
Naše jarné zvyky
Vítanie jari bolo v tomto roku iné, než na aké sme zvyknutí. Ne-
bolo možné sa stretať, osláviť veľkonočné sviatky celkom tak, 
ako by sa malo. Keďže však máme modernú dobu, ktorá nám 
ponúka mnohé zlepšenia, pripravilo Kultúrne centrum Modra 
v spolupráci s členmi OZ Ľusk pásmo zvykov a tradícií, poda-
ných v online vysielaní na Youtube kanáli. Takto sme sa podo-
zvedali, čo všetko patrí k Veľkej noci u nás v Modre. 

Mnohí zachovávame tieto dáv-
ne zvyky v domácnostiach a ro-
dinách podnes. Veď si ešte pa-
mätáme, ako sme zvykli čakať 
za dverami alebo pri okne a na-
zerali, ktorý chlapec ide po ulici 
a či sa u nás zastaví alebo pôj-
de k susedom. „Na Jozefa jar už 
kynie, bosý behaj po dedine“. 
Jar prichádzala do mestečka so 
sviatkom sv. Jozefa. Voňala pr-
vosienkami a snežienkami a jej 
triumfálny pochod prebúdzal zo 
zimného spania tulipány, narci-
sy, orgován a zlatý dážď, rozžia-
ril parky a zákutia. 

Hlinené kačenky
Počas natáčania dokumentu 
sme sa dozvedeli, že v Kráľo-

vej sa okrem kraslíc vyrába-
li tzv. kačenky. Išlo o vtáčiky 
modelované z hliny, ktorú na-
kopali v lokalite Hliny, kde sa 
ťažila aj hlina na výrobu mod-
ranskej keramiky. Poslednou 
ženou vyrábajúcou kačenky na 
predaj bola v 60-tych rokoch 
20. storočia Katarína Kravári-
ková z Národnej ulice, ktorá sa 
snažila túto tradíciu odovzdať 
kraľovanským dievčatám tým, 
že ich celý postup prác nauči-
la. Uschnutá kačenka sa poma-
ľovala drobnými motívmi peria, 
domaľovali sa oči a na Kvetnú 
nedeľu mohla byť predaná, aby 
zdobila príbytok gazdinej, ktorá 
na takúto drobnú prácu nebola 
dosť zručná. 

Farby kraslíc
Domácnosti v Modre sa samo-
zrejme ako aj inde zdobili ma-
ľovanými kraslicami. Farbenie 
malo posilniť magický účinok. 
Kedysi sa dokonca kládli na hro-
by, no v poslednom storočí ni-
mi dievčatá obdarúvajú šibáčov. 
Zdobili sa farbením, vyškra-
bovaním, leptaním octom, ole-
povaním slamou, batikovaním 
voskom, zdobením priadzou 
alebo dužinou sitiny. Symboli-
ku mali aj farby. Na vidieku pre-
vládali vajíčka červenej farby, 
zdôrazňovali lásku, silu, mla-
dosť a krásu. Žltá evokuje sln-
ko, hojnosť a bohatstvo. Zelená 
farba z odvaru ozimín znamená 
nový rast a sviežosť. Ak chlapec 
dostal fialové vajce, v ktorom sa 
mieša výbušná červená s chlad-
nou farbou odriekania modrou, 
znamenalo to, že sa musí obrniť 
trpezlivosťou a na dievča si eš-
te počkať. Na prelome 19. a 20. 
storočia sa vajíčka varili vo vode 
s lyžičkou octu a s cibuľovými 
šupkami alebo kôrou stromov 
na hnedo, nažlto ich zafarbili 
vo vode s šafranom, natmavo sa 

farbili s koreňmi rastlín. Modrá 
farba sa získavala z plodov bazy.

Zdobenie rastlinkami
Pred varením s cibuľovými šup-
kami sa na vajíčka jemnou ni-
ťou priviazali bylinky ako my-
ší chvostík, skorocel, kvietky 
a steblá rastlín, každé vajíčko sta-
rostlivo zabalili do bielej handrič-
ky s bylinkami a pevne zviazali 
do batôžka. Handrička aj bylinky 
sa po uvarení z vajíčok odstránili. 
Ak mali vajíčka modravú farbu, 
tešili sa z nich zaľúbenci, sneho-
biele vajíčka priťahovali peniaze, 
vajcia dozelena a do žlta vešti-
li spory a žiarlivosť. Čierne vaj-
ce bolo považované za čertovo, 
vzbudzovalo strach a bázeň. Kto 
chcel vložiť do vajíčka viac vlast-
nej energie, zafarbil vajíčko far-
bami Venuše, teda nazeleno alebo 
na ružovo. Pri farbení vajíčok si 
dievky zvykli veštiť. Do pohára 
so studenou vodou naliali vaječ-
ný bielok a podľa vzniknutých 
tvarov si veštili budúcnosť. Ak sa 
bielok usadil na dne, bolo to zlé 
znamenie.
 (Pokračovanie na strane 22.)
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Aktuálny režim v Kancelárii prvého 
kontaktu po 19. apríli
Vzhľadom na pandemickú situáciu spojenú s ochorením Co-
vid-19 pracujú inštitúcie a prevádzky v obmedzenom režime. Inak 
tomu nie je ani v Modre. Potrebné náležitosti vybavíte v Kancelá-
rii prvého kontaktu na Štúrovej 59, ktorá je pre občanov otvorená 
v upravených stránkových hodinách pre jednotlivé agendy. 

Všetka agenda je prioritne vy-
bavovaná elektronicky, prípad-
ne osobne na základe predo-
šlej telefonickej objednávky. 
V KPK sa vyžaduje preukázať 
sa negatívnym testom na koro-
navírus. Svoju prítomnosť je 
potrebné ohlásiť zvonením pred 
vstupom. V priestoroch kance-
lárie sa vyžaduje dodržiavanie 
platných hygienických naria-
dení. 

Podateľňa
Dokumenty je možné vhodiť 
do schránky pred Kanceláriou 
prvého kontaktu na Štúrovej 59.

Pokladňa
Pracuje v obmedzených strán-
kových hodinách nasledovne:
Pondelok  8.00 – 11.00

Utorok 12.00 – 15.00

Streda  8.00 – 11.00

Štvrtok nestránkový deň

Piatok  8.00 – 11.00

Evidencia obyvateľstva
Vybavuje len zmeny, ktoré nie 
je možné vykonať elektronic-
ky. Nutná je objednávka u Evy 

Horváthovej na t. č. 033 6908 
327, 0911 852 144.

Matrika
Vybavuje len úmrtia, sobáše 
a zmeny, ktoré nie je možné 
vykonať elektronicky. objed-
návka u Evy Hornáčkovej 033 
6908 315.

Osvedčovanie podpisov a listín 
Vykonáva sa po predošlej tele-
fonickej objednávke na t. č. 033 
6908 315, 033 6908 327, 0911 
852 144 počas nasledovných 
stránkových hodín:
Pondelok 12.00 – 16.00

Utorok  8.00 – 11.00

Streda 12.00 – 16.00

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 12.00 – 13.00

Platba daní a poplatkov 
Mesto Modra distribuuje po-
čas apríla platobné výmery na 
dane a komunálny odpad. Fy-
zickým a právnickým osobám, 
ktoré majú aktivovanú elektro-
nickú schránku, sú rozhodnutia 
doručované touto formou. os-
tatní občania si nájdu rozhod-

nutia v poštových schránkach. 
Mesto aj touto cestou prosí da-
ňovníkov, aby uprednostnili 
bezhotovostné platby a použili 
nasledovné účty: daň z nehnu-
teľností – SK82 0200 0000 
0000 2362 3112, komunál-
ny odpad – SK57 0200 0021 
6100 2362 3112. Prípadné otáz-
ky k daniam zodpovie Mária 
cvečková na t. č. 033 6908 307 
a Andrea Lukačovičová na t. č. 
033 6908 309. 
Pre tých, ktorí nemôžu zaplatiť 
dane bezhotovostne, je od pon-
delka 19. apríla otvorená poklad-
ňa v Kancelárii prvého kontaktu 
na Štúrovej 59 v obmedzenom 
režime a to v pondelok, stredu, 
piatok od 8.00 do 11.00, v uto-
rok od 12.00 do 15.00. Štvrtok je 
nestránkovým dňom. Pokladňa 
bude fungovať prednostne cez 
okienko, ako tomu bolo minulý 
rok pri platení daní.

Kontaktné miesto pre asistova-
né sčítanie 
tohtoročné sčítanie obyvate-
ľom má za sebou úspešne prvú 
fázu a tou bolo elektronické sčí-
tanie, ktoré prebiehalo od 15. 2. 
do 31. 3. 2021. V Modre máme 
sčítaných 91,28 % obyvateľov. 
V súlade s Metodickým poky-
nom ŠÚ SR č. 10910-1622/2020 
zriaďuje mesto Modra kontakt-
né miesto pre asistované sčí-
tanie obyvateľov v Kancelá-

rii prvého kontaktu na Štúrovej 
59. Kontaktnou osobou je Jakub 
Malík, 033 6908 324, 033 6908 
327, jakub.malik@msumodra.
sk. Pôvodne avizované druhé 
kontaktné miesto v Modre-Krá-
ľovej je zrušené z dôvodu níz-
keho počtu nesčítaných. Dosčí-
tavať sa budú obyvatelia, ktorí 
nemali možnosť elektronického 
sčítania, ktorí sa zabudli sčítať 
alebo mali iný dôvod. Začiatok 
asistovaného sčítania sa bude 
odvíjať od pandemickej situácie 
a má sa riadiť covid automatom. 
Malo by odštartovať začiatkom 
mája a trvať bude šesť týždňov. 
o presnom termíne bude mesto 
obyvateľov včas informovať.

Prevádzkové hodiny pre asisto-
vané sčítanie
Pondelok 12.00 – 16.00

Utorok  8.00 – 11.00

Streda 12.00 – 17.00

Štvrtok  8.00 – 11.00

Piatok 12.00 – 13.00

Mobilní sčítací asistenti
Imobilní občania alebo iní, ktorí 
to budú potrebovať, budú môcť 
využiť službu mobilného sčíta-
cieho asistenta a objednať si ho 
priamo do svojej domácnosti. 
Asistenti sčítania poverení pri-
mátorom budú poučení o ochrane 
osobných údajov a budú dodržia-
vať všetky hygienické opatrenia. 
Mobilný asistent príde len na vý-
slovnú žiadosť obyvateľa, v do-
hodnutom termíne a preukáže sa 
identifikačným preukazom. (red)

Pred 76. rokmi bola oslobodená Modra 
Bolestivé spomienky najstarších Modranov, pamätníkov i samotná 
história dokazujú krutosť a ničivé dôsledky druhej svetovej voj-
ny. Ukončená bola 8. mája 1945, no naša malebná vinohradnícka 
Modra bola oslobodená vojskami Červenej armády už 1. apríla.

Mesto Modra si dnes pripome-
nulo túto významnú udalosť. 
Položením vencov k pamätní-
kom v Modre pred Kultúrnym 
domom Ľ. Štúra a v Kráľovej 
pred evanjelickým kostolom 
vyjadrilo úctu padlým a ich ro-
dinám. 
„Prišiel front a bratia Rusi, eva-
kuovať Modra musí”, takto spo-

mína na 1. aprílovú veľkonočnú 
nedeľu roku 1945, nedávno zo-
snulá modranská spisovateľka 
Edita Walterová v knihe Mes-
tečko pod Kuglom II a dodáva: 
„Bol práve 1. apríl a možno to 
niekomu znelo ako žart. Veľko-
nočná nedeľa, najväčší a najra-
dostnejší kresťanský sviatok. 
V srdci sa zasekla radosť, ťaž-

ká mĺkvota zavis-
la nad mestečkom. 
Všetci z domu sme 
sa nahrnuli do piv-
nice, v ktorej bo-
li dopredu pripra-
vené kanapy na 
spanie, potraviny 
a voda. očakávali 
sme letecké súboje 
nad mestom a bo-
je ruských vojakov 
s Nemcami, kto-
rí ešte boli v mes-
te...”. (red) Fo
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Cestovný ruch, turizmus a korona
Modra je dlhodobo vyhľadávanou turistickou lokalitou naj-
mä vďaka krásnej prírode, množstvu turistických trás, ale 
i pamiatkam a osobnostiam, ktoré tu žili či pôsobili. Poduja-
tia, ktoré organizujú Kultúrne centrum, občianske združe-
nia či jednotlivci sa zvykli tešiť návštevnosti Modranov, aj 
obyvateľov okolitých miest a obcí. Obdobie pandémie Mod-
re na atraktivite nijako neubralo – práve naopak, pre blíz-
kosť Bratislavy sa stala lákavým miestom úniku z ťaživej 
situácie. Inak to však hodnotia poskytovatelia ubytovania, 
vinári, keramikári alebo organizátori podujatí. 

Práve oni potrebujú našu naj-
výraznejšiu pomoc. V rám-
ci podpory cestovného ruchu 
preto robíme kroky, ktorými 
chceme turistom uľahčiť výber 
ubytovania v Modre. Komuni-
kujeme s poskytovateľmi tých-
to služieb, ktorí dostali priestor 
v rámci redizajnovanej strán-
ky www.visitmoda.sk. Aktívne 
však využívame aj sociálne sie-
te a v rámci tematických skupín 
pomáhame záujemcom nájsť 
vhodné priestory na letné tábo-

ry, sústredenia či rodinné dovo-
lenky.
Priestor dostávajú aj vinári a vi-
notéky, ktoré nájdete na spomína-
nej web stránke. Budeme radi, ak 
nás budú kontaktovať ďalší viná-
ri, ktorým pracovné povinnosti 
doposiaľ neumožnili nám zaslať 
podkladyEvidujeme nápor turis-
tov v Malých Karpatoch, čo sa 
nevyhlo ani modranským mest-
ským častiam Piesok a Harmó-
nia. Práve preto sme v spolupráci 
s oocR Malé Karpaty pripravi-

li mapu piatich turistických trás, 
ktoré začínajú na Piesku – Zo-
chovej chate a končia v Modre, 
na Dubovej alebo Pezinskej Ba-
be. V mape sú tiež informácie 
o zaujímavostiach z Modry-Krá-
ľovej – náučnom chodníku a Ze-
lenom lese.
obdobie pandémie a uzavretie 
turisticko-informačného cen-
tra pre verejnosť nám poskytlo 
priestor na viacero aktivít v te-
réne. Zmapovali sme náučné ta-
bule, mapy i altánky, nelegálne 
reklamy a označenia. Kolegovia 
z Referátu správy lesoparku po-
škodené tabule odstránili, potreb-
né opravy zabezpečujú priebež-
ne. 
V minulom roku sme nadvia-
zali spoluprácu s Escape House 
z Pezinka. Vznikla tak úniková 
hra, ktorá sa v letných mesia-
coch tešila veľkej obľube. Autor 
hry pripravuje novú verziu a my 

sa tešíme, že budeme môcť hru 
v turisticko-informačnom centre 
opäť predávať.
od konca roka 2019 pripravuje-
me a zasielame newsletter, v kto-
rom majú miesto modranské 
značky, vinári, zaujímavé miesta 
či podujatia. Hoci je príležitostí 
na stretávanie sa málo, nebráni 
nám to v podpore či prezentácii 
domácich producentov. Čas ko-
rona opatrení využívame tiež na 
komunikáciu s chránenou kra-
jinnou oblasťou Malé Karpa-
ty a prípravu nových materiálov 
vhodných pre domácich i zahra-
ničných návštevníkov mesta. Ak-
tívne spolupracujeme na prípra-
vách novej mapy, aby sme tak 
v nasledujúcich mesiacoch pod-
porili turizmus a cestovný ruch. 
Pokiaľ máte záujem o infor-
mácie, zasielanie newslettera, 
tlačené materiály alebo viete 
o nedostatkoch na turistických 
zaujímavostiach, môžete nás 
v centre kontaktovať.

M. KIŠOŇOVÁ, TIC Modra

Revitalizácia Zochovej chaty pokračuje
Projekt obnovy by mal byť ukončený v októbri
Vďaka podpore z Darcovského programu Philip Morris In-
ternational v Nadácii Pontis sa tento rok podarí v obľúbenej 
turistickej lokalite Modra – Piesok obnoviť autobusovú za-
stávku, priestor pri vodnej nádrži a ihrisko pre loptové hry. 
Zmluva o poskytnutí grantu vo výške 62 000 eur bola podpí-
saná v marci 2021. Mesto Modra sa už pripravuje na realizá-
ciu jednotlivých aktivít tohto projektu.

Rekreačná časť Piesok ako sú-
časť mesta Modry patrí medzi tu-
risticky obľúbené lokality v na-
šom regióne. Po obnove vodnej 
nádrže, vybudovaní pumptrac-
kovej dráhy, náučného chod-
níka o Huncokároch a Lesoch 
Malých Karpát na mieste výraz-
ne stúpol počet turistov a náv-
števníkov. Keďže sa letovisko 
nachádza v chránenej krajinnej 
oblasti Malé Karpaty, veľmi radi 
by sme podporovali udržateľné 
spôsoby cestovného ruchu so za-
meraním na aktívne využívanie 
verejnej dopravy, podporu pešej 
turistiky a aktivít, ktoré nemajú 
negatívny dopad na životné pro-
stredie.
obnovou autobusovej zastáv-

ky a úpravou priľahlého oko-
lia plánujeme vytvoriť priestor, 
ktorý by slúžil ako informačný 
a východiskový bod vo vyhľa-
dávanej turistickej oblasti. Sú-
časťou obnovy je vybudova-
nie novej autobusovej zastávky 
s informačným systémom o tu-
ristických trasách a regióne 
Malých Karpát. Na mieste pri-
budne stojan na bicykle a no-
vé lavičky, ktoré zvýšia kom-
fort a bezpečnosť návštevníkov. 
Jednou z priorít mesta je vy-
tvorenie vhodných podmienok, 
ktoré budú návštevníkov moti-
vovať k tomu, aby uprednostni-
li verejnú osobnú dopravu pred 
tou osobnou. cyklistom vytvo-
ríme možnosť odstaviť bicykel 

na viditeľnom mieste, či už pri 
návšteve neďalekého detského 
ihriska, výstavy o Huncokároch 
alebo vodnej nádrže.
Vodná nádrž a jej okolie prešlo 
rekonštrukciou v rokoch 2019 
a 2020. Aktuálne, v roku 2021, 
má mesto Modra v pláne dobu-
dovať centrálny priestor pri vod-
nej nádrži, ktorá sa stala po ob-
nove vyhľadávaným miestom 
a je navštevovaná celoročne. 
Doplnené budú drevené prvky 

pri sprche a vodnej fontáne. Sú-
časne bude dobudovaný infopa-
nel a chodník pri sprche. Ďalšou 
aktivitou projektu bude obnova 
priestoru neďaleko vodnej nádr-
že, ktorý kedysi slúžil ako volej-
balové ihrisko. Rekreační i ak-
tívni športovci uvítajú obnovu 
ihriska pre loptové hry, ktoré sa 
v nedávnej minulosti tešilo veľ-
kej obľube medzi návštevníkmi. 

