
Ako sme volili v októbrových voľbách
Októbrové spojené voľby (sobota 29. 10. 2022), ktoré sa v tej-
to podobe konali vôbec po prvý raz v histórii, poznajú svo-
jich víťazov. Volebná účasť voličov v komunálnych voľbách 
v Modre dosiahla úroveň 38,81% a účasť voličov z Modry 
vo voľbách do vyššieho územného celku (Bratislavský samo-
správny kraj) bola 38,76%. V čase volieb bolo na Slovensku 
obdobie jesenných prázdnin ako aj dušičkových sviatkov, čo 
možno do istej miery ovplyvnilo účasť pri volebných urnách. 

Primátor Juraj Petrakovič obhá-
jil víťazstvo z predošlých volieb
Na čelo mesta Modry sa na naj-
bližšie štvorročné obdobie 2022 
– 2026 opäť postaví nezávis-
lý kandidát a súčasný primátor 
Juraj Petrakovič (2512 hlasov, 
87%) spolu s poslancami z ini-
ciatívy Lepšia Modra. Jediným 
protikandidátom mu bol v pri-
mátorských voľbách Ján Cha-
labala kandidujúci za Komunis-
tickú stranu Slovenska, ktorý 
sa umiestnil na druhom mieste 

s celkovým počtom hlasov 365. 
Juraj Petrakovič tak začína svo-
je, v poradí tretie, volebné obdo-
bie v riadení mesta Modry. 

Lepšiu Modru 
zastupujú súčasní aj 
staronoví poslanci

Spomedzi 23 zaregistrovaných 
kandidátov sa do modranského 
mestského parlamentu dostali 
trinásti poslanci. V prvom voleb-
nom obvode obhájila svoje ví-
ťazstvo spred štyroch rokov ini-

ciatíva Lepšia Modra (LM). Na 
ďalšie obdobie zvolili občania 
doterajších poslancov za LM: 
Petra Jakaboviča, Jakuba Lišku, 
Naďu Kovárovú, Jána Ziga, An-
dreu Kukumbergovú, Jána Ba-
ču, nových členov iniciatívy 
Michala Petríka a Petra Jurana. 
Desiatku poslancov za voleb-
ný obvod Modra uzatvára Viera 
Jančovičová a Miroslav Ochaba. 
V druhom volebnom obvode bo-
li zaregistrovaní traja kandidáti 
a všetci boli občanmi zvolení. 
Miestnu časť Kráľovú bude na-
ďalej zastupovať Ján Juran, Ma-
rián Gavorník a nováčik v posla-
neckom zbore Matúš Hornáček. 

Juraj Droba je županom 
kraja, Juraj Petrakovič 

poslancom za VÚC
Spojené voľby nepriniesli pre-

kvapenie ani na čele brati-
slavskej župy. Svoje prven-
stvo obhájil predseda vyššieho 
územného celku, župan Juraj 
Droba. Voliči z Modry mu odo-
vzdali 1789 hlasov, celkovo zís-
kal 136 983 hlasov (63,60 %) od 
voličov z celého kraja. V parla-
mente BSK bude Modru, Vino-
sady a Šenkvice (obvod č. 19) 
zastupovať modranský primá-
tor Juraj Petrakovič, ktorý zís-
kal od Modranov 2304 hlasov, 
celkovo to bolo 3187 hlasov 
voličov z obvodu č. 19 Modry, 
Vinosadov a Šenkvíc a porazil 
tak svojich štyroch protikandi-
dátov. 
Podrobné tabuľky s číselnými 
údajmi nájdete na strane 2.
Rozhovor s novozvoleným pri-
mátorom si prečítate na strane 3.
 Jana KUCHTOVÁ
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Rozhovor

Juraj Petrakovič je novozvoleným primátorom 
Modry a poslancom v krajskom zastupiteľstve 
Tohtoročné voľby 2022 sú za nami. Po prvý raz v histórii boli 
spojené. Opäť po štyroch rokoch sa stretávame pri rozhovore 
s novozvoleným primátorom. Stal sa ním Mgr. Juraj Petrakovič, 
súčasný primátor, ktorý úspešne obhájil svoje predošlé dve vo-
lebné obdobia. Juraj Petrakovič, 53 ročný ekológ, občiansky ak-
tivista, spoluorganizátor podujatí, spoluautor publikácií a kníh 
získal od voličov podporu v počte 2512 hlasov (87%) z celkové-
ho počtu 2877 platných. Zvyšné hlasy voličov putovali tento raz 
jedinému primátorskému protikandidátovi Jánovi Chalabalovi.

Pripájame sa aj my v redakcii 
MZ ku gratulantom, pán Pet-
rakovič. Výsledky volieb jas-
ne určili víťaza. Aké boli vaše 
prvé pocity po ukončení vo-
lieb? Očakávali ste jednoznač-
ný výsledok?
Ďakujem za gratuláciu aj v me-
ne novozvolených poslankýň 
a poslancov nášho modranského 
zastupiteľstva. Samozrejme som 
rád a chcem sa poďakovať všet-
kým, ktorí prišli voliť svojich 
zástupcov do mestskej aj kraj-
skej samosprávy. Na výsledok 
sme čakali s pokorou a po jeho 
oznámení prišla úľava a signál, 
že môžeme pokračovať v práci. 

Tohtoročné voľby možno pri-
niesli prekvapenie v podobe 
jediného protikandidáta. Ako 

ste vnímali fakt, že ste si po-
myselne nemerali sily s via-
cerými primátorskými kan-
didátmi ako tomu bývalo 
v minulosti?
Z pohľadu výsledkov volieb 
nie je jednoznačné, či je výho-
dou mať jedného protikandidá-
ta alebo viacerých. V mnohých 
okolitých obciach mali na post 
starostu iba jedného kandidáta, 
v susednom Pezinku ich bolo 
osem.

 Volili sme v jeden deň a na jed-
nom mieste primátora a mest-
ských poslancov, ako aj župana 
a krajský parlament. Uspeli ste 
aj tu a stali ste sa na najbliž-
šie štyri roky poslancom BSK 
(2304 hlasov z celkových 2806). 
Modra má tak šancu presadzo-
vať mnohé vízie a plány. Ktoré 
to budú?
V krajskom zastupiteľstve chcem 
zastupovať záujmy celého malo-
karpatského regiónu, nielen obvo-
du za ktorý som kandidoval, ten 
zahŕňa Modru, Šenkvice a Vino-
sady. Medzi priority pre jednotlivé 
oblasti, ktoré chcem ako poslanec 
Bratislavského samosprávneho 
kraja presadzovať patria:
doprava – vybudovanie obchvatu 
Malokarpatska, a údržba komuni-
kácií v správe BSK, budovanie zá-
chytných parkovísk a prestupných 
terminálov, rozvoj cyklotrás, naj-
mä prepojenie obcí a miest Dubo-
vá – Modra – Vinosady – Pezinok 
a Šenkvice – Viničné – Pezinok.
Školstvo a šport – vybudovanie 

Modra si pripomenula 
významné výročia
Zástupcovia mesta Modry si 28. októbra 
2022 pripomenuli významné udalosti his-
tórie. Prvou je 104. výročie vzniku 1. ČSR 
a zároveň osobnosť Samuela Zocha, jedné-
ho z autorov Deklarácie slovenského národa, 
ktorou sme sa prihlásili k spoločnému štátu 
Slovákov a Čechov. S. Zoch pôsobil v Mod-
re ako evanjelický fa-
rár. Spolu so strýkom 
Pavlom vytvorili úto-
čisko pre siroty, ktoré 
našli domov v mod-
ranskom evanjelickom 
sirotinci na Vajan-
ského ulici. V rovna-
ký deň 28. októbra 
(r. 1815) sa narodila 
významná osobnosť 
slovenských dejín, ja-
zykovedec, národo-
vec, politik a novinár 

Ľudovít Štúr. V tomto roku si pripomíname 
207. výročie jeho narodenia. 
Primátor Juraj Petrakovič spolu so zástup-
com Mariánom Gavorníkom, poslankyňou 
MsZ Vierou Jančovičovou a poslancom 
MsZ Jánom Juranom položili vence k obom 
pamätníkom. (jk)
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Nový vydláždený 
chodník pred 

cintorínom

Pred dušičkovým obdobím dalo Mesto 
Modra opraviť chodník na cintorín zo Šúr-
skej ulice. Mozaika zo žulových kociek na 
ploche takmer 40 m2 dizajnovo nadväzuje 
na riešenie verejného priestoru pri hlavnom 
vchode na cintorín na Dolnej ulici. Chod-
ník lemujú kamenné obrubníky na oddelenie 
od trávy. Snahou bolo dosiahnuť materiálo-
vé zosúladenie celkového okolia cintorína. 
Dielo za 9500 eur s DPH realizovala spoloč-
nosť Duvystav s.r.o. (msu)
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moderného kampusu so zázemím 
pre SOŠ vinársko-ovocinársku 
v Modre, s možnosťou vzdeláva-
nia aj v oblasti lesníctva a výroby 
keramiky, podpora rozvoja a vy-
bavenia škôl v pôsobnosti BSK 
v Malokarpatskom regióne, do-
budovanie športovej infraštruktú-
ry. Životné prostredie a Obnova 
vinohradníckej krajiny – obnova 
chotárov, podpora výsadby vino-
hradov, vybavenia vinárov, rozvoj 
vzdelávania v oblasti vinárstva, vi-
nohradníctva, ovocinárstva, presa-
dzovanie opatrení na zmiernenie 
zmeny klímy, vodozádržné opatre-
nia a protipovodňová ochrana.
Sociálne služby – skvalitnenie 
sociálnych a zdravotných služieb 
pre obyvateľov regiónu, budova-
nie a modernizácia zariadení soci-
álnych služieb a podpora zariade-
ní zdravotnej starostlivosti.
V rámci pôsobenia na župe rád 
ponúknem aktívnu spoluprácu 
so samosprávami v Malokarpat-
skom regióne a prepojenie so Se-
neckom a Záhorím s cieľom pre-
sadiť spoločné priority v župnom 
zastupiteľstve.

Ako vnímate tento volebný 
úspech? Protikandidátov v kra-
ji ste mali štyroch.

V župných voľbách kandidova-
li viacerí nominanti politických 
strán, ľudia so skúsenosťami zo 
samosprávy z Modry, Šenkvíc aj 
Vinosád. Jeden z protikandidátov 
sa uchádzal aj o post župana. Pri-
znám sa, že som si nebol istý vý-
sledkom. 

V komunálnych voľbách zazna-
menala aj jednoznačný úspech 
opäť iniciatíva Lepšia Modra 
a jej nominanti, ktorí vás pod-
porovali. Dá sa preto predpo-
kladať, že Modru čakajú ďalšie 
štyri roky vzájomnej bezprob-
lémovej spolupráce?
Spolupráca a spolupatričnosť 
s komunitou bola našou spoloč-
nou výhodou aj počas ostatných 
dvoch volebných období. Spoloč-
ne sme ťahali za jeden koniec aj 
s poslancami, ktorí neboli súčas-
ťou našej iniciatívy. Všetko, čo sa 
nám podarilo pripraviť a zreali-
zovať, je našim spoločným úspe-
chom. Verím, že aj štyri roky, kto-
ré prídu budú o dobrej spolupráci, 
diskusii a spoločnej dohode.
 
V mestskom zastupiteľstve 
sa objavia staronové mená aj 
mená aktuálnych poslancov. 
Po prvotných povolebných 

stretnutiach je už jasnejšie, kto 
z poslancov sa ktorej oblasti ži-
vota v Modre bude venovať?
S novozvolenými poslankyňami 
a poslancami sme sa dohodli na 
zložení jednotlivých mestských 
komisií aj na tom, kto bude ich 
predsedom a podpredsedom. Ob-
sadenie komisií odráža ich vzdela-
nie, plány, skúsenosti a zručnosti.
 
Tohtoročné voľby sa kona-
li v čase jesenných prázdnin 
a sviatkov kedy spomíname na 
zosnulých. Ľudia boli viac roz-
cestovaní. Myslíte si, že aj tento 
faktor ovplyvnil volebnú účasť 
nielen v Modre (39%), ale aj 
celkovú na Slovensku?
Spojenie obecných a župných vo-
lieb bol dobrý nápad, termín ko-
nania v čase prázdnin z pohľadu 
účasti na voľbách považujem jed-
noznačne za zlý. Veľa mladých 
rodín išlo s deťmi mimo miesta tr-
valého pobytu, kde sú aj voličmi. 
Myslím, že to však nebol jediný 
dôvod nízkej účasti.

V závere prejdime ku konkrét-
nym cieľom. Aké nové verej-
noprospešné aktivity môžu ob-
čania v najbližších obdobiach 
očakávať? 

Vo volebnom programe sme 
predstavili investície, ktoré chce-
me vo volebnom období zreali-
zovať a tiež oblasti, dokumenty 
a stratégie, ktoré považujeme za 
prioritné. Pri mnohých projek-
toch sa uchádzame, alebo sa chce-
me uchádzať o externé finančné 
zdroje. V najbližšom období nás 
čaká rekonštrukcia Moyzesovej 
ulice, dokončenie chodníka na 
Štefánikovej ulici, dobudovanie 
skate-parku, výstavby dvoch det-
ských ihrísk, dokončenie poloza-
pustených kontajnerových stojísk 
či revitalizácia vnútrobloku na 
Dukelskej ulici. Pripravujeme tiež 
rekonštrukciu historickej radnice 
a centrálnej časti modranského 
námestia. Z externých finančných 
zdrojov, ktoré sme získali budeme 
realizovať oplotenie na huncokár-
skom cintoríne na Piesku a výsad-
bu aleje popri ceste z Kráľovej na 
Dubovú. Ďalšie finančné zdroje 
žiadame na realizáciu cyklotrasy 
Vinosady – Modra – Dubová, vy-
budovanie envirocentra pri rybní-
ku na Kráľovej a na vybudovanie 
nového zariadenia pre seniorov na 
Družstevnej ulici.

Ďakujem za rozhovor.
Jana KUCHTOVÁ

Mestský meštiansky dom na Štúrovej 
60 má novú fasádu
Práce na neskororenesančnom dvojpodlažnom meštian-
skom dome na Štúrovej 60 v Modre boli v októbri úspeš-
ne dokončené. Rekonštrukcia bola realizovaná z vlastných 
zdrojov mesta a z dotácie Ministerstva kultúry SR na zák-
lade projektovej dokumentácie, stanoviska KPÚ Bratislava 
a podkladov dobových fotografií.

Obnova domu zo 17. storočia 
s jadrom zo 16. storočia zača-
la v júli tohto roku. Na fasáde 
s bohatou štukovou výzdobou 
boli odstránené staré nátery 
a poškodené časti omietok. 
Boli vymenené okná, dvere, 
výklady a brána. firma Že-
liar s.r.o. Bratislava, ktorá je 
zhotoviteľom diela, použila 
tradičné materiály a uplatni-
la odborné postupy počas sa-
načných, izolačných a ume-
lecko-remeselných prác. Boli 

obnovené a doplnené vápenné 
omietky, vyčistené, zrekon-
štruované pôvodné štukové 
a kameninové výzdoby spolu 
s oplechovaním.
Voda zo strechy je odvedená 
žľabmi od budovy. Na zníže-

nie vlhkosti boli vybudované 
rozvody elektroosmózy a zá-
klady boli zaizolované. Re-
konštrukcia fasády napravila 
nevhodné zásahy z druhej po-
lovice 20. storočia do štukovej 
výzdoby, úpravy výkladov, 
vývodov plynového vykuro-
vania či nevhodného osadenia 
skrine elektrického rozvádza-
ča.
Postupnou obnovou národ-
ných kultúrnych pamiatok sa 
mesto Modra snaží prispieť 
k ich zachovaniu a podčiark-
nutiu historického rázu mesta 
v jeho pamiatkovej zóne.
Projekt bol finančne podpore-
ný z dotácie Ministerstva kul-
túry Slovenskej republiky vo 
výške 10 000 eur, ktorá bola 
použitá na obnovu okien. Cel-
ková cena diela je 94 704 eur.

