
K novému roku
Milí priatelia. Vchádzať do 
ďalšieho roku života je podob-
né zážitku, keď človek stojí 
pred zatvorenými dvermi, kto-
rými má vojsť do novej situá-
cie. Ak aj vieme, kto alebo čo 
nás za nimi čaká, predsa nikdy 
presne nevieme, ako sa ve-
ci za dverami vyvinú ale-
bo ako dopadnú. Cítime 
radosť aj strach zároveň. 
Preto je dobré sa pred tým 
ešte na malý moment za-
staviť... možno si usporia-
dať myšlienky, život, alebo 
aspoň narýchlo upraviť to, 
ako vyzeráme. Tak nejako 
podobne je to s každým no-
vým rokom našich životov, 
s každým novým dňom. 
Vždy znovu vstupujeme do 
ďalších nových možnos-
tí, situácií, vzťahov. Ale-
bo pokračujeme v tom, čo 
už poznáme, ale zase zno-
vu a snáď lepšie a múdrej-
šie. Zdalo by sa, že väčši-
na z nás už vie, ako na to. 
Lenže posledné roky nám 
veľmi dôrazne pripomenu-
li, aké sú aj naše skúsenosti 
a múdrosti krehké a slabé. 
Aké je dôležité, nielen uží-
vať a prežívať, ale vedome 
žiť. Nielen plánovať, ale 
uvedomovať si nestálosť 
nášho bytia na tomto svete. 
Lebo naše plány sa môžu 
v okamihu zmeniť a situá-
cia, do ktorej dnes vstupu-
jeme, môže mať zajtra cel-
kom iný výsledok, ako sme 
si predstavovali.
Preto je dobré, ak máme 
v živote niečo, niekoho, kto 
alebo čo nám pomáha zvládnuť 
očakávané aj nečakané situá-
cie nášho života. Niečo a nie-
kto, kto nám poskytne pomoc, 
oporu a navigáciu, ako zvlád-
nuť nielen tie dobré a príjem-
né, ale predovšetkým tie zá-
ťažové chvíle. Pre mňa je pre 
takéto chvíle dobrým sprievod-

com biblické slovo, ktoré nesie 
v sebe schopnosť sprostredko-
vať realitu Božej prítomnos-
ti vo všetkom, čo robím. Pre 
rok 2022 existuje dokonca celé 
„heslo“, ktoré nás môže spre-
vádzať pri všetkom, kým sme 

a kým sa stávame, a vo všet-
kom, čím žijeme. Je to krátky 
citát z príbehu evanjelia podľa 
Jána, kde cez pomerne jedno-
duchý príklad Ježiš vysvetľuje 
svojim žiakom, ako môžu vní-
mať Jeho úlohu v tomto svete 
a vo svojich životoch. Hovorí 
o podpore, o prístupe k zdro-

jom, o možnostiach (ak má-
te možnosť a čas, určite sa na 
to pozrite – alebo sa zastavte 
na fare; celý text je napísaný 
v evanjeliu podľa Jána, šies-
ta kapitola). Vybraná veta pre 
ďalší rok znie: „a toho, kto pri-

chádza ku mne, neodoženiem.“ 
Keď začíname ďalší spoloč-
ný rok, je dobre vedieť, že ním 
nemusíme kráčať sami. Že celá 
realita nie je iba to, čo si pre-
čítame v správach, alebo si zis-
tíme inou cestou. Ale že súčas-
ťou našich životov je aj Božia 
prítomnosť. Teda, ak riskneme 

tomu veriť. A v takom prípade 
je tu Niekto, kto nás neprehlia-
da; Niekto, komu na tebe zále-
ží. Niekto, kto nás nikdy neod-
mietne. A aj keď možno Jeho 
pomoc nebude vždy napĺňať 
naše predstavy – predsa to ne-

znamená, že nedostaneme 
to, čo potrebujeme. To vie 
každý dobrý rodič a každé 
múdre dieťa.
Stáva sa, že sa ma ľudia pý-
tajú, kde je Boh, keď sa vo 
svete, alebo priamo nám, 
dejú strašné veci. Keď sa 
ľudia nesprávajú ako ľudia. 
Keď je vo svete tak veľa 
problémov, konfliktov, pri-
veľa sebectva a klamstva. 
Keď prichádzame o ľudí, 
o príležitosti. Keď žije-
me vo svete, v ktorom na-
priek tomu, že sa snažíme 
žiť dobre nedostávame ani 
patričnú podporu, ani oce-
nenie. Keď už nevieme, na 
ktoré dvere zaklopať, aby 
sme sa dostali k tomu, čo 
potrebujeme. Dalo by sa 
odpovedať rôzne... A ho-
ci si uvedomujem, že to 
môže znieť ako klišé, ale 
najlepšie a najzrozumiteľ-
nejšie sa dá odpovedať iba 
cez príklad. Boh je totiž ob-
vykle za „dverami“. Sú to 
„dvere“, ktoré vedú ako ke-
by k hlbším veciam nášho 
života a otvárajú sa z našej 
strany. Cez ne jediné sa ale 
môžeme dostať k zdroju to-
ho, čo je v živote skutočne 
podstatné. O týchto dve-
rách rozpráva Ježiš, keď 
hovorí, že nikto, kto chce 

vojsť nebude odmietnutý. To je 
tá dobrá správa pre budúci rok. 
Ak skúsiš tieto dvere, dostaneš 
sa k ničomu, čo na povrchu ni-
kdy nenájdeš. Neznamená, že 
to bude jednoduché, ani že sa 
všetci ľudia zázračne zmeníme 
na iných. 

(Pokračovanie na str. 2.)
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Prvá etapa stavebných úprav v aleji
V Lipovej aleji na Dolnej ulici 
prebiehajú od 1. decembra 2021 
rozsiahlejšie stavebné práce. 

Tie na základe výsledku verej-
ného obstarávania v sume 141 
395 € realizuje firma Duvystav 

z Pezinka. 
Práce prebiehajú na 
priestranstve pred vstu-
pom do cintorína a v 
okolí súsošia golgoty, 
upravuje sa prístupový 
chodník od budovy so 
sociálnymi zariadenia-
mi a obnovujú sa od-
stavné plochy pre au-
tomobily popri štátnej 
ceste. Bolo zrealizova-
né ošetrenie koreňov 
dotknutých stromov 
technológiou air spa-
de. V rámci stavebných 
prác bude rozšírené aj 
verejné osvetlenie v li-
povej aleji.

