Jednou z najočakávanejších bola 
opäť 7. kategória Najpopulárnej-
ší športovec mesta Modry za rok 
2019. Hlasovala verejnosť pros-
tredníctvom web stránky mesta 
Modry www.modra.sk. Za platné 
hlasy sa považovali všetky hla-
sy poslané v hlasovacom obdo-
bí zverejnenom prostredníctvom 
web stránky mesta Modry a reš-
pektujúce pravidlá hlasovania, 
ktoré boli zverejnené vo výzve.

Poradie po spočítaní všetkých 
platných hlasov: 
1. miesto Kristína Kollárová (fut-
bal), 2. miesto Kristián Filip Ja-
kubec (silový trojboj), 3. miesto 
Martin Hidaši (hádzaná).

Komisia školstva, mládeže 
a športu navrhla pridať kategóriu 
Ocenenie za aktivitu v športovej 

oblasti a v rámci nej navrhla oce-
niť Oľgu Falátovú a pána Mila-
na Kľúčika z Jednoty dôchodcov 
Slovenska. 
Pán Kľúčik od roku 2008 pravi-
delne a úspešne reprezentoval 
JDS Modra a mesto Modra na 
športových súťažiach, ktoré or-
ganizovali Okresná organizácia 
JDS, Krajská organizácia i Ústre-
die JDS. Patrí medzi úspešných 
zberateľov popredných umiest-
není vo svojej vekovej kategó-
rii v disciplínach chôdza, beh, 
vrh guľou, hod granátom na cieľ 
a streľba zo vzduchovky. Pani 
Falátová od roku 2008 rovnako 
reprezentovala našu JDS na vý-
znamných športových poduja-
tiach. Jej úspešnou disciplínou 
bola streľba zo vzduchovky, hod 
granátom na cieľ a hod kriketo-
vou loptičkou do diaľky.

Komisia školstva, mládeže a špor-
tu navrhla oceniť za celoživotný 
prínos k rozvoju a podpore športu 
v meste Modra Róberta Kočího.
Pán Kočí sa narodil v 1947 
v Modre. Od detstva hrával fut-
bal, už za žiakov. Študentské ro-
ky hrával za Trenčín. Na vojnu 
narukoval do Trnavy, kde od roku 
1966 hrával za slávny Spartak Tr-
nava. Keď sa oženil, býval v No-
vom Meste nad Váhom, kde hrá-
val aj futbal. Následne sa v 1974 
roku vrátil s rodinou späť do 
Modry a zakorenil v našom klube 
Slovan Modra. Po skončení hráč-
skej kariéry sa dal na trénerskú 
dráhu v Modre. V mládežníckych 
mužstvách trénoval žiakov v kva-
litnej Krajskej lige. V 1992 - 1995 
trénoval dorast Modry, s ktorým 
postúpil do 3. ligy. V 1995 - 2002 
sa stal trénerom mužov, dnes ho 
stále zaujímajú zápasy modran-
ského Slovana, ale za futbalom 
sa vyberie aj do okolia mesta, kde 
má mnoho priateľov hlavne z fut-
balového prostredia. V okolí je 
staršej generácii, ale asi všetkým, 
známy aj pod futbalovou prezýv-
kou „koleno”. Ďakujeme za je-
ho celoživotný prínos pre futbal 
v Modre. 
Vzhľadom na momentálnu situ-
áciu budeme o galavečere odo-
vzdávania ocenení informovať. 

(red)

Sledujte 
overené 

informácie
Naďalej sledujte overené a ak-
tuálne informácie a to na strán-
ke www.korona.gov.sk. Overe-
né fakty o stave, prevencii a boji 
s koronavírusom na Slovensku 
monitoruje Národné centrum 
zdravotníckych informácií v sú-
činnosti s Úradom vlády Sloven-
skej republiky. (red)

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)
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Postupné otváranie úradov pre verejnosť
Mestský úrad v Modre na Dukelskej 38 a Kancelária prvé-
ho kontaktu na Štúrovej 59 upravujú klientske hodiny do 
pôvodného režimu. Obe pracoviská môžete navštíviť v pon-
delok a utorok od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.00, v stredu 
od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00, štvrtok je nestránko-
vým dňom a v piatok sú vám pracovníci k dispozícii od 8.00 
do 11.00 a od 12.00 do 13.00. Každý deň je v čase od 11.00 
do 12.00 obedňajšia prestávka. 

Kancelária prvého kontaktu 
funguje v sprísnenom režime 
a to nasledovne: 
• Podateľňa - využívanie urny 
umiestnenej pred vstupom do 
budovy
• Pokladňa - vybavovanie cez 
okienko vo dvore, v prípa-
de potreby je potrebné použiť 

zvonček na dverách do budovy
• Matrika, osvedčovanie listín 
a evidencia obyvateľstva - vy-
bavovanie na základe telefo-
nickej objednávky na telefón-
nych číslach: 033/6908 315, 
6908 327, 0911 852 144
• Dane a poplatky - vybavo-
vanie cez okienko vo dvore, 

v prípade potreby je potrebné 
použiť zvonček na dverách do 
budovy.
V aktuálnej situácii nie je 
možný vstup do budovy, ma-
ximálne do vstupného vestibu-
lu. Všetky žiadosti obyvateľov 
Kancelária prvého kontak-
tu vybavuje e-mailom alebo 
telefonicky. Potrebné tlači-
vá si môžete stiahnuť na web 
stránke mesta www.modra.sk 
v sekcii Ako vybaviť.
Klientske hodiny stavebného 
úradu sú nasledovné. V pon-
delok je otvorené od 8.00 do 
11.00 a od 12.00 do 16.00. 
V stredu môžete stavebné ve-

ci vybaviť od 8.00 – 11.00 
a 12.00 – 17.00. V utorok, 
štvrtok a v piatok je pre ve-
rejnosť zatvorené. Aj tu majú 
zamestnanci hodinovú obed-
ňajšiu prestávku od 11.00 do 
12.00. 
Osobné konzultácie na mest-
skom aj stavebnom úrade si 
musí verejnosť dohodnúť vo-
pred e-mailom alebo tele-
fonicky. Pri návšteve platia 
preventívne opatrenia a to do-
držiavanie nosenia ochranných 
rúšok osobami pohybujúcimi 
sa v budove mestského úradu 
a použitie dezinfekcie rúk pri 
vstupe do budovy. (red, msú)

Nové nariadenia o názvoch ulíc 
a verejných priestranstiev 
Mestské zastupiteľstvo mesta Modry schválilo na svojom májo-
vom zasadnutí 14. 5. 2020 dve nové všeobecne záväzné nariade-
nia. Jedným je Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o pod-
mienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
Modry a druhé je VZN č. 3/2020 o označovaní ulíc a iných verej-
ných priestranstiev a číslovaní stavieb na území mesta Modry.

Názvy ulíc a verejných 
priestranstiev

Evidenciu určených názvov 
a prípadných zmien názvov ulíc 
a iných verejných priestranstiev 
vedie Mestský úrad v Modre. 
Pri označení slova ulice na za-
čiatku názvu sa píše ulica (ná-
mestie) s veľkým začiatočným 
písmenom, za ním nasleduje 
vlastné meno alebo iné podstat-
né meno v genitíve, napr. Ná-
mestie slobody, Ulica Ľudovíta 
Štúra. Výnimkou sú len predlož-
kové názvy ulíc typu Pri starom 
mlyne a pod. V názvoch ulíc so 
zhodným prívlastkom sa uvádza 
prívlastok pred podstatným me-
nom ulica, napr. Krátka ulica, 
Lipová ulica. Názvy ulíc a ve-
rejných priestranstiev a zmeny 
sa prijímajú schválením VZN. 
Názvy ulíc v nesprávnom gra-
matickom tvare sa opravujú 
v súlade so slovenským pravo-
pisom nasledovne: Čsl. armády 
(pôvodne nesprávne „Čsl. Ar-
mády“), Nám. slobody (pôvod-

ne nesprávne „Nám. Slobody“) 
a Ulica za štadiónom (pôvod-
ne nesprávne „Ulica Za štadió-
nom“). Pri písaní plnej adresy 
sa zvykne používať názov ulice 
v spojení so súpisným číslom lo-
mené orientačným číslom budo-
vy, napr. „Lipová ulica 941/38“. 
Názvy ulíc a verejných priestran-
stiev možno určovať a meniť 

len po dôkladnom prerokovaní 
mestským zastupiteľstvom, aj 
to iba schválením nového VZN 
alebo dodatkom k tomuto VZN. 
Názvy ulíc predkladá mestské-
mu zastupiteľstvu na schválenie 
tzv. Názvoslovná komisia.

Vznikajú nové ulice 
Na základe realizácie novej by-
tovej výstavby v lokalite „Ma-
lé Hliny“ vznikajú aj nové ulice 
a to Tramínová ulica, Muškátová 
ulica, Leánková ulica, Malagová 
ulica, Strapáková ulica. V loka-
lite „Pažite“ vzniká nová Šípko-
vá ulica a v lokalite „Veštíkova 
horáreň“ vzniká nová Veštíkova 
ulica a ulica Pod vinicami bude 
pokračovať v smere do Harmó-
nie.

Tabule 
s orientačnými údajmi

Každú ulicu a iné verejné 
priestranstvo je potrebné ozna-
čiť orientačnou tabuľou rovna-
kého typu v zmysle vyhlášky 
s názvom ulice a iného verejné-
ho priestranstva. Na orientačnej 
tabuli sa používa neskrátený ná-
zov. Označenie ulíc a verejných 
priestranstiev názvami zabezpe-
čuje mesto na vlastné náklady. 
Vlastník umožní montáž orien-

tačnej tabule s označením ná-
zvu ulice na stavbe, ktorú vlast-
ní. Mesto môže označiť ulice 
okrem orientačných tabúľ s ná-
zvami ulíc aj ďalšími orientač-
nými údajmi na samostatných 
informačných tabuliach rovna-
kého typu. Môžu to byť označe-
nia smeru ulice, umiestnenie vý-
znamných inštitúcií, budov a iné 
údaje, ktoré uľahčujú orientáciu 
v meste. 

Súpisné 
a orientačné čísla 

Stavby sa číslujú súpisnými 
a orientačnými číslami. Sú-
pisné číslo sa určuje bytovým 
a nebytovým budovám, ktoré 
sú priestorovo sústredené, za-
strešené, stavebno-technicky 
vhodné, určené na ochranu ľu-
dí, zvierat alebo vecí, prístup-
né z cesty, miestnej komuniká-
cie alebo účelovej komunikácie 
a sú začlenené do územia ob-
ce v súlade s urbanistickými 
a environmentálnymi zásadami 
a požiadavkami vyplývajúcimi 
z územného plánu mesta, zóny 
alebo regiónu. Číslovanie orien-
tačnými číslami je pomocným 
druhom číslovania. Vychádza 
z číslovania budov súpisnými 
číslami a úzko naň nadväzuje 
a je pre každú ulicu samostatné 
a začína číslom 1. 
Plné znenie prijatého VZN náj-
dete na www.modra.sk.
 (red)
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Modra má nový štatút
Štatút mesta je základným normatívno-právnym predpisom 
mesta. Schvaľuje Mestské zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 
písm. k) a § 24 ods.1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. O obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov. Pôvodný štatút 
mesta bo schválený v roku 2002 a trikrát novelizovaný, na-
posledy v roku 2013. Potreba zosúladenia s právnou úpravou 
si vyžiadala vypracovanie nového dokumentu. Ten v prevaž-
nej miere vychádza z pôvodného štatútu mesta. Schválilo ho 
mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 14. mája 2020.

Symboly mesta
Mesto pri výkone samosprávy 
používa symboly mesta, ktorými 
sú erb mesta, zástava mesta a pe-
čať mesta. Všetci používatelia ich 
musia používať dôstojne, nedo-
pustiť ich poškodenie a zamedziť 
ich hanobenie.
Erb mesta Modry tvorí: zlato-čer-
veno štiepený štít, v prvom poli 
zo šikmého trojvršia vyrastajú-
ci vinič s tromi strapcami hroz-
na, všetko zelené, v druhom po-
li tri strieborné brvná. Záväznou 
predlohou erbu je miniatúra z lis-
tiny z roku 1607, ktorou Rudolf 
II. povýšil Modru na slobodné 
kráľovské mesto. Právo použiť 
a používať erb mesta je viazané 
na povolenie primátora. Súhlas 
primátora sa vydáva maximálne 
na dobu 1 roka. Záujemca o po-
užívanie mestského erbu uvedie 
v písomnej žiadosti formu a spô-
sob používania vyobrazenia erbu. 
Žiadosť podávajú všetky subjek-
ty, okrem tých, ktoré sú uvedené 
v ods. 4 tohto ustanovenia. Žia-
dosť musí obsahovať úplný gra-
fický návrh, spôsob použitia erbu, 
obdobie, na ktoré sa žiada vyda-
nie súhlasu. Erb mesta sa použí-
va na pečatidle mesta, insígni-
ách primátora, listinách o udelení 
čestného občianstva mesta, ce-
ny mesta a uznaniach mesta, na 
budovách, kde má sídlo mestský 
úrad, na označenie katastrálne-
ho územia mesta, v rokovacích 
miestnostiach orgánov mesta, na 
rovnošatách zamestnancov mest-
skej polície, na označenie vozi-
diel mestskej polície. Za správ-
ne zaobchádzanie s erbom mesta 
a za jeho ochranu zodpovedá tá 
fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá ho použila alebo použí-
va. Každý je povinný strpieť na 
výzvu odstránenie neoprávnene 
alebo nesprávne použitého erbu 
mesta. 

Vlajku mesta tvoria dva farebné 
pruhy, ktoré sa odvodzujú od fa-
rieb erbu, kde ako prvá je farba 
hlavnej erbovej figúry (zelený vi-
nič a hrozno) a potom farba štíto-
vého poľa zlatá (žltá). Predpísaný 
pomer strán vlajky mesta je v po-
mere 2:3 (šírka k dĺžke). Vlajku 
mesta používa primátor a mest-
ské zastupiteľstvo pri slávnost-
ných a oficiálnych príležitostiach 
mestského, resp. štátneho cha-
rakteru. Výzvu na použitie vlajky 
vydáva primátor. Vlajka mesta sa 
vztyčuje zásadne na vlajkový sto-
žiar alebo žrď tak, aby zelená far-
ba bola umiestnená smerom ho-
re a žltá farba smerom dolu. Na 
znamenie štátneho smútku, alebo 
smútku mesta, sa vlajka spustí na 
pol žrde alebo stožiara. Pri použí-
vaní sa vlajka sa nesmie používať 
poškodená ani zašpinená a ne-
smie sa uväzovať do ružice, vzty-
čuje a sníma sa pomaly a dôstoj-
ne; pri snímaní sa nesmie dotýkať 
zeme, na vlajkovom stožiari ale-
bo žrdi okrem mestskej vlajky 
nesmie byť upevnená žiadna iná 
vlajka. Na vlajke nesmie byť 
žiadny text, vyobrazenie, obraz, 
znak alebo odznak, kytica, smú-
točný závoj a pod. Ak sa pri vý-
zdobe používa štátna vlajka Slo-
venskej republiky a vlajka mesta, 
sú umiestnené v rovnakej výš-
ke vedľa seba, pričom sa vlajka 
mesta z čelného pohľadu umiest-
ňuje vpravo. Pri vlajke Európskej 
únie sa štátna vlajka SR umiest-
ňuje uprostred, vľavo od štát-
nej vlajky z čelného pohľadu sa 
umiestni vlajka Európskej únie 
a vpravo od štátnej vlajky z čel-
ného pohľadu sa umiestni vlajka 
mesta. Pri vodorovnom umiest-
není je zelená farba vždy hore 
a pri zvislom je zelená farba vždy 
vpravo z čelného pohľadu. 
Zástava mesta je utvorená pod-
ľa vlajky mesta, je vždy pevne 

spojená so žrďou alebo priečnym 
rahnom. Zástavu mesta tvoria 
dva farebné pruhy: hore pruh ze-
lenej farby a dole pruh žltej farby. 
Pri jej používaní platia obdobné 
pravidlá ako pri vlajke.
Pečať mesta tvorí erb mesta 
a v kruhopise nápis „Mesto Mod-
ra“, používa sa pri slávnostných 
príležitostiach na pečatenie vý-
znamných listín a dokumentov 
– udelenie čestného občianstva 
a podobne. Pečať mesta uschová-
va primátor.