Silvia BRAZDOVIČOVÁ, 
projektová manažérka 
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Ako sme volili v spojených voľbách 29. októbra
Voľby do orgánov samosprávy obce 2022

Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Okrsok 4 Okrsok 5 Okrsok 6 Spolu
Osoby zapísané v zozname voličov 975 1264 1538 951 1261 1677 7666
Voliči, ktorým boli vydané obálky 421 637 515 312 491 599 2975
Platné hlasy pre MsZ 410 626 507 304 481 540 2868
Platné hlasy pre primátora 408 623 496 299 477 574 2877
Volebná účasť 43,18% 50,40% 33,49% 32,81% 38,94% 35,72% 38,81%

Voľba primátora mesta – úplné výsledky hlasovania podľa volebných okrskov
P.č. Meno kandidáta Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Okrsok 4 Okrsok 5 Okrsok 6 Spolu
2 Ján CHALABALA 59 90 55 44 52 65 365
3 Mgr. Juraj PEtRAKOViČ 349 533 441 255 425 509 2512

SuMáR 408 623 496 299 477 574 2877

Volebný obvod č. 2 – Kráľová, Harmónia, Piesok, úplné výsledky hlasovania v okrsku: poslanci MsZ
Por.číslo Meno kandidáta Okrsok 6 Spolu

1 Marián Gavorník, ing. 437 437
2 Ján Juran, JuDr. 340 340
3 Matúš Hornáček, ing., PhD., EuR iNG, ing. Paed. iGiP 278 278

Volebný obvod č. 1 – Modra – úplné výsledky hlasovania podľa volebných okrskov: poslanci MsZ
Por. číslo Meno kandidáta okrsok 1 okrsok 2 okrsok 3 okrsok 4 okrsok 5 spolu

1 Peter Jakabovič, ing. 206 398 272 150 269 1295
2 Juraj Petrakovič, Mgr. 220 336 265 169 274 1264
3 Jakub Liška, Mgr. art. 208 326 237 134 263 1168
4 Naďa Kovárová, PhDr. 177 313 246 151 260 1147
5 Ján Zigo, ing. 212 310 243 134 242 1141
6 Michal Petrík 183 287 250 100 217 1037
7 Andrea Kukumbergová, Bc. 174 301 205 135 217 1032
8 Peter Juran, Mgr. 161 289 222 117 231 1020
9 Ján Bača, ing. 151 253 215 135 251 1005

10 Viera Jančovičová, PhDr. 157 217 183 104 165 826
11 Miroslav Ochaba 113 169 155 140 158 735
12 Ján Jašek, ing. 112 120 103 69 101 505
13 Ján Chalabala 114 125 99 65 96 499
14 Artúr Soldán, JuDr. 61 106 72 69 75 383
15 ivan Čistý 60 108 75 58 78 379
16 Michal Kintler, Mgr. 52 97 89 52 75 365
17 Vladimír Lackovič 63 86 78 57 81 365
18 Marek Piršel, Mgr. Mgr. 56 77 72 43 53 301
19 Jana Chrappová, Mgr. 49 65 61 41 68 284
20 Marian Staník 31 57 73 34 46 241
21 Ondrej Voda, ing. 34 86 47 27 40 234
22 Adem useini 37 37 45 36 39 194
23 ivan Poljovka 29 27 30 17 29 132

zvolený(í) primátor/poslanci MsZ náhradní poslanci MsZ
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Park Modra
Mesto Modra začalo s výstavbou skateparku za rybníkom 
na Dolnej ulici. V prvej etape vybuduje najatraktívnejší pr-
vok – skateboardový bazén, ktorý je vhodný pre začínajú-
cich aj pokročilých jazdcov. V ďalších etapách pribudnú 
zvyšné dve betónové hladené jazdné plochy. V priestore sú 
naprojektované fontánky s pitnou vodou, parkové úpravy 
a mobiliár: lavičky, vonkajší stôl s lavicami, sedenie vo sva-
hu. Samozrejmosťou sú koše na odpadky.

V rámci priestoru Parku Modra 
sa počíta aj s doplňujúcou vý-
sadbou, ktorá sa bude realizo-
vať až s poslednou etapou vý-
stavby. „Vzrastlé zdravé stromy, 
ktoré sme pri čistení plochy pri 
rybníku zachovali sú geodetic-
ky zamerané a zakomponované 
do priestoru. V rámci kompen-
začných opatrení za výrub du-
tinových stromov so zlým zdra-

votným stavom vyvesíme vtáčie 
búdky a búdky pre netopiere, 
aby sme zabezpečili ich návrat,“ 
spresnila Kristína Čechová z re-
ferátu životného prostredia MsÚ 
Modra. 
V Parku Modra mesto plánuje 
v budúcnosti okrem samotnej 
skatepark zóny vybudovať aj 
plochy na iné voľnočasové akti-
vity, napr. detské ihrisko, stolný 

tenis, workout zónu a petango-
vé ihrisko. Celý areál bude kvô-
li bezpečnosti osvetlený a pod 
kamerami.
Stavba skateboardového bazéna 

(i. etapa) bude ukončená do má-
ja 2023. Vysúťažená cena diela je 
69 671 € s DPH a zhotovuje ho 
Sketon s.r.o.

Zuzana TICHÁ
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Okrsok 4 Okrsok 5 Okrsok 6 Spolu

Osoby zapísané v zozname voličov 975 1264 1538 951 1261 1677 7666
Voliči, ktorým boli vydané obálky 421 637 512 312 491 598 2971
Platné hlasy pre zastupiteľstvo VÚC 387 607 490 293 466 563 2806
Platné hlasy pre predsedu BSK 360 583 461 279 433 542 2658
Volebná účasť 43,18 % 50,40 % 33,29 % 32,81 % 38,94 % 35,66 % 38,76 %

Volebný obvod č. 19 – Modra, Vinosady, Šenkvice – úplné výsledky hlasovania podľa volebných 
okrskov: poslanci do zastupiteľstva BSK

Por. číslo Meno kandidáta Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Okrsok 4 Okrsok 5 Okrsok 6 Spolu počet hlasov
1 ivana Juráčková, Mgr. 24 26 25 23 20 28 146
2 Marek Kopecký, Mgr. 10 17 9 6 10 10 62
3 Juraj Petrakovič, Mgr. 319 492 417 219 393 464 2304
4 Artúr Soldán, JuDr. 29 61 33 42 40 53 258
5 Štefan Zima, Mgr. art. 5 11 6 3 3 8 36

Volebný obvod č. 19 – Modra, Vinosady, Šenkvice – úplné výsledky hlasovania podľa volebných 
okrskov: predseda BSK

Por.číslo Meno kandidáta Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Okrsok 4 Okrsok 5 Okrsok 6 Spolu
1 ivan Bošňák, ing. 19 43 26 14 35 41 178
2 Juraj Droba, Mgr., MBA, MA 255 398 324 182 278 352 1789
3 Milan Lopašovský, PharmDr. 5 12 9 6 13 12 57
4 Ján Mažgút, Mgr. 40 68 60 39 67 74 348
5 Magdaléna Sulanová, ing. 5 6 3 5 3 3 25
6 Andrej trnovec, RNDr. 8 9 2 8 11 8 46
7 Dušan Velič, prof., ing., DrSc. 17 30 25 16 14 38 140
8 Štefan Zima, Mgr. art. 11 17 12 9 12 14 75

Na fotografii: I. etapa výstavba „SO 02“ – samostatná zóna (samo-
statne skolaudovateľná stavba) pozostávajúca zo skateboardového 
bazéna, ktorý vo svojich dvoch úrovniach poskytuje priestor pre za-
čínajúcich aj pokročilejších jazdcov. Na Slovensku sa nachádza len 
niekoľko skateboardových bazénov.
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Energetická kríza nás prinúti šetriť
Mesto prijme niekoľko dôležitých opatrení
Vojna na Ukrajine, sankcie voči Rusku a jeho odpoveď v podo-
be obmedzenia resp. zastavenia dodávok plynu do Európy sú 
predzvesťou ťažkej nadchádzajúcej zimy. Ekonómovia avizujú 
vážne dôsledky pre ekonomiku. Mestá a obce energetickú krízu 
samé neutiahnu, v kombinácii s infláciou je pre niektoré samo-
správy likvidačná. Pritom ide o najväčších zriaďovateľov škôl, 
školských zariadení a zariadení sociálnych služieb. O tom, aké 
opatrenia na zmiernenie krízy chystá mesto Modra sme sa po-
rozprávali s konateľom Služieb Modra Jakubom Liškom.

Mestá a obce nechráni ÚR-
SO ako regulátor, energie na-
kupujú za trhové ceny. Tie sa 
rapídne zvýšili a sú obrovskou 
záťažou pre mestský rozpočet. 
Sme na to pripravení?
 V mestskej spoločnosti Služ-
by Modra nakupujeme elektrinu 
a plyn formou výberového ko-
nania pre centrálne mestské ko-
tolne, mestské budovy a bytové 
domy v správe. Z pravidla tak 
robíme na ročnej báze, výnimoč-
ne na dva a viac rokov, ak nás 
k tomu okolnosti nútia. Mest-
ský úrad zabezpečuje obstaranie 
energií formou verejného obsta-
rávania najmä pre verejné osvet-
lenie, budovy, ktoré má v správe 
a po novom aj pre rozpočtové 
a príspevkové organizácie (ško-
ly, škôlky, kultúrne centrum 
a mestské centrum sociálnych 
služieb). Energie pre centrál-
ne zásobovanie teplom máme 
zabezpečené. takisto plyn pre 
mestské budovy v správe je v re-
gulovanom segmente malých 
podnikov s dlhodobo platnou 
zmluvou. Podobne aj elektrina, 

kde ešte čakáme na priaznivé 
podmienky pre uzavretie zmlu-
vy. Na meste a v mestských or-
ganizáciách je plyn zazmluv-
nený a v dodávke elektriny 
prebieha obstarávanie. Ceny 
aktuálne klesajú a našťastie ne-
máme kontrakty z obdobia naj-
drahších cien z leta a na začiat-
ku jesene. Rozpočet mesta pre 
budúci rok sa pripravuje na pre-
rokovanie v novozvolenom za-
stupiteľstve a rámcovo ráta s na-
výšením výdavkov na energie vo 
všetkých svojich organizáciách. 
finančné zdravie mesta je veľ-
mi dobré, no pre spotrebu ener-
gie treba znižovať výdavky, nie 
brať z rezerv. Preto bude výzvou 
pre nové zastupiteľstvo nastaviť, 
ako aj upravovať nový rozpočet 
počas celého roka 2023 tak, aby 
sme čo najmenej znížili kvalitu 
služieb vo všetkých oblastiach.
 
Vláda oznámila zastropovanie 
cien elektriny pre domácnosti 
a pripravuje reguláciu aj pre 
plyn, kompenzácií by sa mali 
dočkať malé i veľké podniky. 
Na obce a mestá sa opäť po-
zabudlo. Čo to znamená pre 
chod nášho mesta?
 treba povedať, že ceny plynu 
a elektriny rastú kontinuálne už 
od konca roku 2021 a konflikt na 
ukrajine tento rast ešte umocnil. 
Musíme sa pripraviť na šetrenie. 
Jednoducho povedané, ak chce-
me kúriť a svietiť tak ako dote-
raz aj v roku 2023, energie na 
to síce máme, ale budú veľmi 
drahé v porovnaní s uplynulými 
rokmi. Náklady musíme znížiť 
spotrebou a v mestskom rozpoč-
te okresať výdavky, ktoré nie sú 
nevyhnutné pre základný chod 
inštitúcií, aby sme vykryli nárast 
cien energií.
 

Aké konkrétne opatrenia v tej-
to súvislosti máte na mysli?
 V prvom rade šetrenie na úrov-
ni každej organizácie: znížiť po-
čet a používanie elektrických 
zariadení (rýchlovarné kanvice, 
chladničky, prídavné ohrieva-
če a pod.), zamedziť zbytočným 
únikom a plytvaniu energia-
mi (kontrola vykurovacích te-
lies – funkčnosť ventilov na ra-
diátoroch, regulácia radiátorov, 
utesnenie otvorov a zamedzenie 
zbytočným prestupom a únikom 
tepla, správne vetranie). tieto 
opatrenia sa môžu zdať smiešne 
a zbytočné, no v praxi vidíme, 
že vôbec nie sú samozrejmos-
ťou. Vetráme nesprávne, zasek-
nuté ventily na radiátoroch kú-
ria „naplno“ aj tam kde netreba, 
nezamedzujeme zbytočným úni-
kom. S dnešnými cenami ener-
gií sú ale práve tieto „malé“ jed-
noduché audity v každom byte, 
domácnosti, škole, úrade tie naj-
lacnejšie a napriek tomu značne 
šetriace našu spotrebu. Zo stred-
nodobého a dlhodobého hľadis-
ka sú to najmä: energetický au-
dit budov a kotolní, budovanie 
alternatívnych zdrojov energií 
v budovách ako aj v systéme 
centrálneho zásobovania tep-
lom.
 
Osobitnou témou v súvislosti 
s blížiacou sa zimou je vykuro-
vanie. Služby Modra dodáva-
jú teplo takmer 50 budovám 
v Modre, vrátane bytových 
domov, škôl a škôlok. Majú sa 
obávať zdražovania?
 Pomoc centrálnym dodávate-
ľom tepla a teplej vody do do-
mácnosti od štátu stále nepriš-
la. My sme naštastie pre Modru 
zazmluvnili dodávku plynu na 
výrobu tepla na dvojročné ob-
dobie a preto nám nehrozí rapíd-
ne zvyšovanie ceny za teplo na 
rok 2023. Cenový návrh zasla-
ný Úradom pre reguláciu sieťo-
vých odvetví (ÚRSO) ráta s me-
dziročným navýšením záloh vo 
výške približne 16% z dôvodu 
nárastu cien elektriny a ostat-
ných prevádzkových nákladov. 
Napriek tomu sme na tom pri 
cenotvorbe lepšie v porovnaní 

s inými dodávateľmi tepla, kto-
rí museli plyn zazmluvňovať po 
vypuknutí vojny a rapídnom ná-
raste ceny tejto komodity. 
 
Za koľko spoločnosť Služby 
Modra nakupovala plyn dote-
raz a o koľko sa ceny zvýšili 
tento rok?
 V spoločnosti Služby Mod-
ra – pred tým teplo Modra sme 
v priebehu rokov 2015 až 2021 
obstarávali plyn pre mestské ko-
tolne za cenu v rozpätiach 15 
až 23 eur/MWh komodity (bez 
distribúcie), momentálne máme 
platnú zmluvu na roky 2022 – 
23 v cene viac ako dvojnásobnej 
oproti minulým obdobiam zaz-
mluvnenej na jeseň roku 2021, 
kedy sme boli nútení reagovať 
na prudký nárast cien viacroč-
nou zmluvou. Dnes sa potvrdilo, 
že to bol zodpovedný krok voči 
obyvateľom, keďže v priebehu 
roku 2022 sa cena plynu vyšpl-
hala až k hranici 300 eur/MWh.
 