Silvia BRAZDOVIČOVÁ, 
projektová manažérka mesta 
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Veľkonočná zbierka potravín
Po úspešnej vianočnej zbierke 
potravín a drogérie sa opäť pred 
sviatkami spojili dobrí ľudia 
a spoločne pomohli núdznym. 
Do komunitnej špajze a chlad-
ničky pribudli potraviny typic-
ké pre Veľkú noc, ale aj iné, 
ktoré obdarovaným urobili ra-
dosť. Do Mestského centra so-
ciálnych služieb priniesli trvan-
livé potraviny, ovocie, zeleninu 
a ďalšie dobroty jednotlivci aj 
firmy. Menovite kolektív Kan-
celárie prvého kontaktu, mesto 

Modra, primátor mesta, firma 
Knott, rodiny Pašková, Vargo-
vá, Fuňová, Zigová a Lalinská. 
V neposlednom rade do zbierky 
prispeli aj ďalší traja anonymní 
darcovia. 
Všetkým patrí úprimné poďa-
kovanie za prejavenú láska-
vosť a pomoc. Bezprostredne 
pred Veľkonočnými sviatkami 
odovzdalo MscSS v spoluprá-
ci s mestom Modra potravino-
vú pomoc ôsmim rodinám a se-
demnástim jednotlivcom. (red)

Ocenenia za príkladnú obnovu prišli aj do Modry
Ocenenie za príkladnú obnovu historických objektov – projekt Academie Istropo-
litana Nova prebieha pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja a Prvej 
stavebnej sporiteľne už od roku 2010. Cieľom tejto „súťaže“ je obnova historickej 
architektúry v našom regióne. Ocenené objekty sú jedinečné a stávajú sa inšpirá-
ciou pre ďalších občanov, ktorým záleží na tom, aby vzhľad našej domoviny bol lá-
kavejší a prítulnejší. Za 10 rokov bolo ocenených celkovo 82 stavebných objektov. 
Do kráľovskej Modry putovalo dovedna 15 cien. 

Spomeňme rodinný dom Michálkovcov 
(2010) – Reštaurácia u Richtára, Múzeum 
ľudovej školy v Modre-Kráľovej (2010), 
rodinný dom Dóšovcov (2011), dom 
s penziónom Poljovkovcov (2011), Ho-
tel Sebastián (2011), Vinohradnícky dom 
u Šebov (2012), Kaplnka Panny Márie 
snežnej (2012), rodinný dom Šima-Juríček 
(2012), Horské vinohradníctvo a vinárstvo 
Patákovcov (2015), Vila Etelka v Harmó-
nii (2017), Kostol narodenia sv. Jána Krs-

titeľa (2018), Vinohradnícky dom Žofia-
kovcov (2019). 
V uplynulom „covidovom“ roku bolo oce-
nených šesť nehnuteľností. Dve z nich 
sa nachádzajú na námestí Ľudovíta Štú-
ra v Modre, popisné čísla 62 a 66. V ne-
orenesančnom dome č. 62 sídli dnes vi-
nárstvo Fedora Malíka mladšieho. Rodina 
Malíkovcov zachránila chátrajúci historic-
ký objekt v centre mesta. V minulosti to 
bol skôr dom remeselnícky. Žili s ňom ko-
žušníci, klobučníci, pernikári, cukrári, aj 
mäsiari. Naposledy slávny mäsiar Bittner. 
Ide o národnú kultúrnu pamiatku, o ktorú 
sa nik nestaral. Zádná časť domu s vejáro-
vitými klenbami bola zbortená a do domu 
tiekla voda zvrchu a zospodu presakova-
la z dvoch modranských potokov. Najstar-
šia časť domu je z 1. polovice 16. storočia. 
Dom má jeden komunikačný trakt s úzkou 
uličkou, ktorá je dnes vydláždená grani-
tovými kockami. takmer pod celým sta-
vaním je zrekonštruovaná, ekuperovaná 
a dôkladne izolovaná pivnica, do ktorej sa 
vstupuje cez zachované žadro. tento trakt 
je ukončený novou pivničnou prístavbou 
s implantovanými prvkami vinárskej kla-
siky i moderny. Navyše sa tu už pár rokov 
vyrába klasickou „šampanskou“ techno-
lógiou originálny modranský sekt „Mod-
ragne“ (modranské šumivé). Vkročíte d`o 
dvora, do domu a je vám jasné, že sa na-
chádzate na pôde, ktorá dýcha históriou. 

Malíkovská, tento raz stavebná estetika, 
je nepopierateľná. Modra má tak novú 
a atraktívnu, historickú a kultúrnu pamiat-
ku.
o dva domy vyššie vstúpite do ďalšej 
skvostnej stavby. Žofiakov Meštiansky 
dom, dnes Penzion May House & Vinoté-
ka Ludvík vás očaria. Pôvodne to bol dom 
tlačiara a obchodníka s koloniálom, pá-
na Samuela Maya. Aj tento dom je dvoj-
podlažný a má na priečelí delené tri osové 
trakty. Ľavý trakt s bránou je vnútroblo-
kovou uličkou, z ktorej sú vchody do ob-
chodu s vínom, vchod na poschodie, kde je 
dnes už funkčný penzión, a vzadu sú vý-
robné vinárske priestory. Za zmienku stojí 
i obnovená masívna dubová brána, ktorá 
je nielen ozdobou priečelia objektu. Je to 
azda najkrajšia brána v Modre. Nuž teda, 
zaklopte, vstúpte a poďte na deci skvelého 
Žofiakovho modranského moku. (red)
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Uvoľnenie vládnych opatrení posunulo 
Covid automat do miernejšej fázy
Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje, informo-
vali o tom predstavitelia vlády a ministerstiev. 13. apríl po-
važujú mnohí za významný deň, kedy oficiálne bol oznámený 
priaznivý vývoj epidémie a umožnenie prepnutia tzv. Covid 
Automatu do miernejšej fázy. Zmeny upravuje nová vyhláška 
č. 184, ktorá je k dispozícii v plnom znení vo Vestníku vlády 
SR na www.minv.sk.

od 19. apríla sa po dlhých me-
siacoch znova otvárajú obchod-
né prevádzky, exteriérové špor-
toviská, školy, múzeá, podujatia 
a iné. Všetko samozrejme za do-
držiavania stanovených opatre-
ní, ako je maximálny počet ľu-
dí, metre štvorcové, dostatočný 
odstup, používanie ochranných 
a hygienických prostriedkov. Do 
prírody už môžeme ísť aj v inom 
okrese, no s negatívnym testom.

Zmeny od 
pondelka 19. apríla

Zatvorené zostávajú prírod-
né a umelé kúpaliská, otvorené 
ostávajú prírodné liečebné kúpe-
le alebo kúpeľné liečebne, ktoré 
vykonávajú liečebné procedúry 
na základe návrhu lekára podľa 
zákona o zdravotnej starostli-
vosti, kúpaliská a plavárne mô-
žu otvoriť v prípade, že stanovia 
maximálnu kapacitu prevádz-
ky na 6 zákazníkov a dodržia 
ďalšie podmienky uvedené vo 
vyhláške. otvorili sa prevádz-
ky poskytujúce služby wellness 
(sauny, vírivky, kúpele, zábaly), 
fitness centrá, prevádzky diva-
delných, hudobných, filmových 
alebo iných umeleckých pred-
stavení, prevádzky verejného 
stravovania – naďalej však mô-
žu vydávať jedlá so sebou ale-
bo formou donáškovej služby. 
otvorené sú aj kuchyne a vý-
dajne stravy v zdravotníckych 
zariadeniach, školách a ostat-
ných zariadeniach špecifikova-
ných vo vyhláške za dodržania 
nariadených protiepidemických 
opatrení, ak nie je možné v tých-
to zariadeniach spoločného stra-
vovania zabezpečiť konzumáciu 
jedál inak.

Pravidlo 1 osoba na 
15 metrov štvorcových 
Maximálny počet zákazníkov 

v prevádzke je stanovený na 1 
osobu/15 metrov štvorcových 
z plochy určenej pre zákazníkov. 
Ak plocha určená pre zákazní-
kov nedosahuje 15 metrov štvor-
cových, môže byť v prevádzke 
naraz len jeden zákazník. Do 
týchto limitov sa nezapočítavajú 
deti do 10 rokov v sprievode do-
spelej osoby. Ak ide o teoretické 
časti vzdelávacích kurzov či au-
toškôl a plocha prevádzky nedo-
sahuje 90 metrov štvorcových, 
môže sa v miestnosti nachádzať 
6 účastníkov.

Vyhradené 
nákupné hodiny 

Naďalej zostávajú v platnos-
ti vyhradené nákupné hodiny 
od 9.00 do 11.00 od pondelka 
do piatka pre osoby nad 65 ro-
kov a pre osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím alebo ich 
sprievodcov zostávajú naďalej 
v platnosti.

Kozmetika, kaderníctvo
Zariadenia prevádzok starostli-
vosti o ľudské telo budú musieť 
po každom zákazníkovi dezin-
fikovať pracovné miesto, čomu 
majú prispôsobiť aj časový har-
monogram prevádzky. Na čas 
nevyhnutný na úpravy v tváro-
vej časti si zákazník môže do-
časne zložiť respirátor. toalety 
musia byť vybavené tekutým 
mydlom a papierovými utierka-
mi.

Hromadné podujatia
Múzeá, galérie a výstavné siene 
môžu organizovať výlučne in-
dividuálne prehliadky. Povoľu-
jú sa hromadné podujatia do 6 
osôb. Vyhláška stanovuje pod-
mienky pre bohoslužby, obrady 
krstu, cirkevné a civilné obrady 
sobáša a pohrebu. Ak ide o po-
volenú kapacitu osôb, pre tieto 

typy hromadných podujatí pla-
tí, že v jednom okamihu nesmie 
byť viac ako jeden návštevník na 
15 m2 z plochy priestoru urče-
ného pre návštevníkov. Ak táto 
plocha nedosahuje 90 m2, môže 
sa tu nachádzať najviac 6 náv-
števníkov.
Do počtu zúčastnených sa ne-
započítavajú deti do 10 rokov 
v sprievode dospelej osoby.
V prípade športových podujatí 
sa upresnilo, že do limitu počtu 
osôb sa nezapočítava jeden tré-
ner.

Hotely a krátkodobé 
ubytovanie

Každý ubytovaný klient star-
ší ako 10 rokov musí predložiť 
negatívny výsledok antigénové-
ho alebo Rt-PcR testu nie starší 
ako 72 hodín. Konzumácia jedál 
a nápojov v spoločných priesto-
roch nie je povolená, donáška 
do izby povolená je. Hygienic-
ké zariadenia musia mať tekuté 
mydlo a papierové utierky. Ma-
ximálna kapacita izieb je stano-
vená na 2 dospelé osoby alebo 
členov jednej domácnosti.

Autoškoly, školenia 
Účastník kurzu a inštruktor mu-
sia mať prekryté horné dýchacie 
cesty respirátorom bez výdycho-
vého ventilu, po každom výcvi-
ku vedenia vozidla a na trenažéri 
musia byť interiér, volant a rých-
lostná páka vydezinfikované. Pri 
výcviku na vedenie motocyklov 
musí mať každý z frekventantov 
kurzu vlastnú prilbu a ostatné 
ochranné pomôcky. Počas výuč-
by teórie a konania záverečných 
skúšok musí byť v učebni mini-
málne dvojmetrová vzdialenosť 
medzi účastníkmi kurzu; to sa 
nevzťahuje na inštruktora, lekto-
ra a skúšobného komisára. Počas 
praktického výcviku nesmie byť 
vo vozidle okrem inštruktora 
a účastníka kurzu žiadna ďalšia 
osoba; to sa nevzťahuje na skú-
šobného komisára počas výkonu 
záverečných skúšok

(red), zdroj: 
ÚVZ SR 

a www.minv.sk

Ďakujem
Rada by som touto cestou vyjad-
rila poďakovanie mestu Modre 
za pravidelnú organizáciu an-
tigénového testovania. od za-
čiatku bolo o každom testova-
ní vopred a jasne informované, 
nestalo sa, aby prišlo k zlyhaniu 
personálnemu či materiálnemu.
Všetci pracovníci boli vľúdni 
a často aj počas zimy príjemní 
a ohľaduplní.
Starší ľudia boli bez otázok 
uprednostnení s čakaním maxi-
malne 15–20 minút.
Ešte raz veľké ďakujem aj v me-
ne ostatných občanov a osobne 
len dúfam, že testovanie už bude 
potrebné čoraz menej.

Marcela GAVORNÍKOVÁ

Antigénové 
testovanie 

Mesto Modra zabezpečuje tes-
tovanie počas viacerých pracov-
ných dní a v sobotu. okrem toho 
sa pravidelne testuje v mobilných 
odberných miestach na štadióne, 
ktoré prevádzkuje súkromný po-
skytovateľ zdravotnej starostli-
vosti. 
Aktualizované miesta, termí-
ny a časy pravidelne mesto zve-
rejňuje v Rádiu Modra, na web 
stránkach a na sociálnych sie-
ťach Facebook. obsadenosť od-
berných miest je možné sledovať 
cez webkamery na: https://testo-
vanie.modra.sk. V mesiaci apríl 
boli k dispozícii občanom od 
pondelka do soboty dve mobil-
né odberové miesta na štadióne 
a ďalšie dve miesta fungovali od 
stredy do soboty, z nich jedno bo-
lo prístupné v Modre-Kráľovej.
Výsledky testovaní:
• od 12. do 17. apríla sa na všet-
kých odberných miestach v Mod-
re otestovalo 4580 ľudí, 12 z nich 
bolo pozitívnych, čo predstavuje 
0,26 %,
• od 5. do 10. apríla sa v Modre 
otestovalo 5567 ľudí, 11 z nich 
bolo pozitívnych, čo predstavuje 
0,20 %,
• od 29. marca do 3. apríla sa 
na všetkých odberných miestach 
v Modre dovedna prišlo otesto-
vať 4932 ľudí, 18 z nich bolo po-
zitívnych, čo je 0,36 %. (red)
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Zber kuchynského odpadu
Mesto Modra plánuje od 1. júna realizovať zber, odvoz a násled-
né zhodnotenie kuchynského odpadu z domácností. Keďže ide 
o službu pre občanov vyplývajúcu z nových právnych predpisov 
v odpadovom hospodárstve veríme, že sa nám spoločne poda-
rí nastaviť a realizovať túto novinku efektívne. V nasledujúcich 
dňoch bude mesto oslovovať domové spoločenstvá a domových 
dôverníkov s prosbou o spoluprácu pri distribúcii informačných 
letákov a vrecúšok na kuchynský bioodpad.

Prvé letáky mesto začne distri-
buovať v 1. polovici mája do do-
mácností bytových aj rodinných 
domov. V nich nájdu obyvate-
lia všetky informácie týkajúce sa 
zberu kuchynského odpadu. Po-
tom bude nasledovať distribuova-
nie rozložiteľných vreciek na zber 
kuchynského odpadu. Domácnos-
ti ich dostanú bezplatne. 

Do čoho sa bude v domácnos-
tiach zbierať kuchynský od-
pad?
Do akých nádob sa bude zbierať 
kuchynský odpad v domácnos-
tiach sa môže rozhodnúť každý 
obyvateľ podľa svojho uváženia. 
obyvatelia mesta dostanú na za-
čiatok kompostovateľné vrecká, 
ktoré budú môcť používať na 
zber kuchynského odpadu. Ak už 
nebudete mať vrecúško zo 100 
% kompostovateľného materiá-
lu, použite papierové. Ak musíte 
použiť bežné igelitové vrecko, 
nevyhoďte ho spolu s obsahom 
vonku do hnedej nádoby. Biood-
pad do nej vysypte a znečistené 

vrecko dajte do čiernej nádoby 
na komunálny odpad.

Čo budeme zbierať ako ku-
chynský odpad z domácností?
Kuchynským odpadom z domác-
ností zbieraným v meste Modra 
sa myslia zvyšky zeleniny a ovo-
cia z prípravy a konzumácie je-
dál, vrecúška čaju, kávy a filtre 
z kávovarov, škrupiny z vajíčok, 
zvyšky vareného jedla, potraviny 
po záruke bez obalov, kvety, listy 
a odrezky rastlín.

Čo určite nie? 
Do nádoby na kuchynský odpad 
nepatria potraviny v akomkoľvek 
obale, obyčajné igelitové vrecia 
alebo vrecúška. Jogurt či syr po 
záruke treba tiež najskôr zbaviť 
obalu a tak dať do bioodpadu. Po-
užité kuchynské jedlé oleje a tuky 
patria na zberný dvor.

Kam s odpadom z domácností?
Kuchynský odpad z domácnos-
tí sa bude zbierať do označených 
240 litrových určených hnedých 

nádob, ktoré budú v komplexnej 
bytovej výstavbe rozmiestnené 
na stojiskách pri nádobách na ko-
munálny odpad. Pri rodinných do-
moch budú na určených miestach 
stanovišťa, o ktorých budú obyva-
telia vopred informovaní. Nádo-
by budú vyvážané raz týždenne. 
Frekvencia vývozu v ďalšom ro-
ku sa nastaví podľa toho, čo uká-
že prax.

Kde skončí náš kuchynský od-
pad? 
Buď v kompostárni alebo v bio-
plynovej stanici podľa možností 
vysúťaženého dodávateľa služby. 
V kompostárni je cieľom dosiah-
nuť kvalitný certifikovaný kom-
post. Preto musia v hnedých nádo-
bách naozaj končiť len kuchynské 
odpady bez iných nevhodných 
odpadov ako sú plasty, sklo a iné. 
V kompostárni bude kuchynský 
odpad podľa predpisov hygienizo-
vaný. Potom prejde kompostova-
cím procesom. Kvalita kompostu 
z kuchynského bioodpadu teda 
závisí najmä od našej zodpoved-
nosti. V bioplynovej stanici bude 
kuchynský odpad premenený na 
plyn, teplo a elektrinu.