Orgány mesta, 
kontrolór, mestská 

polícia, komisie 
Mestské zastupiteľstvo mes-
ta Modry a primátor sú orgánmi 
mesta. Zastupiteľstvo môže zria-
diť a zrušiť podľa potreby ďal-
šie stále alebo dočasné výkonné, 
kontrolné a poradné orgány, aký-
mi sú komisie mestského zastupi-
teľstva. Postavenie a pôsobnosť 
hlavného kontrolóra sú uprave-
né v zákone SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov. Hlav-
ný kontrolór plní aj ďalšie úlohy 
vyplývajúce z jeho zákonnej pô-
sobnosti, najmä sleduje účinnosť 
kontrolného systému mesta a na-
vrhuje jeho skvalitnenie, prípad-
ne zefektívnenie, analyzuje vý-
sledky svojej kontrolnej činnosti 
a využíva ich na preventívne úče-
ly (upozornenia, odporúča-
nia, uplatnenia poradného hlasu 
a pod.). Postavenie a pôsobnosť 
mestského úradu sú upravené 
v zákone o obecnom zriadení. 
Vnútorná organizácia mestského 
úradu je ustanovená organizač-
ným poriadkom mestského úra-
du, ktorý vydáva primátor mes-
ta. Základná deľba práce medzi 
útvarmi mestského úradu vyplý-
va z organizačnej štruktúry. Po-
stavenie a pôsobnosť mestskej 
polície upravuje osobitný zákon 
o obecnej polícii a osobitné vše-
obecné záväzné nariadenia mes-
ta o mestskej polícii. Riadiacu 
štruktúru mestskej polície tvo-
ria: náčelník, zástupca náčelníka, 
veliteľ zmeny a veliteľ hliadky. 
Podrobnosti upravuje služobný 
poriadok mestskej polície. Keď 
je nevyhnutné alebo účelné uplat-
niť bezprostredný vplyv vole-
ných zástupcov občanov v plne-
ní výkonnej funkcie samosprávy 

(napr. výberové komisie a pod.) 
alebo v prípadoch odbornej po-
moci, mestské zastupiteľstvo 
a primátor sú oprávnení vytvárať 
z radov poslancov, zamestnancov 
mesta alebo prizvaných odborní-
kov z príslušnej oblasti pracovné 
skupiny. Ich pôsobnosť a zlože-
nie určuje mestské zastupiteľstvo 
alebo primátor. 

Verejné uznania 
a ocenenia

Štatút mesta pojednáva aj o ve-
rejných uznaniach ako čestné ob-
čianstvo mesta, cena mesta, cenu 
primátora a odmeny, ktoré mô-
že udeliť mestské zastupiteľstvo. 
Dôležitou je aj kronika mesta, kto-
rá sa vedie v úradnom jazyku. Zá-
pisy do nej sa vykonávajú v štvrť-
ročných intervaloch. Spracovaním 
zápisov je poverený mestský kro-
nikár, ktorého menuje a odvoláva 
primátor.

Obyvatelia sú 
súčasťou samosprávy

Výkon samosprávy obyvateľ-
mi mesta upravuje § 4 ods., 2 
písm. b) a c) zák. č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (miestne 
referendum a verejné zhromaž-
denie obyvateľov obce). Obyva-
teľ mesta sa zapája do činnosti 
samosprávy prácou v komisiách, 
komunikáciou s poslancami, ako 
aj s orgánmi mesta a účasťou na 
zasadnutiach mestského zastu-
piteľstva. Svoje podnety môže 
adresovať predsedovi komisie, 
poslancovi alebo úradu. Mesto 
uplatňuje nasledovné formy za-
pojenia obyvateľov do činnosti 
samosprávy: participatívne plá-
novanie, participatívne rozpoč-
tovanie, v ktorom o vyčlenenej 
časti financií mesta rozhodujú 
obyvatelia mesta hlasovaním, 
komunitné plánovanie sociál-
nych služieb. Mesto spolupracuje 
s aktívnymi skupinami občanov 
a s občianskymi združeniami, 
ktoré pôsobia na jeho území v zá-
ujme lepšieho uspokojovania po-
trieb obyvateľov a s cieľom na-
plnenia svojich úloh pri výkone 
originálnych pôsobností mestskej 
samosprávy.
Kompletné znenie všetkých bo-
dov novoprijatého Štatútu mesta 
Modry nájdete na www.modra.sk.
 (red)
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Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Využite aj vy možnosť položiť otázky, na ktoré chcete dostať 
odpoveď. Posielajte e-mailom na: zvesti@mediamodra.sk. 
Dnes sa pýtajú pán Ján a pán Marián.

Čo je nové s územným 
plánom mesta? 

Odpovedá vedúca stavebného 
úradu v Modre Bibiána Pirše-
lová.
Skončilo sa prerokovanie Za-
dania nového územného plá-
nu mesta Modry. Pripomienky 
verejnosti, dotknutých orgá-
nov a obcí, ktoré boli vznese-
né v prerokovaní budú vyhod-
notené a následne mesto celú 
dokumentáciu pošle na Okres-
ný úrad Bratislava na vydanie 
stanoviska pred schválením 
Zadania v Mestskom zastu-
piteľstve mesta Modry. Na 
základe schváleného Zada-
nia bude spracovaný koncept 
územného plánu vo varian-
toch, ktoré mesto predstaví 
verejnosti s možnosťou pri-
pomienkovania. Obstaráva-
nie územnoplánovacej doku-
mentácie má prípravnú fázu 
a štyri etapy, celkovo bude 
trvať najmenej 18 mesiacov. 
Ide o komplikovaný proces 
s predpokladaným termínom 
ukončenia v závere roku 2021. 
Konkrétny termín však závisí 
od ukončenia rokovania s ve-
rejnosťou a dohody s dotknu-
tými orgánmi podľa závažnos-
ti pripomienok a postupnosti 
riešenia rozporov.

Ako pristupuje mesto 
k podnetom od 

občanov?
Odpovedá koordinátorka 
a asistentka primátora Eva 
Žofčáková.
Podnety od občanov dostáva 
mestský úrad prevažne elek-
tronicky. Mailovú komuniká-
ciu na info@modra.sk alebo 
primator@modra.sk kancelá-
ria primátora vybavuje prie-
bežne. Správy na oficiálnej 
stránke mesta Modry na Fa-
cebooku a na Instagrame vy-
bavuje referát komunikácie do 
niekoľkých hodín. V závislos-
ti od závažnosti obsahu pod-
netu mesto vybavuje podnety 
buď okamžite alebo ich postu-
puje príslušným referátom na 
vyriešenie. Referáty konajú 
bezodkladne, resp. v záko-
nom stanovenej lehote podľa 
príslušnej legislatívy, ktorá je 
aplikovaná v závislosti od ty-
pu podnetu. 

Predajňa Slovenskej 
ľudovej majoliky 

sa sťahuje? 
Odpovedá riaditeľka SĽM 
Miriam Fuňová.
Slovenská ľudová majoli-
ka funguje v Modre už 137 
rokov, modranská majolika 

a majoliková ornamentika je 
súčasťou Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúr-
neho dedičstva SR, za dlhý 
čas sme zažili rôzne režimy, 
svetové vojny, priaznivé i ne-
priaznivé obdobia. Hneď na 
začiatku sme si povedali prio-
rity a postupy. Prvoradé je pre 
nás zdravie kolegov a zacho-
vanie pracovných miest, via-
cerí naši majstri už majú po-
kročilý vek, prípadne patria 
k ohrozeným skupinám, pre-
to sme im ponúkli možnosť 
okamžite ostať doma. Obidva 
obchody sme dočasne zavreli, 
s veľkou ľútosťou sme zruši-
li plne vypredané plánované 
workshopy, deň otvorených 
dverí počas Veľkej noci a vy-
expedovali sme všetky aj roz-
robené objednávky. Výroba na 
dva týždne utíchla. Tento čas 
nám dal priestor prispôsobiť 
procesy novým podmienkam, 
urobiť hygienické opatrenia 
a postupne začať s výrobou. 
V Slovenskej ľudovej majo-
like máme veľkorysé priesto-
ry, takže išlo len o presun nie-
ktorých pracovísk - napríklad 
maliari sú v dvoch miestnos-
tiach namiesto jednej. Veľmi 
si vážim rozhodnutie vedenia 
firmy, že sa pokúsime situáciu 
finančne udržať, fungujeme 
vďaka dotáciám od majiteľov, 
aktuálne príjmy z predaja ke-
ramiky by nám nepokryli ani 

energie, ani mzdy. Finančne 
je to pre nás veľmi náročné, 
pretože len nedávno sme vy-
platili všetky dlhy predchá-
dzajúcich majiteľov majoliky, 
investovali sme do priestorov 
a zamestnancov, verili sme 
v dobrý rok, ale realita bude 
asi iná.
V súčasnosti sú naše tržby 
približne na menej ako 10 % 
z predpokladaných, ktoré by 
sme mali nebyť covid19. Ma-
jolika má výhodu, že sa ne-
pokazí na sklade. Veľká časť 
našich príjmov je závislá od 
cestovného ruchu, exkurzií 
a workshopov, remeselných 
trhov. Tieto aktivity vypadli, 
každý deň nám kalendár pri-
pomína zrušené podujatia.
Aj preto sme sa rozhodli, že 
predaj z námestia presunieme 
do výrobnej predajne v pod-
niku. Na námestí sme nebo-
li vo vlastných priestoroch 
a v súčasnosti si nemôžeme 
dovoliť mať dve predajne 
v jednom mestečku. Našu ke-
ramiku nájdete na Dolnej uli-
ci, okrem predajne je hneď po 
ruke sklad a zákazníci majú 
možnosť špeciálnej objednáv-
ky na mieru aj s konzultáciou 
s majstrami. Pripravujeme 
sa na to, že v blízkej budúc-
nosti opäť privítame v našich 
priestoroch návštevníkov. 

(red)

Vrátilo sa platené parkovanie
Od pondelka 11. mája zno-
va platíme za parkovanie 
v Modre na Štúrovej ulici. 
Naďalej platia stanovené pra-
vidlá. Pätnásť minút parko-
vania zadarmo cez SMS (je 
potrebné poslať bezodkladne 
správu v tvare MO_A0_EČV 
vozidla na číslo 2200, ktorá 
vám umožní parkovať 15 min. 
zdarma 1 x za deň). ZŤP obča-
nia môžu parkovať všade bez-
platne.

Parkovanie v meste je spoplat-
nené počas pracovných dní 
v PON – PIA od 8.00 do 16.30 
nasledovne:
• 0,30 € za hod. pri platbe 
v hotovosti cez parkomat 
• 0,35 € za hod. pri platbe cez 
aplikáciu ParkDots 
• 0,50 € za hod. pri platbe 
cez SMS správu (vzor 1 hod.: 
MO_A1_EČV / vzor 2 hod.: 
MO_A2_EČV) 
Aplikáciu ParkDots si môže-

te stiahnuť v App Store alebo 
v Google Play. Nájdete tu všet-
ky potrebné informácie o plate-
nom parkovisku, jeho vybavení, 
cenníku a možnostiach úhrad 
parkovného. Vďaka EČV a pla-
tobnej karte bezpečne uloženej 
vo svojom profile uhradíte par-
kovné pohodlne priamo z mo-
bilu. Kontrolu dodržiavania 
pravidiel parkovania vykoná-
va Mestská polícia Modra (159 
alebo 0911 436 752).

Informácie o parkovaní a vy-
dávanie Rezidentských par-
kovacích kariet poskytuje 
správca v pracovných dňoch 
od 8.00 – 15.30 v sídle spo-
ločnosti na Šúrskej ul. č. 5 
v Modre alebo na tel. čísle: 
033 647 51 69. Žiadosť o vy-
danie rezidentskej parkovacej 
karty, kompletný cenník, pre-
vádzkový poriadok a ostatné 
informácie nájdete na stránke 
správcu www.sluzbymodra.
sk.
 (red)
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Oznam 
pacientom 

MUDr. Marek Kučera - Ambu-
lancia všeobecného lekára pre 
dospelých v Modre na Štefáni-
kovej ulici oznamuje, že prijme 
do zdravotnej starostlivosti pa-
cientov MUDr. Ivany Koníko-
vej, ktorá končí poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti k 31. 
5. 2020. Prestup k novému vše-
obecnému lekárovi je možný na 
základe slobodnej vôle a to po 
predchádzajúcom písomnom 
odstúpení od pôvodného posky-
tovateľa a podpísaním dohody 
s novým poskytovateľom. Uza-
tvorenie dohody môže pacient 
uskutočniť osobne v ambulan-
cii MUDr. Kučeru alebo poštou 
podľa inštrukcií, ktoré sú uvede-
né na webovej stránke www.vi-
tacare.sk. (red)

K Harmónii
Rozhodla som sa, že zareagujem na článok pána Františka Ma-
cha ,,V Harmónii ľudia hľadajú zdravie“, ktorý som si prečí-
tala v predošlom vydaní Modranských zvestí. Ako obyvateľka 
Harmónie pozorujem posledných 15 rokov postupnú devastáciu 
tohto krásneho letoviska. Harmónia sa stala populárnou desti-
náciou pre ľudí z okolia aj z Bratislavy. Musím však vysloviť 
názor, že tento záujem má aj veľa negatívnych stránok.

Pánsky chodník už nie je chod-
ník, ale je to cesta, po ktorej 
denne prejde niekoľko desiatok 
áut vrátane ťažkých náklad-
ných. V dôsledku toho je po-
vrch cesty rozbitý a zdevas-
tovaný a keď náhodou zaprší, 
vytvorí sa blato až po členky. 
Kontajnery na odpad v Harmó-

nii sú v katastrofálnom stave. 
Stačí spomenúť napríklad tie 
pri DSS Merema, aj tie oproti 
prvej vile Harmónia za Bowlin-
gom smerom na Badogy na ľa-
vej strane alebo za zákrutou 
smerom na Kráľovú (za Hote-
lom pod lipou). Ľudia na tieto 
miesta vynášajú staré váľandy, 

matrace, pneumatiky, atď. Dar-
mo sme vešali oznamy o verej-
nom zbernom dvore, kde sa dá 
odpad odložiť. Má mesto Mod-
ra vôbec v pláne urobiť opatre-
nia, aby sa tomuto zabránilo, 
napr. fotopasce, kamery?
Tak isto počas prechádzky po 
Harmónii nemožno si nevšim-
núť počet novostavieb. Každá 
je iná: bungalovy, vysoké ,,pa-
neláky”, drevené zruby, marin-
gotky, paláce, moderné kocky 
a mnoho ďalších. Pýtam sa pre-
to, má úrad mesta Modry pre-
hľad o všetkých stavbách a be-
rie aj ohľad na estetickú stránku 
a charakter letoviska, aby bu-
dovy celkovo zapadali do to-
ho konceptu? V neposlednom 

rade sme radi, že reštaurácia 
Bowling ponúka príjemné po-
sedenie v lete na terase, škoda 
však, že počet záujemcov často 
prekračuje kapacitu parkovis-
ka. Autá stoja popri ceste a tak 
chodci, aby mohli prejsť, musia 
kráčať uprostred cesty. Ako sa 
toto bude riešiť? 
Myslím, že sa treba sústrediť 
na súčasný stav Harmónie, na 
množstvo problémov, ktoré vid-
no na prvý pohľad aj počas ne-
deľnej prechádzky, na vyrúbané 
stromy, ktoré pribúdajú spolu 
s novostavbami, na šoférov, kto-
rí jazdia rýchlo po lesných ces-
tách a nerešpektujú chodcov.

Anna MALINOWSKA, 
Harmónia

Mestský úrad odpovedá na otázky 
z článku Anny Malinowskej
Mesto Modra prijalo niekoľko opatrení v snahe vyriešiť dlhodo-
bý problém s preplnenými kontajnermi v Harmónii: zvýšilo počet 
kontajnerov na stojiskách, pravidelne čistí okolie stojísk, zaviedlo 
adresný zvoz komunálnych odpadov a zväčšilo kapacitu zberného 
dvora, aby tu mohli chatári ukladať odpad aj v sobotu. V pláne 
je inštalácia niekoľkých kamier, ktoré budú monitorovať vybra-
né stojiská. Udržanie poriadku v Harmónii je pre mesto finančne 
náročné a z veľkej časti závisí od mentality a kultúry samotných 
obyvateľov tejto miestnej časti, resp. chatárov a obyvateľov blíz-
kych dedín, z ktorých tu zvyknú voziť odpad. 

Zvažujeme vymedzenie úseku na 
parkovanie pri reštaurácii Bowling 
dopravným značením.
Pri povolení stavby musí stavebný 
úrad postupovať v súlade so sta-
vebným zákonom a platnou územ-
noplánovacou dokumentáciou. 
V lokalite Harmónia je výstavba 
regulovaná koeficientom zastava-

nia, zelene a maximálnym počtom 
podlaží. Pracovníci mestského 
úradu začali kontrolovať nelegál-
ne stavby na svojom území aj neo-
právnených užívateľov mestských 
pozemkov. Mestský úrad zároveň 
postupne preverí súlad údajov, 
ktoré majú vlastníci nehnuteľ-
ností uvedené v daňových pri-

znaniach so skutočným stavom 
nehnuteľností na území mesta. 
Referát životného prostredia na 
MsÚ v Modre aktuálne vedie šesť 
štátnych dohľadov vo veci poru-
šovania zákona o ochrane prírody 
a krajiny a ďalšie rieši kriminálna 
polícia. Niektoré prípady boli od-
stúpené na Okresný úrad Pezinok, 
ktorý je kompetentný ukladať po-
kuty za priestupky a správne de-
likty. Vyzývame obyvateľov, aby 
volali mestskú či štátnu políciu, 
prípadne dali podnet na Inšpekciu 
životného prostredia hneď, ako sa 
stanú svedkami činnosti, ktorá je 
v rozpore so zákonom.
 Kristína ČECHOVÁ, 

Bibiána PIRŠELOVÁ, 
Zuzana TICHÁ, MsÚ Modra 
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Podmienky prideľovania nájomných bytov 
Mesto Modra vedie presnú evidenciu žiadateľov o prenájom 
nájomných bytov na Trnavskej ulici v Modre, postavených 
s podporou štátu. Účelom nového nariadenia je prijať také 
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude reflektovať zákon-
né požiadavky, ktoré sa od prijatia doposiaľ platného VZN č. 
3/2002 v danej oblasti zmenili a najmä spresniť podmienky 
prideľovania a užívania mestských nájomných bytov. 