Nevieme dokedy energetic-
ká kríza potrvá a pripravo-
vať v takejto situácii rozpočet 
mesta bude náročné aj v ďal-
ších rokoch. Ako sa s tým dá 
vysporiadať?
 Samosprávy sú pri nákupe ener-
gií limitované postupom verej-
ného obstarávania, kde vzniká 
riziko, že víťaz s najnižšou ce-
nou môže počas zmluvného ob-
dobia zmluvu nedodržať, cenu 
navýšiť či skrachovať. Rieše-
ním je teda len neustále sledo-
vanie vývoja na trhu a prípadný 
risk s dátumom zazmluvnenia. 
Mestá sa musia „hrať“ na ob-
chodníkov na burze, zvažovať 
viacročné kontrakty, či upred-
nostniť veľkých štátnych dodá-
vateľov ak to situácia dovoľuje. 
Všetky tieto možnosti sa snaží-
me využiť tak, aby sme zabez-
pečili stabilnú dodávku energií 
pre občanov aj v ďalších ro-
koch. No za iné ako trhové ce-
ny nám to situácia nedovoľuje 
a preto sa musíme pripraviť na 
obrovský nárast nákladov a ob-
medzenie niektorých služieb 
mesta. A to aj napriek tomu, že 
mesto Modra je vo výbornej fi-
nančnej kondícii so zadlženos-
ťou na úrovni 6 % a dostatoč-
nou likviditou.

Zuzana TICHÁ

Poďakovanie
Úprimne ďakujem všetkým ob-
čanom mesta Modra, ktorí svo-
jim hlasovaním v komunálnych 
voľbách podporili moju kandi-
datúru a tým aj alternatívu vý-
voja nielen v našom meste, ale 
aj v celej spoločnosti. ubezpe-
čujem Vás, že v tomto snažení 
budem pokračovať i mimo mest-
ského zastupiteľstva ako radový 
občan mesta Modra. teším sa na 
spoluprácu s vami!

Ján CHALABALA, neúspeš-
ný kandidát na primátora 
a poslanca MsZ v Modre
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Merema je úspešná v projektoch
Túžbou a snom pána Františka – prijímateľa sociálnej služby 
DSS a ZPB Merema bolo mať dobré zdravie a zdravý život-
ný štýl. Po neľahkom období pandémie, po strate zamestnania 
a pokračujúcich zdravotných problémoch sa rozhodol zmeniť 
svoj život. Nápomocní mu boli zamestnanci Meremy a veľkú 
pomoc k naplneniu cieľov poskytla Nadácia SPP. Vďaka jej 
finančnej podpore sa uskutočnil projekt, ktorý Ferkovi otvoril 
dvere k novým životným výzvam, naštartoval jeho odhodla-
nie k pohybu v prírode a preveril jeho pevnú vôľu. Absolvoval 
kurz Nordic Walking pod vedením certifikovaného skúseného 
učiteľa Mgr. Petra Siváka – akreditovaného trénera SNWA.

Pán františek Noskovič je 59 
ročný vitálny, komunikatívny 
a vtipný muž. Je primerane seba-
vedomý, spoločenský, pracovitý 
a veľmi dobrosrdečný. K jeho 
záľubám patrí vyšívanie, maľo-
vanie a lúštenie krížoviek. Ka-
viareň, v ktorej bol zamestnaný, 
je (veríme, že dočasne) zatvore-
ná pre neľahké obdobie pandé-
mie Covid-19. Čiastočná izolácia 
a eliminácia pohybu ovplyvni-
li jeho fyzické aj duševné zdra-
vie. ferko však vyjadril túžbu 
a odhodlanie k zmene životného 
štýlu. Začal sa viac orientovať 
na pobyt v prírode a turistiku. 
V DSS a ZPB Merema vznikol 
turistický oddiel Amare Mere-
ma, do ktorého sa zapojil aj pán 
ferko. turistika ho chytila za 
srdce. Dal si nové životné cie-
le: viac sa hýbať, schudnúť, mať 
lepšie zdravie, racionálne sa stra-
vovať, ale hlavne viac sa tešiť zo 
života a zdieľať zážitky s pria-
teľmi. Na plnení cieľov spolu-
pracovala ferkova podporná 
skupina zložená zo zamestnan-
cov nášho zariadenia, priateľov, 
kamarátov a trénera Nordic Wal-
kingu pána Siváka, ktorý nášho 
klienta viedol a pomohol mu po-
chopiť a zvládnuť základy tech-
niky správnej chôdze. Z aktivít 
realizovaných v projekte treba 

spomenúť nastavenie výživové-
ho režimu a konzumáciu zdraviu 
prospešných jedál s vysokým 
podielom zeleniny a ovocia. Sa-
mozrejmosťou bola príprava na 
športovanie. Úvodná konzul-
tácia, výber a nákup vhodné-
ho športového oblečenia, obuvi 
a všetkých pomôcok potrebných 
pre turistiku, treking a walking. 
S osobitým zreteľom boli vy-
brané vhodné paličky na Nordic 
Walking. ferko si osvojil zákla-
dy techniky NW s cieleným roz-
cvičením organizmu, správne 
nastavenie a uchopenie palíc, ak-
tívny postoj, nácvik striedavého 
pohybu nôh a rúk so zapojením 
až 90 percent svalových skupín 
tela a záverečný strečing. Počas 
celého letného obdobia boli re-
alizované turistické vychádzky 
v Malých Karpatoch a vrcholom 
bola 5 dňová expedícia v Krem-
nických vrchoch s prechode-
ním náročnejších turistických 
chodníkov a ferrát na Skalke pri 
Kremnici. Vďaka finančnej pod-
pore Nadácie SPP sa nám poda-
rilo ferkov projekt úspešne zre-
alizovať. Veríme, že pre neho 
bude nový aktívnejší spôsob ži-
vota nevyhnutnosťou. už teraz 
možno konštatovať, že ním na-
kazil v pozitívnom zmysle slova 
aj nás ostatných, ktorí sme si kú-
pili paličky a s ferkom chodíme 
na túry. Pridajte sa k nám aj vy.

Darina ROHAĽOVÁ

Učíme pre život
V dňoch 4. – 6. 11. sa 19 pedagogických a odborných zamest-
nancov ZŠ Vajanského v Modre zúčastnilo trojdňovej vzdelá-
vacej a odbornej konferencie, ktorú po trinástykrát zorgani-
zovala nezisková organizácia Indícia.

témou konferencie bol „Prob-
lém ako príležitosť“ – príle-
žitosť na zmenu, inovatívne 
myslenie, či celkovo posun vo 
vzdelávaní, ktoré musí kopíro-
vať aj naše vzdelávanie. 
tri dni plné prednášok, riade-
ných diskusií, workshopov, aj 
neformálnych stretnutí s vyše 
400 kolegami z rovnako inova-
tívneho školského prostredia. 
Veľmi príjemné bolo aj stretnu-
tie s novým ministrom školstva 

Jánom Horeckým, ktorý pred-
stavil kontinuálne pokračova-
nie začatých reforiem v škol-
stve a zároveň mal čas aj krátky 
rozhovor s našimi kolegami. 
Skupinové metódy práce na 
hodinách, podpora vedeckého 
a prírodovedného bádania, prá-
ca s Lego stavebnicami na ho-
dinách techniky, kritické mys-
lenie a jeho aplikácia v škole, 
podpora čítania a čitateľských 
kútikov, množstvo inšpirácie 

z iných škôl a znovunabitie na-
šich pedagogických bateriek – 
to všetko si odnášame z Popra-
du.
Ďakujem svojim kolegom a ko-
legyniam, že so mnou strávi-
li víkendové dni prácou a na-

šim rodičom zo ZŠ Vajanského 
za podporu. Viac informácií 
o priebehu konferencie a vide-
opríspevky nájdete na https://
www.ucimeprezivot.sk.

Marcela PECHOVÁ, 
riaditeľka 
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Novinky zo „Štúrky“
V tomto školskom roku máme za sebou viacero zaujímavých 
aktivít, ktorým by sme chceli venovať pozornosť aj na strán-
kach Modranských zvestí. Tu je aspoň zopár z nich.

Po minuloročnej obhajobe ti-
tulu Zelená škola sa 11. 10. 
uskutočnila slávnostná certifi-
kácia Zelených škôl. Hodinový 
program si tentokrát užila trieda 
6.C. Počas online prenosu mali 
žiaci možnosť sledovať príkla-
dy dobrej praxe z rôznych škôl. 
Príjemné predpoludnie na záver 
žiakom spestrila svojim mini-
koncertom slovenská speváčka 
Mária Čírová.
V októbri si žiaci v rámci Sve-
tového dňa potravy spestri-
li školský deň vyzdvihnutím 
mlieka ako významnej zložky 
pre náš organizmus. Členovia 
žiackej školskej rady vítali pri-
chádzajúce deti mliekom, ma-
lým darčekom a hudbou. Mno-
hí žiaci prišli oblečení v bielom 
a priniesli si aj chutnú mliečnu 
desiatu.
V tom istom mesiaci sme pri-
vítali príjemnú návštevu z OA 

Pezinok. Pani učiteľka spolu so 
žiačkami pripravili našim de-
viatakom strategickú hru s té-
mou finančnej gramotnosti. 
Zábavnou formou im upresni-
li niektoré pojmy a situácie tý-
kajúce sa financií, s ktorými sa 
stretávajú aj v bežnom živote.
Programátori 8. a 9. ročníka ab-
solvovali exkurziu vo fablab 

a Vodárenskom múzeu v Bra-
tislave. tvorivá dielňa dá-
va priestor na zoznámenie sa 
s prácou a technológiami digi-
tálnej výroby 21. storočia. Po-
núka možnosť tvorby a výroby 
rôznych predmetov a materiá-

lov na profesionálnych zaria-
deniach. Nakoľko v našej ško-
le majú možnosť žiaci pracovať 
na 3D tlačiarni, naši programá-
tori si aj tu mali možnosť vy-
skúšať prácu s 3D tlačiarňou 
a vyrobili si vlastné kľúčenky. 
Deťom sa veľmi páčila aj do-
plnková aktivita, ktorá síce bola 
z minulého storočia, ale aspoň 

mali čo porovnávať. Na dosky 
z dreva si deti vypálili rôzne 
obrázky, ktoré si buď nakresli-
li alebo podľa predlohy cez uh-
ľový papier prekreslili na dre-
vo. A keďže sa hrdíme titulom 
zelená škola, tak žiaci zašli aj 
do Vodárenského múzea, ktoré 
sídli v historických priestoroch 
prvej čerpacej stanice v Brati-
slave. Žiaci sa dozvedeli zaují-
mavé informácie o tom, odkiaľ 
a ako sa dopravuje voda do na-
šich domácností a oddýchli si 
v krásnom parku múzea.
Ďalšiu exkurziu absolvovali 
žiaci 5. – 7. ročníka. Zúčastni-
li sa výstavy Cosmos Discove-
ry v incheba Expo v Bratisla-
ve. Zážitkový program žiakov 
úplne pohltil. Obdivovať mohli 
množstvo exponátov, okrem 
iného aj časti vesmírnych lo-
dí a staníc, napríklad aj rus-
ký Sputnik alebo americkú ra-
ketu Mercury. Zaujímavé pre 
nich bolo pozorovať americké 
mesačné vozidlo alebo ruský 
Lunochod, v ktorých posádky 
podnikali prieskumné cesty na 
Mesiac. Pestrá bola aj prehliad-
ka skafandrov. (set)

Toto všetko zažívajú deti v MŠ Partizánska
V novom školskom roku prišli deti do vymaľova-
ných priestorov materskej školy. Uskutočnila sa 
rekonštrukcia elektroinštalácie a položenie no-
vého koberca v triede. Poďakovanie patrí Mestu 
Modra, pani riaditeľke PaedDr. Beate Kozmo-
novej i personálu MŠ, ktorý pomohol pripraviť 
triedy do nového školského roka. 

Ďakujeme aj rodičom, ktorí sa 
podieľali na dokončení záhrad-
ného altánku z projektu Volkswa-
gen na školskom dvore. Deti sa 
tešia i novej strunovej hojdačke 
a labyrintu na školskom dvore. 
Na jeseň tradične v našej mater-
skej škole organizujeme šarka-
niádu a veľkej obľube sa tešia 
divadielka Martina Žáka. De-
ti si mohli pozrieť predstavenie 
,,Kapitán Kotvička“. turistickú 
vychádzku sme absolvovali na 
Zochovej Chate, kde sa deťom 
veľmi páčilo. Vyviezli sme sa 
sem autobusom, deti tak získa-
vali zručnosti v oblasti bezpeč-
ného a kultúrneho správania sa 

vo verejnej dopra-
ve. V októbri na-
še deti so svojimi 
rodičmi vytvárali 
svetlonosov a pre-
behla aj ochutnáv-
ka dobrôt, ktoré pripravili šikov-
né mamičky. Zapojili sme sa do 
výtvarnej súťaže v detskom ča-
sopise Vrabček, na tému ,,Mo-
re“. V novembri sa predškoláci 
zúčastnia exkurzie v ovocných 
sadoch, bude prebiehať korču-
liarsky výcvik pre prihlásené deti 
a navštívime modranskú Majo-
liku. Deťom priblížime kultúrne 
dedičstvo Mesta Modry. Ku kon-
cu mesiaca privítame sokoliarov, 

deti budú spoznávať rôzne druhy 
vtáctva a vytvárať ochranárske 
postoje. V posledný mesiac roka 
už budeme čakať na príchod Mi-
kuláša, zavíta k nám opäť Mar-
tin Žák, tento raz s predstavením 
,,Zimná rozprávka“. Budeme sa 
tešiť i na vianočnú besiedku, kto-
rú pripravíme s deťmi pre rodičov 
a zároveň deti vyzdobia vlastno-
ručne vyrobené medovníčky. Na-
ša materská škola sa pod záštitou 

OZ Kraľovankovo zúčastní na 
Vianočných zastaveniach v Mod-
re. Rodičia budú ponúkať výrob-
ky, ktoré vlastnoručne vyrobili. 
Vopred ďakujeme všetkým zaan-
gažovaným rodičom.
Blížia sa Vianočné sviatky a tou-
to cestou chceme popriať všetkým 
veľa zdravia, spokojnosti a deťom 
veľa radosti.

Iveta LENNEROVÁ, 
za kolektív MŠ 
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Prečo je dobré pomáhať
S príchodom chladnejšieho počasia sme začali dostávať otáz-
ky ohľadne zimnej zbierky oblečenia. A neboli to len ukrajin-
ské mamičky, čo sa nás to pýtali. Mnohé Modranky a Modra-
nia sa pri výmene obsahu skríň na jeseň pýtali to isté.