Prečo sa zavádza zber kuchyn-
ského bioodpadu?
Vyplývajúc z európskej smerni-
ce, zákon o odpadoch zaviedol 
od 1. 1. 2021 povinnosť úpravy 

odpadu pred jeho skládkovaním. 
to znamená, že zákon  zakazu-
je zneškodňovať skládkovaním 
odpad, ktorý neprešiel úpravou. 
Slovensko však s implementáciou 
smernice mešká a hrozia mu sank-
cie. Napriek snahám o posunu-
tie termínu zákazu zneškodňovať 
skládkovaním odpad, ktorý nepre-
šiel úpravou, sa termín neposunul. 
odpadové spoločnosti, prevádz-
kovatelia skládok a samosprávy 
za najvážnejší problém pri zave-
dení tejto povinnosti na Slovensku 
považovali chýbajúce zariadenia 
na mechanicko-biologickú úpra-
vu odpadov pred skládkovaním a 
enormné navýšenie poplatkov za 
skládkovanie pre mestá a obce v 
krátkom čase. Preto Ministerstvo 
ŽP berúc do úvahy tieto pripo-
mienky a nereálnosť zavedenia 
zákonnej povinnosti, špecifikova-
lo v novej vyhláške o skládkovaní 
odpadov a uskladnení odpadovej 
ortuti podmienky tohto zákazu a  
za predúpravu odpadu do 31. 12. 
2022  sa bude považovať triedenie 
odpadu pri zdroji. Pre mestá a ob-
ce to znamená zabezpečiť zber pa-
piera, plastov, kovov, skla, VKM, 
objemných odpadov, odpadov s 
obsahom škodlivín vrátane zberu 
všetkých troch Bio odpadov, teda 
zeleného, kuchynského a jedlých 
olejov. Z tohto dôvodu sa tento 
rok v mestách a obciach zavádza 
zber kuchynského odpadu. Aký 
ekonomický prínos zber kuchy-
ne bude mať pre mesto Modra 
v porovnaní s nákladmi na zabez-
pečenie tejto služby a skládkova-
ním vyprodukovaného množstva 
zmesového komunálneho odpadu 
ukáže až čas. 
Zber biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad a tzv. Bio ze-
lenej kuchyne, zostane do 31. 12. 
2021 nezmenený. obyvatelia tak 
budú môcť aj naďalej využívať 
zber tzv. BIo kuchyne bez živo-
číšnych zložiek spolu s biologicky 
rozložiteľným odpadom z údržby 
záhrady a pozemku do 240 litro-
vých hnedých nádob bez zme-
ny frekvencie vývozu do 31. 12. 
2021. 
Informácie o novom zbere ku-
chynských bioodpadov z domác-
ností nájdete už čoskoro aj na 
webstránke mesta Modry. 

Katarína RUŽEKOVÁ 
POLTÁRSKA, 

MsÚ Modra

Jarné upratovanie
Príchodom jarného obdobia 
zvykli aj u nás v Modre spojiť 
svoje sily dobrovoľníci, za-
mestnanci mestského 
úradu a jeho organizá-
cií s tunajšími podni-
kateľmi. Pandemická 
situácia však naďalej 
pokračuje a rovnako 
ako tomu bolo minu-
lú jar, organizované 
tradičné jarné uprato-
vanie mesta a chotára 
sa zatiaľ konať nebu-
de. Ak by sa stanove-
né nariadenia zmenili, 

mestský úrad bude obyvate-
ľov – jednotlivcov a občian-
ske združenia informovať. 

Zatiaľ, samozrejme s ohľa-
dom na platné opatrenia nám 
nič nebráni v tom, pooh-
liadnuť sa po svojom okolí 
v rámci prechádzok, vziať si 
sebou igelitové vrecko a zo-

zbierať to, čo do prí-
rody nepatrí. Jar od-
kryla miesta, ktoré 
si podaktorí pomýlili 
s odpadkovým košom 
alebo skládkou. tí 
uvedomelejší, ktorým 
nie je stav prostredia 
okolo nás ľahostajný, 
radi priložia ruku die-
lu, aspoň takýmto spô-
sobom. V mene príro-
dy ďakujeme. (red) Fo
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Celoplošná deratizácia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave vy-
zýva na jarnú deratizáciu na území všetkých obcí kraja. 
Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným 
z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných 
ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia 
podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) 
a § 53 písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzic-
ké osoby – občania, podnikatelia, právnické osoby i obce. 

Potkany sú živočíšne škodce, 
ktoré disponujú vysokou re-
produkčnou schopnosťou, pri-
čom za vhodných podmienok 
často dochádza k ich premno-
ženiu – jednak v stavbách a in-
fraštruktúre ľudských sídiel, 

ale aj v priľahlých vonkajších 
priestoroch. Najmä v prípade 
ich premnoženia sa môžu stať 
významným prameňom preno-
su infekčných ochorení prenos-
ných na ľudí i zvieratá. Z toh-
to dôvodu môžu predstavovať 

činiteľa ohrozujúceho verejné 
zdravie. Jediným efektívnym 
spôsobom ich regulácie je pra-
videlná celoplošná deratizácia, 
vykonávaná najmenej dvakrát 
ročne biocídnymi prípravkami, 
určenými a schválenými na ten-
to účel. 
Kristína Čechová z Referátu ži-
votného prostredia MsÚ Modra 
vysvetľuje: „V súvislosti s pra-
videlnou deratizáciou nemožno 
zabúdať ani na fakt, že vlastníci 
bytov a bytové spoločenstvá sú 
zodpovední za kanalizačné prí-
pojky, ktoré majú pred domami 
a teda aj za pravidelnú derati-
záciu. Sídliská u nás a aj kana-
lizačné prípojky majú, žiaľ už 
svoj vek a akoby sa na ne po-
zabúdalo. Obyvatelia opravujú 

domy, okná, zatepľujú stavby, 
vymieňajú stúpačky a iné. Ale 
aj kanalizačné prípojky si za-
slúžia náležitú pozornosť. Preto 
sme čoraz častejšie svedkom to-
ho, že v trávnatých plochách pri 
vchodoch do bytových domoch 
sú prepadnuté šachty, z ktorých 
vyliezajú potkany. Veľmi dôle-
žité, je vykonávať deratizáciu 
kanalizačných prípojok odbor-
ne a to minimálne dvakrát do 
roka. Mesto Modra deratizu-
je verejné priestranstvá dva-
krát ročne a na miestach, kde 
sa zistí premnoženie hlodavcov, 
sa vykonáva opakovane. Preto 
by sme sa mali všetci postaviť 
k tomuto problému zodpovedne, 
aby sme sa mohli vo verejnom 
priestore cítiť bezpečne“. (red)

Ako 
skončil jarný 
elektrozber 

Možnosť uložiť nepotrebný 
elektroodpad priamo na kor-
bu zberového auta využilo po-
čas adresného jarného zberu or-
ganizovaného mestom viacero 
domácností. Dovedna sa takto 
nazbieralo šesť áut odpadu. Po 
predošlej telefonickej doho-
de odvážali pracovníci Služieb 
Modra a mestského úradu naj-
mä väčší odpad ako chladničky, 
mrazničky a práčky. Asi 1/3 tvo-
ril drobný elektroodpad ako rá-
diá, magnetofóny a iné menšie 
domáce spotrebiče. 
„Záujem obyvateľov o taký-
to adresný zber bol značný a to 
v Modre, ako aj v Kráľovej 
a Harmónii. Radi by sme popro-
sili občanov o spoluprácu, aby aj 
pri budúcich zberoch elektrood-
padu svoju požiadavku vždy vo-
pred telefonicky nahlásili. Tento 
raz sme mali aj zopár prípadov, 
kedy sme odpad náhodne našli 
popri ceste, ale nie vždy sa k ne-
mu dostaneme, ak nie je ohláse-
ný“, apeluje Katarína Ružeková 
Poltárska z Referátu odpadové-
ho hospodárstva MsÚ Modra. 
Pripomíname, že elektroodpad 
je počas roka možné bezplatne 
odovzdať do Zberného dvora na 
Dolnej ulici. (red)

Modranský chotár a lesy 
nie sú kompostáreň
Pracovníci mestskej spoločnosti Služby Modra postupne čis-
tia chotár a likvidujú aj skládky biologicky rozložiteľného 
odpadu. Naposledy odviezli orezy zo stromov, konáre oproti 
stojisku odpadu na Badogoch. Miesto potom dobrovoľníci z 
Harmónie – rodiny Jakabovičová, Trajanová a Turkovičová 
vyčistili a osadili tam zábrany (na foto s primátorom mesta).

Biologicky rozložiteľný od-
pad, ktorý obyvatelia nevedia 
skompostovať, patrí na zberný 
dvor. „Odpad z orezov stro-
mov, konáre, odrezky rastlín, 
kvetov, pokosená tráva, pohra-
bané lístie a ďalší odpad pre-
vádzkovateľ zberného dvora 
odváža do kompostárne. Do 
bio odpadu patrí aj ďalší dre-
vený odpad napríklad laty či 
drevený nábytok, ktorý je ná-
sledne zoštiepkovaný na zber-
nom dvore mobilným štiepko-
vačom a následne odvezený 
na energetické zhodnotenie,“ 
vysvetľuje Katarína Ružeko-
vá Poltárska z Referátu od-
padového hospodárstva MsÚ 
Modra. K bio odpadu patrí aj 
kuchynský a reštauračný od-
pad ako jedlé oleje a tuky, kto-
ré je zakázané vylievať do ka-
nalizácie, pôdy či lesa. olej 
sa dá po vychladnutí, najlep-
šie bez zvyškov potravín odo-

vzdať v suchých čistých PEt 
fľašiach na zbernom dvore na 
ďalšie spracovanie.
Lesný ekosystém sa dokáže vy-
sporiadať s odumretými rastlin-
nými a živočíšnymi zvyškami, 
ktoré v lese vznikajú prirodze-
ne. Iná situácia nastane, ak si 
lesnú pôdu zameníme za sklád-
ku organickej hmoty. „Rozklad 
celulózy je viacstupňový, pre-
važne biologický proces, kto-

rý prebieha v aeróbnych alebo 
anaeróbnych podmienkach. Pri 
rozklade celulózy v prítomnosti 
kyslíka vzniká ako koncový pro-
dukt H2O a CO2, zatiaľ čo pri 
nedostatku kyslíka sú to rôzne 
produkty kvasenia a hnitia ako 
alkaloidy, organické kyseliny, 
fenoly, uhľovodíky, vodík, me-
tán a podobne. Rýchlosť pre-
biehajúceho rozkladu celulózy 
určuje nielen prítomnosť bakté-
rií a húb, ale aj pôsobenie vlh-
kosti, teploty, pôdnej reakcie, 
ale aj množstva, prípadne kva-
lity odumretej organickej hmo-
ty a humusu v pôde. Biologicky 
rozložiteľný odpad zo záhrad 
patrí buď do domácich kom-
postérov, hnedých nádob na 
biologicky rozložiteľný odpad 
alebo na zberný dvor,“ uzatvá-
ra Katarína Ružeková Poltár-
ska. (zt)
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Škôlka SNP a projekt Fast heroes
V mesiacoch marec – apríl 2021 sa Materská škola SNP 14 za-
pojila do projektu Fast Heroes. Názov Hrdinovia FAST po-
chádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej moz-
govej príhody kde F – znamená tvár, A – končatina, S – reč, T 
– čas. Fast Heroes je ocenená vzdelávacia iniciatíva, ktorá sa 
zameriava na zvýšenie povedomia o príznakoch mozgovej prí-
hody a potrebe rýchlej reakcie. Využíva úžasné nadšenie detí 
pre učenie a zdieľanie a podporuje šírenie vedomostí do zvy-
šku ich rodiny, najmä smerom k ich starým rodičom.

Školskú kampaň Hrdinovia Fast 
pripravilo ministerstvo školstva 
a sociálnej politiky 
na Macedónskej 
univerzite a umož-
nila ju podpora 
iniciatívy Angels. 
Lions club Inter-
national je ofici-
álnym implemen-
tačným partnerom 
kampane. Kampaň 
Hrdinovia Fast 
schvaľuje sveto-
vá organizácia pre 
cievne mozgové 
príhody. Projekt 

sa zameriava na deti, ktoré so 
svojimi starými rodičmi trávia 

veľa voľného času, poznajú ich 
a v prípade mozgovej príhody 
by mali vedieť správne vyhod-
notiť, že s ich starým rodičom 
niečo nie je v poriadku a jeho 
symptómy sa podobajú na ciev-
nu mozgovú príhodu. Kampaň 
je určená pre deti vo veku od 5 
do 9 rokov.
Učebné moduly kampane sa 
sústreďujú okolo animovaných 
postáv, starých rodičov a ich 

vnuka. V projekte 
sa deti zoznamujú 
s tromi superhrdi-
nami a ich vnukom, 
ktorý má super-
schopnosť zapamä-
tať si najbežnejšie 
príznaky mozgovej 
príhody. Nepriateľ 
všetkých – zlodu-
ch zrazenina je taký 
nebezpečný preto, 
že útočí ticho, bez 
varovania. Útočí za-
blokovaním prítoku 

krvi do mozgu, čím spôsobí, že 
sa do mozgu nedostane kyslík 
a živiny. 
Deti sa hravou formou učia kon-
krétne o troch kľúčových prí-
znakoch mŕtvice: 1 strana tváre, 
ktorá zrazu začne klesať; 1 ru-
ka, ktorá zrazu zoslabne; 2 pery, 
ktoré zrazu nemôžu rozprávať. 
Deti si rýchlo prostredníctvom 
vysvetľovania, animovaných 
príbehov a interaktívnych elek-
tronických kníh osvojujú pre-
javy ochorenia. Vžívajú sa do 
pozície superhrdinu, ktorý má 
superschopnosť zachrániť svo-
jich starých rodičov. 
V hrách si vystrihovali masku, 
trénovali grimasy a pripravova-
li si svoj slovný prejav na privo-
lanie pomoci, priraďovali tváre 
rôznym emóciám, či rozlišovali 
grimasy od znakov ochorenia. 
taktiež za pomoci Spievankova 
si zapamätali dôležité telefón-
ne číslo 112. tešíme sa, že má-
me také šikovné deti, ktoré nám 
možno jedného dňa zachránia 
život. Beata KOZMONOVÁ,

riaditeľka MŠ SNP

Svietime, kúrime, varíme a zároveň 
vytvárame tepelné straty
Zelená škola je medzinárodný výchovno-vzdelávací program 
určený pre školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekolo-
gickej stopy. Cieľom programu je podpora školských komunít, 
ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentál-
ne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na kli-
matické zmeny. Základná škola Ľ. Štúra sa zapojila do pilotné-
ho environmentálneho projektu: „Energetické esá“.

Do projektu sa zapojilo 11 škôl, na 
každej škole sa vytvoril tzv. Akč-
ný tím, pozostávajúci z dvoch žia-
kov a jednej pani učiteľky, ktorý 
absolvoval webináre z oblasti vý-
roby, spotreby aj úspory energie. 
cieľom projektu je naučiť žiakov 
ušetriť energiu a dozvedieť sa, 
ako výroba energie vplýva na ži-
votné prostredie. 
Akčný tím sa 24. februára 2021 
v skorých ranných hodinách spo-
ločne so skúseným technikom 
Ing. Marekom Farárikom a koor-
dinátorkou Jaroslavou Martinko-
vičovou z cEEV Živica vybra-
li zistiť stav izolácie našej školy 
pomocou termovízneho merania. 

Z termovízneho merania sa zís-
kajú digitálne snímky, tzv. termo-
gramy, ktoré zobrazujú teplotné 
pole, pričom rôznym teplotám je 
na snímke priradená určitá farba. 
Svetlejšia farba zobrazuje vyššie 
povrchové teploty a tmavšie far-
by určujú nižšie povrchové tep-
loty. obvykle sa môžeme stretnúť 
s farebnou škálou „rain“ ( dúha) 
alebo „iron“ (oheň). Pán Farárik 
žiačkam vysvetlil ako funguje ter-
mosnímkovanie a žiačky si mohli 
samé vyskúšať prácu s termoka-
merou. Sledovali tepelné úniky 
z budovy školy, urobili škálu sní-
mok prostredníctvom termokame-
ry, určili tepelné mosty na budove 

(s výraznými teplotnými anomá-
liami), stanovili homogenitu te-
pelnoizolačnej vrstvy budovy, po-
súdili povrchové teploty budovy, 
vyhodnotili absolútne tepelné to-
ky a zistili riziko progresie plesní. 
Vďaka týmto termosnímkam mô-
žeme zabrániť chybám, ktoré ve-
dú k vlhnutiu a plesniam v izolácii 
stien, pričom odstránením týchto 
chýb dospejeme k zníženiu ener-
getických nákladov na kúrenie. 

Možno si kladiete otázku, prečo 
sa stretnutie realizovalo v skorých 
ranných hodinách? Z jednoduché-
ho dôvodu, aby boli snímky ob-
jektívne, nesmie na snímkované 
steny svietiť slnko, preto je naj-
lepšie vykonávanie termosnímko-
vania v skorých ranných hodinách 
počas neskorej jesene alebo v zi-
me. Ako dopadlo termosnímkova-
nie našej školy? teplo zo školy na 
niektorých miestach uniká, to zna-
mená, že školu by bolo vhodné 
zatepliť. tento proces je však už 
v riešení, vzhľadom na pandémiu 
je však ešte nerealizovaný.
 V. a M. PÍŠOVÁ
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Vítali sme spoločne jar
Jar je jedno z najkrajších ročných období. Je 
to obdobie, kedy všetko vôkol ožíva a prí-
roda sa začína pýšiť rôznymi farbami a vô-
ňou rozkvitnutých kvetov a stromov. Spolu 
s deťmi sa aj my v Materskej škole Vajan-
ského vždy tešíme teplým slnečným lúčom, 
prívalom pozitívnej energie a jarným aktivi-
tám v škole. 
S jarou sa vždy spája jarné upratovanie 
v prírode, sadenie v záhrade a oslava veľ-
konočných sviatkov. A práve preto sme pre 
deti z MŠ EP Vajanského zorganizovali dve 
krásne jarné akcie. Dňa 31. 3. sme robili jar-
né upratovanie na školskom dvore, spojené 
so sadením zeleniny. Deti hrabali a zbiera-
li lístie na školskom dvore a do vyvýšených 

záhonov si spolu s pani učiteľkami zasadili 
redkvičku, mrkvu, hrášok a pažítku. Každý 
deň sa o nich dôkladne starajú a čakajú, kým 
vyrastú, aby ich mohli zjesť spolu s chutným 
chlebíkom. Príchod blížiacich sa veľkonoč-
ných sviatkov sme oslávili 29. marca tvori-
vými veľkonočnými dielňami. Pani učiteľky 
spolu s deťmi maľovali vajíčka, vyrábali ko-
šíčky a zhotovovali papierové veľkonočné 
vajíčka na výzdobu do okien. 
tak... aj takto sa dá osláviť príchod jari 
a skrášliť si prostredie materskej školy, kto-
rú máme všetci tak veľmi radi.