Počas realizácie úprav je celý 
rekonštruovaný priestor uzav-
retý vrátane hlavného vstupu 
do cintorína. Mesto Modra pro-

sí obyvateľov, aby na vstup do 
cintorína využívali bránu zo 
Šúrskej ulice. Vzhľadom na po-

merne priaznivé počasie pre-
biehajú zatiaľ práce kontinuál-
ne a predpoklad ich ukončenia 
je v mesiaci marec. (red)

(Dokončenie zo str. 1.)
Ale za týmito dverami je niečo, 
z čoho načerpáme odvahu a ná-
dej. Múdrosť a rozvahu. Pokoj 
a silu. Lebo tým zdrojom je Lás-
ka. Je tam ten, ktorý ťa miluje 
napriek všetkému. Viem, že sa 
často bojíme tomu uveriť.... ale 
ten risk stojí za to.
Preto sa modlím, aby sa ľu-
ďom v Modre darilo. Aby každá 
a každý, kto v Modre žije, mal 
otvorený prístup ku kvalitné-

mu zdroju pre svoju vieru. Lebo 
sme takí ľudia, ako je naša viera. 
A aby Modra bola aj v ďalšom 
roku známa nielen produktmi 
a tým, čo sa darí, alebo nedarí; 
ale aby bola známa ľuďmi, kto-
rí aj napriek rozdielom vedia žiť 
vo vzájomnom rešpekte a úcte. 
Božia moc bude medzi nami pô-
sobiť.
Prajem Vám, nech dobre – s od-
vahou a múdrosťou – prejdete 
ďalším rokom. A nech sa spolu 

učíme a zvládneme s pomocou 
Božej Lásky vytvárať taký ži-
vot, ktorý má príchuť Božieho 
sveta. Nech nás sprevádza Božia 
milosť.
Želanie pre Modranov: Všet-
kým, ktorí sú v Modre narodení, 
ale aj všetkým, ktorí tu našli do-
mov prajem:
Boh nech kráča pred tebou, 
aby ťa viedol cestou k vnútor-
nej slobode. Boh nech kráča za 
tebou, aby ti držal chrbát a ty si 

mohla/mohol rovno kráčať.
Nech kráča vedľa teba ako dob-
rá priateľka alebo priateľ, ktorý 
stojí na tvojej strane.
Nech je všade vôkol teba, ako 
hrejivá deka vo chvíľach,
keď je v živote priveľa chladu 
a bezcitnosti. Nech je Boh v te-
be a otvára dvere tvojho srdca, 
aby si mohla/mohol milovať se-
ba aj ostatných a spoločne tvoriť 
život. Eva OSLÍKOVÁ,

evanjelická farárka

Nezabúdajme na poplatok za rozvoj 
Plánujete stavať či prestavovať nehnuteľnosť v Modre? Po vyda-
ní stavebného povolenia nezabudnite na povinnosti, ktoré s tým 
súvisia. Jednou z nich je platba poplatku za rozvoj. Ten platíme 
od 1. 1. 2018, kedy nadobudlo platnosť VZN o poplatku za roz-
voj. Druhou povinnosťou je urobiť zmenu v dani z nehnuteľnosti.

Na čo nemožno 
zabudnúť

Mesto Modra vám doručí roz-
hodnutie o miestnom poplatku 
za rozvoj, vyrubené na základe 
stavebného povolenia. Po nado-
budnutí právoplatnosti staveb-
ného povolenia je potrebné po-
dať si čiastkové priznanie k dani 
z nehnuteľnosti a zabezpečiť tak 

zmenu pozemku na stavebný. 
Všetko vybavíte v Kancelárii 
prvého kontaktu na Štúrovej 59 
v Modre.

Koľko zaplatíme
Výška sadzby poplatku za roz-
voj sa vyrubuje za každý, aj za-
čatý m2 podlahovej plochy nad-
zemnej časti stavby. Za stavby 

zaplatíme jednorazovo sumu 
v rozmedzí od 10 do 35€, v zá-
vislosti od typu stavby (bývanie, 
pôdohospodárstvo, sklady, ad-
ministratíva a iné) a lokalizácie 
miestnej časti, v ktorej sa nachá-
dza (Modra, Kráľová, Harmó-
nia, Piesok). 

Na čo je použitý 
výnos z poplatku

Výška výnosu sa zverejňuje 
v záverečnom účte Modry. Tento 
výnos je príjmom mesta a býva 
použitý na úhradu kapitálových 
či verejnoprospešných aktivít. 

V roku 2018 bol použitý vybra-
ný poplatok 33 429,44 € v plnej 
výške na rekonštrukciu a vybu-
dovanie chodníka na Štefániko-
vej ulici. V roku 2019 bol výnos 
z poplatku 40 975,56 €. Celá su-
ma bola použitá na revitalizáciu 
a rekonštrukciu Moyzesovej uli-
ce. V roku 2020 vybralo mesto 
101 077,25 € na poplatku za roz-
voj. Z nich 34 837,72 € bolo po-
užitých na umelecko-remeselnú 
obnovu fasády Mestskej veže 
a sumou 66 239,53 € bola hra-
dená časť výdavkov pri rekon-
štrukcii Komenského ulice. 
Výnos poplatku za rozvoj za rok 
2021 bude zverejnený v záve-
rečnom účte mesta. (red)
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Ctíme si históriu Modry 
Modra je mestom, ktorého históriu písali mnohé prirodzené 
autority a vzdelané osobnosti. Niektorí sa pričinili o rozvoj le-
toviska Harmónia, iní o dostupnosť vzdelávania na Kráľovej, 
ďalší preslávili Modru cez svoje politické či duchovné aktivity. 

Mesto Modra v spolupráci 
s eCAV v Modre a SNM–Mú-
zeom Ľudovíta Štúra si každo-
ročne pripomína osobnosti Sa-
muela Zocha, Karola a Ľudovíta 
Štúrovcov. Koncom minulého 
roka uplynulo 100 rokov od úmr-
tia ďalšej osobnosti – ivana Bra-
nislava Zocha (1843 – 1921). 
V Modre prežil posledných 13 
rokov svojho života, aktívne sa 
podieľal na stavbe budovy siro-
tinca, organizovaní športových 
hier i spoločenských podujatí. 
Svoj aktívny život prežil v re-
vúcej, Krupine, Osijeku, Saraje-
ve i Petrinje. Venoval sa fyzike, 
matematike, chémii, meteoroló-
gii i ďalším vedným disciplínam 
a tak mu právom patrí označenie 
„polyhistor“. Viedol študentov 
k aktívnemu športu, pričom na-
písal a bohato ilustroval „Krát-
ky návod k vyučovaniu telocviku 
hlavne pre národnie školy.“ Pre 

svoje objavy a tiež publikačnú 
činnosť patrí medzi najvýznam-
nejších slovenských vedcov 2. 
polovice 19. storočia. 
ivan Branislav bol strýkom Sa-
muela Zocha (1882 – 1928). Ten 
pôsobil v Modre ako farár, or-
ganizoval zbierky potravín i šat-
stva, staral sa o siroty. Stal sa 
prvým bratislavským županom, 
aktívne stál pri vzniku Martinskej 
deklarácie. Jeho osobnosť nám 
v Modre pripomína ulica nesúca 
jeho meno, busta pri evanjelickej 
fare i „Zochova chata“, hoci toto 
pomenovanie sa vo všeobecnosti 
rozšírilo na prostredie takmer ce-
lého Piesku.
V januári si pripomíname aj vý-
ročie úmrtí bratov Karola a Ľu-
dovíta Štúrovcov. S Modrou sú 
spätí nielen tým, že tu strávili 
ostatné roky svojho života. Ka-
rol Štúr (1811 – 1851) pôsobil 
ako profesor a rektor gymnázia 