Modranskí poslanci preto 
na zasadnutí 14. mája 2020 
schválili nové znenie VZN 
a to pod č. 2/2020. Podľa neho 
môže byť žiadateľom o pride-
lenie nájomného bytu fyzic-
ká osoba, ktorá dovŕšila 18 
rokov veku alebo nadobudla 
spôsobilosť na právne úkony 
pred dovŕšením 18 roku ve-
ku uzatvorením manželstva 
v zmysle osobitných právnych 
predpisov. V čase podávania 
žiadosti musí mať žiadateľ 
uhradené záväzky voči mestu, 
vrátane všetkých osôb, ktoré 
žijú v spoločnej domácnosti 
so žiadateľom a žiadateľ ani 
osoby s ním žijúce v spoločnej 
domácnosti nie sú nájomcom, 
vlastníkom alebo podielovým 
spoluvlastníkom akéhokoľvek 
bytu alebo rodinného domu. 

Žiadosti 
o nájomný byt

Záujemca môže podať len jed-
nu žiadosť. Ak bude obsahovať 
všetky predpísané náležitosti 
(pozri najmä § 2 tohto VZN), 
bude zaradená do poradovníka, 
ktorý je zostavený zo všetkých 

platných žiadostí a zoradený 
podľa dátumu ich doručenia 
s uvedením mena a priezvis-
ka žiadateľa. Ak žiadosť neob-
sahuje predpísané náležitosti, 
bude žiadateľ do 30 kalendár-
nych dní od doručenia žiadosti 
písomne vyzvaný na doplnenie 
alebo opravu.
Pri posudzovaní žiadosti sa 
prihliada najmä na termín do-
ručenia žiadosti, termín kom-
pletizácie žiadosti, splnenie 
všetkých podmienok, byto-
vú situáciu, ďalej doterajšie 
skúsenosti mesta a správcu so 
žiadateľom a osobami, kto-
ré s ním budú žiť v spoločnej 
domácnosti v nájomnom by-
te. Mesto sa bude zaujímať aj 
o skutočnosť, či je žiadateľ 
schopný sám si riešiť svoju by-
tovú situáciu alebo o nalieha-
vosť riešenia bytovej situácie 
žiadateľa či ďalšie. MsÚ vyko-
náva najmenej 2 x ročne aktua-
lizáciu evidencie žiadostí.

Postup pri 
pridelení bytov

O pridelení nájomných by-
tov rozhoduje primátor mesta 

Modry z aktuálne voľných pri-
deliteľných nájomných bytov 
a pridelí ho žiadateľovi podľa 
poradia v poradovníku, ak žia-
dateľ bude spĺňať podmienky 
stanovené týmto VZN. Pri-
mátor mesta môže rozhodnúť 
o pridelení nájomného bytu aj 
mimo poradovníka. A to v prí-
pade, ak je to potrebné na za-
bezpečenie bývania fyzickej 
osoby pri vzniku mimoriadnej 
havarijnej situácie (požiar, zá-
plava, víchrica a pod.) spôso-
benej nezávisle od jej konania 
na dobu určitú, ktorá je nevy-
hnutná na odstránenie dôsled-
kov vzniknutej havarijnej situ-
ácie, najviac však na dva roky 
alebo s nájomcom bytu, ktorý 
je vo vlastníctve mesta Mod-
ry a ktorý je potrebné uvoľniť 
z dôvodov verejného záujmu 
alebo ak byt (prípadne bytový 
dom v ktorom sa byt nachá-
dza) vyžaduje opravy, pri vy-
konaní ktorých nemožno byt 
bytový dom dlhší čas ďalej 
užívať (napr. rekonštrukcia, 
havarijný stav a pod.).

Nájomná zmluva
Správca – spoločnosť Služ-
by Modra, s. r. o. po schvá-
lení a doručení Rozhodnutia 
o pridelení nájomného bytu 
od vlastníka vypracuje nájom-
nú zmluvu a vyzve žiadateľa, 
aby v lehote do 15 dní odo dňa 
doručenia nájomnú zmluvu 

uzatvoril a na základe písom-
ného protokolu byt nájomcovi 
odovzdá.

Výmena 
nájomných bytov

Žiadosť o vydanie súhlasu na 
výmenu bytov podáva nájom-
ca písomne MsÚ. Vzájomnú 
výmenu môžu uskutočňovať 
nájomcovia len po predchá-
dzajúcom písomnom súhla-
se primátora a na základe 
uzatvorenej písomnej doho-
dy o výmene, ktorá obsahuje 
podpisy všetkých nájomcov, 
ktorých sa výmena dotýka. 
Uskutočnenie výmeny bytov 
je dôvodom na uzatvorenie 
novej nájomnej zmluvy.

Opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy

Ak má nájomca nájomného 
bytu záujem o opakované uza-
tvorenie nájomnej zmluvy, je 
povinný najneskôr 60 dní pred 
ukončením platnosti nájomnej 
zmluvy doručiť MsÚ žiadosť 
o opakované uzavretie spo-
lu s dokladmi o tom, že spĺňa 
podmienky určené týmto VZN 
a stanoviskom spoločnosti 
Služby Modra, s. r. o.

Plné znenie tohto VZN nájde-
te na web stránke mesta Mod-
ry www.modra.sk.
 (red)

Druhé karanténne centrum v Modre
Študijné a kongresové stredisko 
Modra - Harmónia, ktoré patrí 
Univerzite Komenského v Bra-
tislave bolo 2. mája určené ako 
ďalšie, v Modre už druhé, ka-
ranténne centrum pre repatrian-
tov. V kongresovom stredisku je 
tak miesto pre 50 Slovákov, kto-
rí sa vracajú zo zahraničia a mu-
sia absolvovať povinnú štátnu 
karanténu. V stredisku UK pla-
tia rovnako prísne opatrenia ako 
v priestoroch internátu Strednej 
odbornej školy vinársko-ovoci-
nárskej v Modre. Objekt monito-

ruje a stráži štátna polícia, služ-
bu majú aj dobrovoľní hasiči.
Úrad verejného zdravotníctva 
nariadil všetkým osobám, ktoré 
vstúpia na územie SR izoláciu 
v zariadeniach určených štátom. 
Izolácia je povinná pri akejkoľ-
vek forme cestovania, či už in-
dividuálnej alebo organizovanej 
a trvá po dobu nevyhnutnú na 
vykonanie laboratórnej diagnos-
tiky covid-19. Ľudia, ktorí ma-
jú negatívny výsledok idú do 14 
dňovej domácej izolácie.
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Z rekreačných oblastí sa stávajú 
miesta s nepovolenými stavbami
Modra-Harmónia je vyhľadávané prímestské rekreačné stre-
disko v Malých Karpatoch. Má rozlohu 188 hektárov a vďaka 
výnimočným podnebným podmienkam (poloha 300 m.n.m.) 
bolo v 19. storočí využívané ako klimatické letovisko. Jeho zá-
klad tvorili vily prispôsobené na turistické, rekreačné a kúpeľ-
né pobyty. V ostatných rokoch sa však okolie Harmónie a hlav-
ne časť Zochova chata-Piesok začali meniť na slum - osadu 
s nevzhľadnými chatrčami. Mesto sa to rozhodlo riešiť.

Pracovníci mesta už začali 
v časti Piesok kontrolovať nele-
gálne stavby na svojom území 
aj neoprávnených užívateľov 
mestských pozemkov. Mestský 
úrad zároveň postupne preverí 
súlad údajov, ktoré majú vlast-
níci nehnuteľností uvedené 
v daňových priznaniach so sku-
točným stavom nehnuteľností 
na území mesta.

Za záber mestských 
pozemkov treba platiť

 Mesto vyzve osoby, ktoré v roz-
pore so zákonom užívajú mest-
ské pozemky na majetkoprávne 
vysporiadanie, v rámci ktorého 
preverí aj existenciu nelegálnych 
stavieb na pozemkoch. Ide na-
príklad o garáže, letné kuchyne, 
drevárne, prístrešky, oplotenia, 
spevnené plochy, ktoré boli po-
stavené bez stavebného povole-
nia, resp. ohlásenia stavebnému 
úradu.
 

Čierne stavby čaká 
odstránenie, alebo 

dodatočná legalizácia
 Nepovolené stavby na mest-
ských pozemkoch čaká odstrá-
nenie alebo dodatočné povolenie, 
v prípade drobnej stavby – po-
tvrdenie jej „pasportu.“ Pri do-
datočnom povolení stavby musí 
majiteľ doložiť doklady o tom, 
že jej povolenie nie je v rozpore 
s verejnými záujmami chráne-

nými stavebným zákonom, naj-
mä s cieľmi a zámermi územné-
ho plánovania. Verejný záujem 
predstavujú aj súhlasné stano-
viská dotknutých orgánov, mesta 
a správcov inžinierskych sietí.
 V prípade legalizácie stavby na 
mestskom pozemku musí staveb-
ník preukázať, že má k pozemku 
iné právo, napr. nájomnú zmlu-
vu, vecné bremeno. Stavebný 
úrad nariadi odstránenie stavby 
v prípade, ak stavebník v určenej 
lehote nepredloží žiadosť o doda-
točné povolenie stavby, požado-
vané doklady alebo ak sa na ich 
podklade preukáže rozpor stav-
by s verejným záujmom alebo ak 
nesplní podmienky rozhodnutia 
o dodatočnom povolení stavby.

 Čo je „na papieri“, 
musí sedieť so 
skutočnosťou

Mestský úrad bude zisťovať aj 
súlad údajov uvedených v pri-
znaní k dani z nehnuteľnosti 
so skutočným stavom nehnu-
teľností daňovníkov na území 
mesta. Pri nehnuteľnostiach 
dochádza u daňovníkov nielen 
k zmene vlastníctva k nehnu-
teľnostiam, ale aj k prístavbe 
alebo nadstavbe nehnuteľnos-
tí, k výstavbe drobných sta-
vieb alebo spevnených plôch. 
Aj takéto zmeny je potrebné 
oznamovať v priznaní k dani 
z nehnuteľností. Mesto Mod-
ra poskytne stavebníkom sú-
činnosť pri riešení legalizácie 
stavieb, majetkoprávnom vy-
sporiadaní pri užívaní mest-
ských pozemkov v súlade so 
zámermi mesta a platnou le-
gislatívou a aj pri zosúladení 
prípadných rozdielov v dani 
z nehnuteľností so skutočnos-
ťou. Verejnosť sa môže v spo-
mínaných prípadoch obrátiť 
na kontakty:
• Majetkoprávne vysporiada-
nie nehnuteľností: maria.ble-
chova@msumodra.sk, 033/ 
6908 319
• Legalizácia stavieb: mi-
lan.ondrus@msumodra.sk, 
033/6908 kl. 312, 321
• Overenie správnosti údajov 
k dani z nehnuteľností: elena.
federlova@msumodra.sk, 033/ 
6908 307 (zt)

Poďakovanie za pomoc
Pomáhať si v ťažkých časoch je 
neoceniteľné. Mesto Modra pre-
to aj touto cestou ďakuje niekoľ-
kým firmám aj jednotlivcom. 
Poďakovanie patrí majiteľom 
Slovenskej ľudovej majoliky 
v Modre – rodinám Lysinovcov 
a Fuňovcov za šité rúška, ako 
aj za rúška od rodiny Fábryo-
vej. Pomohli hneď dvakrát. Rúš-
ka kúpili od sociálneho podni-
ku Breco, s.r.o. v Nitre, ktorý 
poskytuje pracovné príležitosti 
a sprievodnú sociálnu asistenciu 
ľuďom so sociálnym a zdravot-
ným znevýhodnením. Rúška tam 
šijú kresťanskí utečenci z Iraku. 

Mesto je veľmi vďačné za jed-
norazové medicínske rúška od 
ďalších dobrodincov.
Poďakovanie ďalej patrí nadá-
cii Revia a spoločnosti Lyreco 
za niekoľko paliet nealko ná-
pojov, ktoré mali k dispozícii 
dobrovoľníci počas šitia rúšok 
pre Modru v Kultúrnom centre. 
Vďaka aj ľuďom s dobrým srd-
com, ktorí darovali trvanlivé po-
traviny do mestskej komunitnej 
špajzy. Pomohli rodinám a jed-
notlivcom v núdzi. Referát so-
ciálnych vecí sprostredkoval aj 
odovzdanie balíkov potravino-
vej pomoci z centra pre rodi-

nu Pezinok. Balíky boli určené 
pre poberateľov dávky v hmot-
nej núdzi aj pre sekundárnych 

príjemcov, ktorí sa nachádzajú 
v nepriaznivej sociálnej situácii. 

(zt)
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ObchOdná veRejná SúťaŽ
na predaj pozemku mesta Modry v lokalite Malé hliny

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/39, druh pozem-
ku: orná pôda o výmere: 551 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, 
katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Mod-
ra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záu-
jemcovia o kúpu predkladať do 12. 6. 2020 o 12.00 hod. Kritériom pre posudzovanie 
súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej 
kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nové-
ho majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu 
dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku 
a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty 
na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/40, druh pozem-
ku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, 
katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Mod-
ra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záu-
jemcovia o kúpu predkladať do 12. 6. 2020 o 12.00 hod. Kritériom pre posudzovanie 
súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej 
kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nové-
ho majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu 
dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku 
a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty 
na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/41, druh pozem-
ku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, 
katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Mod-
ra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záu-
jemcovia o kúpu predkladať do 12. 6. 2020 o 12.00 hod. Kritériom pre posudzovanie 
súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej 
kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nové-
ho majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu 
dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku 
a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty 
na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/42, druh pozem-
ku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, 
katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Mod-
ra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záu-
jemcovia o kúpu predkladať do 12. 6. 2020 o 12.00 hod. Kritériom pre posudzovanie 

súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej 
kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nové-
ho majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu 
dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku 
a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty 
na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/43, druh pozem-
ku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, 
katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Mod-
ra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záu-
jemcovia o kúpu predkladať do 12. 6. 2020 o 12.00 hod. Kritériom pre posudzovanie 
súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej 
kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nové-
ho majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu 
dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku 
a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty 
na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/44, druh pozem-
ku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, 
katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Mod-
ra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záu-
jemcovia o kúpu predkladať do 12. 6. 2020 o 12.00 hod. Kritériom pre posudzovanie 
súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej 
kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nové-
ho majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu 
dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku 
a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty 
na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej 
súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/45, druh pozemku: orná pôda 
o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom 
na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimál-
na cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 12. 
6. 2020 o 12.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá 
kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre 
posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi sú-
ťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením v mestskom za-
stupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou 
dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné 
dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

KONTAKT
Mária Blechová, evidencia a správa majetku mesta
tel.: 033/ 690 8319, 
e-mail: maria.blechova@msumodra.sk

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, 
územnoplánovacia informácia a ďalšie podklady 

sú uverejnené aj na webovej stránke www.modra.sk.



10
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m / I n z e r c i a

Život v Mereme
Ani počas tejto nezvyčajnej situácie sa život v Mereme ne-
zastavil. Iba sa mierne spomalil. V zariadení sa uskutočnilo 
testovanie prijímateľov sociálnych služieb aj všetkých za-
mestnancov, s negatívnym výsledkom. 

Mnohé z aktivít nasmerova-
né do komunity, na ktoré sme 
boli zvyknutí, museli ísť, žiaľ, 
do ústrania, o to viac sa však 
otvoril priestor na individu-
álnu komunikáciu a činnosť 
v menších skupinkách. Pre 
našich obyvateľov je Mere-
ma domovom a tak sa snaží-
me im ho spríjemniť ako nám 
to možnosti dovoľujú. Máme 
šťastie, že súčasťou Mere-
my v Harmónii aj na Kráľo-
vej je krásny areál, v ktorom 
sú ideálne možnosti na relax 
aj na prácu. Vďaka fundova-

ným, kreatívnym a trpezlivým 
zamestnancom sa nám zatiaľ 
darí vytvárať dobré podmien-
ky, čo udržuje prijímateľov 
v dobrom fyzickom aj psy-
chickom zdraví. 
Počas uplynulých jarných dní 
sme absolvovali s chlapca-
mi tieto aktivity: pomoc pri 
šití rúšok (skladanie, žehle-
nie), pletenie veľkonočných 
korbáčov, estetizácia interié-
ru, pomoc pri domácich prá-
cach, pečenie slaných oblátok, 
pečenie kváskového chle-
ba a pečiva, práce v exteriéri 

v bylinkovej záhrade, úprava 
záhonov, jarná výsadba, polie-
vanie, starostlivosť o zvieratá, 
natieranie lavičiek a zábrad-
lia, pletenie náramkov šťastia, 
práca na počítači, arteterapia, 
snoezelen terapia a muzikote-
rapia, výroba mydiel, petan-

gové tréningy, stolnotenisové 
tréningy... Už teraz sa teší-
me na ďalšie spoločné aktivi-
ty, s ktorými sa znova po ča-
se pripojíme k našej komunite 
v meste.