Andrea WISSI 
a kolektív MŠ EP 

Vajanského

Knihomoli zo školy
„Tvoríme prostredie, ktoré je priateľské k čítaniu“
Krásne čitateľské hniezda čakali na prvostupniarov Základ-
nej školy Vajanského 93 po návrate z veľkonočných prázdnin. 
V rámci podpory čítania pre radosť škola pripravila relaxačný 
priestor priamo na chodbe, kde si môžu deti, počas prestávok 
a poobede v ŠKD, prezrieť a prečítať zaujímavé knižné tituly 
a komiksy zamerané na ich vekovú kategóriu a záujmy.

Čítanie pre radosť má niekoľ-
ko zvláštností a podporuje ma-
lých čitateľov, aby sami roz-
hodovali o tom, čo chcú čítať 
alebo ich k čítaniu pritiahne 
očný kontakt. Knihy sú vysta-
vené obálkou vpred, na polič-
ke je ich maximálne 5, sú tam 
knihy aj pre začínajúcich čita-
teľov, knihy bez textu, komik-

sy, encyklopédie. Knihy sa vy-
mieňajú každé dva – tri týždne. 
Každá kniha je iná, knihy sú 
vždy po ruke, bez otváracích 
hodín, bez povinného čítania, 
len tak – pre radosť.
„Knihy boli zakúpené z pros-
triedkov dotácie Mesta Modry 
vo výške 400 eur a z projektu 
Martinus – Trieda, ktorá číta 

vo výške 150 eur. Knihy sme 
zakúpili v našom modranskom 
kníhkupectve Folly. Ďakujeme. 
Ak sa chcete do nášho čítania 

pre radosť zapojiť aj vy, na na-
šej stránke www.zsvajanskeho.
edupage.org pribudne v má-
ji čitateľské hniezdo s titulmi 
kníh, po ktorých naše deti tú-
žia a vy nám ich môžete poda-
rovať“, vysvetľuje riaditeľka 
školy Marcela Pechová. (red)

Nedajte sa oklamať! Stalo sa to aj mne...
Ako obyvateľovi Modry mi na na-
šom meste a na ľuďoch v ňom zá-
leží. o to viac, ak ide o majetok, 
mnohokrát ťažko nadobudnutý. 
takým majetkom sú napríklad aj 
zarobené peniaze alebo našetrené 
úspory. Pred niekoľkými týždňa-
mi sa mi stala veľmi nemilá vec.
 Ako vinár a vinohradník pracu-
jem v tomto období vo svojich vi-
nohradoch. Ani len na myseľ by 
mi neprišlo, že tu – v našom cho-
tári, vlastne uprostred prírody, ma 
niekto okradne! Ale stalo sa. Do-
platil som, žiaľ, na svoju dôverči-

vosť a na prirodzenú ochotu po-
máhať. Preto som sa rozhodol aj 
touto cestou osloviť široký okruh 
občanov nášho mesta, aby si dá-
vali pozor a nepodľahli doslova 
hereckému výkonu istej mladej 
ženy. Svojim konaním mi odcu-
dzila nemalú finančnú čiastku a to 
cez mobilný telefón, ktorý som jej 
v dobrej viere na chvíľu vypoži-
čal, nakoľko tvrdila, že potrebuje 
kontaktovať svoju mamu.  Za tú 
chvíľu si stihla na môj úkor dobiť 
svoj kredit a vykonať niekoľko 
online platieb.  

Modrania a možno aj okolití su-
sedia, dávajte si prosím pozor na 
mladú, štíhlu, asi 20 - 30 ročnú že-
nu. Pohybuje sa po Modre a oko-
lí. oslovuje náhodne ľudí, ktorým 
tvrdí, že je v núdzi. Pod takouto 
zámienkou vyláka od vás telefón 
s tým, že si nutne potrebuje zate-
lefonovať alebo poslať SMS sprá-
vu. Na prvý pohľad nič zvláštne, 
ba naopak, človek má dojem, že 
človeku v núdzi je slušné pomôcť. 
Dotyčná osoba však behom pár 
chvíľ pomocou vášho požičaného 
telefónu prevedie peniaze z váš-

ho účtu na iný! Prosím, v záujme 
mnohých, ktorým sa uvedená vec 
už stala, čo som sa dozvedel po-
stupne, a najmä ďalších, dávajte si 
pozor a buďte opatrní pri stretnutí 
s takouto osobou.
Zároveň každý, komu sa takáto 
udalosť s uvedeným popisom už 
stala, sa môže obrátiť na  e-mai-
lovú adresu: office@m2legal.sk , 
kde mu bude bezplatne poskytnu-
tá právna pomoc. Som toho názo-
ru, že sa musia podvedení občania 
spojiť a konať v danej veci, nech 
už viac podvedených ľudí nepri-
búda a nech je už takémuto kona-
niu zabránené.

Daniel ŠIMONOVIČ
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Ľudia z Modry, 34. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rod-
nom meste. Každý pondelok nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým res-
pondentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Richard Soso Molnár (42), 
kníhkupec a hudobník

o knihách má veľmi dobrý prehľad, nako-
niec patrí mu Artforum v Pezinku a tak bola 
na mieste otázka, ktorý titul by sme si mali 
počas života určite prečítať. „Moja zásadná 
kniha je román Georga Orwella 1984. Po 
jej prečítaní som mal niečo ako iniciačný zá-
žitok. Aj keď paradoxne nie som fanúšikom 
románov. Najradšej mám faktografickú lite-
ratúru, ktorá mi rozširuje vedomosti. Naprí-
klad také vydavateľstvo Absynt. Čokoľvek si 
od nich vyberiete bude stáť za to. A ak máte 
radi romány a krásnu literatúru, tak potom je 
tu pre vás široká ponuka z Vydavateľstva Art
forum. Máme tam naozaj hlboké texty, ktoré 
vás emocionálne zasiahnu.“
Rodený Pezinčan teraz žije aj s rodinou 
v Modre a okrem kníhkupectva mu robí ra-
dosť hudba. Aktívne hrá v kapele „Veľká 
potreba,“ ktorú charakterizuje ako geron-
to–punkové zoskupenie s kopou „nadsázky“ 
a recesie zloženého z piatich štyridsiatnikov. 

„Hráme a spievame o frustrácii, ktorú zaží-
vame v bežnom živote – v práci, vo vzťahoch. 
V roku 2019 vyšlo naše debutové CD s ná-
zvom „V rohu“ a momentálne usilovne pra-
cujeme na druhom albume. Ak sa všetko po-

darí, mohol by vyjsť už tento rok. Vlani sme 
napriek obmedzeniam odohrali dosť koncer-
tov. Vystupovali sme na Pohoda in the Air 
2020 – záznam odvysielal aj holandský on-
line festival Streamsonic. Tento rok už máme 
„buknutých“ pár koncertov na Slovensku aj 
v Čechách, takže dúfam, že sa situácia zlepší 
a budeme môcť opäť hrať pre ľudí a zdieľať 
s nimi našu radostnú frustráciu,“ usmieva sa. 
Richard je aktívny aj v Modre. Pomáha s or-
ganizáciou festivalu 89-ty, ktorým si pripo-
míname novembrové udalosti a oslavujeme 
nadobudnutie slobody a demokracie. „Milu-
jem ten festival a som veľmi rád, že ho môžem 
s Marcelou Kvetkovou, Michalom Kaščá-
kom a v spolupráci s KC Modra organizovať 
v meste, v ktorom žijem. V minulých rokoch sa 
nám podarilo do Modry pritiahnuť mená ako 
Martin Šimečka, Fedor Gál, Ladislav Snop-
ko alebo Michael Kocáb.“ Pod hlavičkou 
Artforum sa objavuje na rôznych kultúrnych 
podujatiach v meste spojených s literatúrou, 
napríklad festival poézie Feliber poetry ale-
bo Noc literatúry, kde predáva knižky a po-
máha aj partii, ktorá postupne opravuje budo-
vu Lýcea. „Keď sa podarí zrealizovať plány 
na rekonštrukciu budovy a nádvoria, tak sa 
Modrania a všetci milovníci umenia a kultúry 
majú na čo tešiť. Bude to úžasné a inšpiratív-
ne prostredie.“ Zuzana TICHÁ
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V regióne Malokarpatska vznikne nová cesta
Zlepšenie dopravnej situácie, časová úspora pre vodičov, ale 
najmä odbremenenie obcí Chorvátsky Grob a Slovenský Grob 
od tranzitnej dopravy. To všetko prinesie vybudovanie cestného 
obchvatu obcí Malokarpatska. Ministerstvo investícií, regionál-
neho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) schválilo pre Bra-
tislavský samosprávny kraj nenávratný finančný príspevok vo 
výške 6,2 milióna. Nová cesta bude merať 1,7 kilometra.

„Napriek tomu, že pre rozvoj 
dopravy v Bratislavskom kraji 
je kľúčová koľajová doprava, je 
potrebné budovať aj cestné ob-
chvaty okresných miest a obcí, 
ktoré trpia najväčšou intenzitou 
dopravy v intraviláne. Najväč-
šia potreba budovania cestných 
obchvatov je v území Malokar-
patska, predovšetkým v úse-
ku Chorvátsky Grob, Pezinok 
a Modra,“ uviedol Juraj Dro-
ba, predseda BSK. Zdôraznil, 
že projekt pozostáva z viacerých 
etáp. „Pustili sme sa do projek-
tu, o ktorom sa desať rokov len 
rozprávalo. My máme dnes na 
stole nielen všetky potrebné po-
volenia, ale aj schválené finan-
covanie. Bez externých zdrojov 

by sme však o takomto veľkom 
projekte nemohli ani len rozmýš-
ľať, nieto ho ešte realizovať.“
„Obce v okolí Bratislavy prud-
ko rastú a v uplynulých rokoch 
pribudli na hraniciach okresu 
Pezinok desaťtisíce nových oby-
vateľov. Tí síce bývajú na vi-
dieku, ale drvivá väčšina z nich 
dochádza do školy či za prácou 
každý deň do hlavného mesta. 
V rannej a popoludňajšej špič-
ke sú tu cesty plné áut, tvoria sa 
kolóny, dochádza častejšie k ne-
hodám, tranzit cez obce má na 
svedomí hluk a vysokú prašnosť. 
Aspoň časť týchto negatívnych 
javov zmierni práve nová cesta, 
ktorá priamo prepojí Chorvátsky 
a Slovenský Grob s križovatkou 

Triblavina, diaľnicou D1 a no-
vobudovaným diaľničným ob-
chvatom hlavného mesta D4,” 
vyhlásila podpredsedníčka vlá-
dy a ministerka Veronika Remi-
šová.
Nultá etapa cestného obchva-
tu obcí Malokarpatska začí-
na v diaľničnej križovatke tri-
blavina. Končiť bude na ceste 
III/1059, ktorá spája obec 
chorvátsky Grob s časťou Čier-
na Voda. odbremenia sa tým 
najmä obce chorvátsky Grob 
a Slovenský Grob. Novovybu-
dovaný dvojpruhový asfaltový 
úsek bude mať 1,7 km a prine-
sie časovú úsporu pre občanov 
z okolitých obcí – v priemere 
vodiči ušetria 3,5 minúty jazd-
ného času. Súčasťou projektu 
je aj výstavba dvoch mostných 
objektov ponad Mlynský po-
tok a Dávidov kanál. Náklady 
na projekt budú 6,5 milióna eur, 
z toho 6,2 bude hradených z eu-
rofondov. Výstavbu tohto prepo-
jenia si vyžiadala dopravná situ-

ácia v území. Župan Jura Droba 
podčiarkol, že vybudovanie tej-
to stavby pozitívne ovplyvní do-
pravnú situáciu v území, najmä 
pre obce chorvátsky a Sloven-
ský Grob. Doplnil však, že pre 
dosiahnutie zníženia dopravnej 
záťaže v celom území mikrore-
giónu je nevyhnutné v progra-
movom období 2021-2027 reali-
zovať ďalšie etapy spomínaného 
obchvatu. 
„Budovanie cestnej infraštruk-
túry v rámci budúceho progra-
mového obdobia je z dôvodu 
tematickej koncentrácie pre Bra-
tislavský kraj možné iba v rám-
ci Kohézneho fondu. Z tohto dô-
vodu je potrebné zrealizovať čo 
možno najväčší transfer z Eu-
rópskeho fondu regionálneho 
rozvoja do Kohézneho fondu, 
pričom je kľúčové alokovať po-
trebnú sumu v rámci Kohézne-
ho fondu práve na vybudovanie 
ďalšej etapy obchvatu obcí Ma-
lokarpatska,“ uzavrel predseda 
samosprávneho kraja. (bsk)
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Starosti našich poľovníkov
Modranský chotár je vyhľadávaným oddychovým miestom do-
mácich aj turistov. Pre svoje prírodné krásy, zákutia, lesy a lúky 
je domovom prirodzene žijúcich tvorov, ale i miestom častých 
vychádzok človeka. Na tom by nebolo samozrejme nič zlé. Člo-
vek odpradávna nažíva v symbióze so zvieratami. V modran-
skom chotári, či už v lesoch, na poliach alebo lúkach, žije viacero 
druhov zveri. O ňu sa starajú dve tunajšie poľovné združenia, 
PZ Modra-Pole má v starostlivosti rajón v Modre a PZ Har-
mónia sa stará o hornaté územia v Harmónii a Zochovej cha-
te. V ostatnej dobe našim poľovníkom pribudli vrásky na čele. 
Hromadia sa im v revíroch nálezy zranenej a usmrtenej zveri. 

Poľovníctvo nie je iba o love 
a poľovačkách. Naopak, zahŕňa 
celoročnú starostlivosť o kaž-
dý jeden kus zveri. Členovia 
poľovných združení sa starajú 
napríklad o prikrmovanie, ná-
sledné čistenie krmelcov, kon-
trolujú stav posedov a mnoho 
iného. V modranskom chotá-
ri žijú v pomerne veľkom poč-
te srny, jelene, daniele, diviaky, 
muflóny, líšky, zajace, jazve-
ce. tieto zvieratá nebývajú pre 
človeka nebezpečné. o to viac 
sú dnes poľovníci nahnevaní či 
možno skôr nešťastní, keď vidia 
v akom stave nachádzajú v po-
slednej dobe viacero zvierat. 
Častokrát ide o výsledok nedô-
slednosti majiteľov psov, kto-
ré venčia vo voľnej prírode bez 
vôdzky. Aj malý pes veľkos-
ti jazvečíka je schopný uštvať 
či roztrhať srnu alebo iné zvie-
ra. Najmä v jarnom čase, kedy 
sa zver chystá na príchod no-
vých potomkov bývajú takéto 
strety fatálne, čo dokazuje aj 
člen PZ Modra-Pole JUDr. Sta-
nislav Havran slovami: „Veľmi 
by sme chceli týmto požiadať 
alebo skôr poprosiť Modranov, 
širokú verejnosť, našich suse-
dov, kamarátov aj neznámych, 
aby brali ohľad na obyvateľov 
prírody a tými sú zvieratá. Ne-
vpúšťajte nám do revírov voľ-
ne pobehujúcich psíkov. Takmer 
každý z nich nám jednak vystra-
ší zver a po druhé po takýchto 
potýčkach nachádzame srny aj 
iné druhy vo veľmi zlom stave. 
Bývajú roztrhané, s veľkými de-
vastačnými ranami, niektoré 
ešte žijú a trpia, iné nachádza-
me uhynuté. Pri pohľade na ne 
nám nie je všetko jedno. Napo-
sledy bol takýto nemilý pohľad 
napríklad v lokalite Štúrovej la-

vičky, kde pes dotrhal srnu, kto-
rá čakala práve srnčatá. Naozaj 
apelujeme na ľudí, dávajte si 
na svojich psíkov pozor a nene-
chajte ich ubližovať inému zvie-
raťu. Takto prichádzame nielen 
o ich životy“.
Z ekonomického aspektu je 
spoločenská hodnota napríklad 
dospelého srnca vyčíslená na 
1200 eur. Nehovoriac o tom, 
že jar je naozaj obdobím rode-
nia mláďat, preto by sme ma-
li byť k prírode ohľaduplnejší. 
Jedným z príkladov je lokali-
ta Sebreky. Viacero majiteľov 
tunajších pozemkov kontakto-
vali mestskú políciu, nakoľko 
pravidelne sú svedkami voľne 
vypustených psov, ktorí dokážu 
lesnú a poľnú zver preháňať až 
do úplného vyčerpania. Splaše-
né srny aj diviaci tam nie sú ni-
čím výnimočným. 
Náčelník Mestskej polície Mod-
ra Stanislav Straka vysvetľu-
je: „Je pravdou, že sa pomerne 
často stretávame so spomína-
ným konaním. Na jednej strane 
sa občania sťažujú na psíčka-
rov, ktorých zvieratá častokrát 
ohrozujú iné zvieratá alebo 