v Modre, neskôr ako evanjelický 
farár. Tiež bol básnikom, mešťa-
nostom a pričinil sa o vytvorenie 
študentskej knižnice, ktorej časť 
dnes spravuje SNM–Múzeum 
Ľudovíta Štúra. Po Karolovi Štú-
rovi nesie meno miestne gymná-
zium, pamätnú tabuľu nájdete na 

budove bývalej evanjelickej fary 
na Dolnej ulici.
Karolov brat Ľudovít Štúr (1815 
– 1856) je známy najmä svojimi 
jazykovednými a politickými ak-
tivitami v Uhorsku. Modra bola 
Ľudovítovi blízka – študoval tu 
jeho otec, brat Karol tu vyučoval, 
kázal, založil si rodinu. Samotný 
Ľudovít sa v meste usadil po smr-
ti svojho brata Karola, aby pomo-
hol vdove a ich deťom. Zdá sa, že 
prostredie Modry bolo inšpiratív-
ne, pretože práve tu Ľudovít Štúr 
napísal svoje tri diela – O národ-
ných piesňach plemien slovan-
ských, Slovanstvo a svet budúc-
nosti a Spevy a piesne. 
Štúrovské pamiatky, ktorých je 
v Modre niekoľko, sa nám po-
stupne darí rekonštruovať či re-
vitalizovať. Snáď najvýraznej-
šími zmenami prešiel náhrobný 
areál na cintoríne (z r. 1964). 
Okrem výsadby stálozelených 

drevín i trávnika došlo v r. 2015 
k výmene kamennej obruby, 
k vytvoreniu priestoru pre po-
loženie vencov a úprave plochy 
v okolí areálu. V r. 2019 sme 
pristúpili k očisteniu dominanty 
námestia – súsošia, ktorého au-
torom je Miroslav frico Motoš-

ka. Odstránenie machov, ples-
ní, uhlíkovej vrstvy, vyhubenie 
mikroorganizmov a retuš písma, 
rovnako ako aj výsadba kvetov 
aj líp tejto národnej kultúrnej pa-
miatke rozhodne pristanú. Ožilo 
tiež obľúbené miesto v Holom-
beckej doline, kde sme na po-
zemku mesta osadili repliku Štú-
rovej lavičky (z r. 1956). Na jar 
tohto roku pristúpime i k revita-
lizácii miesta, na ktorom sa Ľu-
dovít Štúr postrelil. Pri pamät-
níku plánujeme vyčistiť okolie 
a vyrovnať nerovnosti terénu. 
Pokiaľ vás zaujímajú informácie 
o osobnostiach či zaujímavých 
miestach v Modre, navštívte 
SNM–Múzeum Ľudovíta Štúra 
na Štúrovej ulici alebo Múzeum 
keramickej plastiky na Kukučí-
novej ulici, kde nájdete viaceré 
monografie, zborníky i bulletiny.

Miroslava KIŠOŇOVÁ, 
MsÚ ModrafO
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Decembrové zasadnutie MsZ
21. zasadnutie mestského zastu-
piteľstva, posledné v roku 2021 
sa uskutočnilo 14. decembra 
v priestoroch Kultúrneho domu 
Ľ. Štúra v Modre. V úvodných 
bodoch schválili poslanci aj sprá-
vu hlavnej kontrolórky z kontro-
ly hospodárenia v obchodnej spo-
ločnosti Lesy Modra a tiež Plán 
kontrolnej činnosti na i. polrok 
2022.
V bode č. 8 MsZ schválilo nové 
Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Modry č. 4/2021, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Modry č. 6/2012 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Po no-
vom sa sadzba zvyšuje na 0,1095 
€ z osobu/za nehnuteľnosť/ka-
lendárny deň. Pre zníženie alebo 
odpustenie poplatku je poplatník 
povinný doložiť hodnoverné do-

klady, ktoré jednoznačne preuká-
žu, že sa v zdaňovacom období 
viac ako 90 dní nezdržiava alebo 
nezdržiaval na území mesta. Zru-
šila sa 10% zľava z poplatku pre 
osoby staršie než 62 rokov a po-
nechala sa 50% zľava pre ZŤP 
občanov. Podrobné znenie VZN 
nájdete na www.modra.sk. Bod č. 
9 bolo prijaté VZN č. 5/2021 o na-
kladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi 
na území mesta Modry. účelom 
schváleného VZN je jeho aktuali-
zácia v súlade s platnými právny-
mi predpismi v oblasti odpadové-
ho hospodárstva na zabezpečenie 
zavedenia biologicky rozložiteľ-
ného odpadu, doplnil sa systém 
zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domác-
ností v individuálnej výstavbe 
o umiestenie kuchynského odpa-
du do vlastných kompostovacích 

zásobníkov bez intervalu zberu, 
doplnil sa systém zberu použitých 
jedlých olejov a tukov z domác-
ností v individuálnej bytovej vý-
stavbe prostredníctvom uzatvára-
teľných vedierok. V nasledovnom 
období sú plánované, v prípa-
de  podpory z externých zdrojov 
viaceré aktivity, medzi inými  
vodozádržné opatrenie v areá-
li základných škôl, rekonštrukcia 
oplotenia Huncokárskeho cin-
torína v Modre-Piesku, enviro-
centrum Šatlavárky na Kráľovej, 
zabezpečenie kvalitného kompos-
tovania v domácnostiach s cieľom 
predchádzania vzniku biologicky 
rozložiteľného odpadu – zakúpe-
nie kompostovacích zásobníkov 
pre domácnosti, či zlepšenie ma-
teriálno - technologického vyba-
venia KD Modra.
Najdôležitejšími bodmi decem-
brového zasadnutia bolo schvá-
lenie rozpočtov mestských 
organizácií a programového roz-
počtu mesta na rok 2022-2024, 

spolu s investičnými akciami 
plánovanými v roku 2022.
V bode č. 13 bol schválený 
programový rozpočet na roky 
2022-2024. rozpočet bol schvá-
lený ako vyrovnaný, príjmová 
časť vo výške 10 851 230 € a vý-
davková časť vo výške 10 851 
230 €. Všeobecne záväzné na-
riadenie mesta Modry č. 6/2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
5/2012, o výške príspevku a spô-
sobe jeho platby na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Modry bo-
lo prerokované v bode č. 14.
V bode č. 16 bol schválený har-
monogram práce mestského za-
stupiteľstva v roku 2022. V záve-
re poslanci prerokovali a schválili 
predĺženie platnosti Komunitné-
ho plánu mesta a Program roz-
voja mesta (body rokovania č. 17 
a 18). Plné znenie uznesení a zá-
pisnica z rokovania sú zverejnené 
na www.modra.sk. (red)
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26 27 28 29 30

December
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Január
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Október
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Apríl
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Júl
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

August
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Február
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

November
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Marec
Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Máj
Po Ut St Št Pi So Ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

zasadnutie komisií 
pri MsZ

pracovné stretnutie 
poslancov MsZ

zasadnutie 
MsZ
verejné 
stretnutie

štátny 
sviatok
školské 
prázdniny
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Modra má schválený vyrovnaný rozpočet
Mestské zastupiteľstvo Modra schválilo na svojom decem-
brovom zasadnutí 14.12. 2021 rozpočet mesta na rok 2022. Za 
jeho prijatie hlasovalo 11 prítomných poslancov, 1 poslanec 
sa zdržal. Celkové príjmy v rozpočte sú naplánované na 10 
851 230 € a celkové výdavky vo výške 10 851 230 €. Rozpočet 
mesta Modra bol zostavený tak, aby vedel finančne zabezpe-
čovať všetky kompetencie a povinnosti mesta.