Podbránie Lýcea je na zbierku 
oblečenia ideálnym priesto-
rom.
Opäť sa potvrdila spolupat-
ričnosť a veľká štedrosť ko-
munity. Množstvo darovaných 
vecí dokázalo pokryť potreby 
všetkých a nechýbali ani hrač-
ky pre deti. Zbierku mali na 

starosti dievčatá z ukrajiny. 
Všetko čo nám zostalo, sme 
zabalili a posunuli iniciatíve 
Kto pomôže ukrajine do bra-
tislavského Auparku.
už teraz zisťujeme, čo ukrajin-
skej komunite žijúcej v Modre 
a okolí najviac chýba. Ďalšiu 
zbierku chceme smerovať ad-

resne a pokúsime sa naplniť ich 
potreby. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám pomáhajú pomáhať.

Diana JANDORFOVÁ, 
za ľudí z Lýcea

Amavet v krajine rozprávok a lega
Krajinu Hansa Christiana Andersena, históriu, prírodné krá-
sy, ale aj najväčšiu hŕbu slávnych plastových kociek spoznávali 
členovia modranského klubu Amavet 944 Impulz. Dánsky „leg 
godt,“ v preklade znamená „hraj sa dobre“.

Na ďalekom severe je ešte 
v septembri krásne slnečno. Aj 
preto sa dalo za pár dní stihnúť 
tak veľa.
Cestou z letiska to 
bola návšteva rod-
ného domu a mú-
zea najslávnejšieho 
dánskeho rozpráv-
kara H. C. Anderse-
na v Odense, potom 
múzea Vikingov 
a prvého kráľa Ha-
ralda i. Modro-
zubého (Blåtand/
Bluetooth), podľa 
ktorého je pome-
novaný bluetooth 
v mobiloch. Dy-
nastická línia 54 
dánskych panovní-
kov dnes pokračuje 
dánskou kráľovnou 
Margarétou ii.
Na druhý deň sa do-
spelí a deti ponorili 
do ríše najznámej-
ších plastových kociek v Lego-
lande. Pôvodná séria stavebníc 
obsahovala tzv. Lego bricks, 
malé legové kocky, ktoré sa 
dajú ľubovoľne skladať. tie sú 
doplnené veľkým množstvom 
ďalších rôznofarebných die-
lov, minifigúrkami (minifigs) 

a množstvom ďalšieho kompa-
tibilného materiálu. Z Lega je 
možné postaviť model praktic-
ky čohokoľvek, napríklad au-

tomobilov, vlakov, domov, hra-
dov, zámkov, sôch, vesmírnych 
plavidiel aj funkčných robotov. 
v Legolande nájdete modely 
miest, prístavov, letísk aj sve-
tových dominánt. Neďaleko 
Legolandu sú ďalšie dva „Lan-
dy“ – Vodný a Zimný svet.

Presun vlakom do hlavného 
mesta Dánska je rýchly a poho-
dlný. Kodaň je nádherné mesto, 
ktoré leží na dvoch ostrovoch, 
aj preto sa jej hovorí Benátky 
severu. Prirodzene prepája ži-
vot na pevnine s množstvom 
vodných plôch. Spoznávanie 
Kodane z lode je nesmierne 

malebné. Pešia sprevádzaná 
prehliadka mesta, jeho histó-
rie, skupinku z Modry zaviedla 
do kráľovského zámku Rosen-
borg, ku kráľovským koruno-
vačným klenotom Christiana 
iV, ku symbolu Kodane – Ma-
lej morskej panne z Anderse-

novej rozprávky a k Amalien-
borgu, kde práve prebiehala 
výmena stráží Kráľovskej gar-
dy. Ďalšou dominantou mes-
ta je Rundetaarn – kruhová 
veža a zároveň najstaršia stá-
le funkčná hvezdáreň v Euró-
pe, ktorej súčasné vybavenie 
je z roku 1929. Do tejto ve-
že, nevedie schodisko, ale 209 
metrov dlhá špirálová chodba 
dláždená tehlami, po ktorej sa 

dostali aj koč s koň-
mi. Hans Christian 
Andersen vežu 
spomína v niekto-
rých svojich prí-
behoch (napr. Kre-
sadlo). Najväčšou 
atrakciou pre naj-
mladších bol určite 
druhý najstarší zá-
bavný park na sve-
te tivoli v centre 
Kodane, ktorý bol 
inšpiráciou pre Dis-
neyland. Nachádza 
sa v ňom najstar-
šia drevená horská 
dráha, ale aj super-
moderné atrakcie, 
ale najmä prekrás-
ne rozľahlé záhrady 
a priestory pre kul-
túru.

Amavet klub 944 impulz môže 
svoje aktivity rozvíjať vďaka 
podpore mesta Modry a Asoci-
ácii pre vedu a techniku Ama-
vet.
Zdroj: Wikipédia, Amavet 944 
impulz.
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  P r e d s t a v u j e m e

Sirotinec na Vajanského ulici ožíva 
Nedávne komunitné stretnutie s názvom Deň modranského si-
rotinca vyvrcholilo panelovou diskusiou na tému Vízia sirotinca. 
Hlavný organizátor akcie OZ Presahy a ľudia z iniciatívy Lýce-
um sa porozprávali s pozvanými hosťami o budúcnosti a víziách 
tejto jedinečnej historickej pamiatky Modry. O tom aké zámery 
sú v plánoch, sme sa porozprávali so zástupkyňou vlastníka pa-
miatky ECAV Evou Oslíkovou a Danou Freyovou z OZ Presahy. 

OZ Presahy pokračuje, po úspeš-
ne zabehnutých aktivitách v bu-
dove niekdajšieho Lýcea na Dol-
nej ulici, s ďalšími komunitnými 
aktivitami v priestoroch evan-
jelického sirotinca na Vajanské-
ho ulici. Spoločne so zástupca-
mi majiteľa ECAV, členmi OZ 
Modranská Beseda, ktorí sa 
doposiaľ aktívne podieľali na 
obnovení života v Sirotinci, 
plánujú vytvorenie novej ná-
plne tejto vzácnej pamiatky.

Čo bolo hlavným impulzom 
spojenia ECAV a Presahy?
(EO): Budova sirotinca je 
zvláštna. Myslím, že je „ro-
dinným striebrom“ nielen 
evanjelickej cirkvi, ale aj 
Modry. Reprezentuje dielo 
architekta Dušana Jurkoviča 
a zároveň silný sociálno-spo-
ločenský príbeh evanjelic-
ko-kresťanskej cirkvi. Zároveň je 
viditeľným symbolom, ktorý ve-
ľa napovedá aj o tom, ako sa me-
nia hodnoty v našej spoločnosti. 
Projekt sirotinca vznikol, keď 
evanjelická cirkev hľadala spô-
sob, ako riešiť situáciu chudob-
ných slovenských rodín v otáz-
ke starostlivosti o deti. Samotná 
budova bola otvorená a „posvä-
tená“ (teda odovzdaná na tento 
špeciálny účel) 28. mája 1913. 
Zámerom bolo vychovávať 
a vzdelávať novú generáciu – a to 
v zmysle slov Samuela Zocha: 
„upozorňujem túto spoločnosť, 
že všetka naša práca bude da-
romná, ak sa nepostaráme, že by 
naša budúca generácia bola vy-
chovávaná tak, aby bola schopná 
tých najšľachetnejších činov pre 
seba a pre celú spoločnosť“. Jeho 
slová sú dnes rovnako aktuálne. 
A to je jeden z dôvodov, pre ktoré 
sme ako zástupcovia evanjelic-
kého cirkevného zboru otvorení 
spolupráci s partnermi, ktorí ve-
dia do jej priestorov priniesť no-

vé formy. Úlohou cirkvi je repre-
zentovať Božiu lásku voči svetu 
a jeden zo spôsobov je, že posky-
tuje podporu a pomoc tým, kto-
rí potrebujú bezpečie a domov. 
V modranskom Sirotinci to tak 
bolo. V roku 2023 bude mať tá-
to fascinujúca budova 110 rokov 

a preto si myslím, je to dobrý čas 
na nový začiatok. OZ Presahy sa 
vo svojej činnosti zameriavajú 
na rozvoj komunity aj jednotliv-
cov a cez svoje aktivity posilňu-
jú ľudskosť a nádej. Spolupráca 
vznikla na základe oslovenia zá-
stupcov CZ ECAV zo strany OZ 
Presahy. Hlavným impulzom bo-
la skúsenosť, že spôsob, ktorým 
pracujú a obsah, ktorý prezentujú 
naznačuje, že sledujú dobrý cieľ. 
Chcú a vedia vytvoriť priestor, 
v ktorom sa ľudia osobnostne in-
špirujú a rozvíjajú cez rôzne tvo-
rivé aktivity a diskusie. Dúfame, 
že v budove Sirotinca sa im ten-
to zámer podarí napĺňať lepšie 
a viac. 

Presunú sa do Sirotinca pôvod-
né aktivity z Lýcea?
(Df): Všetky aktivity z Lýcea 
sa sťahujú do Sirotinca v rámci 
priestorových možností, aké bu-
dova Sirotinca vo fáze pred re-
konštrukciou ponúka. Budeme 
improvizovať rovnako ako v Lý-

ceu a súbežne s programom sa ve-
novať rekonštrukcii budovy. to 
znamená, že v zime skromnejšie, 
ako nám dovolia priestory, v kto-
rých budeme schopní spojazdniť 
kúrenie a v letných mesiacoch 
využijeme aj priestor záhrady, 
ktorá je ideálna na komunitný 
program. Rekonštrukcia by ma-
la viesť k vytvoreniu kultúrneho 
a komunitného centra, ktoré bu-
de slúžiť hlavne komunite Mod-
ry, ale mala by byť aj atraktív-
nym lákadlom pre návštevníkov 
regiónu. Každá veková skupina 
od rodín s deťmi, cez teenagerov, 

„Husákove deti“ až po seniorov 
si tu nájde niečo pre seba. Od 
kaviarne, cez ateliér, komunitnú 
dielňu, zvukové laboratórium, 
coworking, až po priestory na 
kreatívny priemysel. Plánujeme 
vytvoriť priestor aj pre teenage-
rov, kde sa v bezpečnom prostre-
dí budú môcť stretávať, inšpiro-
vať a rozvíjať. Nepostrádateľnou 
súčasťou bude expozícia prezen-
tujúca prácu Zochovcov, Dušana 
Jurkoviča a evanjelickej cirkvi, 
vďaka ktorej táto budova vznikla 
a pomáhala. 

S históriou sirotinca priamo 
súvisí pomoc najmenším v nú-
dzi. Máte v pláne orientovať 
aktivity aj na deti? 
(Df): Akcie chceme orientovať 
primárne na dospelých, ale aj na 
rodiny s deťmi. Pre tie plánujeme 
podujatia, ktoré si užijú malí aj 
veľkí spoločne.

Čo je hlavným zámerom OZ 
Presahy v súvislosti so zveľa-

dením tejto pamiatky ako ob-
jektu?
(Df): Našim zámerom je otvo-
riť ju verejnosti so zmyslupl-
nou náplňou, ktorá dá zázemie 
a priestor na rozvoj, obohatenie 
a vyžitie. Za takúto náplň pova-
žujeme práve kultúrne aktivity 
a možnosť stretávať sa, vzdelá-
vať sa a tvoriť. Preto je v pláne 
spoločný ateliér, coworking, ka-
viareň a otvorená záhrada, klub. 
Pri tvorbe dramaturgie, vedení 
organizácie aj riešení rekonštruk-
cie sa inšpirujeme u služobne 
starších partnerov z prostredia 
nezávislej kultúry, ako je Nová 
Cvernovka v Bratislave, Kláštor 
v Rožňave alebo tabačka v Koši-

ciach. Spolupráce s takýmito 
partnermi nám všetko uľah-
čujú a spríjemňujú. Vďačí-
me za ne hlavne organizácii 
Bystriny, ktorá nás prepája 
a vzdeláva a Nadácii Orange. 
Samozrejme nielen na rekon-
štrukciu národnej kultúrnej 
pamiatky, ale aj jej prevádz-
ku bude treba zabezpečiť fi-
nancie. O peniaze na rekon-
štrukciu sa chceme uchádzať 
z verejných zdrojov, eurofon-
dov a určite dáme aj ľuďom 
možnosť byť súčasťou obno-
vy prostredníctvom verejnej 

zbierky. Prostriedky na prevádz-
ku zrekonštruovanej budovy plá-
nujeme získavať z našej činnosti 
a prenájmu priestorov pre krea-
tívny priemysel. Všetci vieme, že 
financovanie kultúry je žiaľ stá-
le na chvoste záujmu štátu a tak 
myslíme na finančnú a energetic-
kú udržateľnosť už pri plánovaní. 
V tom nás inšpiruje aj európsky 
projekt Nový Európsky Bauhaus, 
ktorý vnáša do Európskej zele-
nej dohody kultúrny a kreatívny 
rozmer a jeho cieľom je ukázať 
hmatateľné a pozitívne skúse-
nosti, ktoré ponúka udržateľná 
inovácia v našom každodennom 
živote. 

Má ECAV konkrétnu predsta-
vu akú náplň umožniť tvoriť 
v sirotinci alebo dáva Presa-
hom tzv. voľnú ruku?
(EO): Sirotinec ako budova je 
kultúrnou pamiatkou a zároveň 
je jeho existencia naviazaná na 
myšlienku pomoci a podpory 
v zmysle kresťanských hodnôt. 
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Preto táto budova nie je úpl-
ne voľným priestorom pre čo-
koľvek. Ale ako cirkevný zbor 
nemáme žiadnu presnú pred-
stavu, ktorú by malo OZ Pre-
sahy naplniť. OZ odprezento-
valo svoju činnosť v programe 
Lýcea a vnímame ju ako dô-
ležitú a zmysluplnú pre život 
ľudí v Modre. Na základe tej-
to skúsenosti chceme ich prácu 
a aktivity v Sirotinci podporiť. 
Budova Sirotinca však ponúka 
aj nové možnosti a príležitos-
ti a preto sú konkrétne aktivi-
ty, ktoré by sa mali v budove 
sirotinca diať, ešte predmetom 
zmluvy, na ktorej momentál-
ne spolupracujeme. Zo strany 
cirkvi je ale určite dôležité, aby 
v aktivitách OZ Presahy zostala 
zachovaná myšlienka podpory 
a rozvoja charakteru jednotli-
vých ľudí aj komunity, aby v je-
ho priestoroch boli pripomenutí 
aj tí ľudia, ktorí sú spojení s je-
ho vybudovaním a existenciou. 
Medzi tých známejších patria 
patria Pavol Zoch a Samuel 

Zoch, Dušan Jurkovič, Martin 
Rázus, Vladimír Kadlečík, ale-
bo Július Dérer, ale aj diakoni-
sy, ktoré sa o deti starali.

Kto všetko a ako bude parti-
cipovať na obnove sirotinca? 
(EO): Pri obnove sirotinca naj-
väčšiu záťaž na seba preberá 
OZ Presahy, ktoré má ambíciu 
budovu nielen naplniť obsa-
hom, ale aj opraviť. Vzhľadom 
na to, že táto úloha je skutočne 
náročná, pri jednotlivých kon-
krétnych častiach tejto obnovy 
je dohodnutá ďalšia spoluprá-
ca medzi tromi partnermi: CZ 
ECAV na Slovensku Modra, 
OZ Modranská Beseda a OZ 
Presahy. Ako cirkevný zbor 
spolupracujeme na tom, aby 
OZ Presahy mohlo svoje akti-
vity presunúť z budovy Gym-
názia do budovy Sirotinca čo 
najskôr. 