človeka. Na strane druhej vní-
mame nespokojných psíčkarov, 
ktorí nechápu, že i keď sú mi-
mo zastavaného územia, pred-
sa len musia mať svoje zviera 
pod dozorom a musia ho mať 
na vôdzke. S poľovníkmi sme 
riešili nejeden prípad usmrte-
nej zveri práve psom. Je to ne-
pekný pohľad na takto uštvané 
zviera. Všeobecne záväzné na-
riadenie mesta č. 7/2002 o nie-
ktorých podmienkach držania 
psov v paragrafe 5, ods. 3, písm. 
a hovorí, že sa zakazuje voľný 
pohyb psov bez vôdzky na ce-
lom katastrálnom území Modry 
s výnimkou miest nachádzajú-
cich sa na ohradenom pozemku 
alebo priestorov psích kútikov. 
Čiže nemožno mať psa na voľ-
no ani v lese“. Dozvedáme sa, 
že okrem porušenia uvedeného 
platného VZN mesta sa majite-
lia vystavujú aj riziku sankcio-
novania, nakoľko za opustenie 
psa môže byť uložená pokuta. 
„Veľa psíčkarov si neuvedomu-
je, že okrem vyššie spomenuté-
ho, kedy nesmú ponechať svoje 
zviera bez dozoru, že im hrozí aj 
možnosť ďalších postihov. Po-
ľovníkom je okrem straty života 
zvieraťa, spôsobená aj finanč-
ná ujma, nakoľko spoločenská 
hodnota napríklad raticovej 
zveri sa pohybuje rádovo v tisí-
coch eur. Nehovoriac o tom, že 
niektoré prípady môžu byť kva-
lifikované aj ako trestný čin“, 
vysvetľuje Stanislav Straka.
Pochopiť sa dá tak vnímanie 
jednej, ako aj druhej strany. 
Poľovníci prichádzajú o svoju 

zver, uvedené nálezy im nepri-
dávajú na optimizme, nehovo-
riac o ekonomických stratách 
a zasa psíčkar chce len svoj-
mu miláčikovi umožniť pohyb, 
aby sa vybehal a užil si voľ-
nosť. Zákony aj obyčajná ľud-
ská ohľaduplnosť však hovoria 
jednoznačne. Ži, ale nechaj žiť. 
Všeobecné odporúčania pre 
človeka v prírode: psíka maj-
te vždy na vôdzke, nechytajte 
a neberte mláďatá aj keď vy-
zerajú opustené – ich matka je 
nablízku. chorú či uhynutú zver 
môžete nahlásiť na linku mest-
skej polície 159. Ak zbadáte di-
viaka, či inú zver v intraviláne 
mesta rovnako volajte na 159.
 (red)

Sprostredkujeme profesionálne
predaj Vašej nehnuteľnosti

Ing. Milan Kľúčik
realitný maklér

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

*

« PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 - 17.30

predaj a servis

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

ŠTÚROVA 69 
Modra (NÁMESTIE)

VAJANSKÉHO 1
Modra (NEMOCNICA)

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

kontakt: 033 647 50 88

Využite kvalitné služby za nízke ceny

Štatistické 
zisťovanie

Štatistický úrad SR zisťuje úro-
veň vybavenosti domácností in-
formačnými a komunikačnými 
technológiami. Do zisťovania je 
zaradených 5060 domácností vo 
viac ako 170 obciach a mestách 
na Slovensku. Je medzi nimi aj 
Modra. Domácnosti by v obdo-
bí od 15. apríla do 31. júla 2021 
mali dostať žiadosť o vyplnenie 
online formulára a po vyhodno-
tení výsledkov Štatistický úrad 
zváži, či vyšle svojich zamest-
nancov na zisťovanie priamo 
v teréne. o aktivite sa dozviete 
viac na www.statistics.sk.
Všetky informácie poskytnu-
té domácnosťami v rámci tohto 
zisťovania sú chránené, nezve-
rejňujú sa a slúžia výlučne pre 
potreby štátnej štatistiky. (red)

zvesti@kcmodra.sk
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Z Malokarpatskej pôdy
Zažite vinársky rok v Malokarpatskej oblasti – top vinárskej 
turistickej destinácii na Slovensku. Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Malé Karpaty v kampani predstavuje verejnosti 
najdôležitejšie práce vo vinici a v pivnici tak, ako po sebe chro-
nologicky počas roka nasledujú. Hlavným komunikačným ka-
nálom kampane sú sociálne siete OOCR, na ktorých pribúdajú 
videá zachytávajúce atmosféru v jednotlivých vinárstvach, kto-
ré sa do projektu zapojili počas vinárskeho roka. 

Kúpou vína z Malokarpatského 
regiónu pomáhate vinárskym 
rodinám zachovávať vinohrad-
nícko-vinársku tradíciu v naj-
staršej a najrozsiahlejšej vino-
hradníckej oblasti na Slovensku. 
Kampaň z verejných zdrojov 
podporilo Ministerstvo dopravy 
a výstavby Slovenskej republi-
ky.

Kontrola vína 
Keď nie je práca vo vinici, do-
zaista sa nájde v pivnici. Víno 
spí v nerezových tankoch aj 
v dubových sudoch a priebežne 
počas roka ho treba kontrolo-
vať. odpustiť z kohútika alebo 
heverom natiahnuť do pohára, 
privoňať a poprevaľovať na ja-
zyku. Počkať kým sa víno spojí 
so zmyslami a povie, či ho tre-
ba stočiť, zasíriť, pomiešať, fil-
trovať. Vinár sa s ním láska, po-
zoruje ho oproti svetlu, každým 

hltom hodnotí, robí si poznám-
ky, rozhoduje o budúcej podobe 
vína. Je to alchýmia – víno z tej 
istej odrody môže mať každý 
rok inú chuť a o nej rozhodu-
je svojim umom a skúsenosťa-
mi práve vinár. Svoje vnemy si 
často overuje testovaním vzo-
riek v laboratóriu. celoročná 
kontrola vína je najintenzívnej-
šia na jeseň, keď začína kvasiť 
mušt, pokračuje po ukončení 

kvasenia – pri stáčaní vína, čí-
rení, stabilizácii a filtrácii. 

Filtrácia vína
Vo vinici sa v druhej polovici 
apríla, začiatkom mája začína 
sadiť. Vinohradník zakladá no-
vý vinohrad alebo kde–tu do-
plní chýbajúce sadenice vini-
ča do staršieho vinohradu, aby 
mal plný riadok. Práca nestojí 
ani v pivnici, kde sa aktuálne fil-

trujú biele aj ružové vína. Filter 
má jedinú úlohu – prepustiť čis-
té víno a zachytiť tuhé nečistoty 
aj nejakú tú kvasinku, ktorá by 
mohla vo fľaši neskôr narobiť 
šarapatu. Filtruje sa podľa potre-
by, niekedy dva či tri krát, aby 
sme dosiahli iskrivo číre a zá-
roveň stabilné víno. Šetrnou fil-
tráciou si víno zachováva svoju 
čistotu a arómy. Až potom ide 
do fliaš. Veľmi účinná kreme-
linová filtrácia bieleho vína, na 
ktorú sme sa vlani boli pozrieť 
vo vinárstve Víno Purus sa robí 
väčšinou ako „hrubá“ filtrácia 
mladých vín. Samotnému fľaš-
kovaniu predchádza „ostrá“ fil-
trácia, ktorá je schopná zachytiť 
aj mikroorganizmy. (red, zt)

Na fotografiách: Chowaniec & 
Krajírovič – Vínne pivnice Svä-
tý Jur.
Víno Purus z Kráľovej.
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Komunitná lyceálna záhrada ponúka 
možnosť pestovania i oddychu
Lýceum na Dolnej ulici v Modre prechádza postupnou rekon-
štrukciou niektorých priestorov. Pričinili sa o to členovia OZ Pre-
sahy a mnohí ďalší dobrovoľníci. Dostali od vlastníka – evanjelic-
kej a.v. cirkvi zelenú a vlastnými silami dávajú priestorom dušu 
s tým, že ich obnovujú pre všetkých, pre občanov, milovníkov 
umenia, pre pracujúcich. K niekdajšiemu evanjelickému lýceu 
patrí aj záhrada. Aj tá dlhodobo zívala prázdnotou a chýbalo jej 
využitie. To sa rozhodli zmeniť členovia ďalšieho OZ PermaVia, 
ktorí vybudovali na dvore komunitnú záhradu pre všetkých, naj-
mä však pre obyvateľov priľahlých bytových domov. 

Slovo dalo slovo a po odobrení 
zástupcov EcAV sa začali práce, 
ktoré spočívali i v búracích a te-
rénnych úpravách, aby tak ne-
skôr mohlo vznikať ďalšie účelo-
vé i oddychové miesto v Modre. 
Je jar a vo vyvýšených záhonoch 
badať prvé rastlinky. o tom, ako 
vznikla táto myšlienka sme sa 
porozprávali s predsedom zdru-
ženia Ivanom Kolárikom. 

Komunitná záhrada na pesto-
vanie zeleniny, ovocia, ale aj zá-
hrada pre oddych. Ako vznika-
la táto myšlienka?
Ako členovia PermaVie sme ešte 
v roku 2018 hľadali priestor, kde 
by sme sa mohli stretávať, disku-
tovať a vymýšľať projekty verej-
noprospešného charakteru. oslo-
vili sme preto pani farárku Evu 
oslíkovú, či by nám nevedela 
sprostredkovať vhodné priestory. 
Bola veľmi ústretová a ponúk-
la nám viacero alternatív. V rov-
nakom čase podobné priestory 
hľadalo aj oZ Presahy. Po nie-
koľkých spoločných stretnutiach 
sme v apríli 2019 získali do pod-
nájmu zdieľaný priestor v Lýceu. 
Následne sme sa spoločne, obe 
združenia, pustili do rekonštruk-
cie vnútornej miestnosti. Neskôr 
sa naša pozornosť upriamila na 
revitalizáciu záhrady. S myš-
lienkou vytvorenia políčok pre 
širokú verejnosť – komunitnú 
záhradu, sme sa zapodievali už 
v roku 2016, avšak vtedy sme ne-
disponovali žiadnym vhodným 
priestorom. V podstate nám ten-
to priestor padol rovno pod nos 
a my sme sa chopili príležitosti. 

Z akých prostriedkov bol pro-
jekt financovaný a v akej výš-
ke?

Vypracovali sme projekt s ná-
zvom: „Vytvorenie komunitnej 
záhrady“, na ktorý sme od nadá-
cie Revia získali dotáciu v hod-
note 1500€. EcAV za výrub tuje 
zaplatil správny poplatok 100€. 
Následné nastali nečakané vý-
davky, kedy nám finančnú pomoc 
na odvoz a uskladnenie stavebné-
ho odpadu vo výške 1100€ po-
skytlo mesto Modra. V ďalšom 
roku nám nadácia Revia poskyt-
la ďalšiu dotáciu vo výške 600€ 
na projekt: „orechový háj pod 
smrekom“, čo je oddychová zóna 
so stolom a sedením popri políč-
kach na pestovanie. Z externých 
zdrojov sme do projektu prein-
vestovali 3300€ a z vlastných 
zdrojov 700€, spolu nás to stálo 
4000€ a hlavne množstvo dobro-
voľníckej práce.

Kto všetko záhradu buduje? Je 
vo svojej finálnej podobe?
Na budovaní záhrady sa podie-
ľajú najmä členovia PermaVie, 
dobrovoľníci, vysokoškolskí štu-
denti, ktorým patrí veľká vďa-
ka. Inštalatérske práce realizu-
je Ľubomír Žgrlík, zemné práce 
s ťažkou technikou Michal Fuňa 
a Martin Heriban. touto cestou 
sa chceme veľmi pekne poďa-
kovať všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí prispeli k realizácii projektu 
svojou prácou a cennými radami. 
V dôsledku pretrvávajúcej koro-
nakrízy a s tým spojeným záka-
zom zhromažďovania sa práce 
na dokončení projektu spomali-
li. Pestovateľskú časť sme úspeš-
ne dokončili, teraz pracujeme na 
oddychovej zóne, vytvorení lavi-
čiek, stola a niekoľko drobných 
úprav. Keďže záhradkárska sezó-
na už vypukla a záhrada ešte nie 
je vo finálnej podobe, rozhodli 

sme sa ju zdarma a v obmedze-
nom čase ponúknuť záujemcom 
na skúšobné obdobie.

Kto všetko môže priestor využí-
vať a na koho sa možno v prípa-
de záujmu o obrábanie políčka 
obrátiť?
Priestor je prioritne určený pre 
občanov Modry a to obyvateľov 
bytoviek v blízkosti lyceálnej zá-
hrady, ktorí nemajú možnosť pes-

tovať si vlastné plodiny. Záhon 
sa poskytuje na obdobie jedného 
roka s možnosťou predĺženia na 
ďalší rok a dodržiavania pravidiel 
užívania lyceálnej záhrady. Každý 
používateľ bude mať k dispozí-
cii okrem záhonu, erárne náradia, 
vodu na polievanie a prístup do 
záhrady v čase od svetla do tmy. 
V prípade záujmu o záhon nás 
môžete kontaktovať na e-mail: 
permaviamodra@gmail.com ale-
bo na Facebooku @ozpermavia.

Máte políčka už teraz obyvateľ-
mi „objednané“? Akou cestou 
sa o tejto možnosti môžu dozve-
dieť?
Minulý rok sme vypracovali do-
tazník zameraný na záujem oby-
vateľov o vytvorenie komunitnej 
záhrady, ktorý bol zverejnený na 
facebook-u. Vyplnilo ho veľké 
množstvo respondentov, vďaka 
ktorým sme získali dôležité dáta. 
Minulý mesiac sme po bytovkách 
rozniesli oznamy o možnosti pes-
tovania v lyceálnej záhrade. Av-
šak najviac ľudí nás kontaktovalo 

osobne, keď sme pracovali v zá-
hrade. 

Na čo bude využitý výťažok 
z prenájmu?
Znova na záhradu a výdavky spo-
jené s jej spravovaním. cena za 
užívanie záhonu a vstup do areá-
lu záhrady a s tým spojené bene-
fity sa odvíja od výšky prenájmu 
záhrady od oZ Presahy, spotrebo-
vanej vody aj nečakaných výdav-
kov. Fixná cena bude stanovená 
po nadobudnutí platnosti nájom-
nej zmluvy. V budúcnosti by sme 
chceli vyvŕtať studňu, a tým by sa 
cena za užívanie znížila. 

Plánujete vybudovať viacero 
podobných miest, ktoré mô-
žu slúžiť na užitočné trávenie 
voľného času?
Ak sa projekt uchytí medzi uží-
vateľmi záhrady a bude dostatok 
záujemcov, radi by sme v budúc-
nosti vytvorili väčšiu komunitnú 
záhradu a zapojili viac dobro-
voľníkov, potenciálnych miest je 
dosť. Rád by som pripomenul aj 
oddychovú zónu Mandľový háj, 
pri garážach – vedľa križovatky 
Dolná a Šúrska ul., kde sa na-
chádza v lúčnom prostredí hmy-
zí hotel a lavičky, kedysi tu bo-
la čierna skládka. Aj toto miesto 
sme pred časom zrevitalizovali. 
Síce sme mladí, ale vnímame 
modranské prostredie, mesto, 
jeho okolie a preto sú mnohí 
z nás rozhodnutí zostať v Mod-
re žiť. takže projekty prírodné-
ho, ekologické charakteru, či už 
väčšie, menšie, s oddychovým 
alebo zmysluplným využitím, 
za hradbami, ale aj medzi bytov-
kami, určite budeme realizovať!
 (red, ik)
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Zo zbierok modranského múzea
Zástavy Spolku vyslúžilých vojakov gen. Milana Rastislava Štefánika
Spolok vyslúžilých vojakov generála M. R. Štefánika bol založený bývalými le-
gionármi z 1. svetovej vojny na počesť Milana Rastislava Štefánika. Mal svoje 
pobočky, ktoré vznikali postupne po celom území ešte aj po 2. svetovej vojne. 
Z pôvodných spolkov na Slovensku už viac ako polovica zanikla. 

Na spolkovú činnosť v nedávnej minulosti 
nadviazal celoslovenský Zväz vyslúžilých 
vojakov gen. M. R. Štefánika, založený 
25. júna 1991. K insígniám spolkov patri-
li zástavy a samostatné ripsové trikolórové 
stuhy s citátmi a ďalšie, zväčša hodvábne 
stuhy vo vrchnej časti tvarované do mašle, 
s menami krstných matiek spolkov. Vyší-
vané boli reliéfnou zlatou výšivkou, plnou 
alebo retiazkovou technikou.

Modra, 1947
Zástava Spolku vyslúžilých vojakov gene-
rála Milana Rastislava Štefánika v Modre 
je zhotovená zo zdvojeného bieleho hod-
vábu, po obvode zdobená trojuholníkový-
mi všívanými útvarmi vo farbe trikolóry, 
olemovaná točenou šnúrou rovnakej farby 
a v hornej časti s našitými deviatimi očka-
mi na upevnenie. V strede zástavy je oválna 
kartuša, zdobená reliéfnou výšivkou zlatou 
niťou s portrétom M. R. Štefánika vo vo-
jenskej uniforme s vyznamenaniami. odev 
Štefánika je zvýraznený vyšívaním zlatou, 
modrou a červenou niťou, vyznamenania 
sú doplnené vloženými farebnými sklíč-
kami. okolo kartuše je nápis: Pohotoví 
a verní vlasti a národu, k pomoci ochotní 
v núdzi a nešťastí. V jednotlivých rohoch 
zástavy je vyšitý reliéfnou výšivkou zlatou 
niťou s červenými kontúrami štylizovaný 

rastlinný ornament. V pravom dolnom rohu 
uprostred ornamentu je archanjel Michal 
v žltom rúchu a červenom plášti s prilbi-
cou na hlave, s mečom a štítom v rukách. 
Na opačnej strane zástavy je opäť v strede 
priečne situovaná kartuša zdobená reliéf-
nou výšivkou zlatou niťou so znakom mes-
ta Modry uprostred. okolo kartuše je 
nápis vyšitý reliéfnou výšivkou zlatou 
niťou s textom: Podpor. spolok vyslúž. 
vojakov G. M. R. Štefánika v Modre 
29. sept. 1947. V rohoch zástavy je 
umiestnený ornament rastlinného cha-
rakteru vyšitý zlatou niťou cez pod-
ložku, uprostred ktorého v dolných 
rohoch je nádoba s večným ohňom 
aplikovaná na podklad. Rozmery zá-
stavy: dĺžka: 180 cm, šírka: 127 cm.

Modra-Kráľová, 1948
Zástava je taktiež zhotovená zo zdvo-
jeného bieleho hodvábu, po obvode 
zdobená trojuholníkovými všívanými 
útvarmi vo farbe trikolóry, olemovaná 
tenkou točenou šnúrou rovnakej farby. 
V strede je oválna kartuša, s maľova-
ným portrétom generála Štefánika (po ko-
lená) vo vojenskej uniforme s vyznamena-
niami. Do oblúka nad kartušou je vyšitý 
nápis: Veriť, milovať, pracovať. V rohoch 
je vyšitý plnou výšivkou farebný rastlinný 

ornament. V hornej časti sú našité kovové 
očká na zavesenie zástavy. Na druhej stra-
ne zástavy je v kartuši v strede umiestnený 
slovenský znak, pod ním večný oheň v gu-
ľovitej nádobe. okolo znaku je nápis vyši-
tý reliéfnou výšivkou zlatou niťou: Bratský 
spolok vyslúž. vojakov a front. bojovníkov 
Gen. M. R. Štefánika odb. č. 4 Králová 
1948. V rohoch zástavy je vyšitý farebný-
mi niťami ornament rastlinného charakte-
ru. Rozmery zástavy: dĺžka: 152 cm, šírka 
115 cm.