K príjmom v rozpočte 
V rozpočte na rok 2022 schvá-
lilo MsZ celkové príjmy mesta 
vyššie o 860 995 € oproti roku 
2021, čo je spôsobené odhado-
vaným zvýšením podielových 
daní, teda daní z príjmu fyzic-
kých osôb, ktoré sú mestu pride-
ľované vo výške 70% z celkovej 
dane z príjmu fyzických osôb, 
ktoré majú v meste trvalý pobyt, 
ďalej kapitálovými príjmami 
aj zapojením rezervného fondu 
mesta na úhradu kapitálových 
výdavkov. 
„Pri stanovení výšky podielo-
vých daní na rok 2022 sme vy-
chádzali zo zverejnenej prognózy 
Rady pre rozpočtovú zodpoved-
nosť, keďže v čase schvaľovania 
rozpočtu mesta nebol schválený 
návrh štátneho rozpočtu na ďal-
ší rok. V príjmovej časti nezvy-
šujeme miestne dane, no zvyšu-
jeme poplatok za zvoz a vývoz 
komunálneho odpadu z dôvodu 
zvyšujúcej sa ceny za túto služ-
bu ako aj zvyšujúceho sa množ-
stva vyprodukovaného odpadu. 
Ostatné bežné príjmy boli pri-
spôsobené podľa očakávaného 
plnenia v roku 2021. V bežných 

príjmoch škôl sú premietnuté 
prijaté zmeny v mesačných po-
platkoch materských škôl, tý-
kajúce sa zníženia poplatku za 
školné, ktoré bolo prijaté od 1. 
9. 2021, réžia v materských aj 
základných školách ostáva na 
rovnakej úrovni. Poplatky v os-
tatných školských zariadeniach 
sa nezvyšujú,“ vysvetľuje hlav-
ná ekonómka Modry ing. Tatia-
na Macháčová.

Rozpočet ráta 
aj s výdavkami

Celkové výdavky Modry sú zvý-
šené o 860 995 € oproti roku 
2021. Z celkových bežných vý-
davkov v sume 9 174 830 € sme-
ruje do rozpočtov škôl a škol-
ských zariadení 4 769 200 €. 
Suma 2 328 670 € je krytá príj-
mom zo štátneho rozpočtu pre 
základné školy a zvyšnými 2 440 
530 € mesto financuje z vlast-
ných príjmov školské kluby detí, 
školské jedálne, základnú ume-
leckú školu a materské školy. 
Túto čiastku mesto vyčleňuje 
každoročne z podielových daní. 
 Tatiana Macháčová dopĺňa: 
„Pre rok 2022 odhadujeme po-

dielové dane vo výške 4 230 
000 € a z toho spomínaných 2 
440 530 € vyčleníme pre ško-
ly a školské zariadenia, čo je 
57,70 % z tohto príjmu. Mestu 
teda ostáva 42,30 % z podielo-
vých daní, čo je suma 1 789 470 
€. Každoročne plánujeme výdav-
ky tak, aby sme vedeli adekvátne 
zabezpečiť bezproblémový chod 
mesta a to najmä v oblasti ko-
munikácií, odpadového hospo-
dárstva, verejného osvetlenia, 
správy a údržby majetku mesta, 
cintorínov, verejnej zelene a ad-
ministratívy. Z uvedenej čiastky 
ešte financujeme dve príspevko-
vé organizácie Kultúrne centrum 
v sume 292 400 € a Mestské cen-
trum sociálnych služieb v sume 
430 000 €. Na svoju činnosť teda 
mestu ostáva z podielových daní 
1 067 070 €, čo je 25 % z celko-
vých podielových daní. Schvále-
né kapitálové výdavky, teda in-
vestície predstavujú sumu 1 574 
400 €. Tie sú financované z kapi-
tálových príjmov a z rezervného 
fondu“.
Medzi najvýznamnejšie in-
vestície patria rekonštrukcie 
miestnych ciest a chodníkov. 
Naplánované je vybudovanie 
parkoviska pred cintorínom, 
chodník na Sládkovičovej uli-
ci a Baštovej ulici, prístupo-
vá cesta na zberný dvor, pre 
mladých skatepark pod rybní-
kom. Ďalej sa bude dokončovať 
okolie zrekonštruovanej vod-

nej nádrže na Zochovej chate.  
„V školských zariadeniach plá-
nujeme rekonštrukcie v MŠ 
Sládkovičova, MŠ SNP, aj 
v oboch základných školách 
spolu v sume 329 000 €. V Kul-
túrnom dome v Modre plánuje-
me rekonštrukcie v sume 40 000 
€ a v Kultúrnom dome na Krá-
ľovej v sume 100 000 €, v oblas-
ti Modra – Vŕšky pokračujeme 
v obnove verejného osvetlenia, 
na detské ihriská sme vyčleni-
li sumu 20 000 €. Projektové 
dokumentácie súvisiace s plá-
novanými investíciami v roku 
2022 podporili poslanci sumou 
100 000 €. Mesto pokračuje 
v prácach na novom územnom 
pláne v objeme 40 000 €. Všetky 
uvedené kapitálové výdavky sú 
viazané na očakávaný kapitá-
lový príjem z predaja pozemkov 
v meste Modra. Rozpočet nie je 
nemenný, veríme, že je dosta-
točne pružný na to, aby sa dal 
prispôsobiť meniacim sa okol-
nostiam v priebehu roka. Roz-
počtový finančný rámec nie je 
len o peniazoch. Finančné ria-
denie mesta je predovšetkým na 
to, aby sme vedeli prehodno-
covať svoje priority a zámery 
a dohodli sa na tom, aké sme-
rovanie v meste Modra chceme, 
aké miesto máme mať v našom 
regióne a tomu prispôsobili aj 
výdavky obsiahnuté v schvále-
nom rozpočte.“, uzatvára hlav-
ná ekonómka mesta. (red, tm)

Mestská polícia má nových členov
rady mestskej polície v Mod-
re posilnili dvaja noví mestskí 
policajti. rovnako ako ich slu-
žobne starší kolegovia budú aj 
oni dohliadať na bezpečnosť 
a poriadok v uliciach mesta 
Modry. Po trojmesačnom štú-
diu úspešne ukončenom záve-
rečnou skúškou zložili sľub 
a z rúk primátora Juraja Petra-
koviča ako vrchného veliteľa 
si prevzali služobné odznaky. 
Náčelník MsP Stanislav Stra-
ka prečítal text sľubu: „Sľu-

bujem, že budem plniť svo-
je povinnosti, chrániť záujmy 
mesta Modry a jej obyvateľov, 
zachovávať ústavu, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy.“
Primátor novým príslušníkom 
mestskej polície zaželal, aby 
sa im pri dozeraní nad bezpeč-
nosťou občanov a poriadkom 
v meste darilo a aby ich táto 
služba pre mesto napĺňala.