Milada GAŠPARECOVÁ, 
DSS Merema

Korytnačka nie je hračka
Pri potulkách po modranskom chotári sme sa vybrali do najjuž-
nejšej časti katastra Modry, ktorú ešte nemáme s deťmi zma-
povanú. Na územie nachádzajúce sa niekoľko sto metrov od 
asfaltovej cesty do Šenkvíc, ktorého podstatnou časťou je mod-
ranský Šúr a ktorý je v platných územno-plánovacích dokumen-
toch zaradený do územného systému ekologickej stability ako 
biocentrum miestneho významu. Nachádzajú sa tu mokraďné 
trávovo-bylinové spoločenstvá s prevahou ostríc, orná pôda za-
rastajúca trsťou obyčajnou a vodná nádrž Zadný Šúr. 

Neočakávali sme tam veľa ľudí, 
veď obmedzenia platia stále, no 
opak bol pravdou. Tak sme to zo-
brali zľahka skraja. Videli sme sr-
nu, niekoľko divých kačíc s mlá-

ďatami no a na brehu menšej 
nádrže (od severnej strany) - ko-
rytnačka. Bola na brehu. Spočiat-
ku sme si mysleli, že je to naša 
chránená korytnačka močiarna, 

no keďže biológia nepus-
tí, poslali sme fotografiu 
odborníkom. Žiaľ, naše 
prvotné nadšenie sa nepo-
tvrdilo. Išlo o invázny druh 
korytnačky písmenkovej, 
ktorej dovoz do Európy 
bol zakázaný v zmysle 
medzinárodnej legislatívy. 
Je to v našich končinách 
nepôvodný druh, ktorý je 
v porovnaní s korytnač-
kou močiarnou agresívnej-
ší a dominantnejší. Darí sa 
mu u nás dobre a vytláča 
našu chránenú korytnačku 
močiarnu zo svojho úze-
mia. Otázka je, odkiaľ sa tu 

vzala. Jednoduchá odpoveď. Nie-
komu sa už prestalo páčiť kŕmiť 
doma korytnačku a rozhodli sa 
jej zbaviť týmto „lukratívnym” 
spôsobom. áno, darovali jej ži-
vot, ale za cenu, že náš pôvod-
ný druh bude vytlačený, čo môže 
viesť k vyhynutiu.
Radi by sme preto apelovali na 
vás všetkých, pred kúpou domá-
ceho zvieratka si dobre premys-
lite, či budete aj v budúcnosti 
ochotní a schopní starať sa oň. 
Vypustenie do voľnej prírody 
nie je riešením pre naše pôvodné 
druhy. PaedDr. Katarína 

ČUVALOVÁ, RNDr. 
Róbert KANKA, PhD.

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
 

Riadková inzercia
 z Prenajmem pekné obch. 

priestory v centre Modry o roz-
mere 75 m2.
 Tel.: 0904 394 055

 z Poradenstvo v oblasti žia-
dosti o pripojenie alebo zmenu 
elektrického odberného mies-
ta, vypísanie žiadosti, posúde-
nie veľkosti hlavného ističa, 
posúdenie tarify, vybudovanie 
prípojky a montáž elektrome-
rového rozvádzača.
 Tel.: 0905 511 451

 z Odborná inštalácia kuchyn-
ských elektrických spotrebi-
čov, zapojenie indukčných var-
ných dosiek kvalifikovanou 
osobou s následným potvrde-
ním záruky.

Tel.: 0905 511 451
 z Predám garáž. Nová stre-

cha. Tel.: 0908 152 030
 z Predám benzínovú motoro-

vú kosačku s pohonom za 150 €.
 Tel.: 0908 152 030
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Pomoc a podpora ich posúva ďalej
Mesto Modra je zriaďovateľom Mestského centra sociálnych 
služieb, významnej organizácie, ktorá svojimi službami pomá-
ha tunajším seniorom a ich rodinám. Pracoviská na Súkeníc-
kej a na Zochovej ulici sú domovom pre dovedna 30 seniorov. 
Je to málo? Alebo veľa? Je to dostatočne na to, aké možnosti 
má naše mesto a ako vie reflektovať potreby občanov. Na čele 
s dlhoročnou riaditeľkou Mgr. Janou Machalovou sa kvalifi-
kovaný personál v 24 hodinových službách stará o našich star-
kých, ktorí sú na takúto formu pomoci odkázaní. 

Posledné týždne preverili nie-
len pracovitosť, ale najmä vzá-
jomnú oporu a spolupatričnosť 
v mestskom centre. Zamest-
nanci sú spoločne s poberateľ-
mi sociálnych služieb denne 
v úzkom, často veľmi osobnom 
kontakte. A výskyt ochorenia 
covid-19 bol a aj je hrozbou 

pre najstarších. Preto vďaka 
pomoci materiálnej a najmä 
psychickej sa darí komplet-
ne celému kolektívu MscSS 
odolávať chorobe, nepodľah-
núť nepokoju a najmä chrániť 
zodpovedne seba aj ostatných. 
Riaditeľka MscSS Janka Ma-
chalová hovorí: „Sme nesmier-

ne vďační za podporu, kto-
rú nám denne vyjadrujú naši 
podporovatelia, priatelia, naši 
zriaďovatelia, rodiny našich 
starkých a naše rodiny. Nao-
zaj je veľmi dôležité vedieť, 
že v tejto neľahkej dobe na to 
nie sme sami. Že sú medzi va-
mi mnohí, ktorí na nás myslia 
a prajú našim starkým a aj nám 
zamestnancom zdravie a čo 
najrýchlejšie prekonanie tohto 
obdobia. My a ani naši seniori 
sme nič takéto doposiaľ nepo-
znali. Všetko sú to pre nás no-
vé situácie, ale poviem pravdu, 
po tých týždňoch, ktoré máme 
už za sebou a zatiaľ bez ujmy 
na zdraví, si už pomaly zvyká-

me. Nie je samozrejme ľahké 
žiť neustále s rúškom, sledovať 
si prísne hygienické pravidlá. 
Áno, my žijeme aj počas bež-
ných dní, keď ochorenie nebolo 
na svete, v prísnych hygienic-
kých podmienkach, avšak teraz 
je to omnoho ťažšie. Ďakujem 
každému jednému zamestnan-
covi, ktorý si váži nielen svoje, 
ale aj zdravie každému kolegu 
a našich starkých. Príkladne 
sa o nich starajú, ponúkajú im 
nielen svoju prácu a činnosti 
s ňou spojené, ale najmä lásku 
a pohodu. A to je pridaná hod-
nota. Ďakujem, že sme zdraví, 
že na nás myslí mnoho občanov 
a že nám pomohlo viacero or-
ganizácií a o pomoc našťastie 
nemáme núdzu. Buďte aj naďa-
lej, prosím s nami“. (red)

Testy z Mestského centra 
sú negatívne 
Mestské centrum sociálnych 
služieb Modra začalo pracovný 
deň utorok 21. apríla netradič-
ne. V rámci viacerých opatrení, 
ktoré vedenie a zamestnanci od 
začiatku vládou nastavených 
nariadení dodržiavajú pri sta-
rostlivosti o tridsiatich senio-
rov vo dvoch prevádzkach, na 
Súkeníckej a Zochovej ulici, 
bolo všetkých 48 zamestnan-
cov testovaných na covid-19. 
Mestské centrum je i dnes pri-
pravené na každú alternatívu 
a situáciu. Pred vyše mesiacom 
vybudovali za pomoci zriaďo-
vateľa Mesta Modry oddelené 
priestory pre prípad potrebnej 
karantény klientov aj zamest-

nancov. Denne je zdravotný 
stav zamestnancov monitoro-
vaný riaditeľkou Janou Macha-
lovou a poverenými kolegyňa-
mi, ktoré preverujú aj telesnú 
teplotu personálu. 
Výsledky testovania boli zná-
me do 48 hodín po odbere, 
ktorý vykonal Medirex, a. s. 
a financovalo Mesto Modra. 
Zamestnanci Mestského centra 
sociálnych služieb Modra boli 
všetci negatívni na covid-19. 
Myslíme všetci spoločne aj na-
ďalej, v týchto neľahkých ča-
soch, na personál a klientov na-
šich centier sociálnych služieb 
v Modre na Súkeníckej a Zo-
chovej ulici. (red)

Ku korytnačke 
v zadnom Šúre
Pri postrehu jednej z obyva-
teliek Modry ohľadne koryt-
načky v modranskom ryb-
níku v Šúri sme sa o téme 
porozprávali s Ing. Kristínou 
Čechovou z Referátu život-
ného prostredia Mestského 
úradu v Modre. Ako potvrdi-
la, áno, v tomto prípade ide 
o spomínanú korytnačku pís-
menkovú. 
Tento druh je v súčasnosti na 
zozname nepôvodných a in-
váznych druhov a podľa zá-
kona č. 15/2005 Z.z. o ochra-
ne druhov voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich 
rastlín, regulácií obchodu 
s nimi, ktorým sa u nás vy-
konáva medzinárodný doho-
vor o obchode s ohrozenými 
druhmi voľne žijúcich ži-
vočíchov a voľne rastúcich 
rastlín tzv. cites, je jej drža-
nie a obchodovanie s ňou je 
zakázané. „Jeden jedinec tej-
to korytnačky môže žiť 35 až 
50 rokov a to už je dosť dlhý 
čas na to, aby narobil výraz-
né zásahy do biotopu, v kto-
rom žije. Nemá prirodzeného 
nepriateľa, žerie ryby, oboj-
živelníky, larvy obojživelní-
kov. Je to predátor, takže vý-

razným spôsobom ovplyvňuje 
vzťahy v prírode, do ktorej 
prirodzene nepatrí. Vo svo-
jom okolí dokáže napríklad 
úplne vyhubiť žaby či mlo-
ky“, vysvetľuje K. Čechová. 
Korytnačku písmenkovú teda 
nemôžeme chovať, ani ju kú-
piť či doviezť na Slovensko 
alebo ju vypúšťať do voľnej 
prírody, lebo tým porušuje-
me zákon č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a kraji-
ny v znení neskorších pred-
pisov ako aj Nariadenie Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1143/2014 z 22. 
októbra 2014 o prevencii 
a manažmente introdukcie 
a šírenia inváznych a nepô-
vodných druhov. Kristína 
Čechová zároveň vyzýva: 
„Ak zaregistrujete, že koryt-
načku písmenkovú predáva 
nejaký chovprodukt alebo 
obchod s týmto zameraním či 
iná súkromná alebo verejná 
osoba, kontaktujte Sloven-
skú inšpekciu životného pro-
stredia (SIŽP). V prípade, že 
niekto vo voľnej prírode od-
loví korytnačku písmenkovú 
je potrebné, aby ju odovzdal 
na ŠOP SR“. (red)
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Pošli to ďalej, Modra!
Štartujeme nový seriál, tentoraz vás chceme inšpirovať. Ukážeme vám, ako 
medzi sebou spolupracujú miestni výrobcovia, prevádzky, podnikatelia a vzá-
jomne si tak pomáhajú. Teraz je rad na nás - obyvateľoch Modry. Míňajme 
peniaze doma, podporme počas aj po skončení tejto neľahkej doby naše ob-
chodíky, kaviarne, reštaurácie, našich vinárov. V nasledujúcich týždňoch bu-
dú pribúdať jednotlivé časti seriálu, ktoré na seba nadväzujú objednávkou 
tovaru, resp. služby. Ide o akúsi nekonečnú reťaz nadväzujúcich spoluprác. 
Celý projekt je predovšetkým ukážkou vzájomnej podpory komunity. Po-
môžeme rodinným firmám aj svojmu mestu. Zapojte sa a „Pošlite to ďalej.”

V rodine vinára Michala Voleka (vinárstvo 
Lalinwine), si radi vychutnávajú kávičku 
z hrnčekov od modranského keramikára 
Miroslava Malinovského. 
Lalinwine je malé rodinné vinár-
stvo, ktoré nadväzuje na tradíciu 
predkov, ktorí sa v Modre živi-
li vinohradníctvom a vinárstvom 
ako v minulosti mnoho rodín. 
Svoje produkty vyrábajú z hrozna 
z vinohradov výlučne z modran-
ského chotára, ktoré sami obrába-
jú. Víno sa snažia vyrábať v mo-
dernom duchu ale s minimálnym 
technologickým zásahom. Okrem 
odrodových vín charakteristic-
kých pre oblasť malých Karpát 
majú v ponuke i mušty či hroz-
nový lekvár. Vyberte si z ponuky 
vín: www.lalinwine.sk/vina
Kontakt: Národná 42, 900 01 
Modra, lalinwine.vinarstvo@
gmail.com, 0911804293
www.instagram.com/lalinwine

Modranský keramikár Miroslav 
Malinovský si rád odskočí na ká-

vičku zo svojho obchodí-
ka do kaviarne Cuvée.
V malom obchodíku 
na námestí v Modre si 
môžete kúpiť ručne ro-
benú keramiku na bež-
né používanie. Šálky, 
podšálky, taniere, mis-
ky, džbány od Mirosla-
va Malinovského majú 
minimalistický drobný vzor a sú 
jednoducho rozkošné. Čoskoro tu 
keramikársky majster otvorí pre 
verejnosť aj výstavu svojich zbe-
rateľských kúskov. Má vzácne ex-
ponáty keramiky prevažne z 19. 
storočia zo západného Slovenska: 
Stupava, Boleráz, Košolná, Dech-
tice, Dobrá voda aj starú mod-
ranskú keramiku. Sledovať pána 
Malinovského pri práci v jeho ke-
ramikárskej dielni bol zážitok, za 
ktorým chodili do Modry v rámci 

tematických prehliadok prevažne turisti zo 
zahraničia. Možno objavia čaro jeho tvorby 
aj domáci hostia. Obchodík nájdete na Štú-
rovej 60 v Modre a ak by ste si chceli kúpiť 

niečo pekné aj teraz, volajte na číslo +421 
903 796 474. 

Obchod s vínom a kaviareň Cuvée ponú-
ka hosťom výborné lokálne aj svetové vína 
a skvelú kávu. Môžete si tu dať špecialitu - 
čaj nezameniteľnej chuti od Michala Búto-
ru, sinológa z Modry. 
Bratia Dominik a Filip Trusinovci si svoj 
rodinný podnik na Štúrovej 95 otvorili len 
nedávno v meštianskom dome modran-
ského richtára Georgiusa Znämera zo za-
čiatku 17. storočia. Kameň, drevo, oceľ, 
pozoruhodné renesančné klenby a oheň 
v krbe hostí často „priklincujú“ k pohodl-
ným kreslám a nechce sa im ísť domov. 
Dominik je talentovaný ilustrátor. Steny 
v priestore zdobia jeho originálne ručne FO
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Ako učí na diaľku modranská Vinárka?
Už viac ako dva mesiace sú brá-
ny škôl pre študentov zatvorené. 
To, čo na začiatku niektorým pri-
nieslo tichú radosť a očakávanie 
slobody v pohodlí domova, sa 
premenilo na zistenie, ako veľmi 
sa navzájom potrebujeme. Ško-
la bez žiakov je pustá a štúdium 
bez učiteľa je oveľa náročnej-
šie. A tak sa pokúšame na diaľku 
spájať sa a pomáhať si ako naj-
lepšie vieme a dokážeme.
Keď sme si s kolegami písali 
o tom, čo sa nám najviac osved-
čilo, čo je pre nás ťažké a čo nám 
prináša radosť aktuálne pri našej 
práci, v mnohých názoroch a po-
hľadoch sme sa zhodli, v niečom 
sme sa zase navzájom inšpirova-
li. Formy vyučovania každého 
jedného z nás závisia od našich 
domácich technických možnos-
tí, ale i zručností. Samozrejme, 
každý predmet má svoje špe-
cifiká. Všetci využívame sys-
tém edupage na zadávanie úloh 
a spätnú väzbu k nim, aby mali 
žiaci aj učitelia jednotný a pre-
hľadný systém, na ktorý sa môžu 
spoľahnúť. Pri vysvetľovaní no-
vých tém je niekoľko možností. 
Okrem učebníc a odporúčaných 
zdrojov pre samoštúdium vyu-
žívame aj výklad písomnou for-
mou. Osvedčilo sa i zasielanie 
otázok pre študentov, na ktoré 
hľadajú odpovede a to im pomô-
že pochopiť problematiku. Nie-
kto pripravuje pre žiakov hlaso-
vé nahrávky s výkladom učiva, 
iní využívajú komunikáciu cez 
videokonferencie. Kombinácia 
týchto spôsobov je nielen pomo-
cou pre študentov, ale nás i na-
vzájom zbližuje a udržiava v úz-
kom kontakte. 