Na čo sa môžeme v Sirotinci 
tešiť najbližšie a kedy?
(Df): Až do marca budúceho 

roka nás ešte nájdete v Lýceu, 
kde každý utorok bežia Piplač-
ky, pripravujeme pre vás Ran-
deWOW vo výtvarnom atelié-
ri, alebo rešpektujúcu diskusiu 
z projektu Počúvam Ťa. Kaž-
dú stredu dávame priestor na 
stretnutie ukrajinskej komuni-
ty a tiež vznikajúcemu divadel-
nému súboru, o ktorom budete 
čoskoro počuť viac. Budúce le-
to si už spolu užijeme v Sirotin-

ci. Nakoľko v budove Sirotinca 
zatiaľ nie je funkčné kúrenie, 
voda ani kanalizácia, zabezpe-
čiť tieto základné funkcie je na-
šou prioritou v spolupráci s CZ 
ECAV a privítame každú, ma-
teriálnu aj inú pomoc od komu-
nity Modry, ktorej má primárne 
tento priestor budúcnosti slú-
žiť. Držme si spoločne palce.

Zhovárala sa 
Jana KUCHTOVÁ

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

Ľudia z Modry, 53. 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. 

Veronika Hajdučíková (36), 
etnologička, dramaturgička, 

organizátorka podujatí
„Už na škole mi bolo jasné, že sa nechcem 
orientovať vedeckým akademickým sme-
rom. Hľadala som spôsoby, ako etnologické 
poznatky aplikovať a najviac ma oslovovalo 
objavovať prieniky etnológie a scénického 
umenia. Začínala som so scénickým foklo-
rizmom a časom som sa prepracovala k di-
vadlu,“ hovorí Modranka žijúca v Banskej 
Štiavnici. Veronika vyštudovala etnológiu 
na filozofickej fakulte uK v Bratislave 
a popritom navštevovala kurzy pedagogiky 
ľudového tanca na tanečnej katedre VŠMu, 
tancovala v niekoľkých folklórnych súbo-
roch a ešte ako vysokoškoláčka začala pra-
covať v DfS Magdalénka. 
Populárny detský súbor z Modry tento rok 
oslávi 20. výročie. „Chystáme veľké pro-
filové predstavenie Prstom po mape, no-
hami po javisku 18. a 19. novembra a 11. 
decembra koncert so speváčkou a hudob-
níčkou Ivou Bittovou, s ktorou naše, morav-
ské a ukrajinské deti nahrali vianočné CD 

s koledami.“ Veronika je jednou nohou stá-
le v Modre, ale Banská Štiavnica sa stala 
jej druhým domovom, v ktorom vychová-
va svoje deti Vincka a Malvínu. „Z Mod-
ry som nikdy mentálne neodišla, práve na-
opak. Veľmi silno sa identifikujem s mestom 
samotným a s malokarpatskou oblasťou – 
v Malých Karpatoch sa nachádza aj jed-
no moje najobľúbenejšie miesto na svete,“ 
usmieva sa tajomne. 
V Banskej Štiavnici robí v spolupráci 
s Kultúrnym centrom Hájovňa detský/de-
tinský festival infantuM a pripravuje v ce-
loročnom programe divadelnú dramaturgiu. 
S Art cafe spolupracuje ako dramaturgička, 
v Galérii Jula Bindera má zas na starosti 
dramaturgiu sprievodných podujatí k vý-
stavám. No najznámejší projekt na ktorom 
sa autorsky podieľala je Kosmopol – úspeš-
ná imerzná divadelná inscenácia, v ktorej 
sa divák slobodne pohybuje v predstave-
ní. „Momentálne sme dokončili prácu na 
pripravovanej veľkovýpravnej knihe k tejto 
inscenácii, ktorú sme napísali spolu s ko-
legyňami režisérkami Milou Dromovich 
a Klárou Jakubovou. Spolupracoval s nami 
aj historik Daniel Harvan a celý dizajn kni-
hy má autorsky na starosti fotograf Lukáš 
Rohárik. Knihu „Kosmopol – ako sa tvo-
rí imaginárium“ by sme radi pokrstili ešte 
pred Vianocami.“
 Zuzana TICHÁfO
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Spomienka na modranských horárov 
Modranský cintorín je miestom posledného odpočinku mno-
hých významných osobností našich dejín. Príbehy niektorých 
poznáme, iné postupne odkrývame. Jedným z nich je aj prí-
beh rodiny horárov Jána Veštíka staršieho a jeho syna a Jána 
Veštíka ml., ktorí pomohli Ľudovítovi Štúrovi pred uväzne-
ním po vydaní zatykača v r. 1848. 

Výsledkom spolupráce Štátne-
ho podniku Lesy Slovenskej 

republiky a mesta Modry pri 
obnove ich hrobových miest 

v Modre bolo 
pietne stretnutie 
za účasti inici-
átora myšlien-
ky revitalizácie 
poslanca NR SR 
Jána Mičovské-
ho, zástupcov 
mesta Modry 
primátora Ju-
raja Petrakoviča 
a viceprimátora 
Mariána Gavor-
níka, riaditeľky 
SNM–Múzea Ľ. 
Štúra Viery Jan-
čovičovej, gene-
rálneho riaditeľa 
Lesov SR Jána 
Marhefku a ve-
dúcej Lesnícke-
ho a drevárskeho 
múzea vo Zvole-

ne Veroniky Horskej Še-
bíkovej. Historickým ex-
kurzom o horároch hostí 
previedla Beáta Mihal-
kovičová zo SNM–MĽŠ. 
Mesto zabezpečilo pro-
jekt obnovy náhrobkov, 
materiál a výsadbu ze-
lene, vyčistilo hrobové 
miesta. Lesy SR hradi-
li realizáciu hrobového 
miesta Jána Veštíka star-
šieho, vyčistenie náhrob-
ného kameňa Jána Veští-
ka mladšieho a výrobu 
informačných tabuliek.
 (jk) fO
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Pondelkové keramické dielne
Štyri pondelky v októbri dali vzniknúť stovke jedineč-
ných amatérskych dielok. Nadšenci keramiky absol-
vovali exkurziu, vyskúšali si točenie na hrnčiarskom 
kruhu a maľovanie keramiky do surovej glazúry. 
Svoje diela si po výpale odniesli domov. Získali dip-
lom majstra keramikára – začiatočníka a publikáciu 
Hrnčiarsky škriatok.

Miriam fuňová o tom, prečo sa 
v majolike nielen vyrába, ale aj 
priúča ku keramickému remeslu, 
hovorí: „tradičné remeslá sú 
významnou súčasťou cestovné-
ho ruchu v našom regióne. ich 
zachovanie je možné aktívnym 
budovaním vzťahu všetkých ge-
nerácií a systematickou osvetou. 
Ak si my budeme vážiť stáročnú 
výnimočnosť nášho regiónu, do-
kážeme ju ponúknuť aj návštev-
níkom regiónu ako zaujímavý 
produkt cestovného ruchu. Sme 

nositeľom tradície výroby 
majoliky, považujeme za 
dôležité otvárať priestory 
výroby pre návštevníkov 
regiónu, ponúkať mož-
nosť vyskúšať si keramic-
kú tvorbu verejnosti.“
tento projekt sa uskutoč-
nil vďaka finančnej pod-
pore Nadácie ZSE. Kom-
pletnú ponuku aktuálnych 
tvorivých dielní nájde-
te na www.majolika.sk.
 (red) fO
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Opatrovateľky – anjeli seniorov 
Október je mesiacom úcty k starším. Mesiacom, kedy si pripo-
míname múdrosť našich starých rodičov, ich celoživotnú lásku 
a skúsenosti, ktoré sme mnohí vďaka nim nadobudli. V star-
šom veku, kedy seniorom pomaly ubúda celoživotná energia 
a sily, sú okrem rodiny a priateľov v každodennom živote 
mnohým nápomocné opatrovateľky. Starajú sa o nevládnych 
a pomáhajú spríjemňovať našim blízkym jeseň ich života. Sú 
rukami aj nohami starkých, rozdávajú im radosť a úsmev. Sú 
nielen tými, čo vykonávajú činnosti v oblasti sociálnej práce, 
sú aj priateľmi a dôverníkmi. Sú anjelmi našich seniorov. 

Mesto Modra má v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti dve pracoviská 
Mestského centra sociálnych slu-
žieb, jedno na Súkeníckej a druhé 
na Zochovej ulici. O tom, čo 
všetko obnáša práca opatrovateľ-
ky, sme sa porozprávali s dvoma 
z nich. So Slovenkou Ľudmilou 
Vrškovou a jej ukrajinskou ko-
legyňou Nataliou Chebotarovou. 
tá našla v centre pred 6 mesiac-
mi prácu, ktorú po úteku z ukra-
jiny veľmi potrebovala. 
Jana Machalová, riaditeľka 
MsCSS Modra: „Pani Ľudmila 
Vršková je dlhých 28 rokov sú-
časťou nášho zariadenia. Je to 
výnimočná a obetavá osoba, že-
na s naozaj veľkým Ž a dobrým 
srdcom. Profesiu opatrovateľky 
berie naozaj ako poslanie. Vždy 
sa snaží o dobrú atmosféru me-
dzi klientami, vie šikovne nadľah-
čiť aj vážnejšiu situáciu vtipom, 
piesňou či básňou. Dokonca má 
overený recept na zlepšenie ná-
lady a to vlastnoručne napečený 
koláčik. Aj toto bolo veľmi dôle-
žité v čase pandemických naria-
dení, kedy sa naši starkí nemohli 
stretávať s rodinami a boli často 
smutní. Pani Ľudmila vždy ve-
dela „ako na to“, aby pomoh-
la zažehnať pochmúrnu náladu. 
Posledným decembrovým dňom 
však u nás končí. Po odpraco-
vaní mnohých rokov v sociálnej 
oblasti odchádza na zaslúžený 
dôchodok. Pomoc a obetavosť 
bude už venovať svojim blízkym. 
V mene MsCSS vám, milá Ľud-
mila, úprimne ďakujem, prajem 
vám veľa pekných dní, zdravia 
a spokojnosti. Zároveň ďakujem 
aj našej Natalii, že sa stala člen-
kou tímu nášho centra a že sa 
tiež podujala zodpovedať otázky 
v rozhovore“. 

Ako a kedy ste sa dostali k po-
volaniu opatrovateľky?
Pani Ľudmila: Bolo to pred 28 
rokmi. Hľadala som si nové za-
mestnanie a vtedajším obvod-
ným úradom mi bolo ponúknu-
té voľné miesto opatrovateľky 
na Zochovej ulici v Modre. Od 
prvého okamihu som sa tu dob-
re cítila, upútalo ma prostre-
die a tiež spôsob komunikácie 
s klientami. 
Pani Natalia: Po mojom prícho-
de z ukrajiny do Modry ma so-
ciálny odbor mestského úradu 
oslovil, či potrebujem pomoc 
pri hľadaní práce a bola mi po-
núknutá práca opatrovateľky 
v MsCSS Modra. Príležitosti 
som sa potešila a pracujem tu od 
apríla 2022. 

Čo pre vás znamená opatro-
vateľstvo? Často býva ozna-
čované aj ako poslanie.
Pani Ľudmila: Je to výborný po-
cit, keď môžem byť užitočná 
a pomáhať tým, ktorí ma potre-
bujú. 
Pani Natalia: Aj u nás doma som 
pracovala s ľuďmi. Som rada, 
že môžem pomáhať, pretože aj 
my, ktorí sme odišli z ukrajiny 
pred vojnou, potrebujeme po-
moc iných. Mne bola táto pomoc 
ponúknutá, preto by som sa aj ja 
chcela odvďačiť aspoň takýmto 
spôsobom ďalším, ktorí to potre-
bujú, ktorí sú najzranitelnejší.

Je povolanie opatrovateľky 
ťažké viac fyzicky alebo psy-
chicky? 
Pani Ľudmila: Je to náročné po-
volanie, pretože zamestnáva 
nielen telo, ale aj myseľ opatro-
vateľa. A tá sa nedá vypnúť za-
tvorením dverí.
Pani Natália: áno, je to veľmi 

náročná práca aj fyzicky, aj psy-
chicky. Máme veľa imobilných 
klientov, ktorým treba pomáhať. 
A tým, že už mám sama dôchod-
kový vek, nie vždy mám toľko 
fyzických síl, ako by bolo treba 
a koľko by som chcela. 

Ako vyzerá bežný deň opatro-
vateľky v mestskom centre? 
Pani Ľudmila: Pred rokmi som 
pracovala v dvojsmennej pre-
vádzke, robila som „12-ky“, aj 
víkendy a sviatky. teraz pra-

cujem počas týždňa. Ráno a na 
obed klientom poupratujem 
v izbe a rozdávam stravu. Počas 
dňa s nimi komunikujem, často 
spolu vtipkujeme. Starám sa 
o zabezpečenie všetkých ochran-
ných pomôcok pre kolegyne 
a nákupy pre klientov, zabezpe-
čujem nečakané výpadky kole-
gýň v plánovaných službách, avi-
zujem možné riziká a spoločne 
s koordinátorkou sociálnych slu-
žieb, so sociálnou pracovníčkou 
a asistentkou sociálnej rehabilitá-
cie sa usilujeme o čo najplnohod-
notnejšie trávenie voľného času 
klientov. tiež komunikujem so 
zdravotnou sestrou a robím tzv. 
spojku medzi vedením organizá-
cie a kolegyňami, klientami a ak 
treba, aj rodinnými príslušníkmi.

Koľkých klientov máte na sta-
rosti a s čím všetkým im pomá-
hate?

Pani Ľudmila: Sme tu ako jedna 
rodina. V starostlivosti máme 15 
klientov. Pomáham kolegyniam 
pri obliekaní, kŕmení a iných 
drobných činnostiach. Snažíme 
sa ich aktivizovať. tak, ako to 
zvykneme robiť aj v domácnosti. 
Pani Natalia: áno, aj mojou úlo-
hou je pomáhať všetkým klien-
tom, vždy sa vieme s kolegyňami 
dohodnúť, ktorá si čo vezme na 
starosti. Starkým pomáhame pri 
bežných každodenných činnos-
tiach, ktoré už sami nezvládajú. 
tiež ich sprevádzame po zaria-
dení, aby neprišlo k žiadnemu 
úrazu. 

Vidia vo vás starkí okrem 
opatrovateľky aj priateľku 
či dôverníčku?
Pani Ľudmila: Osobne to takto 
neviem posúdiť, no hovoria 
o mne, že som srdečná, že im 
nahrádzam dcéru, že som pre 
ne dôverníčkou aj cukrárkou… 
takto sme tu vnímané všetky.
Pani Natalia: Neviem zatiaľ 
dobre po slovensky, takže mi 
starkí veľmi nerozumejú, či-
že zatiaľ som si až taký blízky 
vzťah nestihla s nimi vytvoriť. 
Pre mňa je jazyk dosť veľká 
bariéra. Pri rozhovoroch rozu-
miem, ale hovoriť ešte neviem. 
Rada však so starkými trávim 
čas. 

Je dnes dostatok kvalifikova-
ných pracovných síl pre prá-
cu opatrovateľky a je o ňu zá-
ujem?
Pani Ľudmila: Kvalifikované sú, 
ale mnohé pracujú v zahraničí. 
Niektoré túto prácu nezvládli pre 
už spomínanú náročnosť a slabé 
finančné ohodnotenie. Aj sme-
novosť je náročná. Byť dobrou 
opatrovateľkou sa nedá naučiť, 
musíte mať dar v podobe predis-
pozície na toto povolanie.