Stuhy s menami 
krstných matiek spolku

Stuhy patria k Spolku vyslúžilých voja-
kov generála Milana Rastislava Štefáni-
ka v Modre-Kráľovej. Sú tri, každá v inej 
farebnosti – biela, modrá a bielo-modro-
-červená. Podklad tvorí hodvábna látka, 
pri trikolórovej a modrej ide o tzv. moaré, 
ktoré predstavuje efekt tečúcej vody. Stuhy 
sú v hornej časti všité do tvaru mašle. Po 
ploche stúh sú zlatými kovovými niťami 
cez podložku vyšité mená krstných matiek 
spolku. Boli nimi: K. Sodomová, rod. Zbu-
dilová, J. Flajšokrová, E. Šimečková, K. 
Pridalová, A. Juranová, M. Ružeková, M. 
Matulová, t. Sodomová, M. Uherčíková, 
K. trtolová, K. Sodomová, K. Juranová. 
Ukončené sú zlatými strapcami. Rub stúh 
tvorí podšívkový hodváb smotanovej farby, 
v hornej časti je prišitý štítok výrobcu. Bol 
ním František Hudoň, Výroba kostolných 
parametrov, Dunajská 20, Bratislava. Pod-
ľa ústne dochovaného svedectva výšivky 
zlatou niťou dal zhotoviť ženám z trnavy 
a okolia, ktoré boli známe touto technikou 
vyšívania. Sylvia HRDLOVIČOVÁ,

SNM-Múzeum Ľ. Štúra 
v Modre
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 4. 3. 2021 s našim dra-
hým manželom a otcom Jánom Prídalom, ktorý nás 
opustil vo veku 82 rokov. Srdečne ďakujeme pani 
farárke Horňanovej za dôstojnú rozlúčku a páno-

vi Polčicovi s kolektívom z pohrebnej služby Dubová. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Navždy ostaneš v našich srd-
ciach. Manželka a dcéry. 

Spomienka
Dňa 1. 5. 2021 si pri príležitosti životného jubilea 
nedožitých 80 rokov spomíname na našu mamu, 
babku a prababku Vierku Lošonskú. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichu spomienku. S láskou spomí-
na dcéra s rodinou. 

Spomienka
Dňa 17. 4. 2021 sme si pripomenuli 15. výročie 
úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka Ivana 
Čistého. odišiel si a niet Ťa medzi nami, ale v na-
šich srdciach žiješ stále s nami. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, dcéra Blažena a syn Ivan 
s rodinou, vnučky Kristínka, Barborka, Rebeka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.

Spomíname
Čo máš v ruke? Spomienky... A prečo ich držíš tak 
silno? Pretože sú to jediné, čo mi zostalo... 18. mar-
ca uplynul rok, čo nás náhle opustil náš drahý druh, 
otec, dedko, syn a brat Bohdan Boďo Hemžal a zá-
roveň si dňa 20. apríla pripomíname jeho nedoži-
tých 55 rokov. Kto ste ho poznali, s láskou a úctou 
mu venujte tichú spomienku. Smútiaca rodina.

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

Spomienka
Čas neúprosne letí, už nevráti čo nám vzal, nevy-
plní prázdne miesto, neutíší žiaľ. Dňa 4. 4. 2021 
uplynuli 4 roky čo nás navždy opustil náš drahý 
Milan orgon. Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. Navždy zostane v našich srdciach. 
S láskou spomínajú manželka Mária, deti Nadežda, 
Miroslava a Milan s rodinami.

S láskou spomíname
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, navždy 
prestalo pre teba slnko hriať, ale tí čo Ťa mali radi, 
neprestanú na teba spomínať. Dňa 18. marca sme 
si pripomenuli 1. výročie čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Ján Ko-

lárik z Modry. S láskou na neho spomína manželka Danka, synovia 
Peter, Roman, Miroslav, nevesty Blaženka, Helenka, vnučky Natál-
ka s Marekom, Henrietka, Karolínka a pravnučka Ninka. 

Nezabudneme
Spomíname na teba, lebo spomienky sa zo živo-
ta nevymažú. Dňa 6. 4. 2021 sme si pripomenuli 
3. výročie úmrtia Ľudovíta Lukačoviča. S láskou 
a úctou spomína manželka. Kto ho poznal, nech mu 
venuje tichú spomienku. 

Spomíname
Dňa 25. apríla 2021 si pripomíname 
20. výročie čo nás navždy opustil 
náš drahý otec a dedko Viliam Koš-
nár a dňa 2. 6. 2021 uplynie 8 ro-
kov, čo odišla naša drahá mamička 

a babička Helena Košnárová, rod. Lichnerová. S láskou a úctou na nich 
spomínajú deti Vladimír, Ľudmila, Miroslav a Zdenka s rodinami. Kto 
ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.

Spomíname
Dňa 4. 2. 2021 uplynulo už desať rokov od smrti 
nášho drahého manžela, otca, brata a priateľa Janka 
Pavlíka. S láskou spomína celá rodina. 

Spomíname
Dňa 16. 4. 2021 si pripomíname 5. výročie úmrtia 
manžela, otca, dedka a pradedka Gustáva Šimka. 
Čas s tebou a pekné spomienky, zostanú v našich 
srdciach. Bol si istotou a našou oporou. S úctou 
spomína manželka a dcéry s rodinami. 

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí dňa 26. 3. 2021 odprevadili na posled-
nej ceste našu milovanú mamičku, sestru, tetu, ne-
ter Gabrielu Kulíkovú. Dcéra Marianna a smútiaca 
rodina.

Nezabudneme
Dňa 12. 4. 2021 uplynulo 17 rokov od smrti mi-
lovaného otca, dedka a pradedka Štefana Ulricha. 
S láskou v srdci spomína celá rodina.

Riadková 
inzercia

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

Tel.: 0915 977 517
 z Kúpim vinohrad v Modre na 

Kalvárii, v Starých horách alebo 
na Hlinách. Môže byť aj neobrá-
baný. Tel.: 0905 696787

 z Doučujem matematiku na II. 
stupeň ZŠ. Tel.: 0907 175 513

 z Ponúkam upratovanie fir-
mám a domácnostiam.

Tel.: 0908 152 030

Uzávierka MZ
Milí čitatelia, vážení inzeren-
ti. Májová redakčná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stre-
du 12. 5. 2021 do 12.00 hod.

Kontakt: zvesti@mediamodra.
sk a nová e-mailová adresa zves-
ti@kcmodra.sk. (red)

TAXI PEZINOK
0940 76 73 71

e-mail: 
ag.taxi.ag@gmail.com

TAXI PEZINOK – 
AG TAXI
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Festival pre mladých vedátorov
Malokarpatský Festival Amavet je súťažou odbornej tvori-
vosti vo vede a technike, ktorá prebieha formou panelových 
prezentácií projektov a prezentácie ich výsledkov ústnou 
formou odbornej hodnotiacej komisii. Organizátorom fes-
tivalu je Amavet klub č. 944 Impulz pod vedením vedúcej 
Ing. Ingrid Kuníkovej. Festival sa uskutoční pod záštitou 
primátora mesta Modry Mgr. Juraja Petrakoviča a je urče-
ný pre obce Báhoň, Budmerice, Čataj, Častá, Doľany, Du-
bová, Jablonec, Limbach, Slovenský Grob, Modra, Pezinok, 
Píla, Svätý Jur, Šenkvice, Viničné, Vištuk, Trnava

Festival vedy a techniky Ama-
vet 2021 sa uskutoční 12. má-
ja v Kultúrnom dome Ľ. Štúra 
v Modre. Práce je potrebné pri-
hlásiť do 7. mája prostredníc-
tvom online registračného sys-
tému na webovej stránke http://
www.festivalvedy.sk/. Festival 

je určený pre žiakov základ-
ných a stredných škôl a gym-
názií. Súťaží sa v 1. kategórii 
žiaci 1. stupňa ZŠ a 2. kategória 
žiaci 2. stupňa ZŠ a žiaci stred-
ných škôl. Žiaci prvej kategó-
rie získavajú postup na Festival 
štyroch živlov Amavet a žiaci 

druhej kategórie získavajú po-
stup na krajské kolo Festivalu 
vedy a techniky Amavet, o čom 
rozhoduje hodnotiaca komi-
sia. Poslaním súťaže je rozvíjať 
kompetencie a zručnosti žia-
kov vo vede a technike a vy-
hľadávať talentovaných žiakov 
s nadaním v jednotlivých ved-
ných odboroch. Súťaž podpo-
ruje voľnočasové aktivity de-
tí a mládeže prostredníctvom 
kreatívnej činnosti vo vede 
a technike, vedie žiakov k sa-
mostatnej tvorivej činnosti, má 
ambíciu rozvíjať u nich schop-
nosť prezentovať výsledky svo-
jej práce a samého seba a umož-
niť prezentovať výsledky svojej 

vlastnej práce aj na vybraných 
medzinárodných podujatiach 
podobného zamerania.
Festival bude zorganizovaný 
len v prípade povolenia orga-
nizovať podujatia tohto typu 
a v povolenom počte osôb s po-
vinnými protiepidemiologic-
kými opatreniami a to je vstup 
a zotrvanie na podujatí len 
s prekrytím horných dýchacích 
ciest, dezinfekcia rúk, odstup 
od cudzích osôb aspoň 2 m. or-
ganizátor zabezpečí maximálny 
počet účastníkov podľa aktuál-
ne platných opatrení.
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid 
Kuníková: amavet944@gmail.
com, mobil: 0907786999, ve-
dúca Amavet klubu č. 944 Im-
pulz v Modre.

Red., Amavet

Leto sa blíži a centrum voľného času 
chystá pre deti tábory
Centrum voľného času je už mnoho mesiacov smutné, pre-
tože v ňom nie sú tí, pre ktorých je určené a to deti. Aktuál-
na epidemiologická situácia dáva však nádej, že sa deti budú 
môcť počas leta stretávať a tráviť tak čas spolu s kamarátmi 
a zároveň zmysluplne. Zrealizovanie táborov bude závisieť 
od aktuálnej pandemickej situácie.

Milí rodičia, pre vás a vaše deti 
je určená nasledovná ponuka let-
ných prímestských táborov. Vy-
berajte. Prihlasovať sa je mož-
né telefonicky na t. č. 647 0702, 
0903 321 273 alebo mailom na 
cvcmodra@gmail.com. Prihlášky 
nájdete na stránke www.scvcmod-
ra.sk. Vyplnené pošlite mailom 
a originál vhoďte do schránky 
centra na bráne. 

Nájdi sa 5. 7. – 9. 7.
Máš rád prírodu, beh a hlavola-
my? cítiš sa dosť odvážny zo-
brať do ruky mapu a ísť do lesa na 
vlastnú päsť? chceš vedieť vždy 
trafiť do cieľa? Ak áno, tento tá-
bor je pre teba ako uliaty! tábor je 
určený pre deti od 8 do 15 rokov, 
cena pre členov ScVČ 90 €, pre 
nečlenov 100 €. Vedúce tábora: 
Lucia a Eva ondovčíkové. 

Glória 12. 7. – 16. 7.
„A tak teraz ostáva viera, nádej, 
láska, tieto tri; no najväčšia z nich 

je láska.” (1 Kor. 13, 13.) týždeň 
plný radosti, vďačnosti, pokoja 
a lásky. tento rok sa bude tábor 
Glória niesť v duchu troch hlav-
ných cností viery, nádeje a lásky. 
Navštívime aj miesta veľkej viery 
našich predkov. Počas celého týž-
dňa budeme s odvahou skúmať, 
čo znamená veriť, dúfať a milo-
vať v každodennom živote. Popri 
tom sa spolu zabavíme, zašpor-
tujeme, zasúťažíme, spoznáme 
nových kamarátov, vytvoríme si 
krásne veci na pamiatku. Pre deti 
od 6 do 12 rokov, cena pre členov 
70 €, pre nečlenov 80 €. Vedúce 
tábora: sr. caritas, Mgr. Monika 
Lindtnerová. 

Technický tábor 
12. 7. – 16. 7.

chceš si vyskúšať svoje prsty, 
svoju šikovnosť? A zažiť kopec 
zábavy pri majstrovaní? V tech-
nickom tábore sa veľa užitočných 
zručností naučíš a určite bude 
dosť času i na zábavu a relax. Pre 

deti od 10 do 17 rokov, cena pre 
členov 90 €, pre nečlenov 100 €, 
vedúci tábora: Peter Walter.

Rozprávkovo 
19. 7. – 23. 7.

Miluješ rozprávky? A chcel by si 
sa v nejakej objaviť? A skúsiť si 
rolu princeznej, rytiera, či kráľa 
zvierat? tak neváhaj a príď s na-
mi naštartovať tie najlepšie prázd-
niny. Čaká ťa skvelá zábava, veľa 
nových zážitkov, hier a nové ka-
marátstva. tábor je určený pre de-
ti od 5 do 9 rokov, cena pre členov 
80 €, pre nečlenov 90 €. Vedúce 
tábora: Alžbeta Dubovská, Kristí-
na Kasová.

Cesta okolo sveta 
2. 8. – 6. 8. 

Ak sa chceš stať pravým cestova-
teľom, tak nastúp na palubu nášho 
tábora. objavíme tajomstvá rôz-
nych krajín. A hlavne zažiješ kopu 
zábavy a vytvoríš si nové kama-
rátstva. tak si nezabudni zo sebou 
priniesť dobrú náladu, teší sa na 
teba Kika a Alžbetka. Pre deti od 
7 do 11 rokov, cena pre členov 85 
€, pre nečlenov 95 €, vedúci tábo-
ra: Alžbeta Dubovská a Kristína 
Kasová.

Týždeň remeselných 
workshopov 
9. 8. – 13. 8.

Čaro vlastného dotyku s kovom, 
drevom, hlinou, vytváranie z tých-
to materiálov, uplatnenie vlastnej 
fantázie pri narábaní s rôznymi 
materiálmi – toto ponúkne deťom 
tento týždeň, zážitky z procesu 
tvorenia a spoznanie jednotlivých 
materiálov a ich vlastností. okrem 
toho bude dosť času i na spoloč-
né hry a relax v areáli ScVČ. Pre 
deti od 9 do 17 rokov, cena pre 
členov 100 €, pre nečlenov 110 €. 
Workshopy vedú: kováčstvo Me-
ridius, Bc. Barbora Šuláková.

Portál času 
16. 8. – 20. 8.

Dve vedkyne objavili zvláštny 
portál a potrebujú pomôcť zis-
tiť, kde sa ocitnú, keď cezeň 
prejdú. Ak máš rád dobrodruž-
stvá a nebojíš sa vojsť do nezná-
mych vôd, kde môžu ovládnuť 
tvoj mozog písmená, zažiješ 
deň bez novodobých technoló-
gií 21. storočia, ocitneš sa vo 
víre hudby, kde nie je dovole-
né sedieť a mnoho ďalšieho, tak 
neváhaj a pridaj sa k nám. Za-
žiješ plno smiechu, uvidíš svet 
z nových uhľov pohľadu a ne-
budeš sa nudiť. Pre deti od 7 do 
11 rokov, cena pre členov 85 €, 
pre nečlenov 95 €. Vedúce tábo-
ra: Alžbeta Dubovská a Martina 
Pepuchová. (cvč)
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Projekt Bolešky Vinosady – štýlové bývanie 
pod vinicami
RADOVÉ RODINNÉ DOMY so záhradami už 
od 149.000,- EUR
BYTY „Garden“ so záhradami od 38 m2 – 120 
m2 už od 108.900,- EUR
BYTY „Gallery“ s podkrovnou obývačkou a 
kuchyňou a úložným podkrovným priestorom 
nad spálňou už za 103.000,- EUR

66 €

42 €

16 €

198 €

platný od
1. 4. 2021

118 €

35 €

www.bolesky.sk
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Pandemický rok u našich seniorov
Pliaga menom koronavírus zastavila všetku činnosť, inak veľmi 
činných seniorov z Jednoty dôchodcov v Modre. Nemohli sme si 
premietať pravidelné náučné a poznávacie filmy, ani sa venovať 
iným aktivitám v klube. Zastavila sa akákoľvek športová čin-
nosť. Nekonali sa tradičné a obľúbené športové hry – mestské, 
okresné, krajské aj celoslovenské, kde sa časť našich dôchodcov 
pravidelne zúčastňovala a zaznamenávala aj mnohé úspechy. 
Nekonal sa ani stolnotenisový aj žolíkový turnaj. 

Jediná aktivita sa dala robiť v prí-
rode. Petangové ihriská boli k dis-
pozícii celu sezónu pri dodržaní 
všetkých pandemických opatrení. 
Začiatkom sezóny sme sa zúčast-
nili celoslovenskej série turnajov. 
V Bratislave hrali dve dvojice 
a v Harmónii dve trojice. Prijem-
né bolo povzbudzovanie od na-
šich senioriek. Úplnou náhodou 
sme sa dozvedeli aj o turnaji v cí-

feri. Naši hráči v trojici tento tur-
naj vyhrali a získali Pohár starostu 
cífera.
V čase, keď sme nemohli naplno 
športovať, venovali sme sa do-
budovaniu štadióniku s pomo-
cou mesta Modry a Služieb Mod-
ra. Mesto zakúpilo asi za 250 eur 
kríčky drobného ovocia a ovocné 
stromčeky. Svojpomocne sme ich 
zasadili a zatiaľ sa im darí. Z do-

tácie Služieb Modra 200 eur sme 
natreli novopostavenú kabínu na 
uskladnenie materiálu. Vybudo-
vali sme z materiálu, ktorý zostal 
z postupných opráv futbalové-
ho štadióna, prístrešok pre prípad 

nepriaznivého počasia. Na mieste 
sme vytvorili aj kompostovisko, 
z ktorého kompost použijeme na 
zlepšenie pôdy pri ovocných kul-
tivaroch. Každý kto má záujem 
a chuť, je medzi nami vítaní. Spo-
ločne môžeme prežiť príjemné 
chvíle na čerstvom vzduchu a naj-
mä v dobrom kolektíve. (mra)

Slovan Modra počas a po korone
Vedenie futbalového klubu počas korony nespí, naopak pustilo 
sa do viacerých výziev, či už je to výstavba tribúny alebo pro-
jekt SPP. Takisto sa pripravujú rôzne novinky pri družstvách 
mládeže. S blížiacim sa možným uvoľnením opatrení je mod-
ranský klub pripravený spustiť tréningový proces v maximál-
nej možnej miere, ako to len podmienky dovolia.