(red)
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Aj v roku 2022 má mesto naplánované 
viaceré investičné akcie
Mesto má i v roku 2022 naplánovaných viacero investičných 
akcií, ktorých cieľom je prispieť k ďalšiemu rozvoju Mod-
ry. V pláne sú aj obnovy a rekonštrukcie mestských budov. 
Prinášame ich stručný prehľad, podrobnejšie sa investíciam 
budeme venovať priebežne počas roka.

V obnovenom areáli vodnej 
nádrže Zochova chata–Piesok 
(foto 1) bude dobudovaný bu-
fet, sociálne zariadenia a dre-
vená prezliekareň, vrátane in-
fraštruktúry. Z chodníkov je na 
rade rekonštrukcia na Baštovej 
ul. v časti medzi Moyzesovou 
a Hornou ul (foto 2). Na novybu-
dovaný chodník, parkovacie plo-
chy a novú cestu na Hrnčiarskej 
ulici (realizované v r. 2011) nad-
väzuje rekonštrukcia priľahlej 
SNP ulice (foto 3) a pokračovať 
bude aj pokládka zatrávňovacej 
dlažby na jestvujúcich odstav-
ných plochách. V centrálnej časti 
Harmónie sa vybuduje chýbajú-
ci úsek chodníka medzi vjazdom 
do Hotela pod Lipou a jestvujú-
cim chodníkom pri križovatke 
(foto 4), ako aj nová autobusová 

zastávka. Projekt rekonštrukcie 
prístupovej cesty na zberný dvor 
na Dolnej 144 je pripravený, na-
sleduje realizácia stavby (foto 5). 
Pracuje sa aj na Dolnej ulici v li-
povej aleji. Prvá časť prác aktu-
álne prebieha (foto 6) – upravujú 
sa plochy pred vstupom do cin-
torína, okolie súsošia golgoty, 
príjazd z hlavnej cesty aj spev-
nené odstavné plochy. Na Vŕš-
koch v uliciach Cpinova a časti 
Sokolskej bude pokračovať re-
konštrukcia verejného osvetle-
nia (foto 7). Pre meštiansky dom 
na Štúrovej 60 v majetku mesta 
(foto 8) je spracovaná projektová 
dokumentácia k umelecko-reme-
selnej obnove fasády. Na základe 
predošlej štúdie bola vypracova-
ná i projektová dokumentácia pre 
Skatepark na Dolnej pre územné 

rozhodnutie. Následne bude vy-
pracovaná projektová dokumen-
tácia pre vydanie stavebného po-
volenia a realizáciu tejto stavby 
pod rybníkom. 
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Pripravované 
projektové 

dokumentácie
• Chodník Harmónia
• revitalizácia Moyzesovej ul. 
ii. (foto 11) a Kukučínovej ul. 
(foto 9)
• rekonštrukcia chodníka Šte-
fánikova ul. iii.
• revitalizácia vnútrobloku 
Dukelská (foto 10)
• Zápustné kontajnery 
• Chodník na Národnej 
ulici (foto 12)
• Horná brána – reštau-
rátorská dokumentácia.

Rekonštrukcie 
a modernizácie

• Modernizácia ko-
tolne v Kultúrnom do-
me Modra, vybudova-
nie vzduchotechniky 
a akustické opatrenia vo 
veľkej sále KD Modra 
• rekonštrukcia plo-
chej a valbovej strechy 
KD Kráľová (foto 13)
• Vybudovanie oddy-
chovej zóny v Mest-
skom centre sociálnych 
služieb na Zochovej ulici
• rekonštrukcia plo-

chej strechy v pavilóne C – ZŠ 
Ľ. Štúra 
• Teplovodný kanál medzi ZŠ Ľ. 
Štúra a výmenníkovou stanicou
• Teplovod ZŠ Vajanského, 
smerujúci do vedľajšej budovy 
kde sa nachádza jedáleň, telo-
cvičňa, Spojená škola a elokova-
né pracovisko MŠ SNP 
• rekonštrukcia plochej strechy 
a zateplenie na vedľajšej budove 
ZŠ Vajanského

• rekonštrukcia plochej strechy 
na budove MŠ SNP, tiež rekon-
štrukcia elektroinštalácie v tunaj-
šej kuchyni
• rekonštrukcia sociálnych za-

riadení vrátane časti rozvodov 
a zateplenie fasády v Hospodár-
skom pavilóne na 1 NP v MŠ 
Sládkovičova. (red)
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ZŠ Vajanského má úspešných 
riešiteľov v olympiádach
Pri príležitosti 50. ročníka Geografickej olympiády pripravila 
Iuventa – Slovenský inštitút mládeže mini súťaž počas usku-
točnenia školského kola Geografickej olympiády v kategóri-
ách E (8. a 9. ročník ZŠ), F (6. a 7. ročník ZŠ), G (4. a 5. ročník 
ZŠ). Škola, ktorá zapojila do olympiády najväčší možný počet 
žiakov z príslušných kategórií, získala pre každého zapojené-
ho žiaka USB kľúč s kapacitou 32GB. 

Geografická olympiáda sa usku-
točnila 24. novembra 2021 a za-
pojilo sa neuveriteľných 929 škôl 
čo znamená, že bolo zapojených 
približne 50 % zo všetkých zák-
ladných škôl na Slovensku. Po-
čet zapojených žiakov vo všet-
kých troch kategóriách bol 16 
939 a úspešnými riešiteľmi sa 
stalo 88,97 % z nich, čo predsta-
vuje 15 070 šikovných geogra-
fov. V porovnaní so školským 
rokom 2020/2021 postúpilo na 
okresné kolo v priemere o 57 
% viac úspešných riešiteľov. Po 

odovzdaní všetkých testov bo-
li jasné počty žiakov v jednotli-
vých školách, ktorí skutočne od-
súťažili a v pomere ku všetkým 
žiakom školy v príslušných roč-
níkoch, ktorí sa súťaže mohli zú-
častniť bolo jednoznačne určené 
poradie. Trojicu najzapojenejších 
škôl predstavujú: 1. ZŠ Ľubieto-
vá (79,61 %), 2. ZŠ Karpatská, 
Svidník (76,76 %) a 3. ZŠ Vajan-
ského, Modra (63,88 %). 
Do školského kola geografickej 
olympiády za ZŠ Vajanského 
sa zapojil rekordný počet – 191 

žiakov. 95 z nich bolo vyhod-
notených ako úspešní riešitelia 
a Andrej Fellinger, Filip Bartoš, 

Tomáš Moravčík, Gloria Plevá-
ková, Samuel Rigan, Natália Ma-
tisová, Ela Piliarová, Sofia Dolní-
ková a Anna Švecová postupujú 
do okresného kola. 
Okrem Geografickej olympiády 

sa výborne darilo našim deťom 
aj v okresných kolách technickej 
olympiády a olympiády z nemec-
kého jazyka. Jakub Puškáč, Pavol 
Zajac a Matej Ďurian nás úspeš-
ne reprezentovali v okresnom 
kole technickej olympiády. Do 
krajského kola postúpili Pavol 

Zajac a Matej Ďurian. V olympi-
áde z nemeckého jazyka postupu-
je do krajského kola Peter Nagy. 
Gratulujeme a všetkým držíme 
palce. Marcela

PECHOVÁ, riaditeľka ZŠ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZUŠ
Mesto Modra podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zá-
kona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy v Modre.