Čo urobiť pre to, aby sme mali 
dostatok opatrovateliek aj pre 
ďalšie generácie? 
Pani Ľudmila: V prvom rade by 
mala spoločnosť pozerať na člo-
veka a až potom na peniaze. Le-
bo ono sa to vráti. Keby mnohé 
opatrovateľky robili len pre pe-
niaze, bolo by ich ešte menej.

Zhovárala sa 
Jana KUCHTOVÁ
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Odber krvi bude 12. decembra
Najbližší plánovaný termín odberu krvi 
je 12. 12. 2022 ráno od 7.30 v Hoteli pod 
Lipou v Harmónii.

Na odber nie je nutné sa prihlasovať vo-
pred. V prípade akýchkoľvek otázok nevá-
hajte kontaktovať Evu Horváthovú na čísle 
033/6908 327.

Dôležité
• 24 hodín pred odberom vypite min. 2 litre 
tekutín (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). 
Ráno v deň odberu vypite 500 ml tekutín. Čier-
na káva je povolená.
• Na odber nechoďte nalačno. 12 hodín pred 
ním však nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, 
smotanu, údeniny...). Vhodné sú sacharidové 
jedlá: ovocie, zelenina, sucháre, netukové pe-
čivo, džem, med.

• Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, 
pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na 
kvalite krvi.
• Minimálne 6 hodín pred odberom ne-
fajčite.
• Minimálne 12 hodín pred odberom ne-
pite alkohol.
• 24 hodín pred odberom sa nevystavujte 
priveľkej psychickej a fyzickej námahe, 
vynechajte tréningy a posilňovňu.
Decembrový odber organizuje a zabezpe-
čuje Národná transfúzna služba SR spolu 
s mestom Modra a Hotelom pod Lipou.
Aktualizované usmernenia pre darcov 
krvi v súvislosti s pandémiou akútnych 
ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc 
Covid-19 spôsobených novým korona-
vírusom SARS CoV2 nájdete na stránke 
www.ntssr.sk. (red)

Novembrové dušičky

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m
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Nezabudneme
Dňa 20. 11. uplynie 1 rok čo nás opustila naša ma-
mička, babka, prababka, krstná mama Anna Vr-
šeková, rod. Prídalová. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. Spomína syn s rodinou, dcéry 
s rodinami, vnučky a pravnuci. 

Spomienka
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brá-
na spomienok ostala dokorán. ten kto ťa poznal, 
si spomenie a ten čo ťa mal rád nikdy nezabudne. 
Dňa 19. 11. si pripomenieme 4 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Ladislav 
Bartalos. So smútkom v srdci spomína manželka a deti s rodinami.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa dňa 11. 11. 2022 prišli rozlúčiť 
s našou drahou a milovanou mamou, babkou a star-
kou Annou Machalovou. Ďakujeme za slová útechy 
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Spomíname
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána 
spomienok ostala dokorán. ten, kto Ťa poznal, si 
spomenie, a ten, čo Ťa mal rád, nikdy nezabudne. 
Dňa 26. 10. 2022 sme si pripomenuli prvé výročie, 
čo nás navždy opustil ing. Vladimír Bojkovský. 
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami 
venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Úsmev v tvári, iskra v oku, láskavé srdce otvorené 
pre každého kto potreboval pomoc. tak si ho pa-
mätajú všetci, čo ho poznali a najmä my 6-ti súro-
denci s rodinami, nášho tatinka Jozefa Číža. Je to 
už 20 rokov čo si odišiel, ale tvoja láska tu zostala. 

Tichá spomienka
Odišla si bez rozlúčky, čo nikto nečakal. už len ky-
tičku ti na hrob môžeme dať a s láskou spomínať. 
Čas plynie, smútok zostáva a strata v srdci bolieť 
neprestáva. Dňa 26. 11. 2022 uplynie 1. smutné vý-
ročie, čo nás opustila naša mama, babka a prababka 

Anna Krajčíková. S láskou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú 
dcéry s rodinami.

Nezabudneme
Hoci ste odišli a niet vás medzi 
nami, v našich srdciach zostanete 
s nami. V októbri sme si pripome-
nuli 7. výročie úmrtia Viktora Or-
gona staršieho a 15. výročie úmr-

tia Viktora Orgona mladšieho. S úctou spomína rodina a priatelia.

Tichá spomienka
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať 
do konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v na-
šich srdciach si stále s nami. Čas plynie a nevráti čo 
vzal, zostali len spomienky a v srdci žiaľ. So smút-
kom si dňa 20. 11. pripomíname 4. výročie, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec Jaroslav Polo-
nec. tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou 
a úctou spomína manželka a dcéry Daniela a Majka s rodinou.

Tichá spomienka
Dňa 9. 11. 2022 uplynulo už 5 rokov. Odišiel si 
ticho, ako odchádza deň, môj drahý manžel ing. 
františek Matocha. Čas nevráti čo mi vzal, len ten 
čo stratí, pozná čo je bolesť a žiaľ. Spomína man-
želka a rodina a tí čo Ťa mali radi, nezabudnú.

Spomienka
Dňa 9. 12. 2022 uplynie 50 rokov od chvíle, keď nás navždy o pus-
til náš drahý otec Ján uherčík. S láskou na neho spomína syn Ján 
uherčík s manželkou. 

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

Riadková 
inzercia

 z Doučujem slovenský jazyk 
a literatúru žiakov základnej 
a strednej školy.
 Tel.: 0904 609 379

 z Masáže – Michal Bednarov-
ský, Vajanského 1, Modra.

Tel.: 0915 977 517
 z Prenajmem pekné obchod-

Uzávierka MZ
Posledná tohtoročná uzávier-
ka bude v stredu 7. 12. do 12.00. 
Svoje tipy, pozvánky na podujatia 
a objednávky inzercie posielajte 
na zvesti@kcmodra.sk. (red)

OPTIGEMINI

optika - hodinky

kontakt: 033 647 50 88

- predaj a servis
       - kvalitné 

      služby
           - nízke ceny

PONDELOK - PIATOK
08.00 - 13.30
14.00 - 17.30

Štúrova 69 
Modra (námestie)

Vajanského 1 
Modra (nemocnica)

Inzerujte
vModranských

zvestiach

no-administratívne priestory 
v centre Modry o rozmere 75 m2.

Tel.: 0904 394 055

Dobré ceny.
Preventívne prehliadky do 22. 12. 2022. 

Kontakt:
0903 785 346
0902 883 600
033/640 81 13

Ordinačné hodiny:
PO a STR 12.30 - 19.00
UT a ŠTV 9.00 - 15.30
PIA 9.00 - 13.30

Zubná ambulancia, Kostolná 3, Modra 
(internát vinárskej školy) je opäť v plnej prevádzke. 
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Modré zlato z Bergama
Dobré správy o modranskom víne prišli pred pár dňami z talianskej Lombardie. V jej 
kultúrnom centre, v starobylom Bergame, sa v dňoch 13. – 15. októbra konal 18. roč-
ník svetovej súťaže vín odrôd Cabernet Sauvignon a Merlot. 

O méty najvyššie bojovala štvrťtisícka mo-
kov z 21 krajín sveta. Vína posudzovalo 
73 komisárov z 23 krajín. Súťaž bola plná 
vášne. Akoby aj nie. Jej oficiálny názov je 
„Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet 
insieme“ (mondo je svet a insieme spolu). 
Vzorky sa hodnotili v úžasných priestoroch 
zámku Villa Martinelli – Mapello stobodo-
vým systémom oceňovania a udeľovali sa 
len veľké zlaté a zlaté medaily. Veľkými zla-

tými bolo ocenených 10 červených 
skvostov z Chorvátska, Srbska, ta-
lianska a Austrálie. Zlatých medai-
lí bolo 56 a putovali do 11 krajín. 
Slovenské vína zaslali do súťaže 
štyri vzorky a získali tri zlaté ko-
vy. Veľký úspech! Ocenené boli 
aj dve modranské červené. Dudo-
vo vinárstvo VMD získalo zlatú 
medailu za Cabernet Sauvignon 

2021 (87,67 
b.) a zís-
kalo aj ce-
nu noviná-
rov (Premio 
della Stam-
pa „Rober-
to Vitali“) 
za Cabernet 
Sauvignon 
2020. tie-
to dve oce-
nenia zna-
menajú pre 
„bie lovín -

nu“ Modru značný posun v enologickom 
myslení. Kráľovská Modra sa stáva i zemou 
modrých (po našom „čérnych“) odrôd vini-
ča hroznorodého. „Modré“ do Modry predsa 
patrí. A Dudovci si opäť zaslúžia naše uzna-
nie. Fedor MALÍK

Vinoforum Pardubice 2022
Písal sa rok 1991, keď revolúciou „posilnený“ profesor Fe-
dor Malík a jeho slovinský kamarát (neskorší minister poľ-
nohospodárstva v Slovinsku) pán Jože Protner založili me-
dzinárodnú výstavu vín Vinoforum. Buďme hrdí na to, že 
prvé jej hodnotenie bolo u nás v Modre. Za 31 ročníkov v 21 
mestách v 9 krajinách Európy a Ázie sa predegustovalo vy-
še 10 000 súťažných vzoriek vín.

Cieľom Vinofora je medziná-
rodne porovnávať vína a kontro-
lovať ich kvalitu. tiež otvárať 
nášmu vínu dvere do sveta, učiť 
ľudí víno poznať a dotvárať prv-
ky enologickej moderny. to, že 
kvalita vzoriek a nie počet súťaž-
ných vín sú prvoradé, sa potvr-
dilo aj v Pardubiciach. Doteraz 
som sa na žiadnom bodovaní ne-
stretol s tak unikátnou zostavou 
vín v jednej komisii. Vína jed-
no za druhým krajšie a krajšie. 
Predbiehali sa v žiarivej fareb-
nosti, plnosti tela a nekonečnej 
perzistencii. Pardubické Vinofo-
rum dobíjalo 251 vín z 5 krajín 
a hodnotilo ich 20 degustátorov. 

Šampiónom sa stalo moravské 
šumivé Ebenberg blanc de no-
irs, extra brut z vinárstva Proqin 
s.r.o., 93,25 b., veľká zlatá me-
daila. A ako dopadli v ťažkej 
konkurencii modranské vína? 
Vynikajúco!
Vinárstvo Purus – dve zlaté 
za Rizling rýnsky 2019 suché 
a Veltlínske zelené 2021 suché. 
K tomu ešte strieborná medaila 
za Rizling rýnsky 2021 suché. 
Vínko Klimko, zlatá medaila za 
Rizling rýnsky 2020 polosladké. 
Najúspešnejší bol Dr. Ľubomír 
Jelemenský so svojimi toho roku 
nedostižnými interšpecifickými 
(odolnými voči hubovitým ocho-

reniam) PiWi odrodami. Zlatá 
medaila a víťaz kategórie polo-
suchých a polosladkých vín za 
Cuvée Valéria (Solaris / Musca-
ris) polosladké. Ďalej získal zla-
tú medailu za Solaris 2021 po-
losladké. Len prísnosť pravidiel 
pripravila pána Jelemenského 
o tretie zlato za sladké víno odro-
dy Muskaris 2021. Bolo síce zla-
to obodované (88 b.), no podľa 

štatútu súťaže pod prísnou, dlho-
dobo zaužívanou 30 percentnou 
čiarou. Všetkým oceneným zo 
srdca gratulujem a prajem veľa 
úspechov aj v ďalších súťažiach.
O prípravu pardubického Vinofo-
ra sa svojou svedomitou prácou 
zaslúžil Oldřich Bujnoch, miest-
ny hotelier a veľkoobchodník 
s vínom. Na koniec veľké bravó 
a úprimné ďakujem, určite nielen 
za Vinoforum patrí profesorovi 
fedorovi Malíkovi.
Na zdravie. Miro DUDO

Obnovu severného múru mestského cintorína 
a reštaurátorský výskum zvonice na Dolnej ulici 

v Modre v roku 2022 finančne podporili:

Iniciátorom realizácie projektu je Združenie 
záchrany cirkevných pamiatok v Modre.
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Mesiac úcty k starším 
Je dôležité pripomínať si, že starší ľudia nám majú čo po-
vedať a rovnako, že kolobeh života je neúprosný a čas sa 
dotkne každého z nás. „Milí seniori, rád by som zdôraznil, že 
ste pevnou súčasťou nášho mesta, vytvorili ste pevné základy, 
na ktorých dnes môžeme stavať a rozvíjať Modru. Za vedenie 
mesta a za mojich kolegov vám prajem veľa zdravia a elánu 
do ďalších dní. Už teraz sa teším na všetky osobné stretnutia“, 
uviedol primátor Modry Juraj Petrakovič vo svojom prí-
hovore počas kultúrno-spoločenského popoludnia v Kultúr-
nom dome Modra organizovaného mestom pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším.

Prípravy stolov a obsluhy pri 
podávaní občerstvenia sa uja-
li šikovní študenti Strednej 
odbornej školy vinársko-ovo-

cinárskej. Našim seniorom 
zahrali a zaspievali deti z Det-
ského folklórneho súboru 
Magdalénka a žiačka z mod-

ranskej Základnej umeleckej 
školy. Zábava neskôr pokra-

čovala pri hudobnej produkcii 
skupiny Jano. (jk)

Vincent Jakubec sa dožíva 70-siat rokov
Kto z Modranov by nepoznal dnes už legendárneho „Rytie-
ra“ – reštauráciu, ktorá bola kedysi umiestnená na prvom 
poschodí v Hornej bráne? Počas uplynulých rokov je v rámci 
vinárskych podujatí tento objekt spájaný najmä s osobou vi-
nára a vinohradníka Vincenta Jakubca, ktorý tu pravidelne 
ponúka svoje vínne moky. Jeho milá manželka Danka sa zase 
snaží zasýtiť hladných návštevníkov skvelými kapustovými 
strapačkami alebo chutnými domácimi nátierkami. Ľudia sa 
sem často vracajú, pretože z oboch ide neskutočne pozitívna 
a dobrá energia. Niektorí sa zastavia, posedia a počúvajú, čo 
sa nové udialo v modranskom chotári, ktorý Vincent Jakubec 
pozná ako svoje vlastné topánky. Ako sa u nás hovorí: „od-
rástel na kĺči a to ho vyformovalo“.