Zázemie a personál
Čas lockdownu využilo vede-
nie na prípravu noviniek a mo-
dernizácie. Zavádzajú moderný 
informačný systém Paysy, kto-
rý umožňuje byť ešte bližšie 
k hráčom, rodičom a všetkým 
členom, efektívne s nimi komu-
nikovať. tento systém využíva-
jú mnohé profesionálne kluby 
vo všetkých kolektívnych špor-
toch, ako napríklad Slovan Bra-
tislava v hokeji a Fc Nitra vo 
futbale. Klub sa tiež potrebu-
je rozrásť a profesionalizovať 
personálne, preto bolo zriadené 
marketingové a technické od-
delenie kde bolo zhodne pribra-
né do tímu po jednom členovi. 
Keďže sa klub púšťa do moder-
nizácie štadióna, bol to nevy-
hnutný krok, aj správa areálu si 
vyžaduje osobitný prístup.

Mládež
„Ďalšia novinka, ktorú sme už 
síce ohlásili skôr, ale do praxe 

ju uvedieme až teraz, je spolu-
práca s CFT Academy a zave-
denie tréningovej metódy Coer-
ver pre kategórie U7, U9 a U11. 
Zároveň aktuálne najväčšou 
novinkou je rozšírenie pôsob-
nosti pri kategóriách U7 a U9, 
kde chceme vytvoriť program 
zameraný na všeobecnú športo-
vú prípravu. Po vzore Bayernu 
Mníchov nechceme deti v takom 
skorom veku takto úzko profilo-
vať a zároveň teda dať priestor 
športovať aj deťom, ktoré ešte 
možno nie sú rozhodnuté akým 
smerom sa vydať. Tento rozšíre-

ný program by mal zahŕňať at-
letickú prípravu, všetky loptové 
hry a mnoho ďalšieho ale hlav-
ne priestor pre deti zabaviť sa 
zdravým spôsobom a teda inak 
ako doma pri počítači. Veríme, 
že tréningy detí začnú čo naj-

skôr, v akomkoľvek formáte sme 
pripravení fungovať.“, hovorí 
manažér klubu Nórbert Sališ.

Klub pre každého
Aj počas zákazu trénovania na 
ihrisku hľadal klub spôsoby 
ako pracovať s mládežou, kto-
rá je prioritou. obľúbenými sa 
stali pravidelné online trénin-
gy, rôzne rozhovory s profesi-
onálnymi hráčmi, ale aj súťaže 
a kvízy. „Máme ambíciu byť tu 
pre všetky deti z Modry a oko-
lia, sme tu aby sme možno za-
plátali zlyhania štátu v oblasti 

športu, preto si dávame za cieľ 
osloviť čo najväčšie množstvo 
detí a vrátiť ich na športovis-
ká. Taktiež sa pri mládeži chce-
me venovať edukácii a pozi-
tívne motivovať k vzdelávaniu 
a osobnostnému rozvoju. Tiež 
bu dujeme akúsi klubovňu, kto-
rá by mohla byť miestom kde sa 
deti zabavia a stretnú s kama-
rátmi aj mimo tréningu. Taká-
to komunita ma veľmi pozitívny 
vplyv na rozvoj mládeže“, do-
dáva N. Sališ.
Mužstvo dospelých začne prí-
pravu rovnako ako mládež. Ke-
ďže nateraz nie je známe, kedy 
a či vôbec sa dohrá sezóna, pri-
oritne pracuje klub na doplne-
ní kádra perspektívnymi hráč-
mi pre ďalší ročník a cieľom je 
aj postupné zapracovanie 2–3 
mládežníckych hráčov, odcho-
vancov klubu z kategórie U17.
Fc Slovan Modra aktívne ko-
munikuje s fanúšikmi, hráčmi 
a verejnosťou na sociálnych 
sieťach a webe www.fcslo-
vanmodra.sk. Možné je kon-
taktovať telefonicky sekretari-
át klubu – t. č. 0948 589 857 
a Nórbert Sališ dodáva: „Aj to-
uto formou by sme sa radi opý-
tali našich fanúšikov na akýkoľ-
vek podnet, návrh na zlepšenie, 
jednoducho čo všetko môžeme 
pre nich urobiť“. (red, ns)
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Footgolf – zapojte sa do nového športu
1. SFGK Carpathians Slovakia 
odkrýva jamky Footgolfu pre 

Modranov 
Nová kombinovaná hra Foot-
golf, v ktorej sa snúbi sila 
a technika futbalových ko-
pov s pravidlami golfu, už 
pevne zapustila korene na 
Slovensku. Prvým sloven-
ským historickým úspe-
chom bol bronz Jána Ko-
záka ml. za 3. mieste na 2. 
majstrovstvách sveta FIFG World 
cup 2016 v Argentíne v kategórii takmer 
troch stoviek jednotlivcov. K tomu sa po 
troch rokoch pridal opäť slovenský his-
torický bronz za 3. miesto, tento raz v tí-
movej súťaži národných reprezentácií na 
2. majstrovstvách Európy Euro Footgolf 
2019 v Anglicku. Vtedy v dvanástčlennej 
výprave tímu Slovenska si priniesli bron-
zovú medailu štyria hráči klubu 1. SFGK 
carpathians Slovakia.
1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový 
klub carpathians Slovakia je jediným klu-
bovým zástupcom okresu Pezinok, kto-
rého hráči súťažia na medzinárodných 
a celoslovenských turnajoch, ktorými sú 
Slovenská FootGolfová tour FIFG 100 
a Slovenský Footgolfový Pohár FIFG 50. 
tie organizuje Slovenská FootGolfová 
Asociácia (SFGA), ktorá je zároveň čle-
nom FIFG – Federácie internacionálneho 
FootGolfu. tour sa plánuje v tomto ro-
ku hrať na osem turnajov 18-jamkových 
ihrísk a Pohár FIFG 50 na štyri turnaje 
9-jamkových ihrísk dvojkolovo. Súťa-
žiť sa bude v kategóriách absolut – všetci 
muži nad 18 rokov, muži, seniori – muži 
nad 45 rokov, ženy, juniori do 18 rokov 
a amatéri/nováčikovia. Ženy a juniori hra-
jú na niektorých jamkách zo skrátených 
odpalísk, preto nie sú zaradení v kategórii 
absolut. Poradie v jednotlivých kategóri-
ách bude sčítané z obidvoch súťaží, okrem 
toho samostatne víťazi Pohára. Novinkou 
bude súťaž o Pohár prezidenta SFGA, kto-
rý bude vyraďovacou formou dvoch hrá-
čov proti sebe na jamky. Súťaž klubov 
bude prebiehať tak, že z každého turnaja 
sa započítajú výsledky štyroch najlepších 
hráčov klubu a na konci oboch súťaží sa 
vytvoria dvojice klubov podľa poradia. 
V októbri sa uskutoční finále formou vy-
raďovacích zápasov proti sebe.
Naplánované sú dva medzinárodné turnaje 
na Slovensku, a to 4. – 6. júna v Bernolá-
kove Slovak open FIFG 500 a 28. – 29. 
augusta v Skalici Mid Europa Final FIFG 
250. Na prelome septembra a októbra sa 

v maďarskom golfovom spa centre Bük 
uskutočnia 3. majstrovstvá Európy tímov 

Euro Footgolf 2021, ku ktorým bu-
dú doplnkovo pridané súťaže 

seniorov a žien, kam vyšle aj 
klub svojich hráčov. 
Klub 1. SFGK carpathians 
Slovakia založil a je jeho pre-
zidentom Rastislav Blaško, 

ktorý bol aj prítomný pri 
najväčších slovenských úspe-

choch vo svete a Európe. Ako 
hovorca SFGA bol pri prvom sloven-

skom footgolfovom bronze Jána Kozáka 
ml. v Argentíne. Rastislav Blaško hral na 
3. majstrovstvách sveta 2018 v Maroku 
v kategórii seniori – muži nad 45 rokov 
a ako člen výpravy slovenského národné-
ho tímu je držiteľom bronzovej medaily 
za 3. miesto na 2. majstrovstvách Euró-
py tímov Euro Footgolf 2019 v Anglicku. 
okrem toho odohral množstvo turnajov 
v Európe a vo svetovom renkingu FIFG 
World tour bol isté obdobie na 7. mies-
te medzi seniormi. Pre Modranské zves-
ti o spoločných plánoch Rastislav Blaško 
povedal: „Náš klub pred novou sezónou 
prešiel viacerými zmenami. Do tímu pri-
šlo niekoľko nových hráčov z okresu Pez-
inok s bohatou futbalovou kariérou tretej, 
či štvrtej ligy. Posilnili tak tím, v ktorom 
hrajú aj bronzoví medailisti z Euro Foot-
golf 2019 Tomáš Kikuš a Branislav Thron. 
V klube hrá aj footgolfový objav roku 
2020 trinásťročná Tamia Thron, ktorá vy-
hrala Slovenský pohár v kategórii juniori. 
Začali sme partnerskú spoluprácu s Joma, 
v ktorej výstroji budeme hrávať súťaže. 
Klub sa priebežne dohodol s ďalšími part-
nermi na spolupráci v rôznych formách 
Podpory a možno sa pridajú ďalší. Naším 
cieľom je byť domovským prístavom foot-
golfistov malokarpatského regiónu. Otvá-
rame možnosť pre nových hráčov, aby 
v tejto sezóne mohli súťažne hrať Foot-
Golf s naším klubom. Zástupcovia z Mod-
ry sú u nás vítaní.”
Kontaktné údaje: carpathians.slovakia@
gmail.com, tel. 0917 218 579.

Karpatská regionálna 
Footgolfová liga 

V čase reštrikcií a zákazu ko-
nania športových kolektív-
nych kontaktných súťaží 
na amatérskej úrovni, ke-
dy je možné trénovať iba 
individuálne a v prírode 
na otvorenom priestran-
stve s dostatočným odstu-

pom, pripravujeme novú súťaž Karpat-
ská Regionálna FootGolfová Liga. Je to 
regionálna liga organizovaná klubom 1. 
SFGK carpathians Slovakia so súhlasom 
Slovenskej FootGolfovej Asociácie pre 
všetkých neregistrovaných a registrova-
ných hráčov SFGA a klubov. Má štatút 
samostatnej nižšej regionálnej súťaže. 
Hráči sa môžu následne zapojiť s klu-
bom 1. SFGK carpathians Slovakia do 
najvyšších slovenských súťaží Slovenská 
FootGolfová tour a Slovenský Footgol-
fový Pohár. 
Karpatská Regionálna FootGolfová Liga 
v kategórii hráčov do 18 rokov sa bude 
paralelne realizovať aj s pomocou pro-
jektu „FootGolf ako výzva” s podporou 
Malokarpatskej komunitnej nadácie Re-
via. Bude poskytovať finančnú podpo-
ru pri zabezpečení footgolfovej výstroje 
(šiltovky, dresy, krátke golfové nohavi-
ce, štucne, bundy do dažďa) pre 20 mla-
dých hráčov na základe náboru a násled-
ného výberu z Malokarpatského regiónu. 
Mládežnícka časť ligy v spojenej vekovej 
kategórii do 18 rokov bude niesť názov 
Karpatská footgolfová Revia liga a bude 
vyhodnotená samostatne v jednej tabuľ-
ke hráčov do 18 rokov za všetky 4 kolá. 
Miestom konania súťaže bude FootGolfo-
vý areál chorvátsky Grob – Čierna Voda, 
hotel Agatka. Budú štyri kolá v období 
máj – september 2021. termíny sú pred-
bežne stanovené na nedele 16. mája, 27. 
júna, 1. augusta a 5. septembra. Prvý flajt 
na turnaji začne o 10. hodine, registrácia 
na mieste je od 9. hodiny. Prihlasovanie 
prebieha na portáli www.gscore.eu, kde 
pri rozbalení menu turnaje treba nájsť 
konkrétne kolo a prihlásiť sa. Prihlasova-
nie na každé kolo začína v daný týždeň 
od utorka 18.00 hod do piatka 18.00 hod. 
Záujem o turnaj možno odoslať predbež-
ným oznámením na stránke turnaja v sek-
cii Registrácia. Kategórie budú rovnako 
štyri: muži, ženy, deti do 13 rokov, junio-
ri 14 – 18 rokov. Po poslednom kole bu-
dú vyhlásené celkové výsledky za všetky 
štyri kolá a vyhlásení víťazi s umiestne-
ním do 3. miesta. Každý účastník, ktorý 

absolvuje aspoň tri kolá, obdrží šil-
tovku a pamätnú medailu.

Záujemcovia sa môžu regis-
trovať zaslaním žiadosti na 

e-mail: karpatliga@pro-
tonmail.com, tel. 0917 
218 579, pričom obdržia 
ďalšie propozície. Viac 

tu: www.sfga.sk.
 (carpsk)
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Komu rozdelí Revia 25 000 eur?
Revia – Malokarpatská komunitná na-
dácia má svoje miesto v regióne už 25 
rokov. Je to druhá najstaršia komunit-
ná nadácia krajín V4. Svoju štvrťsto-

ročnicu oslavuje štedrým obdarovaním – v rámci Grantového 
programu podporila 16 dobrovoľníckych, neziskových pro-
jektov, na ktoré poskytla 25 000 eur pre obyvateľov malokar-
patského regiónu. Čo všetko získalo podporu?

Životné prostredie
Popri poľnej ceste od Šenkvíc po 
les Šenkvický háj budú pod ga-
ranciou oZ Zelená hliadka Pezi-
nok vysadené stromy pôvodných 
druhov ako napr. lipa, topoľ, vŕ-
ba, dub, borovica, orech, čerešňa, 
hruška, jabloň, jarabina, moruša. 
Stromoradie podporí biodiverzi-
tu a adaptáciu na zmenu miestnej 
klímy. Vo Vištuku oZ cesta náde-
je a občania, ktorým záleží na ži-
votnom prostredí a ktorí by radi 
skultivovali vjazd do obce zveľa-
dia zeleň, ktorej čoraz viac ubúda, 
záchranou súčasnej chátrajúcej 
aleje. Prostredníctvom pestovania 
vlastných úžitkových plodín, by-
liniek a senzomotorického chod-
níka budú deti v Materskej škole 
v obci Píla viesť k upevňovaniu 
zdravia a k zdravému životnému 
štýlu.

Zdravie a prevencia
oZ Človek 2.0 z Pezinka v projek-
te „Športový deň – deň zdravia“ 
plánujú podnietiť záujem o zák-
ladné princípy v oblasti zdravia, 
pohybu, výživy a prevencie náv-
števníkov podujatia. Nezisková 
organizácia claudianum z Mod-

ry, ktorá poskytuje sociálne služby 
ľuďom s mentálnym a kombino-
vaným postihnutím bude odbú-
ravať dopady sociálnej izolácie 
prepájaním sveta zdravých a ľu-
dí s postihnutím prostredníctvom 
muzikoterapie.

Šport a voľný čas
V obci Jablonec plánujú zvýšiť 
úroveň športovej aktivity čo naj-
väčšieho počtu občanov osadením 
outdoorových strojov na cvičenie 
na Náučno-poznávacom chod-
níku popri potoku Gidra. Klub 
orientačného behu Sokol Pezinok 
vybuduje areál pevných kontrol, 
nový priestor na celoročné špor-
tovanie, organizovanie verejných 
tréningov pre orientačných bež-
cov i obyvateľov zaujímajúcich 
sa o túto pohybovú aktivitu. Čle-
novia 1. Slovenského futbalgolfo-
vého a footgolfového klubu car-
pathians Slovakia z Pezinka by 
radi podnietili mládež, aby sa v ča-
se pandemickej krízy a obmedze-
ní venovala pohybu a našla záľubu 
vo FootGolfe – v novom netradič-
nom športe kombinácie futbalo-
vých kopov s pravidlami golfu. 
Na kopci, ktorý miestni obyva-

telia poznajú pod názvom sme-
tisko, chce obec Vinosady vybu-
dovať odpočívadlo pre cyklistov 
a osadiť prístrešok s vyhliadkou 
na okolie. Ide o vinohradnícku ná-
rodnú cyklotrasu spájajúcu hlavné 
mesto s malokarpatskou oblasťou. 
oZ cyklokoalícia Pezinok spo-
ločne s dobrovoľníkmi plánuje 
vyznačiť, revitalizovať cyklotra-
sy, osadiť smerovníky, veľko-
plošnú mapu a inú infraštruktúru 
týkajúcu sa horskej cyklistiky, jej 
okruhov a trailov v oblasti Pez-
inskej Baby. občianska iniciatíva 
Grinava projektom pod názvom 
„Pri jednom stole“ sa realizáciou 
rôznych spoločných aktivít pokú-
si prelomiť bariéru, ktorá rokmi 
vznikala medzi lokálnymi Róma-
mi a miestnymi obyvateľmi a tak 
začať novú éru spolupráce v tejto 
časti mesta.

Rekonštrukcia objektov
Náš dlhoročný partner – oZ Zdru-
ženie záchrany cirkevných pamia-
tok v Modre dostal príspevok na 
poslednú etapu dokončenia ume-
leckoremeselnej obnovy lavíc 
a ich prevoz na pôvodné miesto do 
Kostola sv. Jána Krstiteľa v Mod-
re. Aj keď Nadácia Revia pomohla 
k rekonštrukcii barokovej kaplnky 
sv. Rozálie (1730) už pred asi 20 
rokmi, zub času sa opäť podpísal, 
a je potrebná ďalšia obnova častí 
i úprava jej okolia. Príspevok sme 
poskytli oZ Dedičstvo z Pezinka, 
ktoré sa podieľa na prehlbovaní 
vzťahu ľudí ku kultúrnemu dedič-

stvu, kresťanským tradíciám a vy-
tvára priaznivé podmienky pre 
ochranu nášho lokálneho bohat-
stva. Kláštor kapucínov – Najsvä-
tejšej trojice v Pezinku sa podujal 
skultúrniť časť svojich zanedba-
ných, chátrajúcich priestorov pre 
vzájomné stretávanie sa a obo-
hatenie rozličných záujmových 
skupín v projekte pod názvom 
„otvorme sa okoliu – premieňaj-
me seba“. občianske združenie 
castrum Sancti Georgii bolo zalo-
žené občanmi Svätého Jura s cie-
ľom zachrániť národnú kultúrnu 
pamiatku gotický hrad Biely Ka-
meň zo 14. storočia pred zánikom. 
Plánujú postupne staticky zabez-
pečiť a zakonzervovať múry a ná-
sledne hrad sprístupniť verejnosti.