Kvalifikačné 
predpoklady

V zmysle § 39 zákona č.138/2019 
Z. z.o pedagogických a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení od 1. 1. činnosť 
vedúceho pedagogického zamest-
nanca môže vykonávať ten, kto 
spĺňa: 
kvalifikačné predpoklady na vý-
kon pracovnej činnosti v prísluš-
nej kategórii a v podkategórii pe-
dagogického zamestnanca alebo 
v príslušnej kategórii odborného 
zamestnanca – podľa § 9 ods. 1 
písm. a) zákona v spojení s § 11 
a § 13 zákona – t.j. najmenej vyš-
šie odborné vzdelanie, v zmysle 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 
Z. z. o kvalifikačných predpokla-
doch pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov,

podmienky zaradenia do karié-
rového stupňa samostatný peda-
gogický zamestnanec alebo sa-
mostatný odborný zamestnanec 
– podľa § 29 zákona,
Najmenej 5 rokov pedagogickej 
činnosti ku dňu uskutočnenia vý-
berového konania podľa § 3 ods. 
5 zákona 596/2003 Z. z. štátnej 
správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov,
ďalej bezúhonnosť (§ 9 ods. 1 a § 
15 zákona), zdravotná spôsobilosť 
(§ 9 ods. 1 a § 16 zákona), ovláda-
nie štátneho jazyka (§ 9 ods. 1 a § 
17 zákona), spôsobilosť na právne 
úkony v plnom rozsahu (§3 ods. 1 
písm. a) zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záuj-
me v znení neskorších predpisov).

Ďalšie požiadavky 
a predpoklady

Znalosť príslušných legislatív-
nych noriem v oblasti školstva, 
riadiace a organizačné schopnos-
ti, spoľahlivosť a flexibilita, pre-
cíznosť a presnosť, znalosť práce 
s PC (Word, Excel, Internet).

Požadované 
doklady k prihláške

Žiadosť o zaradenie do výbero-
vého konania, kópie dokladov 
o najvyššom dosiahnutom vzdela-
ní, profesijný štruktúrovaný živo-
topis, potvrdenie o dĺžke výkonu 
činnosti pedagogického zamest-
nanca, čestné vyhlásenie o splnení 
predpokladu bezúhonnosti podľa 
§ 15 ods. 1 zákona, lekárske po-
tvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, 
písomný návrh koncepcie rozvoja 
školy, písomný súhlas uchádzača 
so spracovaním osobných údajov 
pre potreby výberového konania 
v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

Platové podmienky
Platové podmienky v súlade so 
zákonom č. 553/2003 Z. z. o od-
meňovaní niektorých zamestnan-
cov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov.

Podanie prihlášky
Poštou na adresu Mestský úrad 
Modra, Dukelská 38, 900 01 
Modra. Pre účely riadneho doru-
čenia prihlášok je rozhodujúci dá-
tum ich doručenia a nie odoslania 
(podania na pošte) alebo osobne 
do podateľne Mestského úradu 
Modra na adresu Štúrova 59, 900 
01 Modra.
Dátum podania žiadosti: do 7. 3. 
2022 do 14.00 hod.
Povinné označenie obálky: „VÝ-
BEROVÉ KONANIE na riadite-
ľa/riaditeľky Základnej umeleckej 
školy, Štúrova 54 – NEOTVÁ-
RAŤ“

Výberové konanie
Uchádzačom, ktorí splnia uve-
dené podmienky bude termín 
a miesto výberového konania 
oznámený písomne (najmenej 7 
dní pred jeho uskutočnením).

(red, msú)

FO
TO

: A
R

C
h

íV
 Š

K
O

ly



9
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m / I n z e r c i a

Testovanie 
vo februári 

Súkromný poskytovateľ zdravot-
nej služby spoločnosť RMhC 1, 
s.r.o. prevádzkuje mobilné odbe-
rové miesto v Modre na parko-
visku pred Športovou halou na 
Komenského 1/A aj počas mesia-
ca február.
Otestovať sa je možné od pondel-
ka do soboty (vrátane)od 10.00 
– 14.00 a 14.30 – 18.30 hod. Po-
sledný odber sa vykonáva vždy 
15 minút pred prestávkou a 15 
minút pred koncom prevádzo-
vých hodín. Prevádzkovateľ tes-
tuje antigénovým testom z nosa 
za 10 eur. Na testovanie je mož-
né využiť tiež rezervačný sys-
tém s objednávkou na konkrét-
ny termín cez https://royalmedic.
rychlejsie.sk/#/register. Výsledok 
testovania bude oznámený sms 
správou a e-mailom, prípadne 
v papierovej podobe vystavený 
priamo na mieste.
Kontakt na centrálu spoločnosti: 
0948 260 535. (red)

Naštartujeme ťa 

DO ŽIVOTA

ako vytvoriť úspešný podnikateľský plán

 základy marketingu a manažmentu

 realizovať vlastné projekty

 sprievodcovské zručnosti

 zručnosti pre 21. storočie

 jazyky: anglický, ruský, španielsky, nemecký

MANAŽMENT  regionálneho 
cestovného ruchu

OBCHODNÁ akadémia

 účtovať v najpoužívanejších programoch

 ako podnikať

 ako narábať s peniazmi

 čo sú dane a ako na ne

 základy obchodného práva

 jazyky: anglický, ruský, španielsky, nemecký

Obchodná akadémia 
Pezinok

NAUČÍME VÁS:

NAUČÍME VÁS:

Manažment v
anglickom jazyku

od 2.ročníka

033/642 34 10oapk.sk sekretariat@oapk.sk oapk.sk oapk.sk

    
   

    
  P

ARTNERSKÁ ŠKOLA

Myslenická 1, 902 01 Pezinok

duálne vzdelávanie

prax v kvalitných prevádzkach

Na prihlášku prosím uveďte kód našej školy 000351822

033/642 34 10 info@soskompk.sk

          soskompk.sk strednaodbornaskolapodnikaniaasluzieb soskompk

Naše remeslo má 
stále zlaté 

dno “
”

    
    

     
podnikania a služieb

S
TR

EDNÁ ODBORNÁ ŠKO
LA

              PEZINOK

Stredná odborná škola podnikania a služieb
Myslenická 1, 902 01  Pezinok

ka
derník

ča
šn

íkkuchár

4 - ročné 
študijné odbory

•  získanie maturitného 
   vysvedčenia a výučného listu
•  možnosť pokračovať 
    v štúdiu na vysokej škole