Počas tohoročného Modran-
ského vinobrania sa uskutočni-
la výstava pod názvom „Minu-
losť a súčasnosť vinohradníctva 
a vinárstva v Modre a regióne“. 
Spoluorganizátorom poduja-
tia bol modranský spolok vi-
nohradníkov a vinárov „Vincúr 
Modra“. Občianske združenie 
„Vincúr Modra“, ktoré združuje 
viac ako 50-tich vinárov z Mod-
ry a okolia od roku 2000 vedie 
Vincent Jakubec, ktorý celý ži-
vot zasvätil tvrdej a húževnatej 
práci vo vinohradoch, spraco-
vaniu hrozna a výrobe kvalit-
ného zlatého moku. Práve tento 
rok v novembri sa dožíva Vin-
cent okrúhleho životného ju-
bilea – 70 rokov. Je to krásna 
príležitosť, aby sme jubilantovi 
zablahoželali a zároveň popriali 
pevné zdravie.
Vincko, ako mu familiárne ho-
voria kamaráti vinári, celý ak-

tívny život pracoval vo „Vinár-
skych závodoch v Pezinku“, 
kde nastúpil ako mladý absol-
vent Strednej odbornej školy 
vinohradníckej-ovocinárskej 
v Modre. Bol pri zrode legen-
dárneho nápoja Vinea. Pôsobil 
priamo pod Štefanom Miklá-
šom, ktorý sa zaslúžil o vznik 
famózneho „Karpatského bran-
dy špeciál“. Vincko, okrem 
výrobne „kábeešky“ postup-
ne prešiel viacerými vedúcimi 
pozíciami, pôsobil ako vedúci 
skladov obalového materiálu, 
vedúci pivničného hospodár-
stva, plniacej linky a podob-
ne. Vo firme pracoval do roku 
2002, neskôr začal podnikať 
ako živnostník v tom, čo naj-
lepšie vie – v pestovaní hrozna 
a výrobe vína. Vincent Jakubec 
patrí medzi zakladajúcich čle-
nov združenia „Malokarpatská 
vínna cesta“, zastupuje spolok 

Vincúr vo vedení MVC. Je stá-
le aktívnym predsedom spolku 
Vincúr, pomáha nezištne or-
ganizovať vinárske podujatia 
spolku v Modre, medzi inými 
fašiangovú ochutnávku mla-
dých vín, medzinárodnú výsta-
vu vín Vitis Aurea, ochutnáv-
ku vín na Vinobraní a tradičnú 
novembrovú Svätokatarínsku 
ochutnávku mladých vín. Spo-
lok Vincúr organizuje pod jeho 
vedením každoročne viaceré 
vzdelávacie podujatia a exkur-
zie pre vinárov do zahraničia. 
Úspešné boli exkurzie do vi-
nárstiev na Morave, v Rakúsku 
i v Maďarsku. Zaujímavé bo-

li i odborné ex-
kurzie do tokaja, 
juhos lovenske j 
vinárskej oblas-
ti v okolí Levíc 
a ďalšie zájazdy.
in vino veritas (vo 
víne je pravda) – 
hovorili starí Ri-
mania, v prípade 
vinohradníka, vi-
nára, pestovateľa 
a podporovate-
ľa modranských 
vinárov a vino-
hradníkov zdru-
žených v spolku 
Vincúr to platí na 
sto percent. Vin-
cko dorába svoje 
vína s láskou a ci-

tom, je to všestranný vinohrad-
ník a vinár, ktorý hospodári na 
5 ha vlastných a prenajatých 
vinohradov. Medzi jeho do-
minantné odrody patria najmä 
neopakovateľný Veltlín zele-
ný, sviežo kyselinkový Silván 
alebo ovocný Müller-thur-
gau. Poprajme mu preto, aby 
mohol svoje vedomosti, skú-
senosti a svoj láskavý prístup 
odovzdávať ešte dlho ďalším 
generáciám mladých nádej-
ných vinárov a vinohradníkov 
v našom mestečku.

Artúr SOLDÁN, 
člen predsedníctva 

spolku Vincúr
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Plavec Karol Kantek súťažil v Ríme
Po rokoch pandémie zorganizovala Európska plavecká federácia 18. Majstrovstvá Európy 
masters. Súťaže vo vodnom póle, skokoch do vody, v synchronizovanom, diaľkovom a ba-
zénovom plávaní sa uskutočnili v dňoch 28. 8. až 4. 9. 2022 v talianskom Ríme. V bazéno-
vom plávaní mala zastúpenie aj Modra a to prostredníctvom 74 ročného Karola Kanteka. 

Za posledné dva roky pandémie si ľudia uve-
domili možnosť brániť sa proti vírusom práve 
športom. Vody atraktívnych plaveckých kom-
plexov i samotný Rím pritiahli 5120 športov-
cov z 38 krajín. Súťažilo sa v 302 súťažiach 
a 8927 pretekoch. „Nečakanú vysokú úroveň 
týchto plaveckých pretekov potvrdzuje preko-
nanie 6 svetových a 36 európskych rekordov. 
O nových národných rekordoch ani nehovo-
rím. Bolo zjavné, že všetci účastníci si veľmi 
považovali pretekanie v olympijskom bazéne 
Stadio del Nuoto ako aj v modernom areáli 
Centro federale unipol Blustadium di Pietra-
lata.
Hlavnou disciplínou, v ktorej som chcel do-
siahnuť najlepší výkon aj umiestnenie, bola 
mužská štafeta na 4x50 m voľným štýlom. 
Napriek tomu, že sme vytvorili nový sloven-
ský rekord, skončili sme na nepopulárnom 
štvrtom mieste, 85 desatín sekundy za domá-
cou talianskou štafetou. Keď však zvážim, 
že za nami skončila rakúska štafeta iba o 15 
desatín sekundy, je zrejmé, že preteky boli 
mimoriadne vyrovnané a že o konečnom vý-
sledku rozhodovali detaily“, s nadšením spo-
mína K. Kantek. Zaplávaným časom pod dve 
minúty sa Kantekov tím zaradil medzi európ-
sku elitu v najrýchlejšej štafetovej disciplíne. 
„V polohovej štafete sme tiež zaplávali nový 

slovenský rekord, no skončili sme na piatom 
mieste. Ako určité ospravedlnenie môžem 
uviesť skutočnosť, že sme obe štafety plávali 
iba po druhýkrát vôbec a naostro, bez mož-

nosti predchádzajúcej spoločnej prípravy. Aj 
také veci rozhodujú“. V individuálnej disciplí-
ne 50 delfín a 50 voľný spôsob obsadil Karol 
siedme a šieste miesto. Ako povedal, spočiat-
ku nebol príliš spokojný, no neskôr zistil, že 

všetci tí, čo doplávali pred ním, bo-
li mladší minimálne o 2, 3 až 4 roky. 
„Hlavná bola iná stránka mojej účasti 
v Ríme. Znovu som videl a osobne za-
žil to, ako sa vo vyspelých európskych 
štátoch darí plávaniu skôr narode-
ných, ako to prospieva zdraviu a cel-
kovému fyzickému aj duševnému stavu 
a výzoru ľudí. Sú k tomu potrebné nie-
len individuálne úsilia, ale aj patrič-
né zázemie. Vhodné bazény, technické 
a finančné zabezpečenie, odborné ve-
denie a pod. Až potom vidno výsledky. 
Plavci a plavkyne od 25 po 100 rokov 
namiesto toho, aby behali po lekároch 
alebo sa vyžívali v prejedaní, fajčení či 
alkohole, dbajú o svoje zdravie a ur-
putne, ale s pasiou pravidelne trénujú 
a ešte urputnejšie bojujú „o život“ so 
súpermi počas pretekov. A odmena je 
veľká. Lepšie zdravie a pocit, že člo-
vek zvládne aj náročné podmienky vý-
znamných pretekov. Povzbudiť vie aj 
hlasný potlesk, ktorým tribúny oceňu-
jú predvedené výkony tých, čo napriek 
veku prekonávajú sami seba“, hovorí 
Karol Kantek. 

Pre propagáciu masters plávania veľa spravi-
li aj organizátori. Nielen propagáciou podu-
jatia, ale aj propagáciou plávania, ktoré je 
tam považované za jedno z najzdravších ce-
loživotných športových a relaxačných aktivít 
vôbec. Aj preto boli všetky jednotlivé súťaže 
prenášané televíziou. Streamované prenosy 
oficiálne sledovalo 157 800 divákov. „Chcem 
vysloviť vďaku tým, ktorí ma podporili i mes-

tu, že mi bolo umožnené trénovať v modran-
skom bazéne mimo verejnosti. Je veľká škoda, 
že naše pekné kúpalisko slúži ľuďom iba dva 
letné mesiace. Priam si to žiada v blízkom po-
krízovom období nejaké jednoduché prekry-
tie. Možnosť celoročného plávania by určite 
privítalo veľa nadšencov tejto športovej ak-
tivity“. 
O samotnom pobyte v Ríme by sa dalo ešte 
dlho rozprávať. Zážitkov ma Karol nespočet, 
no spomeňme jeden, ktorý nepriamo súvisí 
aj s Modrou a Ľ. Štúrom. „Pred odchodom 
som stihol navštíviť Ústredné múzeum obro-
denia (talianskeho zjednotenia, znovuzrode-
nia). Múzeum je súčasťou architektonického 
pamätníka Oltár vlasti, s oficiálnym názvom 
Národný pamätník Viktora Emanuela II., 
považovaného za zjednotiteľa Itálie a patrí 
k najvyhľadávanejším rímskym pamiatkam. 
Tento monumentálny objekt súvisí s talian-
skym národným hnutím 19. storočia a patrí 
k nemu aj archív s približne miliónom archív-
nych dokumentov, no o slovenských bádate-
ľoch v ňom som zatiaľ veľa nepočul. Je to na 
škodu veci, pretože najznámejšie osobnosti 
národného obrodenia a zjednocovania Ta-
lianska, akými boli Giuseppe Mazzini alebo 
Giuseppe Garibaldi, v mnohom myšlienkovo 
ovplyvnili aj mladých uhorských či sloven-
ských obrodencov a revolucionárov a určite 
o nich dobre vedel aj Ľudovít Štúr“. 

František MACH a red. 
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Cyklistické preteky 
Centrum voľného času pripravilo tradičné jesenné cyklopre-
teky pre deti. Okrem bicykla alebo odrážadla si súťažiaci pri-
niesli so sebou dobrú náladu a športového ducha. Preteky štar-
tovali od Kaplnky najsvätejšej trojice na Dolnej ulici. 

Súťaž sa konala 15. októbra v 3 
disciplínach: rýchlostné preteky 
– každá kategória má dráhu rôz-
nej dĺžky a náročnosť; preteky 
v slalomovej dráhe – všetky ka-
tegórie majú rovnakú slalomovú 
dráhu a znalosť údržby bicykla.

Vyhodnotený bol ten prete-
kár, ktorý absolvoval všetky tri 
disciplíny.

Výsledky: Najmladšia kategó-
ria A (3 – 4 roky). Deti súťaži-
li nielen na bicykloch, ale aj na 

odrážadlách:
1. miesto Čukašová 
Dorotka
2. miesto Ružička 
Janko
3. miesto Šoltýsová 
timea
 
Kategória B (5 – 6 
rokov)
Súťažilo sa na bi-
cykloch.

1. miesto Hanáková Janka
2. miesto Mokošová Adelka
3. miesto Repová Janka
 
Kategória C (7 – 9 rokov)
1. miesto Olša Adam
2. miesto Peško Ľuboš
3. miesto Gatyáš Matej
 
Kategória D (10 – 13 rokov)
1. miesto Gatyáš Jakub
2. miesto Satko Pavol (red) 

Kaplnka na Piesku 
Už takmer 150 rokov sa konajú odpustové slávnosti pri kapln-
ke svätej Márie Magdalény na Zochovej chate. Stretávajú sa tu 
pútnici, aby spoločne v Božej prírode chválili Pána pri kaplnke, 
ktorú postavili Huncokári v roku 1876. 

Huncokári mali dva sviatky. 
V zime 22. januára svätého Vin-
centa. Vtedy omšu slávili vo 
vnútri kaplnky. tak to bolo až do 
70. rokov minulého storočia. 
Druhý významný sviatok bol 22. 
júla. Bolo to v lete, kedy prichá-
dzalo viac ľudí a sviatok slávi-
li vonku pred kaplnkou. A prá-
ve tento sviatok sa zachoval až 
dodnes.
Pred 21 rokmi vznikla myšlien-
ka usporadúvať svätú omšu nie-
len raz do roka, ale počas celých 
letných prázdnin. A tak tomu 
bolo aj v tomto roku. Počas júla 
a augusta sem prichádzajú celé 
rodiny, mládež, dôchodci, turis-
ti, umelci, vozíčkari, astmatici, 
aj ľudia, ktorí do kostola necho-
dia, ale prídu práve sem a tu sú 
dotknutí Bohom. Stretneme tu 
ľudí zo širokého okolia, z Pezin-
ka, trnavy, Senca, aj Bratislavy 
a Záhoria. Každú nedeľu tu bý-
va 300 – 500 ľudí. Sedia na la-

vičkách, dekách, rozkladacích 
stoličkách, často aj po skončení 
omše zostanú odpočívať v tieni 
líp. Doznievajú slová, debatuje-
me, upevňujeme spoločenstvo. 
Vnímame tu veľmi silnú Božiu 
prítomnosť, sme osviežení, po-
vzbudení, plní nádeje, radostní 
z prežívania svätej omše, slova, 
spevu, priateľstva a krásy príro-
dy, ktorú pre nás Pán tak nádher-
ne vytvoril. Sme tu šťastní. 
Zo srdca aj touto cestou ďaku-
jeme láskavej duši a dlhoročnej 
organizátorke stretnutí pri kapln-
ke pani irenke Herchlovej. toto 
miesto je pre domácich, pre po-
tomkov Huncokárov aj pre pút-
nikov srdcu blízke. Pani irenka 
– srdce organizovania stretnutí, 
oživila to, čo tu pred rokmi s úc-
tou k svojim potomkom organi-
zovali jej rodičia, prarodičia a jej 
ďalšia rodina, nielen Jurišov-
ci. Netreba pripomínať, že pre 
mnohých je kaplnka na Piesku 

kultovým miestom a predkovia 
určite vedeli, prečo ju postaviť 
práve tu. určite by nám vede-
li rozprávať o mnohých zázra-
koch, ktoré sa udiali práve na 
tomto výnimočnom mieste pod 
majestátnymi lipami. tie tvoria 
pomyselný prírodný chrám, kto-
rý má svoje individuálne posla-
nie pre mnohých z nás. Odohrá-
vajú sa tu rôzne životné príbehy, 
spontánne tu vznikla komunita, 
ktorá má v obľube a láske to-
to miesto a ľudí v ňom. Každý 
z nás má ku kaplne svoj výni-
močný vzťah, kedy si pri pravi-
delných nedeľných stretnutiach 
odovzdávame toľko vzájomnej 
lásky, koľko potrebujeme. 

Poďakovanie patrí našej je-
dinečnej irenke a jej najbliž-
ším z duchovného prostredia 
– Jezuitom, potom rodinám, 
ktoré sa podieľajú na orga-
nizácií, príprave, pomoci pri 
ich podpore. Ďakujeme za da-
ry od všetkých, ktorí s láskou 
obetujú svoj čas a zažívajú tu 
každú letnú nedeľu výnimoč-
nú chvíľu svojho života. Do 
dnešných dní obklopujú oko-
lie kaplnky potomkovia hun-
cokárskych rodín, ktorí tu žijú. 
Kaplnke sv. Márie Magdalény 
patrí naša pozornosť a láskavá 
starostlivosť.

Katarína BENCOVÁ 
a Gabika REPOVÁ
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Nová etapa
V roku 2022 uplynulo desať rokov od príchodu manželov 
Oslíkovcov do Modry a ich nástupu za farárov v evanjelic-
kom cirkevnom zbore Modra. Za zborového farára bol vtedy 
zvolený Jan Oslík a jeho manželka Eva Oslíková nastúpila 
ako námestná farárka. Po tomto období sa jedna aj druhá 
strana museli dohodnúť, ako ďalej – či budú pokračovať vo 
vzájomnej spolupráci, alebo si cirkevný zbor bude hľadať 
nových ľudí a manželia Oslíkovci nové miesto pôsobenia. Na-
koniec všetko zostalo po starom, aj keď s jednou podstatnou 
zmenou – na miesto zborovej farárky evanjelického cirkevné-
ho zboru bola zvolená Eva Oslíková. 