Výhodou pre našich žiakov 
a učiteľov je aj to, že už ma-
jú skúsenosť s online vyučova-
ním, ktoré aj v čase bežnej vý-
učby realizujeme. Túto formu 
výučby využívame v spoluprá-
ci s neziskovou organizáciou 
Junior Achievement Slovensko 
v študijných programoch Onli-
ne ekonómia a Viac ako peniaze. 
Študenti teda už mali skúsenosť 
s online učebnicou i online testo-
vaním. Možností je veľa, zhodu-
jeme sa však v tom, že kontakt 
učiteľa so žiakmi naživo, ale aj 
spolupráca spolužiakov v osob-
nom kontakte nie sú plnohodnot-
ne nahraditeľné akoukoľvek diš-
tančnou formou. Pre všetkých 
zúčastnených - žiakov i učiteľov 
je najťažšie to, že chýba okamži-
tá spätná väzba. Obzvlášť to po-
ciťujú vyučujúci odborných vi-
nohradníckych a ovocinárskych 
predmetov, kde je praktická 
ukážka nevyhnutnou súčasťou 
štúdia. Dostupných je veľa vide-
oukážok, ale nič nehradí to, ak 
učiteľ „vedie“ ruku študenta na 
živom materiáli. A samozrejme, 
veľmi nám chýba ľudské pocho-
penie jeden druhého, zapálené 
diskutovanie o hocičom, otáz-
ky k veci aj tie „úplne mimo“... 
chýbajú nám i mimoškolské ak-
tivity, kolega telocvikár sa už te-
ší na svoje krúžky so športovými 
nadšencami. 
Radosť učiteľom prináša ziste-
nie, že našim žiakom nechýba 
ľudskosť. Pri zasielaní odpove-
dí a úloh často pridajú smajlíka, 
kresbu či milé prianie. Teší nás, 
že často napíšu „V škole bolo 
predsa len lepšie“. Aby sa radosť 
z učenia a práce nestratila len pri 

zadávaní a kontrole nových úloh 
či sprostredkovaní učiva, vy-
mysleli niektorí kolegovia kvízy, 
súťaže a hádanky, do ktorých sa 
snažia vtiahnuť študentov, učite-
ľov, ale aj ich rodinných prísluš-
níkov. Napríklad pani učiteľka 
slovenského jazyka a literatúry 
zrealizovala projekt „Hľadá sa 

majiteľ knižnice“. Študenti na-
fotili svoje knižnice a vybrali 
najobľúbenejšie dielo, ku kto-
rému napísali recenziu. Vybrané 
príspevky študentov sme uverej-
nili na našej facebookovej strán-
ke a úlohou študentov, učiteľov 
aj rodičov bolo uhádnuť, kto je 
majiteľom knižnice. Aj takouto 
formou sa zbližujeme a spozná-
vame. Ďalšia kolegyňa v rámci 
predmetu dejiny vinohradníctva 
robí kvíz „Hľadá sa osobnosť 
Modry“. Pošle študentom foto-
grafiu významnej modranskej 
osobnosti a žiaci zisťujú, o koho 
ide, ako je prepojený s Modrou 
či vinárskou tradíciou nášho re-
giónu.
Neoddeliteľnou súčasťou výuč-
by na našej škole je náš škol-

ský vinohrad, školská pivnica 
a ovocný sad, o ktoré sa bežne 
starajú naši študenti. Tu sa život 
nezastavil, práca nepočká. Žia-
kov v starostlivosti o vinohrad 
i ovocný sad nahradili pracov-
níci školy, ktorí sa o pracoviská 
odbornej praxe počas pandémie 
starajú.

A aký je pohľad našich študen-
tov na ich súčasnú situáciu? 
Opýtali sme sa priamo ich. Pre 
niektorých bolo zo začiatku na-
máhavejšie udržať si študijný 
režim, popasovať sa so svojimi 
očakávaniami a reálnymi mož-
nosťami. Radosť im vraj pri-
náša, keď pocítia, že v tom nie 
sú sami a učitelia sa snažia byť 
nápomocní. Všetci vieme, že je 
dôležité, aby sme v súčasnos-
ti pracovali týmto spôsobom, 
ale už sa veľmi tešíme na osob-
ný kontakt a spoločný čas „na-
živo“. Odľahčene by sme to 
mohli uzavrieť s tým, že učiteľ 
bez žiakov, tabule a kriedy je 
stratený.

Ľudmila NEMČEKOVÁ, 
SOŠVO Modra

maľované motívy zachytávajú-
ce prácu vo vinohrade. chala-
ni podporujú miestnych viná-
rov a preto, ak chcete vyslovene 
kvalitu z viníc modranského vi-
nohradníckeho chotára, tu ste 
na správnej adrese. Objednávky 
aktuálne prijímajú aj telefonic-
ky +421 917 530 847, mailom: 
cuvee.modra@gmail.com ale-
bo im pošlite správu do inbo-

xu na www.facebook.com/cu-
vée_modra prípadne, tu: www.
instagram.com/cuvee_modra. 

Sinológ a majster čínskeho 
čaju Michal Bútor podporuje 
Modranské kníhkupectvo Fol-
ly v OC Kocka kúpou dobrých 
kníh.
Michal je nielen tlmočníkom 
z čínskeho jazyka, no aj sprie-

vodcom Čínou po čajových 
plantážach odkiaľ dováža vzác-
ne čajové poklady. Túto krajinu 
a jej čajovú tradíciu si zamilo-
val počas štúdia čínskeho ja-
zyka a medzikultúrnej komu-
nikácie na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Vlastní Teabar pri Dó-
me sv. Martina v Bratislave, 
ktorý je momentálne zatvore-

ný. Ak zatúžite po chuti pravé-
ho čínskeho čaju, obráťte sa na 
Michala. Jeho poslednou inicia-
tívou je súkromná výučba čín-
štiny v Modre. Ak by ste mali 
záujem niečo sa naučiť, alebo 
dať vaše dieťa na netradičný ja-
zyk, môžete sa informovať na 
stránke www.facebook.com/
cinskarec, alebo volajte na 0904 
175 269. Zuzana TICHÁ

FO
TO

: A
R

c
H

íV
 V

IN
á

R
SK

EJ
 Š

K
O

Ly



14
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e

Rozhovor s riaditeľkou SNM-Múzea 
Ľ. Štúra Vierou Jančovičovou
„veľmi si želám, aby múzeum čo najskôr ožilo džavotom 
detí a prítomnosťou ostatných návštevníkov“
Zvládať súčasnú koronakrízu musíme všetci. Neľahká a nová je tá-
to situácia pre seniorov, rodiny, školákov, učiteľov a ďalších. Ťažko 
sa žije našim podnikateľom, zamestnaným občanom, ale napríklad 
aj kultúrne ustanovizne nemajú na ružiach ustlané. Zatvorené boli 
knižnice, kultúrne domy a rovnako aj múzeá. Kultúra bola a naďa-
lej je pre verejnosť utlmená. Múzeá a knižnice sa po 12. máji znova 
otvorili. Ako prežívalo známe Múzeum Ľ. Štúra dlhé týždne bez 
návštevníkov sme sa spýtali riaditeľky PhDr. Viery Jančovičovej.

Čo sa odohrávalo za bránami 
našich múzeí počas ich uzatvo-
renia v čase koronakrízy?
Prežívame zvláštne obdobie, 
ktoré určite všetkých zaskočilo. 
Nielen kultúrne inštitúcie osta-
li zatvorené pre svojich klientov. 

Napriek tomu sa aj za bránami 
múzeí pracovný život nezasta-
vil. Naše múzeum uchováva viac 
ako 5.000 trojrozmerných zbier-
kových predmetov - keramika, 
textil, výtvarné diela, nábytok, 
drevené a kovové historické a et-

nografické predmety, numizmati-
ka, filatelia... Tieto sa spracúvajú 
v špeciálnych elektronických da-
tabázach, ktoré treba priebežne 
revidovať a každé tri roky realizo-
vať zákonom určené revízie. Týka 
sa to aj knižnice, ktorá obsahuje 
cca 20.000 knižničných jedno-
tiek, taktiež vyše 5.000 dobových 

a dokumentačných 
fotografií a stovky 
listinných doku-
mentov. Niektoré 
činnosti sme robili 
doma v rámci ho-
meoffice, niektoré 
na pracovisku za 
dodržania všetkých 
požadovaných bez-
pečnostných opat-
rení.

Múzeá ako jedinečné kultúrne 
ustanovizne sú zdrojom fak-
tov, ale aj zaujímavostí z našej 
histórie. Po 12. máji sa Múze-
um Ľ. Štúra znova sprístupnilo 
pre širokú verejnosť. Čo všetko 
chystá pre milovníkov histórie?
Niektorí návštevníci sa 7. mar-
ca zúčastnili otvorenia výstavy 
Posledná večera v Modre, auto-
ra akademického maliara Stana 
Lajdu. Boli pripravené i termíny 
prednášok k tejto výstave, ktorá 
je venovaná dielu Leonarda da 
Vinci, avšak tie sa už neuskutoč-
nili. Po dohode s autorom výsta-
va zostáva v priestoroch múzea 
a budeme trpezlivo čakať na čas, 
kedy bude možné tieto zaujímavé 
prednášky realizovať. Múzeum 
je verejnosti sprístupnené a náv-
števníci si môžu výstavu ako i ex-
pozície - Ľudovít Štúr a moderné 
Slovensko, Pamätná izba Ľ. Štú-
ra, Z histórie modranskej kerami-
ky a diela národného umelca Ig-
náca Bizmyera pozrieť, zatiaľ za 
určitých podmienok, napr. vstup 
maximálne 5 osôb, bez lektor-
ského výkladu a s dodržiavaním 
platných bezpečnostných naria-
dení. Iné aktivity zatiaľ nie sú 
možné.
 

Prezraďte, čo všetko sa skrýva 
za prácou historikov alebo mú-
zejníkov?
Múzeum je zbierkotvorná, ve-
deckovýskumná a kultúrno-vzde-
lávacia inštitúcia. Plní úlohy sú-
visiace s tvorbou, evidenciou 
a ochranou zbierok ako súčasti 
národného kultúrneho dedičstva. 
V rámci kultúrno-vzdelávacej 
činnosti prezentuje zbierkové fon-
dy prostredníctvom stálych expo-
zícií a výstav doma i v zahraničí 
a realizuje aj ďalšie formy múzej-
nej komunikácie. Vykonáva vy-
davateľskú a publikačnú činnosť, 
výpožičnú knižničnú službu, me-
todickú a poradenskú činnosť pre 
študentov, bádateľov i laickú ve-
rejnosť. Za týmto všetkým je prá-
ca odborných pracovníkov mú-
zeí, kurátorov zbierok, historikov, 
múzejných pedagógov, kultúrno-
-propagačných pracovníkov, lek-
torov. 

Aké to bolo chodiť v priesto-
roch múzea, galérie, či výstav-
ných sieňach dlhé dva mesiace 
bez toho, aby sa nikto na nič 
nepýtal? Myslím tým návštev-
níkov?
Bol to zvláštny pocit, prichádzať 
do priestorov múzea a všade bo-
lo prázdno. Na jednej strane ticho, 
pocit pokoja, možnosť sústrediť 
sa na prácu bez vyrušenia. Na 
strane druhej pocit samoty, kto-
rá ak trvá dlho, už nie je príjem-
ná... V múzeu je toto obdobie ča-
som, kedy začína sezóna exkurzií 
a školských výletov a nás súčasné 
obmedzenia ešte dlhšiu dobu po-
značia, pretože ak aj školy začnú 
fungovať, iste budú mať iné prio-
rity, ako návštevu kultúrnych in-
štitúcií. Môžeme len dúfať, že to 
nepotrvá dlhšie... 

Tešíte sa ako riaditeľka vý-
znamnej inštitúcie na toto nové 
obdobie?
Veľmi by som privítala, keby mú-
zeum čo najskôr ožilo džavotom 
detí, ale i prítomnosťou ostatných 
návštevníkov, pretože to je jeden 
z dôležitých momentov, ktorý po-
tvrdzuje zmysel a potrebu našej 
práce. Preto prajem nielen nášmu, 
ale všetkým múzeám veľa vedo-
mostí a zážitkov chtivých náv-
števníkov, na ktorých sa všetci te-
šíme. Jana KUCHTOVÁ,

Viera JANČOVIČOVÁ

venované mamičkám
Mamy sú ako lepidlo, i keď ich 
nevidíme, stále držia rodinu po-
kope. Súhlasíte so mnou, že ten-
to citát je pravdivý? Naše mamy 
boli prvými ľuďmi, ktorých sme 
uvideli, keď sme sa narodili, bo-
li prvé, ktoré nás nakŕmili a roz-
právali sa s nami. 
Niektorí nemajú už tú možnosť 
svoje mamy vidieť, ale myslím 
si, že s radosťou na ne spomí-
najú. Pretože je to neopísateľný 
pocit stratiť niekoho, kto stál pri 
vás celý život, nosil vás na ru-
kách, hral sa s vami, pomáhal 
zdolávať prvé kroky a skúšky, 
vedel si nájsť čas, keď ostatní 
nemohli. Keď ste chceli ísť von 
na nejakú oslavu alebo von s ka-
marátmi, nedovolili vám to a vy 
ste ju zato nenávideli, ale ona to 
robila z lásky k vám, pretože sa 
o vás bála. Každý zápas futbalu, 

hokeja alebo obyčajných hudob-
ných koncertov, bola to mama, 
ktorá vám dodala sebavedomie 
a úsmev na tvári keď ste ma-
li nedostatok síl. Niekedy si to 
neuvedomujeme, ale mama, to 
nie je len človek, ktorý nakúpi, 
navarí, vyžehlí, ale je to hlavne 
osoba, ktorá je pri nás nech sa 
deje čokoľvek, rozosmieva nás, 
keď sme smutní a hlavne nás má 
z celého srdca najradšej.
Ďakujeme, mamy, za to, že ste 
tu boli a stále ste pre nás. Mys-
lím, že každý je vďačný za to, 
že má mamu. Tak spravme nie-
čo výnimočné pre to, čo ona ro-
bí pre nás, nedáme jej tak veľa, 
ako ona dáva nám. Postačí, keď 
jej povieme, ako veľmi ju ľúbi-
me a potešíme ju kyticou alebo 
čokoládou. 

Simona GAVORNÍKOVÁ
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Projekt Bolešky Vinosady – 
štýlové bývanie pod vinicami

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

vybudovať si domov v blíz-
kosti prírody, avšak nie ďale-
ko od mestskej infraštruktúry 
a občianskej vybavenosti, čo 
poskytujú najmä mestá Modra 
a Pezinok. Pre záujemcov, kto-
rí hľadajú bývanie v novostav-
be a želajú si ostať v okrese Pe-
zinok, by sme radi predstavili 
plánovaný projekt radových 
domov a bytových jednotiek.
V príťažlivej časti Bolešky 

v obci Vinosa-
dy plánuje spoločnosť 
Bolešky, s.r.o. projekt, kto-
rý predstavuje zámer realizá-
cie výstavby 29 radových do-
mov a dvoch bytových domov 
po 6 bytov v každom, na roz-
lohe 8047 m2 s vybudovanou 
infraštruktúrou sietí a príjaz-
dových komunikácií. Výme-
ry interiérov radových domov 
budú 80,3 m2 a výmery interié-
rov bytov sa budú pohybovať 
v rozmedzí 47,29 m2 až 50,00 
m2.
Samotná poloha tejto lokali-
ty z nej robí zaujímavú mož-
nosť riešenia bytovej otázky 
hlavne pre mladé rodiny, ktoré 

potrebu-
jú bývať 

v blízkos-
ti Bratislavy, 

resp. Pezinka 
a zároveň hľada-

jú po- kojnejšie miesto na 
bývanie v rámci vidieka pod 
Malými Karpatmi a maleb-
nými vinicami a to všetko za 
prijateľnú cenu. Predpoklada-
ný začiatok stavebných prác 
na radové domy je v 4/2020 
a predpokladané ukončenie 
prác a kolaudácia bude približ-
ne v 10/2021.
Detailné informácie, vizualizá-
cie, pôdorysy, kontakty a všet-
ky potrebné podklady záujem-
covia nájdu na stránke projektu 
www.bolesky.sk.
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Sme v 4. fáze uvoľňovania opatrení
V stredu 20. mája sme pristúpili, vzhľadom na pretrvávajú-
cu priaznivú epidemiologickú situáciu k 4. fáze uvoľňovania 
opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktoré schválil Ústredný 
krízový štáb. Naďalej je povinné nosenie rúšok v interiéroch. 
Vonku nie je potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov 
a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.