Kuchár (6445 K)
Čašník, servírka (6444 K)

3 - ročné 
učebné odbory

•  získanie výučného listu
•  možnosť pokračovať 
   v nadstavbovom štúdiu 
   v odbore 6403 L

Kuchár (6445 H)
Kaderník (6456 H)

2 - ročný študijný
nadstavbový odbor

Podnikanie v remeslách
a službách (6403 L)

•  pre absolventov trojročných 
    učebných odborov 
    zameraných na služby
•  získanie maturitného 
    vysvedčenia
•  možnosť pokračovať v štúdiu 
   na vysokej škole

Covid-19: očkovanie
Mesto Modra zabezpečuje 
pre občanov očkovanie pro-
ti ochoreniu Covid-19 v spo-
lupráci s výjazdovým tímom 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja od mája 2021. Zo za-
čiatku bolo očkovanie zorga-
nizované v očkovacom centra 
v poliklinike Pezinok pre 47 
občanov a očkovanie 
v domácnostiach pre 
imobilných občanov, 
ktorí pre svoj nepriaz-
nivý zdravotný stav 
nemohli byť očkova-
ní vo vakcinačnom 
centre. Následne sa 
od júna očkovalo už 
priamo v meste Mod-
ra a to celkovo deväť-
krát. Dvakrát to bolo 
v zasadacej miestnosti 
mestského úradu a se-
demkrát v kultúrnom 
dome. Výjazdové oč-

kovanie do domácností ob-
čanov sa uskutočnilo 11 krát 
a takto bolo zaočkovaných 131 
záujemcov. Za celé doterajšie 
obdobie bolo v Modre poda-
ných 1025 vakcín, z toho vak-
cína Pfizer v počte 878 a vak-
cína Jannsen 147 krát.
Najbližšie plánované termí-

ny očkovania sú: 9. februára 
a 23. februára 2022. Infor-
mácie a link na prihlasovací 
formulár bude vopred zve-
rejnený na www.modra.sk 
a vývesných tabuliach mesta. 
Kontaktnou osobou za mesto 
Modra je Monika Bartošová, 
referentka Referátu sociál-
nych vecí, tel.: 033 6908 314 
alebo e-mail: monika.bartoso-
va@msumodra.sk. (red, mb)
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Stravovanie z mestského centra 
Dlhé diskusie s vedením mesta, s poslancami zastupiteľstva 
či členmi sociálnej komisie viedli ku zmenám v systéme stra-
vovania v Mestskom centre sociálnych služieb Modra. Služ-
by jedálne a kuchyne sú jednou zo sociálnych služieb, pričom 
centrum ich poskytuje už od roku 2005. Cieľom je pomôcť 
občanom, ktorí si z rôznych dôvodov, ako vyšší vek, nepriazni-
vý zdravotný stav alebo sociálno-ekonomická situácia, nemôžu 
zaobstarať aspoň raz do dňa varené jedlo.

„Tento druh sociálnej služby 
podporuje človeka, aby napriek 
svojim obmedzeniam mohol žiť 
čo najbežnejší život, vo svojom 
prirodzenom prostredí a záro-
veň je to prevencia pred zhor-
šením jeho situácie“, hovorí 
riaditeľka MsCSS Jana Macha-
lová, ktorá ďalej v rozhovore 
vysvetľuje čoho sa týkajú spo-
mínané zmeny a prečo ich bolo 
nutné prijať. 

Aké rozhodnutie ste teda 
ohľadne varenia a kuchyne 
museli v MsCSS prijať?
Po dlhých hodinách diskusií 
a porovnávania, po vyhodno-
tení plusov a mínusov, sme sa 
po rokoch rozhodli v Mestskom 
centre prijať radikálne rozhod-
nutie. Zodpovednou prípravou 
verejného obstarávania sme 
začali s hľadaním dodávateľa 
stravy, nakoľko kuchyňa u nás 
už stravu nebude zhotovovať. 
Veľmi sme si želali, aby sa do 
súťaže prihlásili naši miestni 
gastropodnikatelia. Víťaz však 
musel splniť nielen naše pred-
stavy, ale aj zákonom stanovené 
normy. Súčasným dodávateľom 
stravy sa stala spoločnosť Ho-
ots s.r.o., ako víťaz výberového 
konania.

Čo bolo dôvodom tak radikál-
neho kroku? 
Dôvody sú vážne a rada ich 
aj na tomto mieste objasním. 
Z roka na rok bolo čoraz ná-
ročnejšie zabezpečiť potrebný 
personál do kuchyne, zodpove-
dajúci počtom aj kvalifikáciou 
prevádzke, ktorá nemá sviatok, 
či víkend, pretože celodennú 
stravu potrebujeme aj pre za-
riadenia opatrovateľskej služ-
by. Komerčné gastroprevádzky 
ponúkajú lepšie mzdové ohod-
notenie a v súčasnej dobe je 

stav na trhu práce ťažký aj pre 
ne, nieto ešte pre nás. Nedo-
statok a výpadky pracovníkov 
v kuchyni zasahoval do 
poskytovania iných so-
ciálnych služieb, čo sme 
považovali za dlhodobo 
neudržateľné a v rozpore 
s požiadavkami na kva-
litu sociálnych služieb. 
Ďalším vážnym dôvo-
dom boli investície po-
trebné do obnovy tech-
nického stavu kuchyne, 
čo ale nebolo hlavným 
dôvodom rozhodnutia. 
Rovnako sme riešili ďal-
šie požiadavky na soci-
álne služby, ktoré nám 
vyplývajú z platných zá-
konov a vedeli sme, že 
zmena je nevyhnutná. 
Máme teda nového po-
skytovateľa stravy, naša 
spolupráca je zmluvne ošetrená 
a veríme, že spokojní budú aj 
odberatelia stravy.

Ako sa zmena odrazila na ce-
ne stravného?
Úhrada občana za obed ako aj 
za donášku domov zostáva ne-
zmenená. Sú to 3,30 € už s do-
vozom (2,80 € + 0,50 €). Dô-
ležité je povedať, že to nie je 
celková cena za jedlo ani za 
zabezpečenie rozvozu. Mesto 
dopláca ďalších 0,90 €/obed. 
Mnohí vnímame pri každoden-
ných nákupoch alebo bežných 
platbách neustále zvyšovanie 
cien. Na druhej strane očakáva-
me adekvátne posuny vo výške 
miezd či dôchodkov. To všetko 
sa prejavuje aj do nákladov na 
poskytovanie služieb. Sociálne 
služby nevynímajúc. Budeme 
však robiť všetko pre to, aby 
služba jedálne (strava) zostala 
dostupná pre všetkých, ktorí to 
potrebujú a nie je v ich možnos-

tiach si varenú stravu zadovážiť 
vlastnými silami alebo s pomo-
cou svojich blízkych.