S touto voľbou súvisí slávnosť 
inštalácie – uvedenia Evy Oslí-
kovej do služby zborovej farár-
ky, ktorá sa konala 22. októbra 
2022 v slovenskom evanjelickom 
kostole apoštolov Petra a Pavla 
v Modre. Mottom udalosti boli 
biblické slová: „Preto aj my, ob-
klopení takým veľkým zástupom 
svedkov, odhoďme všetku príťaž 
... a vytrvajme v určenom behu 
s pohľadom upreným na Ježiša.“ 
táto myšlienka nebola vybraná 
náhodne. Obsahuje štyri kľúčové 
momenty, podstatné pre pôsobe-
nie zborovej farárky v nasledujú-
com období. 
1. Modra ako miesto formova-
né mnohými osobnosťami, ktoré 
tu pôsobili. Staviame na tom, čo 
nám a v nás zanechali tí, ktorí tu 
boli pred nami – „sme obklope-
ní veľkým zástupom svedkov“. 
2. Na začiatku každého nové-
ho obdobia je dobré, keď začne-

me bez predsudkov, zranení, vy-
sporiadaní a navzájom zmierení, 
je dôležité prosiť o odpustenie 
a tiež odpustiť, „odhodiť všetku 
príťaž“. 3. Potrebné je nielen za-
čať, ale aj vytrvať v poslaní, ktoré 
má kresťanstvo v tomto svete, vo 
zverenej službe nesenia a zvesto-
vania evanjelia, byť užitočný pre 
jednotlivcov aj spoločnosť. Vy-
žaduje to veľa lásky, trpezlivosti, 
múdrosti, motivácie. 4. to všetko 
je možné len vtedy, keď nestratí-
me zo zreteľa základ kresťanskej 
viery a dôvod existencie kres-
ťanského spoločenstva – Ježiša, 
ktorý je Kristus, Záchranca. Cir-
kevný zbor nie je kultúrnym, ani 
vzdelávacím, ani sociálnym spol-
kom, aj keď má presah do týchto 
oblastí. Stojí a padá na vyznávaní 
viery v Ježiša, preto je dôležité, 
aby svoju službu a prácu konal 
„s pohľadom upreným na Ježi-
ša“. 

inštaláciu vykonal Pavel Kollár, 
senior Bratislavského seniorátu, 
ktorý si ako základ svojho prí-
hovoru vybral práve spomínané 
biblické slová. Slávnosti sa zú-
častnili ďalšie farárky a farári 
z okolitých cirkevných zborov, 
predstavitelia Rímsko-katolíc-

kej cirkvi, Kresťanského zbo-
ru v Modre, zástupcovia mes-
ta Modry, rôznych kultúrnych, 
vzdelávacích a spoločenských in-
štitúcií – rôznorodá spoločnosť, 
ktorá symbolizovala vzájomné 
prepojenie a nádej spolupráce. 

Jan OSLÍK, ev. farár
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Novoročné stretnutie 
pri rozhľadni
Vianočné obdobie sa pomaly, 
ale isto blíži. Po ňom nás ča-
kajú oslavy konca starého roka 
a vítanie toho nového. Prijmite 
pozvanie členov Modranské-
ho turistického spolku a zažite 
Nový rok na rozhľadni. Čer-

stvý vzduch v zimnej prírode 
padne po Silvestri určite vhod.
Novoročné stretnutie na Veľ-
kej Homoli pod rozhľadňou 
Alexandra filípka sa uskutoč-
ní 1. januára 2023 o 13.00 h.

(red)

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

Vianočné zastavenie 
pred kultúrnym domom

Obľúbené zimné podujatie 
Vianočné zastavenie sa ten-
to rok presúva z nádvoria his-
torickej radnice (Štúrova 56) 
na priestranstvo pred Kultúr-
ny dom Ľ. Štúra (Sokolská 8). 
technický stav budovy a ná-
dvoria radnice, vrátane elek-

trických rozvodov už nie sú 
vyhovujúce na konanie veľ-
kých hromadných podujatí 
s veľkými nárokmi na odber 
energie. Mesto Modra pripra-
vuje projektovú dokumentáciu 
na rekonštrukciu budovy a ná-
dvoria radnice. (red)

Modranské veršobranie
K jeseni v Modre patrí aj literárne podujatie pre študentov i ši-
rokú verejnosť v podobe besedy s autormi a oberaním veršov 
písaných na listoch zo stromov. Hosťom tohtoročného Modran-
ského veršobrania bola poetka a prekladateľka Mila Haugová.

Autorka prevažne ženskej po-
ézie sa narodila v Budapešti, 
dnes žije striedavo v Bratisla-
ve a v Zajačej doline. Zameria-
va sa na tvorbu plnú vyjadrova-
nia citov. Na stretnutí v mestskej 
knižnici predstavila študentom, 
maturantom Gymnázia K. Štú-
ra, svoju doterajšiu tvorbu a tiež 
najnovšiu básnicku zbierku 
„Z rastlinstva“. Mladých náv-

števníkov veršobrania vyzývala 
k písaniu a k tvorivosti. Poroz-
právala zároveň o úskaliach pí-
sania, povzbudila mládež k čí-
taniu a k nadobúdaniu znalostí. 
Zavřšením prezentácie poetky 
bola diskusia.
Mila Haugová prijala pozvanie 
modranskej poetky Ľubomíry 
Mihálikovej, ktorá literárnym 
predpoludním sprevádzala. (jk)
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Mikuláš, čo v tom vreci 
máš?
Svätý Mikuláš so svojim 
sprievodom príde opäť roz-
svietiť stromčeky v meste 
a odmeniť deti. V utorok 6. de-
cembra 2022 o 17.00 rozsvieti 
vianočný stromček v Kráľovej 
pred Biolkou, neskôr ho mô-
žete stretnúť pred katolíckym 
kostolom sv. Štefana Kráľa 
v Modre a na záver sa presu-

nie ku stromčeku pred kul-
túrnym domom na Sokolskej 
ulici. Na všetkých miestach 
rozsvieti vianočné stromčeky 
a veríme, že rozžiari očká detí 
a rozdá zopár sladkostí a vo-
ňavé ovocie. Pred kultúrnym 
domom sa môžete tešiť aj na 
koledy v podaní detí z DfS 
Magdalénka. (el)

Novaja radosť
Koledičky – Koljadki s Ivou Bittovou
Vynikajúca česká speváčka, hus-
listka a skladateľka iva Bitto-
vá patrí k najvýraznejším osob-
nostiam českej hudobnej scény. 
Na vianočnom koncerte v Mod-
re vystúpi so slovenskými, mo-
ravskými a ukrajinskými deťmi. 
Predstaví sa DfS Magdalénka 
z Modry, DfS Babačky z mo-
ravských Borov a súbor Palja-
nyca, ktorý tvoria detí ukrajin-
ských utečencov. Momentálna 
zložitá situácia spôsobená voj-
nou na ukrajine nás motivovala 
k tomu spojiť jednotlivé kultúrne 

východiska v jeden organický ce-
lok. Výsledkom tohto úsilia bude 
spoločný koncert slovenských, 
ukrajinských a moravských detí 
v rámci univerzálnej vianočnej 
témy. televízny záznam z kon-
certu odvysiela aj RtVS vo via-
nočnom čase. Príďte zažiť čarov-
nú a neopakovateľnú atmosféru 
Vianoc a posolstvo mieru do kos-
tola narodenia sv. Jána Krstiteľa 
na Dolnej ulici v nedeľu 11. de-
cembra o 16.00. 
Vstupné je dobrovoľné a ka-
pacita koncertu je obmedzená. 

tento projekt môžeme usku-
točniť vďaka finančnej podpore 

Nadácie SPP. Ďakujeme.
Ján SKLENÁR

Vianočná zbierka
Blížia sa najkrajšie sviatky roka. Aj napriek tomu, že nežije-
me ľahkú dobu, skúsme si navzájom spraviť Vianoce krajší-
mi. Spoločným úsilím vieme urobiť veľa.

Verejnú zbierku trvanlivých po-
travín a drogérie organizuje Mesto 
Modra v spolupráci s Mestským 
centrom sociálnych služieb. Za-
pojme sa všetci, ktorým to mož-
nosti dovolia a naplňme spoloč-
ne komunitnú špajzu a pomôžme 
obyvateľom, ktorí sa ocitli v núdzi 
či v nepriaznivej sociálnej situácii. 
Za každý dar mesto Modra ochot-
ným darcom vopred ďakuje. Da-
rované potreby a potraviny pote-
šia rodiny v núdzi a jednotlivcov, 
ktorí žijú spolu s nami v našom 
meste.
 

Kedy a kde
Svoje dary môžete priniesť do 
priestorov Mestského centra so-
ciálnych služieb v Modre na Sú-
keníckej ulici 4 – v stredu 7. 12. 
8.00–17.00, vo štvrtok 8. 12. 
8.00–15.00, v piatok 9. 12. 8.00–

12.00, v pondelok 12. 12. 8.00–
16.00, v utorok 13. 12. 8.00–
15.00, v stredu 14. 12. 8.00–17.00

Čo môžete darovať
trvanlivé potraviny s dostatočnou 
dobou spotreby (napr. cukor, soľ, 
korenie, konzervy mäsové, ovoc-
né, rybacie, paštéty, cestoviny, 
strukoviny, ryža, suché polievky, 
olej, cereálie, kakao, granko, su-
šené ovocie, orechy a iné...) a hy-
gienické potreby (napr. sprchový 
gél, šampón, mydlo, prostriedok 
na riad, na pranie, toaletný papier, 
servítky, vreckovky, hygienické 
vložky a iné...).Podrobné informá-
cie a odpovede na prípadné otáz-
ky získate u Moniky Bartošovej 
z MsÚ na tel.: 033/6908 314 ale-
bo v Mestskom centre sociálnych 
služieb Modra na tel. č.: 033/647 
46 25. (red)
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piatok 9. 12., od 17.00 do 20.00 h
17.00 h Slávnostné otvorenie / spev Dis. art. Veronika Čambalová / ZUŠ Modra
18.00 h Vitaj nám Ježiško narodzený, koledy v podaní DFS Magdalénka 
19.00 h Čas Vianočný, pásmo z dielne o. z. ĽUSK 

sobota 10. 12., od 12.00 do 20.00 h 
12:00 h Vianočná hviezdička, Spojená škola Modra
13.00 h Vianočný čas, ZŠ Vajanského
14.00 h Vianočný pozdrav, ZŠ Ľ. Štúra 
15.00 h Vianoce so ZUŠ Modra 
16.00 h Snehová kráľovná, Bratislavské bábkové divadlo / interiér kultúrneho domu
17.00 h SUNNY BAND, hudobné zoskupenie detí zo Slovenského Grobu
 pod vedením Barbory Comendant
19.00 h  BANDA si koleduje, vianočný koncert medzinárodne uznávanej 
 slovenskej world music skupiny a jej hostí, vrátane DFS Magdalénka

Sprievodný program 
  živý orloj nadácie REVIA v partnerstve s OZ Amavet, sobota po zotmení (17:00, 18:00, 19:00)
  živý Betlehem (piatok – sobota), Betlehemská hra detí zo ZUŠ Modra – sobota 18.30 h
  tvorivé dielne s Majolikou pre deti, sobota 14.00 – 16.00 h / interiér kultúrneho domu
  keramický betlehem (Modranská beseda) / interiér kultúrneho domu
  stánok Artforum a Antikvariát Mestskej knižnice ponúknu najkrajší vianočný darček / 
interiér kultúrneho domu 

  ukážky tradičných ľudových remesiel 
  predajné stánky: víno, med, čaj, punč, údeniny, oblátky, koláče, medovníky, dekorácie, 
keramika a mnohé iné

od 9. decembra
do 10. decembra

pred Kultúrnym
domom Modra

MESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY

www.kcmodra.sk



Kultúrne podujatia v decembri
2. – 4. 12.: Vianočné inšpirácie, miesto: Hor-
ná 20, Modra; organizátor: Malokarpatské 
osvetové stredisko v Modre
 
4. 12., 17.00 h: Adventný koncert – Lúčnica, 
vstupné: 12 €, predpredaj v sieti ticketportal 
a v kancelárii KC Modra, miesto: Nemecký ev. 
kostol; organizátor: www.lucnica.sk
 
od 27. 11 do 18. 12., 15.00 h: Svetlo pre Krá-
ľovú, Zapaľovanie sviec na adventnom venci 
na Národnej ulici v Kráľovej, organizátori: ob-
čania Kráľovej
 
6. 12., 17.00 h: Rozsvietenie stromčekov 
svätým Mikulášom, miesto: priestranstvo 
pred Biolkou na Kráľovej, pred kostolom sv. 
Štefana Kráľa a pred KD v Modre; organizá-
tor: KC Modra a Mesto Modra
 
8. 12., 17.00 h: Povedz to farbami, Claudian-
ský artterapeutický projekt, miesto: Historic-
ká radnica – interiér, organizátor: Claudianum 
n.o.

9. 12., 18.00 h: Prechádzky labyrintom li-
teratúry, Sen noci adventnej, miesto: Mu-
sique Club Gallery, organizátori: ECAV 
Modra, Spoločnosť priateľov poézie, Pars 
Artem
 
9. – 10. 12. 2022: Vianočné zastavenie, via-
nočné trhy mesta Modry, miesto: priestran-
stvo pred KD Modra, organizátori: Mesto 
Modra, KC Modra
 
11. 12., 16.00 h: Novaja Radosť, miesto: 
Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa, kapa-
cita je obmedzená, organizátor: KC Modra, 
o.z. Mosty – Gesharim
 
14. 12., 17.00 h: Spievankovo – Vianočný 
koncert, vstupné: 14 €, predpredaj na www.
ticketportal.sk, miesto: KD Modra
 
16. 12., 17.00 h: Vianočná nádielka, vystú-
penie tanečného odboru ZuŠ Modra a DfS 
Magdalénka, miesto: KD Modra, organizá-
tor: DfS Magdalénka, ZuŠ Modra

17. 12., 18.00 h: Obradné liečivé piesne, uve-
denie albumu, K. Živena Dubajová, kapela 
Kolo Roka, G. teplická, vstupné: 15 €, pred-
predaj v sieti Predpredaj.sk, miesto: Kultúrny 
dom Modra, organizátor: www.koloroka.sk
 
18. 12., 18.00 h: Christmas show, tanečná 
skupina ADt crew, vstupné: 8 €, miesto: KD 
Modra, organizátor: ADt Crew, info: tancujv-
modre@gmail.com
 
19. 12., 18.00 h: Vianočný koncert, žiaci ZuŠ 
Modra, hudobný odbor, miesto: KD Modra, 
organizátor: ZuŠ Modra
 
26. 12. 2021: Dobrá novina, organizátor: 
SCVČ, 033 640 07 02
 
Výstava – Christmas party 2022, od 3. 12. 
(17.00 h) do 23. 12., miesto a organizátor: blu : 
gallery, Štúrova 93

Výstava – Nočné svetlo, trvanie: do 30. 12., 
výstava šperkov Davita Armenca, miesto: Mú-
zeum slovenskej keramickej plastiky, organi-
zátor: SNM–MĽŠ v Modre

Zmena programu vyhradená! (kc)
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