Otvorili sa takmer všetky prevádz-
ky a obchody, reštaurácie, hotely, 
tetovacie štúdiá. Znova môžeme 
ísť do kina, divadla a na poduja-

tia (s max. počtom do 100 ľudí). 
Povinnosť karantény (štátnej, do-
mácej) alebo predloženia nega-
tívneho testu sa už netýkajú ani 

osôb s trvalým alebo prechodným 
pobytom v SR, ktorí vycestujú do 
Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, 
chorvátska, Slovinska, Švajčiar-
ska a Nemecka s tým, že je potreb-
né sa na územie SR vrátiť do 24 
hodín. Sanitárny deň v nedeľu zo-
stáva zachovaný, rovnako ako aj 
nákupný čas pre seniorov od pon-
delka do piatka v čase od 9.00 do 
11.00 v potravinách a drogériách. 
Od 1. júna sa otvoria škôlky, vrá-
tane špeciálnych s max. počtom 
15 detí v jednej triede. Zriaďova-
telia môžu otvoriť základné školy 
(1. až 5. ročník), vrátane špeciál-
nych a školských klubov, pričom 
v jednej triede bude môcť byť naj-
viac 20 detí. Návrat do škôl bude 
dobrovoľný. Uvedeným krokom 
predchádzali tri fázy. Pri dodrža-
ní stanovených podmienok začali 
najprv fungovať obchody a pre-
vádzky s rozlohou do 300 m2, ve-
rejné stravovanie s výdajom cez 
okienko, vonkajšie športoviská 

pre bezkontaktný šport bez šatní 
a sociálnych zariadení, ubytova-
nie bez stravy, predajne automobi-
lov, autobazárov a  vonkajšie trho-
viská. V Modre na ulici SNP tak 
môžete nakupovať u obľúbených 
predajcov jarnú zeleninu a iný to-
var. Následne sa od 6. 5. otvorili 
ďalšie obchody, penzióny a hotely 
bez spoločného stravovania, letné 
terasy, parky, ZOO, hrady, zámky, 
taxislužby. Znovu sa môžu konať 
bohoslužby a svadby. Nuž a opäť 
sú k dispozícii služby ako kader-
níctva, holičstvá, kozmetika, pedi-
kúry, manikúry, rehabilitácie. 
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Ľudia z Modry, 23. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým responden-
tom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Kartograf a značkár 
Milan Ružek (90)

Za viac ako 60 rokov vyznačkoval 2 700 ki-
lometrov turistických chodníkov. Nech sa 
vydáte po červenej, modrej, zelenej či žltej 
značke do malokarpatských lesov, je známe, 
že mnoho kilometrov vyznačil Milan Ružek. 
Rodák z Kráľovej, bol najmladší z početnej 
rodiny. „Bolo nás desať, ale už nikto zo sú-
rodencov nežije. Vyučil som sa tesárskemu 
remeslu, aby som pokračoval v otcových sto-
pách. Bol to zručný tesársky majster, ktorý 
napríklad urobil aj krov na modranskom si-
rotinci. A ten ako viete, dobre slúži dodnes. 
Drevo naň poskytol vtedajší správca mod-
ranských lesov Alexander Filípek.”
Milan Ružek v detstve sníval o cestova-
ní, miloval zemepis, hlavu mal ponorenú 
do máp a atlasov. V roku 1946 sa stal naj-
mladším členom Klubu slovenských turistov 
a lyžiarov. Zlomový bol rok 1954, keď sa 
do Modry presťahoval Kartografický ústav. 
Mladý 25 ročný muž vtedy po 7 rokoch za-
vesil tesárčinu na klinec, zaklopal na dvere 
ústavu a zamestnal sa tam ako kreslič máp. 
„Doplnil som si stredoškolské vzdelanie, ex-
terne som vyštudoval geodéziu a kartografiu 

v Košiciach. Bavilo ma písanie a neskôr som 
sa uplatnil aj ako technický redaktor a ko-
rektor máp.”
Počas aktívnej kariéry prísne dodržiaval zá-
sadu presnosti a pravdivosti publikovaných 
informácií. „Pre turistu je neúplná, zavá-
dzajúca informácia horšia než žiadna. Pri 
značkovaní som vždy myslel na ľudí, aby 
sa bezpečne dostali do cieľa a zároveň mali 
z turistiky estetický zážitok.” Samotné znač-
kovanie jedného kilometra trvá asi tri hodi-
ny, predtým si však treba prejsť celý terén 
a premyslieť trasu vopred. Vášeň pre turis-
tiku ho neopustila ani teraz v takom úcty-
hodnom veku. „Vstávam skoro ráno, potom 
idem do prírody, všade chodím pešo. Denne 
vypijem aj pol litra mlieka, je to dobré na 
kosti. A ešte niečo vám poradím: pohyb, hu-
mor a pohár vína denne’- to je dobrá kombi-
nácia pre dlhý život.”
Pri pohľade na steny s množstvom diplomov 
a police plné ocenení sa pánovi Ružekovi 
vo vlastnej obývačke premietne celý život. 
Publicista v oblasti cestovného ruchu, iniciá-
tor a organizátor vybudovania rozhľadne na 
Veľkej homoli, milovník vína a spoluzakla-
dateľ Malokarpatskej vínnej cesty. V roku 

2019 mu udelili doživotné členstvo v Klu-
be slovenských turistov, stal sa držiteľom 
ocenenia Osobnosť cestovného ruchu za rok 
2006 a mnohých ďalších. Na Slovensku má-
me jednu z najdokonalejších sietí značenia 
pre pešiu, vysokohorskú a lyžiarsku turistiku 
aj vďaka Milanovi Ružekovi - žijúcej legen-
de medzi slovenskými značkármi. 

Zuzana TICHÁ
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Deň víťazstva nad fašizmom
V piatok 8. mája 2020 sme si 
pripomenuli významné uda-
losti spred 75 rokov. Pri prí-
ležitosti Dňa víťazstva nad 
fašizmom - ukončenia II. sve-
tovej vojny v Európe položili 
najvyšší predstavitelia mesta 

Modry, primátor Juraj Petra-
kovič a viceprimátor Marián 
Gavorník vence k pamätní-
kom v Kráľovej a v Modre na 
znak úcty a vďaky. Pri pamät-
níku oslobodenia pred Kultúr-
nym domom Ľ. Štúra primátor 

J. Petrakovič uviedol: „Pietne 
miesta sú tichým odkazom to-
ho, aká deštruktívna môže byť 
vojna a fašizmus. Každoroč-
ne sa tu stretávame, aby sme 
vzdali úctu tým, ktorí položili 
svoj vlastný život, ale aj tým, 

ktorých činy možno zostali ne-
povšimnuté. O to viac je dôle-
žité pripomínať si tieto dni”.
Spomienkové stretnutie sa 
tentokrát vzhľadom na situá-
ciu v súvislosti s ochorením 
covid-19 uskutočnilo bez prí-
tomnosti verejnosti.
 (jk)
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Spomienka
Kto poznal spomenie si, kto miloval nezabudne. Dňa 
27. 5. 2020 uplynie 10 rokov čo sa na chvíľu zastavil 
čas, dotĺklo srdiečko nášho Baba modranského zmrz-
linára Mejzina Useiniho. S úctou a láskou spomínajú 
deti Silvia, Lívia a Adem, vnúčatá a pravnúčatá.

S láskou spomíname
Dňa 9. 5. 2020 uplynuli 3 roky čo nás navždy opus-
tila naša milovaná mama, sestra, svokra, babka, 
prababka, príbuzná a priateľka Helena Galovičová. 
Ten kto ju poznal, nech spomenie si, ten kto ju mal 
rád, nezabudne... S láskou a úctou spomína rodina.

Tichá spomienka
Vydal si sa na cestu, ktorou musí ísť každý sám, 
len dvere spomienok si nechal otvorené dokorán. 
Snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme s Tebou 
každučký deň. Dňa 6. júna 2020 si pripomenieme 
2. výročie úmrtia nášho drahého Karola Pisarčíka. 

S láskou spomínajú manželka, deti, vnuci, pravnuci, súrodenci a os-
tatná blízka rodina.

Spomíname
Nech spí sladko a sníva svoj večný sen, v modlit-
bách sme s ním každučký deň, že čas žiaľ zahojí, je 
len veľký klam, čím ďalej ubieha, tým viac chýba 
nám. So slzami v očiach a bolesťou v srdci si 18. 5. 
2020 pripomíname 7. výročie čo nás navždy opus-

til náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Eduard Ochaba. 
S večnou láskou a úctou na neho spomínajú manželka, deti s rodina-
mi, vnúčatá a pravnúčatá.

Spomienka
14. mája si pripomíname 15 rokov, čo od nás na-
vždy odišiel náš milovaný Miloš Kopčík. Neprejde 
deň bez myšlienky na Teba, stále Ťa máme vo svo-
jich srdciach, veľmi nám chýbaš. Venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Manželka Mária, deti Mi-

loš, Ján, Pavol a Martina s rodinami.

Spomíname
Dňa 20. 5. 2020 si pripomíname 10. výročie smr-
ti nášho dobrého a láskavého manžela, otca a bra-
ta Jána Číčka. Už desať rokov spí na modranskom 
cintoríne svoj večný sen. S láskou a úctou spomína 
manželka, deti, vnuci a sestra Mária. Kto ste ho po-
znali, venujte mu prosím tichú spomienku.

Sprostredkujeme profesionálne
predaj Vašej nehnuteľnosti

Ing. Milan Kľúčik
realitný maklér

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

*

«

Podniková predajňa
Slovenská ľudová majolika
Dolná 138

Námestie
(Štúrova ulica)

13 min - 1,1 km

smer Šenkvice

Vážení zákazníci,

predajňu z námestia presúvame  do našich 
výrobných priestorov  na Dolnú 138. 

Podniková predajňa na Dolnej 138 je otvorená  
v pondelok – piatok medzi 8:00 a 15:30 hod. 
s výnimočnou ponukou tovaru aj priamo  
zo skladu alebo na objednávku. Po dohode  
Vám otvoríme aj v neskoršom čase alebo  
v sobotu. Tešíme sa na Vás.

Ak máte záujem o naše produkty mimo otváracích 
hodín, navštívte náš eshop www.majolika.sk, 
alebo nám napíšte na majolika@majolika.sk 
a keramiku Vám radi doručíme domov. 

Tel. kontakt: 0911 980 105

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

blahoželanie
Pri príležitosti Vášho vzácneho životného ju-
bilea tr. profesorka Ľudmila Homolová Vám 
zo srdca blahoželáme a prajeme do ďalších ro-
kov života dobré zdravie, spokojnosť, a pokoj 
v duši. Pripájame i poďakovanie za pekné roky 

mladosti, prežité na „vinárke“, ku ktorým ste prispeli aj Vy prí-
stupom, ale i porozumením nad mladíckymi drobnými nerozváž-
nosťami. Vaši žiaci – maturanti (1979-1983).
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Hlasy z éteru
Spomienky Ing. Jaroslava Lajdu, st.
Mal som 11 rokov, keď v máji 1938 boli vyhlásené najskôr 
čiastočná a potom v septembri úplná mobilizácia Česko-
slovenskej armády. S chlapcami zo Súkeníckej ulice sme sa 
chodili pozerať k Šenkviciam na transporty mobilizovaných 
a vyzbrojených vojakov odhodlaných brániť svoju vlasť. 
Nadšenie armády bolo ohromné. 

Vtedy prebiehalo mnoho pohy-
bov vojska aj cez Modru. Pre-
suny sa konali väčšinou peši, len 
dôstojníci jazdili na koňoch. Je-
den čas bola v Modre disloko-
vaná hipomobilná delostrelec-
ká jednotka. Rovnošaty vojakov 
mali typický naftalínový pach 
intendančných skladov. V ko-
more u Bagitovcov v Súkeníc-
kej ulici (z pitvora vpravo) mali 
vojaci sklad „futru“- krmiva pre 
kone. Vrecia s ovsom boli po-
merne ľahké a tak nemohlo byť 
inak, len aby „uličania” pomá-
hali tieto vrecia nosiť. Vajnorské 
letisko bolo v dobe mobilizácie 
premiestnené na Kráľovú od Zá-
humeníc vedľa cesty na Budme-
rice a na druhej strane po „pastýr-
nu“ pri cintoríne. Predtým bolo 
dosť zriedkavé vidieť nad Mod-
rou lietadlá. No v období mobi-
lizácie lietali denne... Aj môj tato 
narukoval.

Situácia koncom leta 1938 bo-
la veľmi napätá. Raz večer sme 
spali s mamou a sestrou sami, 
tato nebol doma. Došiel až oko-
lo polnoci. Hovoril: „Bude voj-
na. Prezident Beneš vyhlásil 
všeobecnú mobilizáciu“. Rádio 
v domácnosti bolo vtedy zriedka-
vosťou. Zhromaždení chlapi po-
čúvali prejav prezidenta Beneša 
pred Mestským domom. Po tej-
to smutnej správe sme sa všetci 
rozplakali. Smutno bolo v dome 
bez otca, ale chýbali tiež pracu-
júce ruky. Čo som vládal, som 
mame pomáhal. Na časť oberač-
ky dostal tato poľnohospodársku 
dovolenku. Ráno, keď opatril do-
bytok, išiel do mesta zistiť čo no-
vého – nečudo, veď udalosti sa 
valili. Došiel so smutnou sprá-
vou „Republiku rozbili“. Bolo to 
začiatkom októbra, keď Nemci 
a Maďari začali obsadzovať po-
hraničné územia a Slovensko do-
stalo autonómiu. Do úplnej lik-

vidácie v marci 1939 zostalo už 
Česko – Slovensko. Po otcovej 
správe som sa pri raňajkách roz-
plakal a ako formu protestu proti 
tomuto vývoju udalostí som od-
mietol ísť do školy. 
V tom čase prechádzalo Modrou 
mnoho vojska. Pri presune moto-

rizovanej jednotky ťažkého de-
lostrelectva na mňa dobre zapô-
sobilo, keď som na jednom z áut 
ťahajúcich delá videl ako veliteľa 
obsluhy čatára p. Jaromíra Šimka 
(ktorý neskôr pôsobil dlhé roky 
na MsNV ako archivár). Uvedo-
mil som si, že sú to skutočne naši 
vojaci, ktorí nás určite ochránia. 

Demagógia tlače vrcholila. 
V Gardistovi a iných ľudáckych 
novinách boli palcovými lite-
rami vytlačené heslá „plebisci-
tu – všeľudového hlasovania“, 
napr. „áno – chcem Slovenský 
štát – áno!“ 15. marca 1939 na-
poludnie došla do Modry väčšia 
jednotka SS. Prvý raz som vi-
del zblízka nemeckých vojakov 
v sivých uniformách a charakte-
ristických prilbách. Pochodova-
li po Pezinskej ulici na námestie 
v šesťstupoch, na pleciach pušky 

a ľahké guľomety s pásmi, na 
opaskoch ručné granáty s dreve-
nou pažbičkou. Troj a štvorhlas-
ne spievali nemecké pochody. 
Rodičia boli v ten deň s krstný-
mi Bakošovcami v Trnave, kde 
Gustovi Bakošovi ml. prepicho-
vali zapálené ucho a navštívi-
li rodinu. Mal som strach, čo je 
s nimi. Nemci sa ubytovali po 
meste, hlavne v budove školy 
na Dolnom predmestí. Presuny 
pechoty nerobili pešo, ale auta-
mi. Vtedy som po prvýkrát videl 
a pochopil, ako sa určitému zá-
meru musí podriadiť práca, kto-
rú by inakšie človek nevykonal. 
Zrejme to bola vojenská taktika. 
Nemci tiež neverili Maďarom, či 

sa nebudú snažiť dostať za stano-
venú demarkačnú čiaru, čím by 
sa dostali do sféry ich záujmov. 
Pevný plot z drevených dosiek 
bol hranicou, za ktorú sa nesme-
lo. Nemci sa však chceli proti 
Maďarom poistiť. Poniže Modry 
mali stráže a na bývalom ihrisku 
malé pechotné delo. Vojak jednu 
z dosiek vytrhol, do diery vsunu-
li hlaveň kanónika a mali krásny 
výhľad s možnosťou zásahu až 
po Šenkvice. Súčasne bolo delo 
i obsluha bezpečne krytá pri po-
zorovaní z opačnej strany. Kanón 
tiež už nemal okované kolesá, ale 
gumové pneumatiky.

Jednotka SS dislokovaná v Mod-
re sa pobrala preč niekedy v au-
guste 1939. Zakrátko nato nie-
koľko dní prechádzali Modrou 
kolóny vozidiel nemeckej armá-
dy, ktoré smerovali hore Pova-

žím na Žilinu, Oravu a Poľsko. 
Hlavná cesta z Bratislavy na Tr-
navu prechádzala vtedy Modrou. 
Až po oslobodení bola vybudo-
vaná vhodnejšia cesta cez Senec. 
Transporty vojska na vozidlách 
všetkých druhov nemali konca, 
prechádzali mestom vo dne i v 
noci. Vozidlá boli tak husto za 
sebou, že bolo umenie prebeh-
núť napr. zo Súkeníckej ulice cez 
cestu Pezinskej ulice do obchodu 
s koloniálnym tovarom p. Juraja 
Nováka (nedávno drogéria), ale-
bo na roh k mäsiarovi p. Šipko-
vi. Ľudia pri ceste po celú tú do-
bu nemohli otvárať obloky kvôli 
prachu a dymu z motorov.
Všetci boli radi, keď sa presun 
skončil, ale čoskoro vypukla dru-
há svetová vojna. 1. septembra 
1939 hitlerovské Nemecko pre-
padlo Poľsko. Esesáci sa v tej 
dobe nezdravili salutovaním, ale 
zdvihnutou pravou rukou a po-
zdravom Heil Hitler (sláva Hit-
lerovi). Samozrejme, že to nevy-
slovovali detailne, skôr nárečovo 
a tak sa nám zdalo, že sa zdravia 
„hajla“.

Fašisti mali svoj zámer „Drang 
nach Osten“ premyslený dávnej-
šie. Vedeli, že vojsko postupuje 
po kvalitných cestách rýchlejšie 
ako po prašných. Už na jar 1939 
prišli nemecké firmy vybavené 
pomerne modernou technikou 
a množstvom nákladných 3-to-
nových áut Opel – Blitz (Blesk). 
Ich úlohou bolo vyasfaltovať ces-
tu z Bratislavy na poľské hrani-
ce. V Modre mala stredisko fir-
ma Teeras – Strassenbau. Denne 
postupovali s asfaltom niekoľko 
sto metrov. Opel – Blitzy behali 
plnou rýchlosťou do Šenkvíc na 
stanicu pre asfalt. Na obmedze-
nie rýchlosti sa nehľadelo. Kon-
com prvej republiky boli v Mod-
re vyasfaltované (od r. 1924) iba 
dva úseky ulíc: od Hornej brány 
na dolné predmestie po cintorín 
a od bývalého Floriána na námes-
tí po Pezinskej ulici po bývalé ga-
ráže ČSAD. Všetky ostatné ulice 
a cesty mimo mesta boli spevne-
né prašné „hradské“. Hneď po 
príchode Nemcov nastala ďalšia 
dôležitá zmena v doprave. Pod-
ľa anglického a francúzskeho 
vzoru sa aj v Československu 
jazdilo vľavo. Nemci to zmenili 
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podľa svojho vpravo. Bola vyko-
naná dôležitá informačná kam-
paň a vedľa ciest boli umiestnené 
podlhovasté drevené tabule asi 1 
m × 0,3 m s nápismi : „Vpravo 
jazdiť – Rechts fahren“. Nemci 
sa pripravovali doma na vojnu 
aj inak. Obmedzovali zásobova-
nie obyvateľstva a utvárali záso-
by potravín pre vojnu. Prednost-
ne sa tiež vyrábali textílie a obuv 
pre armádu. Preto nie div, že ne-
bolo dňa, aby na námestí nestálo 
niekoľko vojenských i civilných 
nemeckých osobných automobi-
lov. Pasažieri z nich vykupovali 
v našich obchodoch doradu všet-
ko. Našich peňazí mali dosť, le-
bo výmenný kurz za marku mali 
veľmi výhodný.