Oblasť publikátor
oZ Pezinské rozprávkové divadlo 
plánuje vydať knižnú publikáciu, 
ktorá mapuje históriu hudby v Pe-
zinku od roku 2001 do 2020 pod 
názvom „Pezinok – Musictown“. 
tá bude nadväzovať na predo-
šlé knihy Pezinok – Bigbeattown 
(hudobné aktivity od 50-tych ro-
kov až do 2000) a Koncerty mla-
dosti '76 – '77 – Československý 
Woodstock. 
Veríme, že uvedené projekty 
skvalitnia náš život, prostredie 
a urobia náš malokarpatský región 
opäť výnimočným. Stopy, ktoré 
Nadácia Revia každoročne zane-
cháva v partnerstve s mnohými 
subjektami prostredníctvom pod-
porených projektov sa zas rozšíria 
alebo prehĺbia.

Revia – Malokarpatská 
komunitná nadácia

Čarovné Malé Karpaty – fotosúťaž 
Malokarpatského múzea Pezinok
Malé Karpaty v sebe ukrývajú nádhernú prírodu. Skúste za-
chytiť čarovné momenty pri východe, či západe slnka, na vr-
choloch pohoria, pri zurčaní potoka, pri prebúdzaní stromov 
a kvetov, počas lesa zahaleného do hmly a pri ďalších čarov-
ných momentoch, ktoré Malé Karpaty ponúkajú. 

Podeľte sa s vašimi zábermi 
s ostatnými, pošlite svoje fo-
tografie do Malokarpatského 
múzea v Pezinku a zapojte sa 
do fotografickej súťaže, kto-
rá trvá do 12. júna 2021. Fo-

tografie musia byť zhotovené 
v pohorí Malé Karpaty. Svoje 
výtvory posielate elektronicky 
vo formáte jpg na e-mailovú 
adresu natalia.bednarovska@
muzeumpezinok.sk. Všetky fo-

tografie sú postupne pridávané 
na facebookovu stránku múzea 
– Malokarpatské múzeum. Fo-
tografie bude hodnotiť odborná 
porota, ktorá rozhodne o 3 naj-
lepších fotografiách.
 
Ceny pre výhercov
1. miesto: fotografia z výstavy 
Malé Karpaty fotoobjektívom 
Stana Jendeka a Jana Šípa (v 
tlačenej podobe) + kniha Ma-

lé Karpaty – malé milé hory + 
vstup do múzea pre dvoch
2. miesto: kniha Malé Karpa-
ty – malé milé hory + vstup do 
múzea pre dvoch + fľaša mú-
zejného vína 
3. miesto: kniha Malé Karpa-
ty – malé milé hory + vstup do 
múzea pre dve osoby + suvenír 
Vyhodnotenie súťaže sa usku-
toční 21. júna 2021 na face-
bookovej a webovej strán-
ke múzea. Podmienky súťaže 
a súhlas so spracovaním osob-
ných údajov sú k dispozícii na 
webe www.muzeumpezinok.
sk. (red)
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Čím žije modranské Lýceum?
Milí priaznivci historického Lýcea v Modre. I keď sa zdá, že lýceum spí, opak 
je pravdou. Radi vás poinformujeme o novinkách za uplynulé tri mesiace aj 
o pripravovaných akciách v najbližšie dni. Veríme, že čoskoro nastanú lepšie 
časy a my sa budeme môcť s vami stretať aj osobne ako v nedávnej dobe.

Coworking
Zdieľaný pracovný priestor, ktorý sme tu 
vytvorili, prilákal už veľa skvelých ľudí 
so zaujímavými profesiami, ktorí sa ocitli 
v homeoffice, ale domácnosť im nedáva 
vhodné podmienky na ich prácu. V Lýceu 
sme vytvorili bezpečné prostredie, ktoré 
pravidelne dezinfikujeme a všetci sa pra-
videlne testujeme. Momentálne máme eš-
te dve coworkingové miesta k dispozícii, 
bližšie informácie získate telefonicky na 
0917 382 522 u Diany Jandorfovej alebo 
na adrese lyceum@presahy.sk.

Rekonštrukcia 
Vďaka štedrosti darcov a sym-
patizantov sa nám podarilo za-
viesť ústredné kúrenie a vďa-
ka lockdownu zasa nájsť si čas 
na vypratanie priestorov a na 
množstvo drobných opráv v ľa-
vom krídle budovy. Pribudla 
nová coworkingová miestnosť 
v zrekonštruovanej pracovni 
Karola Štúra či audiovizuál-
ne štúdio vybavené technikou 
a profesionálmi na nahrávanie 
videí a podcastov. 

Komunitná záhrada 
Naši partneri z Permavia, o.z. pre širo-
kú verejnosť pripravili komunitnú zá-
hradu, v ktorej si môžete za symbolic-
kú cenu prenajať záhon a dopestovať 
si vlastné plodiny. 
Viac informácií na adrese permavia-
modra@gmail.com alebo t.č. 0904 
021 143 (Ivan Kolárik, predseda).

Obrázky z Lýcea
Výtvarný ateliér v Lýceu nemôžete vy, 
obyvatelia, využívať už takmer 6 me-
siacov a tak naši umelci „tvorivci“ pre 
vás pripravili prekvapenie. Každý me-
siac vydáme limitovanú edíciu printov, 
grafík alebo inými technikami uprave-
ných pohľadov na Modru a jej skvosty. 
Veríme, že v máji už bude možné, aby 
ste si z nich prišli vybrať osobne. Stačí 
sa informovať telefonicky 0917 382 52. 

Program v Lýceu 
V čase lockdownu sa snažíme sprostred-
kovať program v Lýceu cez sociálne sie-
te. V marci to boli Moodre reči so psy-
chológom Gabrielom Hrustičom na tému 
Médiá a duševné zdravie, v apríli debata 
so Zuzkou Wienk – dlhoročnou občian-
skou aktivistkou, spoluzakladateľkou 
Aliancie Fair-play, ocenení Biela vrana 
a združenia Bystriny o občianskom ak-
tivizme a ostrovoch pozitívnej deviácie, 
ktorých poslaním je meniť našu krajinu 
a život v nej k lepšiemu. Všetky tieto dis-
kusie si môžete pozrieť na Facebooko-
vej stránke Lýcea https://www.facebook.
com/lyceummodra alebo na youtube ka-
nály Lýcea.
tak, priatelia, dovidenia v lepších ča-
soch. Dana FREYOVÁ,

OZ Presahy, 
za ľudí z Lýcea

Májové Kráľovské 
hodovanie bude až o rok
Každoročne Kráľová, ako his-
torická časť Modry, usporadú-
va Kráľovské hodovanie, v mi-
nulosti zvané aj šalátové hody. 
Pre pretrvávajúcu pandémiu 
sa v tomto roku, rovnako, ako 
v roku minulom, akcia neusku-
toční. Mesto Modra a Kultúrne 
centrum Modra ako hlavní or-
ganizátori veria, že v ďalšom 
roku sa k májovej tradícii vrá-

time a spoločne si kraľovanské 
jarné hody užijeme. Ak to situ-
ácia a opatrenia dovolia, oby-
vatelia Kráľovej sa určite mô-
žu tešiť na zaujímavý kultúrny 
program, ktorý pripravuje Kc 
Modra počas Kultúrneho leta 
aj v Kráľovej. (red)
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(Dokončenie zo strany 1)

Naše jarné zvyky
Kultúrne centrum Modra v spolupráci s členmi OZ ĽUSK priblíži-
lo v on-line vysielaní pásmo jarných zvykov a tradícií, ktoré pripra-
vili v spolupráci s OZ ĽUSK pri príležitosti veľkonočných sviatkov.

Zvyky aj povery
Veľká noc bola ako jarný ob-
rus povyšívaná ľudovými zvyk-
mi, poverami a folklórom. Veľa 
bolo znamení na nebi aj na ze-
mi, ktoré ohlasovali príchod jari 
a tak je to dodnes... A nezabud-
nime: „na Zelený štvrtok stromy 
saď, úrodu veľkú budeš mať” 
a „na Veľký piatok nesmieš ko-
pať v zemi, motyky, rýle vezmi 
po Vzkriesení”. „Ľuskáči“ nám 
spoločne ukázali a rozpoveda-
li, čo všetko patrilo k zvykom 
a viacerí sa dozaista dozvedeli 
mnoho zaujímavostí. Symbolika 
jari a Veľkej noci sa krúti okolo 
vajca, jeho zdobenia, okolo hoj-
nosti jedla aj oblievačky a šibač-

ky. Ukázali sme si ako chlapci, 
ale verte, že i dievčatá, zvykli 
vyrábať malé píšťalky, ako sa 
robia tradičné sviatočné cestovi-
ny do slepačej polievky – frka-
cule i ako sa pletú vŕbové kor-
báče. Zažiť čaro Veľkej noci a k 
tomu poriadnu oblievačku a ši-
bačku by mal každý, kto ich ešte 
nezažil. Ako deti sme čakali na 
chlapcov a viazali im stužky na 
korbáče, odovzdávali výslužku 
čokoládovú, kraslicovú, aj ich 
dobre nachovali dobrotami. 

Výdufky 
ozdobené šáším

touto zaujímavou technikou sa 
zdobili v Kráľovej iba výdufky 

– vyfúknuté vajíčka. Šášie je du-
žina močiarnej trávy sitina, ktorá 
ešte stále rastie pod kraľovanským 
rybníkom. Výdufku si šikovná že-
na múkovou hmotou olepila po 
dlhšom obvode vajíčka pásikmi 
zvyškov handričiek alebo s vy-
strihnutými oválmi. Potom sa pri-
lepená handrička postupne ovíjala 
šáším. Nazbierané šášie nechtom 
pracne vylúpnete v dĺžke aspoň 30 
– 50 cm. Hmota pripomína špagát, 
ale je jemnejšia a farba je maslo-
vá. technika to nie je zložitá, vy-
žaduje si však kreativitu. Dokážu 
sa ňou vytvoriť veľmi zaujíma-
vé kraslice. tento druh zdobenia 
kraslíc sa rozšíril koncom 19. sto-
ročia z miest a kláštorov.

Šibi, ryby...
Veľkonočný pondelok patril ši-
bačom. Vyšibať dievčatá museli 
postíhať malí chlapci, mládenci 
i ženáči vždy doobeda. Najmen-
ší chlapci s korbáčom a košíčkom 
chodili s otcom vyšibať najmä krs-

tnú mamu a babku. Výslužkou im 
boli čokoládové vajíčka, iné slad-
kosti, koláče aj nejaký ten peniaz. 
Starší chlapci chodili po dvoch–
troch a za vinše, ktoré sa učili aj 
v škole boli obdarovaní. Veľkí 
mládenci chodili od skorého rána 
s korbáčom dlhým asi 1,5 metra 
v skupinkách, niektorí aj s harmo-
nikou. Zastavili sa v každom do-
me, v ktorom mali dievku. Diev-
ka im na korbáč uviazala farebnú 
vyžehlenú stužku, čím širšia, tým 
krajšia. Ponúkla ich pálenkou 
a gazdiná im do košíka dala ma-
ľované vajíčka. Mládenci sa poná-
hľali do ďalšieho domu, ich mlá-
deneckou pýchou bolo čo najviac 
stúh uviazaných na korbáči.

(jk, zdroj: Edita Walterová –
Mestečko pod Kuglom I a II, 

Zuzana Knapeková – 
Ľudový odev, tradície 

a zvyky v Modre-Kráľovej, 
Emília Horváthová – Rok 

vo zvykoch nášho ľudu, 
Elena Lennerová)
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Literárna špacírka sa presúva na jeseň 
Obľúbenú Noc literatúry pripravuje České centrum v spo-
lupráci so združením zahraničných kultúrnych inštitútov 
siete Eunic (European Union National Institutes for Cultu-
re), kultúrnymi oddeleniami veľvyslanectiev a Zastúpením 
Európskej komisie na Slovensku.

Priaznivci kvalitnej súčasnej 
európskej literatúry o obľúbe-
nú večernú špacírku po Mod-
re neprídu. Podujatie, ktoré sa 
tradične zvykne konať v máji, 
presúvajú organizátori v tomto 
roku na september. Počas Noci 
literatúry sa v jeden večer číta-
jú úryvky z literárnych diel na-
raz v sedemnástich slovenských 
mestách. Zároveň sa poduja-

tie koná aj v iných európskych 
mestách ako Praha, Viedeň, Bu-
dapešť či Lisabon. Prijmite naše 
pozvanie a rezervujte si vo svo-
jich kalendároch 22. september. 
Pevne veríme, že sa opäť stret-
neme v Modre na netradičných 
miestach v spoločnosti kvalit-
nej literatúry. Už teraz sa na vás 
tešíme. Ján SKLENÁR,

za KC Modra

Kino Mier plné noviniek
Dňa 8. apríla 2021 prešlo už 111 dní od času, kedy sa vypli pro-
jektory v kinách na Slovensku a kiná na dlhší čas „zaspali”. 
V našom modranskom kine však nespíme. Okrem toho, že pre-
vádzkujeme virtuálnu kinosálu #kinaspolu, kde si denne môžete 
pozrieť dva dobré filmy, pracujeme na novinkách, ktoré budú 
po otvorení pripravené pre vás, našich verných divákov. V rám-
ci žiadosti o dotáciu na projekt Rozšírenie marketingových ná-
strojov a viditeľnosti kina Mier Modra, ktorú podalo KC Mod-
ra na Audiovizuálny fond, sme boli úspešní a získali sme 7000 €. 

Prvou novinkou, ktorú si náv-
števník všimne ihneď pri prí-

chode do ki-
na, sú 4 LED 
displeje s vy-
sokým 4K Ul-
tra HD rozlíše-
ním. tie vám, 
divákom sprí-
jemnia čaka-

nie na film a zároveň sa z nich 
dozviete novinky, ktoré svet 
filmu čakajú, na čo sa môže-
te v programe kina tešiť. tieto 
informácie budú prezentované 

formou trailerov k filmom, ban-
nerom a podobne. Ďalej si urči-
te všimnete novinku na našom 
personále, pre ktorý sme za-
bezpečili jednotné oblečenie vo 
forme čiernych mikín, bielych 
tričiek a čiernych rúšok.
Radi by ste niekoho obdarovali 
vstupenkou do kina? Medzi no-
vinkami máme pre vás riešenie. 
Po znovuotvorení kina si bude-
te môcť zakúpiť darčekovú kar-
tu v hodnote 30 €, 50 € alebo 70 
€ a darovať ju blízkemu k naro-
deninám, Vianociam, či pri inej 
príležitosti. Zároveň darčekovú 
kartu môžu zamestnávatelia za-
kúpiť pre svojich zamestnancov 
zo sociálneho fondu ako príspe-
vok na kultúru.
Ďalšou vizuálnou zmenou bu-
de jednotná prezentácia papie-
rových plagátov v hliníkových 

rámoch a pribudnú aj dve ex-
teriérové vitríny pri bočnom 
vchode.
ostáva nám už len veriť, že sa 
s vami čoskoro budeme zno-
vu stretávať v kine na filmo-
vých predstaveniach a že vám 
už možnosť pozrieť si film na 
veľkom plátne chýba. Pozerať 
sa bude na čo. Distribútori majú 
svoje zásobníky preplnené dob-
rými filmami. A nám už chýbate 
vy, naši diváci.
V rámci žiadosti o dotáciu na 
projekt „Rozšírenie marketin-
gových nástrojov a viditeľnosti 
kina Mier Modra“, ktorú poda-
lo Kultúrne centrum Modra na 
Audiovizuálny fond, sme boli 
úspešní žiadatelia a získali sme 
podporu 7000 €.

Roman ZATLUKAL, 
dramaturgFo
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Mestská knižnica od mája rozšíri 
otváracie hodiny aj služby
Od januára 2021 boli všetky služby Mestskej knižnice v Modre 
poskytované len v obmedzenej forme. Snažili sme sa pre čitate-
ľov, v zmysle opatrení, zabezpečiť otváracie hodiny dvakrát do 
týždňa, aby bolo možné knihy vrátiť a vypožičať si nové. Ostat-
né služby sme museli pozastaviť. Od mája sa to mení.

Rozšírenie otváracích 
hodín a služieb

od 4. mája bude knižnica 
otvorená štyri dni v týždni, od 
utorka do piatka. okrem výpo-
žičiek, opäť poskytneme mož-
nosť využiť kopírovacie služ-
by, tlač z USB kľúča, prácu na 
počítači a internete. Návštev-
níci budú môcť znovu využiť 
priestor na čítanie a štúdium. 
Vstup do knižnice bude samo-
zrejme podmienený platnými 
aktuálnymi opatreniami.

Májové podujatia
V máji pripravujeme pre zá-
ujemcov o literatúru besedu 
s básnikom, prozaikom, vý-
tvarníkom a kazateľom Danie-
lom Pastirčákom. Svoje verše, 
prózu a eseje začal publikovať 
na prelome 80. a 90. rokov. Ve-
nuje sa tvorbe pre dospelých 
a deti. V besede sa zameriame 
na diskusiu o jeho poslednej 
knihe Zaskočený večnosťou. 

Podujatie moderuje Ján Skle-
nár. Ak nám to opatrenia do-
volia, diskusia s autorom bu-
de prebiehať s divákmi. Pre 
deti – školákov pripravujeme 
divadelné predstavenie v po-
daní bábkoherca Martina Kol-
lára s názvom Mačka pána spi-
sovateľa. Ide o veselé a hravé 
predstavenie o tom, aká býva 
s mačkami psina.

Burza kníh
Pre milovníkov antikvariát-
nej literatúry pripravujeme od 
mája, vždy každú stredu, bur-
zu kníh. Zaradili sme do nej 
zaujímavé knihy vyradené 
z knižničného fondu. Antikva-
riát knižnice bude k dispozícií 
v čase otváracích hodín na pr-
vom poschodí kultúrneho do-
mu.
Všetky potrebné informácie 
o knižnici, jej službách a pod-
ujatiach nájdete na stránke 
www.kcmodra.sk alebo na fa-

cebook.com/kcmodra
tešíme sa na vašu návštevu.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre
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