Ľudia rýchlo pochopili, že ak 
chcú byť rýchlo a objektívne in-
formovaní, musia mať doma rá-
dio. Vo veľkom sa začali kupo-
vať štvorlampovky Telefunken, 
Tungsram a Philips, ktoré mali 
krátke vlny. Pod vplyvom mní-
chovského diktátu a tendenčných 
informácií ľudáckej tlače boli ľu-
dia dosť dezorientovaní, preto-
že nestranné informácie nemali. 
Všetko to začínalo už pred voj-
nou, koncom septembra a začiat-
kom októbra 1938 a pokračovalo 
do marca 1939. V tej dobe začal 
vysielať pravdepodobne prvý za-
hraničný slobodný čs. vysielač 
z Katovíc v Poľsku. Znelku mal 
podľa Masarykovej obľúbenej 
piesne – Teče voda teče. Ľudia 
sa po večeroch tlačili okolo rádií 
a počúvali správy, najprv najmä 
BBc z Londýna. Počet slobod-
ných čs vysielačov rýchlo rás-
tol. Napríklad o 14.hod. vysiela-
la Káhira, odkiaľ sa hlásili naši 
čs vojaci sústredení na Blízkom 
východe a v Afrike. Hlásili sa 
heslom „Vy doma a my vonku – 
jedno sme !“. Moskva sa hlásila 
heslom: „Gavarit Maskva – Mas-
kva gavarit“.
Spočiatku nebývali ani zahra-
ničné správy o situácii na fron-
toch nijako povzbudivé. Domá-
ce spravodajstvo bolo vyslovene 
jednostranné. Nemci, aj keď mu-
seli ustúpiť, nazývali to skracova-
ním línie frontu a podobne. Tak 
sa ľudia stále viac spoliehali na 
informácie z cudziny. Zahranič-
né správy, aj keď spočiatku ne-

potešili, lebo objektívne infor-
movali o vojenských úspechoch 
Nemcov, predsa len svojimi ko-
mentármi a neskresľovanou prav-
divosťou správ (čo sa dodatočne 
overilo), priťahovali čoraz viac 
poslucháčov. To prekážalo najmä 
Nemcom. Počúvanie zahraničné-
ho rozhlasu bolo zakázané pod 
rôznymi vyhrážkami. Jedným 
z opatrení bolo aj to, že sa mohli 
vyrábať i predávať len prijíma-
če bez krátkych vĺn. Počúvalo sa 
však aj tak, pri zhasnutom svetle 
a s uchom na reproduktore, čo bo-
lo často dôležitejšie ako večera.

Od r. 1943 boli moskovské sprá-
vy veľmi často otvárané kaž-
dú celú hodinu večer „Prikazom 
verchovnovo glavno–kamandu-
juščevo, kamandujuščemu (na-
pr.) pervovo Ukrajinskovo fron-
ta maršalu Sovetskavo Sajuza 
...“, atď. Vyhlásili, ktoré vojská 
a ktoré druhy zbraní, pod vede-
ním ktorého veliteľa oslobodi-
li určité mestá a aké vyzname-
nania im boli udelené. Na záver 
hovoril asi takto: „Stalica nášej 
ródiny, Maskva, ot imeni ródiny, 
saljutujet doblestnym vajskam 
(napr.) vtarovo Bjelaruskavo 
fronta pobedivšimi naznaujemi 
goradami dvacetju artillerijski-
mi dravkami iz dvuchsot dvad-
saťčetyre orudej. Smerť nemec-
kim zachvatščikom! Verchovnyj 
glavnokomandujuščij – Stalin“. 
Tieto „príkazy“ čítal vždy ba-
sovým hlasom (údajne) spevák 
Levitan. Jeho mohutný bas znel 
tak presvedčivo, že bolo jasné, 
že Nemci už dlho šancu nemajú. 
Londýnska BBc vysielala správy 
pre všetky porobené národy Eu-
rópy i pre Nemcov. Správy pre 

námorníkov Nemecka hraničili 
s našimi českými a slovenský-
mi a uvádzali ich heslom: „Hier 
ist England. Hier ist England mit 
sein Sendung an alle deutsche 
Kriegsmariner, Handschiffahrt 
und die wasserkante”. Postup-
ne začal vysielať washington. 
Nemci hlásievali v úvode svo-
jich správ z frontov, ktoré boli 
vždy na prvom mieste: „Aus dem 
Führerhauptquartier - das Ober-
komando der wehrmacht gibt be-
kannt ...“ (Z vodcovho hlavného 
stanu – Hlavné veliteľstvo bran-
nej moci oznamuje). Nemci svo-
je úspechy oslavovali známymi 
„maršami“ (pochodmi).
Časom však aj Nemci a ich pri-
sluhovači vysielali pravdivé sprá-
vy. Bolo to vtedy, keď sa začala 
prejavovať aktivita spojenecké-
ho diaľkového bombardovacie-
ho letectva a Nemci informovali 
o rozsahu útoku a oblastiach, kto-
ré bojové lietadlá preleteli a kam 
smerujú. Asi od leta 1943 to boli 
„schwache feindliche Kampfver-
bände“ (slabé nepriateľské bojo-
vé zväzy), ale čoskoro hlásievali: 
„Achtung, Achtung! wir geben 
die Luftlagemeldung. Starke fe-
indliche Kampfverbände sind 
aus dem Raum Šopron – Győr 
in den Raum Bratislava – Press-
burg eingeflogen“. ( Pozor, po-
zor! Podávame hlásenie o vzduš-
nej situácii. Silné nepriateľské 
bojové zväzy preleteli z oblasti 
Šoproň – Győr do oblasti Brati-
slava). Vtedy sa rozhučali v celej 
oblasti sirény. Okrem správ o po-
hybe lietadiel nevyšiel z prijíma-
čov ani hlások. Zato však drnčali 
obloky i v Modre, keď Američa-
nia sypali svoj prídel Viedni, Vie-
denskému Novému Mestu alebo 

Győru. Maďarské rozhlasové sta-
nice okrem nemeckých letových 
informácií uvádzali svoje heslom 
„Figyelem, figyelem...“ Z toho si 
ľudia doplnili svoje „Fiďelem, fi-
ďelem, už idú s prídelem“. 
Do našej oblasti lietali americké 
lietadlá, ktoré štartovali najprv 
z letísk v Líbyi a po invázii do Ta-
lianska z letísk okolo Foggie. Na 
západe mali Američania pri bom-
bardovacích úlohách deľbu práce 
v tom, že oni lietali vo dne a An-
gličania v noci. Obaja štartovali 
z letísk v Anglicku. Používali prí-
davné nádrže pohonných hmôt, 
ktoré často po vyprázdnení odha-
dzovali. Rozrezané nádrže nám 
slúžili na člnkovanie na rybníku.

Bombardéry lietali v zostave 
siedmich strojov. Neboli strie-
kané. Na modrej oblohe sa krás-
ne vynímali ich hliníkové tvary. 
Tmavostriekané štvormotoráky 
zásobovali ostatné lietadlá po-
honnými hmotami počas letu. 
Prelet zväzov s niekoľkými se-
demčlennými rojmi vedľa seba 
trval niekedy aj 15 – 20 minút. 
Nemci strašili, že Američania 
vyhadzujú hračky a písacie perá, 
ktoré pri dotyku explodujú. S ni-
čím takým som sa nestretol. Zato 
hojne vyhadzovali balíky jemne 
rezanej hliníkovej fólie tzv. lame-
ty, ktoré rušili Nemcom radarový 
príjem. chumáče týchto lamiet sa 
osvedčili pri ozdobe vianočného 
stromčeka – zvyk sa udržal do-
posiaľ. Zasiahnuté lietadlá zha-
dzovali svoj náklad bômb i mimo 
cieľa. 
Bomby spadli aj pri Modre v le-
se. Niekoľko pilotov zostrele-
ných lietadiel pristálo padákmi 
v horách nad Modrou. Zachránili 
ich pred zajatím ilegálni pracov-
níci. Niekedy leteli lietadlá na 
svojej spiatočnej ceste poško-
dené protilietadlovým delostre-
lectvom Nemcov. Stávalo sa, že 
namiesto štyroch motorov beža-
li len dva, alebo i jeden. V takom 
prípade motor šiel na plné obrát-
ky a mimoriadne zavýjal. Vždy 
sme držali postihnutým letcom 
palce, aby oni i stroje vydrža-
li cestu do bezpečia. Poškodené 
lietadlá zaostávali za zväzmi a o 
ich ochranu pri zníženej možnos-
ti manévrovania sa starali stíhači.
 (red)
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Najlepšia investícia je do mládežníckeho športu
V Modranských zvestiach publikujeme seriál o histórii mod-
ranského športu, ktorý má v meste mladých kvalitné podmien-
ky aj výsledky. Najväčšiu slávu modranskému športu priniesli 
hádzanári, ktorí majú už sedemdesiatročnú históriu. Šport 
v Modre sa udomácnil predovšetkým na stredných školách, 
kde študovali i telesne nadaní študenti z celého Slovenska. 

V polovici minulého roka sa 
uskutočnilo stretnutie prvých ab-
solventov Jedenásťročnej stred-
nej školy (JSŠ) v Modre, škol-
ský rok 1958/59, dnes Gymnázia 
Karola Štúra v Modre. Je to prí-
ležitosť pripomenúť si niekto-
ré spomienky, ktoré sa dotýka-
jú histórie nášho mesta a života 
v ňom. O stretnutí absolventov 
po 60. rokoch v minulom ro-
ku písala v Modranských zves-
tiach spolužiačka Kvetka Križa-
nová–Balážová, ktorá pri tejto 
príležitosti napísala i básničku. 
O našom meste Modra i ja mám 
bohatú dokumentáciu športo-
vých fotografií i článkov od det-
stva doteraz, preto pokladám za 
správne podeliť sa s nimi predo-
všetkým s mladými súčasníkmi.
Počas stredoškolského štú-
dia som publikoval príspevky 
v Smene, Hlase ľudu, Roľníc-
kych novinách o živote v Modre. 
Najčastejšie to boli príspevky zo 
života študentov školy, nácviku 
spartakiády, o úspechoch mod-
ranských hádzanárov, ktorí bojo-
vali v prvej lige. V meste na ško-
lách pracovali telocvikári, ktorí 
sa starali o telesnú zdatnosť štu-

dentov. Spomeniem aspoň nie-
ktorých: Štefan Durbák, Franti-
šek Hrdlovič, Zigmund Mach, 
Metod Vančo, Arnošt Moravčík 
a ďalší. Písal som aj o spoločen-
ských podujatiach ako boli sláv-
nosti vinobrania, zber hrozna 
v JRD Modra alebo i o turistike 

v Modre a letovisku Harmónia. 
Súčasťou príspevkov boli foto-
grafie z podujatí, najviac zo špor-
tu, kde som zaznamenal úspe-
chy najmä hádzanárov Slovana 
Modra - Stanka Škarčáka, Joze-
fa Zápražného, Jána Šimonovi-
ča, Dušana a Maroša Tótha, Jána 
Dudáša, bratov Miroslava a Vla-
dimíra Jedličkovcov a ďalších. 
Rád spomínam na reverenda Du-
šana Tótha, ktorý bol všestranný 
športovec, hádzanár, gymnasta, 
atlét, neskôr emigroval do Ka-
nady, kde zastával významnú 
funkciu. Podobne mám v archí-
ve fotografie volejbalistov, o kto-

rých už písali Modranské zvesti. 
V tomto období reprezentovali 
Modru Václav Kučera, Jaroslav 
Kintler, Karol Jelemenský, Sve-
tozár Košický, Tibor Žilinčan 
a ďalší. Hviezdou v ženskom vo-
lejbale bola Hilda Pisarčíková, 
ktorá pretekala v Slávii Bratisla-

va, zúčastnila sa dvoch olympi-
ád. Trénerom modranských vo-
lejbalistiek bol profesor Štefan 
Durbák. V archíve mám odlože-
né niektoré príspevky a fotogra-
fie, ktoré mi pripomínajú tieto 
udalosti v meste. Pre čitateľov 

Modranských zvestí som vybral 
fotografie z činnosti hádzanár-
skeho oddielu z roka 1958-59 
a nácviku spartakiády v Modre 
z tohto obdobia.
Ako žiaci i študenti modran-
ských škôl sme veľa času veno-
vali športu na ihrisku Pedagogic-
kej školy v Modre. Dnes je na 
ihrisku postavená Materská ško-
la na Kalinčiakovej ulici. Okrem 
hádzanej na škvarovom ihrisku 
sme tu mali možnosť trénovať 
i niektoré ľahkoatletické disciplí-
ny ako skok do diaľky a výš-
ky, šprint, vrh guľou a ďalšie 
disciplíny. Vrh guľou a beh sme 
mali možnosť trénovať i na Moy-
zesovej ulici pri hasičskom depe, 
kde sa na ulici konal pravidel-
ne i výcvik detských hasičských 
hliadok. Okrem profesionálnych 
hasičov tu pôsobil aktivista, dob-
rovoľník Jozef Marioth. Počas 
stredoškolského štúdia v rokoch 
1957 až 59, najmä počas letných 
prázdnin, sme vykonávali brigá-
dy na výstavbe modranského šta-
dióna pri kine Mier. Kopali sme 
základy budov a odvodnenie ce-
lého areálu štadióna. Vedúcim 
výstavby bol Ján Petrakovič, kto-
rý pracoval na okresnom odbore 
športu v Bratislave. Pôvodne bol 
futbalový štadión na okraji mesta 
smerom na Šenkvice. Zlepšili sa 
tak podmienky pre šport v meste, 
čo bolo prínosom pre študentské 

športovanie v meste, a neskôr aj 
moje pretekanie v ľahkoatletic-
kom oddiele Slávie Nitra počas 
vysokoškolského štúdia. Repre-
zentoval som vysokoškolský at-
letický oddiel v behu cez prekáž-
ky na 200 metrov a štafetu 4x100 
metrov. Kolektív atlétov bol zlo-
žený najmä zo študentov VŠP 
v Nitre. Známe boli osobnos-
ti, československí reprezentanti 
ako Stanislav Štefkovič, Ladislav 
Petrovič, Ivan Veselský a ďalší. 
Kolektív atlétov patril medzi slo-
venskú špičku. 
Na spoluprácu so ZDŠ na Va-
janského ulici a s Gymnáziom 
Karola Štúra v Modre rád spo-
mínam ako viacročný predseda 
ZRPŠ na týchto školách počas 
štúdia syna Ľubomíra a dcéry 
Janky. Na moje športové začiat-
ky a spoluprácu so školami som 
si spomenul pri organizovaní 
minuloročnej výstavy „História 
športu v Modre“ počas Modran-
ského vinobrania, ktorú si pre-
zrelo stovky návštevníkov. Stretli 
sme veľa známych i neznámych 
tvárí, ktoré nadšene spomínali na 
svoju mladosť. Kolegovia, niek-
dajší športovci ako Emil Šimo-
novič, Karol Kantek, Milan Ru-
žek, Karol Jelemenský, Miroslav 
Jedlička a ďalší mali možnosť sa 
stretnúť s návštevníkmi výstavy, 
ktorí priniesli svoje fotografie 
a spomienky na športové dianie 
v meste. Som rád, že o jednotli-
vých športoch v meste informujú 
Modranské zvesti a takto inšpi-
rujú modranskú mládež k špor-
tovým aktivitám. Seriál bude 
pokračovať šachom, tenisom, 
turistikou a ďalším športom. Vý-
znam športových aktivít si uve-
domujeme najmä v súčasnom 
období, v období pandémie ko-
ronavírus, kedy je telesná zdat-
nosť človeka rozhodujúca pre 
zvládnutie infekcie.

František MACH 

Na fotografiách: 1. Hádzanári 
Slovana Modra počas tréningu v 
roku 1958 s trénerom pánom Ko-
přivom, s loptou Ján Dudáš, Lajo 
Sládek, Ján Šimonovič a ďalší. 2. 
Sprievod účastníkov spartakiády 
v Modre.
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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. 

Pod Gaštankou – 
farma v Modre

Nad Modrou nájdete malú rodinnú farmu, 
učupenú medzi vinohradmi. chovajú tam 
kone, ovce, kozy, králiky, prasiatka, sliep-
ky, kačice aj husi. V tejto „dedinskej” mini 
zoo môžu malí zvedavci zvieratká hladkať 
a nakŕmiť, alebo sa povoziť na koníko-
vi Larsonovi. Je to miláčik farmy - starší 
pán, s veľmi kľudnou a pokornou povahou. 
Každá poriadna farma musí mať záhradu 
a Pod Gaštankou majú okrasnú aj úžitko-
vú. Pestujú kvety aj liečivé bylinky, zeleni-
nu - paradajky, papriku, baklažány, cukety, 
tekvice. Najlepšie chutia čerstvo natrhané 
maliny, egreše a ríbezle. Deti môžu záhra-
du polievať a ak majú chuť aj trošku praco-
vať – na farme je pripravené malé náradie. 
Pod Gaštankou organizujú tvorivé dielne, 
opekačky, rodinné oslavy a varia farmár-
ske dobroty z lokálnych surovín vo vlast-
nom bistre.

Na fotografii: Brigita Stráňavčinová, Fre-
derika Stráňavčinová, Tomáš Husár a Ma-
túš Kotuľák zo SĽUK-u. Predstavili Kokav-
ský kroj.

Evanjelické 
kostoly v Modre

Sakrálne priestory Ne-
meckého evanjelické-
ho kostola patria k azda 
najkrajším miestam na 
organizáciu koncertov 
a hudobných festiva-
lov v Modre. Dobrovoľ-
né vstupné na podujatia 
miestny zbor EcAV in-
vestuje do obnovy stav-
by. Kostol mal dvoch 
predchodcov, oba však 
zničil požiar. Súčasný 

bol postavený v rokoch 1833 až 
1835 s neoklasicistickou fasádou. 
Hneď vedľa stojí Slovenský evanje-
lický kostol v klasicistickom slohu 
z roku 1835. Obe stavby re-
prezentujú významné obdo-
bie mesta, kedy tu od roku 
1648 existovala evanjelic-
ká vysoká škola a v rokoch 
1741 – 1934 bola Modra 
sídlom evanjelických su-
perintendentov – bisku-

pov. Pôsobili tu významní nemec-
kí i slovenskí dejatelia: Andreas 
Schmecker, Samuel Zoch, Dušan 
Fajnor, Samuel Štefan Osuský 
a mnohí iní. Preto, ale aj z rodin-
ných dôvodov, tu od roku 1851 až do tra-
gickej smrti v roku 1856, žil Ľudovít Štúr.

Na fotografii: Lenka Benčičová a Peter 
Andel z Tanečného konzervatória Evy Jac-
zovej v Bratislave.

Kaštieľ v budmericiach
Milovník poľovačiek – gróf Ján Pálffy dal 
v roku 1889 postaviť so svojou vtedy len 17 

ročnou manželkou Alžbetou tú-
to nádhernú stavbu. Pôvodne 
slúžila ako poľovnícky kaštieľ. 
Architektúra vychádza z rene-
sančných vzorov francúzskych 
zámkov. Okolie dotvára pre-
krásny anglický park, v blízkosti 
ktorého je kaplnka Panny Márie 
Lurdskej. Po smrti grófa Pálffy-
ho sa stal dedičom kaštieľa jeho 
syn Pavol, ktorý mal až 8 man-
želiek. Jedna z nich – Louise de 
Vilmorin bola milenkou slávne-
ho Antoina de Saint-Exupéryho, 
autora Malého princa. Kaštieľ sa 

po emigrácii posledného majiteľa v roku 1945 
stal majetkom štátu a je zapísaný v Ústred-
nom zozname kultúrnych pamiatok. Po roz-
siahlej rekonštrukcii v roku 2014 bol kaštieľ 
čiastočne sprevádzkovaný. V tomto roku by 
mal byť opäť sprístupnený verejnosti v rámci 
exkurzií a komentovaných prehliadok.

Na fotografii: Brigita Horváthová a Dominik 
Lukáč. Tanečníci SĽUK-u predstavili Zem-
plínsky kroj.

Ali farma Vinosady
Viete, ako funguje voskotopka, dymák, ako 
sa vyrába med? Vo včelnici na malej rodin-
nej farme vo Vinosadoch si to môžete vy-
skúšať s profesionálnym včelárom. A nie-
len to. Na farme chovajú ovce, aj exotické 
lamy a ťavu. Vlnu zo zvierat spracováva-

jú a celý proces od ostrihania, cez 
česanie, mykanie, pradenie na ko-
lovrátku a tkanie na krosnách vám 
radi ukážu. Nás prekvapil krkavec, 
ktorý rozpráva a prvýkrát sme vi-
deli najmenší druh koňa Falabella, 
vyšľachtený v Taliansku. Na farme 
nájdete somárika, pštrosy, husi, kač-
ky, sliepky. Môžete si vyskúšať ruč-
né dojenie kôz. Z mlieka majitelia 
vyrábajú kozí syr, jogurty, tvaroh aj 
žinčicu. Ali farma v lete organizuje 
denné tábory zamerané na včelár-

stvo a farmárstvo, počas školského roka zas 
školské exkurzie a zážitkové prehliadky pre 
dospelých. Ak máte záujem navštíviť far-
mu, odporúčame vám objednať sa vopred na 
www.alifarma.sk. Majitelia chystajú niekoľ-
ko noviniek: pripravujú kurzy kváskovania, 
aby si mohli hostia z farmy čoskoro odniesť 
vlastnoručne vyrobený chlieb a otvorenie 
Api domčeka určeného na tzv. apiresterapiu 
- včeliu respiračnú terapiu. 

Na fotografii: Dorota Bystrianska, Viktó-
ria Purdeková, Brigita Horváthová, Frede-
rika Stráňavčinová, Brigita Stráňavčinová. 
V rámci prehliadky krojov tanečného súbo-
ru SĽUK predstavili kroj z Očovej.

Zuzana TICHÁFO
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Na výlete cez Zochovu chatu a okolie
Zochova chata je vychýrená turistická oblasť, ktorá láka milov-
níkov turistiky od druhej polovice 19. storočia. V r. 1888 boli pri-
jaté stanovy, ktoré určovali pravidlá pre budovanie letných bu-
dov v horskom prostredí Modry. Mesto Modra dalo postaviť na 
Piesku poschodovú ubytovňu so štyrmi bytmi a prízemným bytom 
pre mestského drevorubača. Nasledovala výstavba ďalších víl.

Budova na Piesku z r. 1933, kto-
rá dostala meno po evanjelickom 
biskupovi Samuelovi Zochovi, 
poskytuje služby dodnes. Teraz 
však ako špičkový hotel, ktorý 
má čo ponúknuť po celý rok.
My vás ale pozývame na vý-
let po nádhernom lesoparku, 
kde vám bude robiť spoločnosť 
nádherná flóra a pestrá fauna. 
Predstavujeme niekoľko zaují-
mavých turistických trás, ktoré 
musíte určite skúsiť zdolať. Ko-
niec-koncov jar a blížiace sa le-
to ponúkajú výborné príležitosti 

trávenia voľného času na čer-
stvom vzduchu, v lone malokar-
patskej prírody.
 
Zochova chata – Rozhľadňa Ale-
xandra Filípka – Zochova Cha-
ta, trvanie 1.40 h
Jednoduchá trasa pre malých aj 
veľkých. Z parkoviska na Zo-
chovej chate vedie cesta znače-
ná červenou značkou priamo na 
rozhľadňu. V tejto lokalite sa na-
chádza prírodné kúpalisko či ly-
žiarsky svah, Tisove skaly, mos-
tík ponad pramenisko i vedecké 

pracovisko – Astronomické a ge-
ofyzikálne observatórium. Tiso-
ve skaly rozhodne neobíďte, sú 
prírodnou pamiatkou s 5. stup-
ňom ochrany. Vďaka svojej čle-
nitosti sú veľmi fotogenické, čo 
isto poteší nielen profesionál-
nych fotografov. O kúsok ďa-
lej sa nachádza observatórium, 
v ktorom vedci merajú mag-
netické pole Zeme, disponujú 
seizmickou stanicou alebo napr. 
dvomi ďalekohľadmi. Pod Veľ-
kou homolou si môžete oddých-
nuť pri turistickom prístrešku, 
kde sme vybudovali miesto pre 
oddych či hru. Tu odporúčame 
načerpať sily pred posledným 
kopcom, ktorý vás dovedie pria-
mo na rozhľadňu. Pomenovanie 
dostala po zakladateľovi cestov-
nom ruchu v Modre a lesnom 

správcovi Alexandrovi Filípko-
vi. Postavená bola v r. 2018 na 
mieste staršej rozhľadne, preto-
že z tohto miesta je výborný vý-
hľad na široké okolie. 
 
Zochova chata – Rozhľadňa – 
Čermákova lúka – Zochova cha-
ta, trvanie 2.20 h
Z parkoviska na Zochovej cha-
te vedie cesta značená červenou 
značkou priamo na Rozhľadňu 
Alexandra Filípka. Spomenu-
té prírodné kúpalisko, Tisove 
skaly, observatórium či turistic-
ký prístrešok pod rozhľadňou 
vám spestria príjemnú turistiku. 
Z rozhľadne budete mať v prí-
pade priaznivého počasia nád-
herný výhľad do širokého oko-
lia. Ďalej sa vydajte po zelenej 
značke, ktorá vás cez Vápenku 
a Zbojnícke dovedie na Čermá-
kovu lúku. Skvelé miesto, kde 
si oddýchnete pri ohni alebo na 

hojdačke. Na lúke medzi 
kríkmi nájdete náhrobný 
kameň jedného z Hun-
cokárov – „lesných ľu-
dí“, ktorí v Malých Kar-
patoch žili a pracovali. 
Ochutnajte vodu z pit-
ného prameňa Modran-
ská baba, od ktorého sa 
po žltej turistickej znač-
ke dostanete späť na Zo-
chovu chatu.
Ďalšie trasy si predstaví-
me v nasledujúcom vy-
daní MZ.

M. KIŠOŇOVÁ, 
TIC Modra

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  T u r i z m u s

Poďte sa zabaviť pri escape hre
Escape hra alebo „únikovka“ je 
koncept, ktorý preverí váš po-
streh, logické myslenie a schop-
nosť spolupracovať. Taktiež je 
zdrojom zábavy, najmä ak ju 
s vami absolvujú deti. My sme sa 
v spolupráci s Escape House roz-
hodli priniesť ju domácim i turis-
tom do Modry. 
Zakúpiť ju bude možné v Tu-
risticko-informačnom centre na 
Štúrovej 59 ihneď, ako to aktu-
álna situácia dovolí. Nateraz si 
ju môžete objednať cez e-mail 
jakub.malik@msumodra.sk ale-
bo telefonicky na +421 33 6908 

324. Veľkosť vášho tímu nie je 
obmedzená, hru môžete hrať 
dvaja či desiati. V sume 34,- € je 
zarátaný balíček, ktorý vám pri 
zakúpení odovzdáme. Obsahuje 
hernú mapu, sadu nálepiek a čí-
selný zámok s ďalšími inštrukcia-
mi. Po absolvovaní hry vás čaká 
malá odmena, ktorú dostanete pri 
odovzdaní zámku v priestoroch 
TIc, Pivnici u pradeda, Bistre 
Kinečko alebo v Hoteli pod Li-
pou. Budeme radi, ak sa s nami 
po absolvovaní hry podelíte o va-
še skúsenosti alebo čas potrebný 
i na rozlúsknutie úlohy. Tešíme 
sa na spoločné objavovanie Mod-
ry. M. KIŠOŇOVÁ,

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

   CUKRÁRENSKÁ VÝROBA 

       ŠTÚROVÁ 59 MODRA
    Ponúkame na objednávky aj voľný
         predaj podľa dennej ponuky:
     dezerty, klasické zákusky, šamrole, 
      sádelníky, rezy, bezlepkové zákusky,
  cheesecake, slané pečivo a klasické torty.
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

          Info na www.sladkyden.sk

                

                 „Sladký deň Modra“
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Knižnica znova otvorená – príďte a vyberte si 
Mestská knižnica ako jedna z dôležitých kultúrnych ustano-
vizní v meste prešla v uplynulých mesiacoch rekonštrukciou, 
o ktorej sme už informovali v predošlých číslach MZ. Vo štvr-
tok 14. mája, v čase uvoľňovania opatrení Covid-19, bola za 
prítomnosti vedenia mesta, primátora, poslancov, architekta 
a niekdajšej riaditeľky Kultúrneho centra, pod ktoré mest-
ská knižnica organizačne patrí, slávnostne otvorená. 

O fungovaní knižnice, o jej po-
slaní a novinkách sme sa po-
čas otvorenia porozprávali s 
Jánom Sklenárom, povereným 
riadením Kc a vedúcou knižni-
ce Renátou Kulifajovou. Podľa 
registra je v modranskej knižni-

ci viac než 16 tisíc kníh, z to-
ho je 9694 zaevidovaných už 
v digitálnom registri. Knihy sa 
členia na: beletriu, poéziu, od-
bornú literatúru. Ďalej sa rozde-
ľujú podľa veku čitateľa a ešte 
zvlášť sú členené dievčenské 
romány a dobrodružná literatú-
ra. V modranskej knižnici náj-
dete i odporúčanú literatúru pre 
školy, detskú odbornú literatú-
ru a encyklopédie. Medzi naj-
obľúbenejšie tituly našich čita-
teľov patria detektívne príbehy 
– domáca tvorba aj prekladové, 
detské knihy, romány pre ženy, 
reportážna literatúra, častokrát 
regionálna literatúra. Súborné 
Dejiny Modry od autorov Le-
hotská alebo Žudel, sú z naj-
požičiavanejších kníh. V roku 
2019 si 2828 používateľov vy-
požičalo 7969 kníh.
Modranská mestská knižnica 
ponúka okrem klasickej kniž-
ničnej výpožičky aj prácu s po-
čítačom a internetom, čiastoč-
ne reprografické služby, tlač 
z Pc a z USB, možnosť pripo-
jenia sa na internet s vlastným 
Pc, rešerše, medziknižničnú 
výpožičnú službu. „Aj podľa 
doterajších skúseností a ohla-

sov zo strany našich čitate-
ľov, myslím, že im azda najviac 
u nás chýba komplexný onli-
ne katalóg literatúry“, hovorí 
Renáta Kulifajová a dodáva, 
že nové tituly vyberajú podľa 
ohlasov čitateľov, sledujú ak-
tuálne novinky na poli kníh, 
čerpajú aj napríklad z rebríč-
kov predajnosti jednotlivých 
kníhkupectiev a pomocnú ru-
ku im pri výbere podávajú aj 
odborné časopisy ako Knižná 
revue alebo Čo čítať?. A ako 
je to s literárnou tvorbou pria-
mo našich, domácich autorov? 
Takéto tituly by určite nema-
li v mestskej knižnici chýbať. 
Vedúca knižnice odpovedá: 
„Samozrejme, musíme dopĺňať 
aj knihy, ktoré sa týkajú pria-
mo nášho regiónu, autorov ži-
júcich v Modre a celkove kni-
hy súvisiace s malokarpatským 
regiónom. Nechceme, aby nám 

unikla žiadna novinka miest-
nych autorov, preto ich oslo-
vujeme aj na besedy a autorské 
čítania. V minulom roku to bo-
la Agáta Petrakovičová Šikulo-
vá, Ľubomíra Miháliková, Lu-
cia Mandincová, predtým Jozef 
Trtol a teraz nás čaká beseda 
s Veronikou Šikulovou k novej 
knihe Tremolo ostinato“.
Otváracie hodiny knižnice sú 
zatiaľ ešte vzhľadom na co-
vid-19 obmedzené na Utorok 
a Stredu od 9.00 do 16.00. Pre 
vstup do knižnice využite boč-
ný vchod do Kc Modra zo So-
kolskej ulice č. 8. Otvorenie 
knižnice si vyžaduje dodržia-
vanie prísnych hygienických 
pravidiel stanovených hlavným 
hygienikom SR a dodržiavanie 
usmernení Slovenskej národnej 
knižnice a to zákaz vstupu bez 
rúška, maximálny počet 2 oso-
by v knižnici alebo jedna rodi-

na. Po vstupe do kniž-
nice si dezinfikujte 
ruky alebo nasaďte ru-
kavice a limitujte svoj 
čas na nevyhnutný vý-
ber kníh a potrebnú 
administratívu. Det-
ská čitáreň je k dis-
pozícii na výber kníh 
a nie na trávenie voľ-
ného času. Práca na 
Pc a využívanie inter-
netu zatiaľ nie je do-
stupné. Knižnica ďa-
kuje za rešpektovanie 
ďalších usmernení za-
mestnancov knižnice. 

(red, rk)

Sledujte naše 
kino z vášho 

gauča

chýba vám kultúra? chcete si 
pozrieť dobrý film? Doba je zlá 
a treba sa navzájom podporo-
vať a popritom stráviť aj príjem-
né chvíle. Napríklad v kine. Ale 
ako ísť do kina a pritom zostať 
na gauči? Veľmi jednoducho. 
Kliknite na stránku nášho mest-
ského modranského kina http://
www.kinomodra.sk, vyberte si 
z ponuky film a zakúpte vstu-
penku. Potom si už len stačí poč-
kať na kód, ktorý bude zaslaný 
e-mailom a filmový zážitok je na 
dosah ruky. 
Vstup do virtuálnej sály je na 
webe www.kinozgauca.sk. Kú-
pou vstupenky podporujete ob-
ľúbené Kino Mier Modra v ne-
ľahkých časoch. Zatiaľ je Modra 
jedným z miest, kde diváci naj-
aktívnejšie podporujú projekt 
kinozgauča. Sledujte uvedenú 
stránku. (red)
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