Kto zabezpečuje rozvoz obe-
dov?
Rozvoz robia naďalej zamest-
nanci nášho centra. Máme dve 
vozidlá prispôsobené na rozvoz 
stravy, vrátane dvojčlennej po-
sádky. Okrem prípravy na roz-
voz, šoférovania auta, ktoré nie 

vždy má možnosť zaparkovať, 
je úlohou našich kolegov aj in-
formovanie občanov a zisťova-
nie spätnej väzby. Mnohí po-
beratelia obedov sú osamelo 
žijúci, takže naši rozvozcovia 
sú pre nich niekedy aj jediný 
sociálny kontakt a neraz s ni-
mi riešia rôzne krízové situá-
cie. Takýto monitoring v teréne 
je určitým bonusom pre obča-
nov. Títo kolegovia sa zároveň 
podieľajú na ďalších úlohách 
v MsCSS. Za roky poskytova-
nia tejto služby sme „vychyta-
li mnohé muchy“ a máme na 
pamäti, že na prvom mieste je 
vždy človek. 

Ako je strava balená? 
Momentálne sú obedy balené 
do jednorazových obalov, z dô-
vodu pandemických opatrení 
a odporúčaní hygienika. Len čo 
to bude možné, vrátime sa ku 
klasickým obedárom. Pribudne 
nám tým práca, ale je to urči-

te ekologickejšie a my chceme 
byť zodpovední aj voči planéte 
a ďalším generáciám. 

Aké sú reakcie po prvých týž-
dňoch od zmeny? 
Spätná väzba je vždy dôležitá, 
pomáha nám, aby služba zod-
povedala potrebám poberate-
ľov stravy. Reakcie od občanov 
nám pomáhajú v komunikácii 
s dodávateľom stravy. Rešpek-
tujeme aj výhrady, na druhej 
strane aj my sme ľudia a lepšie 
sa všetci cítime, ak spolu rieši-

me veci konštruktívne.
Pri vybavovaní žiados-
ti o službu jedálne, ako 
aj pri odhlasovaní stravy, 
pri platbách a podobne 
platí VZN o poskytovaní 
sociálnych služieb a jeho 
dodatky. Stravníci sa so 
svojimi otázkami môžu 
osobne priamo na rozvoz-
cov alebo telefonicky na 
vedúcu našej jedálne na 
čísle 0918 726 496.

V kuchyni centra sa va-
rilo dlhých 16 rokov…
Ešte dlhšie, varilo sa od 
roku 1997, ešte pred vzni-
kom samostatnej organi-
zácie v roku 2005. Áno, 
je to dlhý čas. Aj touto 

cestou by sme radi poďakova-
li pracovníčkam kuchyne, pani 
Helene Sihelníkovej, pani Eli-
sabete Baričičovej, pani Jarmile 
Lukačovičovej, slečne Simone 
Peškovej, pani Zuzane Holičo-
vej a pani Anne Lukačovičovej 
za niekoľkoročnú náročnú prá-
cu, spoľahlivosť a zodpovedný 
prístup a v neposlednom rade za 
chutné jedlá. Naše veľké poďa-
kovanie patrí pani Jarmile Že-
nišovej, ktorá sa podieľala na 
varení ešte v bývalých priesto-
roch a neskôr sa stala vedúcou 
vývarovne. Ako dlhoročná ku-
chárka vždy s trpezlivosťou 
zaúčala nové sily a bola prí-
kladom poctivého postoja k re-
meslu. Želáme im všetko dobré, 
nech v zdraví užívajú dôchodok 
a nech sú spokojné v novej prá-
ci. Ďakujeme patrí aj vedúcej 
pani Erike Korčekovej, ktorá 
naďalej zostáva členom nášho 
kolektívu.
Ďakujeme za rozhovor. (red)
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Harmónia a odpady v nej
Problematika odpadov sa dotýka nielen mesta Modry, ale aj jej častí, Harmónie 
a Piesku. Opakovaný problém sa vyskytuje na Okružnej ceste v Harmónii. Pravidel-
ne sú smetiaky preplnené, odpad sa vyskytuje aj mimo nich. Vývoz odpadu prebieha 
podľa stanoveného harmonogramu a to dvakrát týždenne, v pondelok a v piatok. 

fyzickou kontrolou kontajnerových sto-
jísk ako aj osadením fotopascí sa zistilo, že 
občania dokážu zaplniť kontajnery ihneď 
v nasledovný deň po vývoze. Smeti do nich 
však nevhadzujú iba obyvatelia pre ktorých 
sú určené, ale často občania z celkom iných 
lokalít a častí Modry. Pravidelne je vykoná-
vané dočisťovanie stojísk od odpadu, kto-
rý tam nepatrí, je ponechaný mimo kontaj-
nerov, veľakrát ide o nadrozmerný odpad 
patriaci na zberný dvor. Ako teda situáciu 
riešiť? Odpovedá viceprimátor Marián Ga-
vorník: „Problém v Harmónii sa opakuje 
dlho a riešime ho pravidelne. Treba si však 
uvedomiť, že na prvom mieste je vždy kona-
nie človeka. Mesto zabezpečuje počet smet-
ných nádob, ich pravidelný vývoz, dočisťo-
vanie stojísk, osvetu v tejto téme. Robíme to 
pre občanov, pre naše spoločné prostredie. 
Potom však príde občan z inej časti mesta, 
aj zo susednej obce a ponechá nám v oko-
lí kontajnerov darčeky v podobe smetí rôz-
neho druhu a najmä množstva. Je to v nás, 
v ľuďoch. Ak už aj prinesiem odpad na 
miesto a vidím, že je kontajner plný, nepri-
dám ten svoj vedľa nádoby alebo za ňu, ale 
vezmem si ho naspäť so sebou a umiestnim 
ho najlepšie do najbližšie voľného kontaj-
nera alebo na zberný dvor. Problematika na 
Okružnej je dlhodobý boj s veternými mlyn-
mi. Darmo mesto robí čo je aktuálne v je-
ho silách, keď príde občan, ktorému nezá-
leží na tom, že po sebe zanechá neporiadok 
a vlastne tým vytvára skládku. Snažíme sa 
preto aj o ďalšie riešenia. Aktuálne sa za-
oberáme otázkou polo zapustených kontaj-

nerov. Sú to vertikálne systémy zberu odpa-
du. Prvé kontajnerové stojiská by sme radi 
inštalovali v tomto roku, prioritne v Har-
mónii a na Piesku. Predchádza tomu vypra-
covanie štúdie – vytypovanie pozemkov na 
umiestnenie stojísk s ohľadom na donáško-
vú vzdialenosť, prítomnosť inžinierskych 
sietí, dostupnosť zvozovej techniky. Z este-
tického, ako aj zo psychologického hľadis-
ka sa nám to javí ako možné riešenie tejto 
nelichotivej situácie“. 
Tento trend sa pomaly rozširuje vo viace-
rých mestách a obciach. Bude ale toto rie-
šenie vhodné pre domácich aj pre chatá-
rov? „Veríme, že áno. Naozaj je to všetko 
o ľuďoch, ich myslení 
a konaní. Keď sa nám 
podarí vybudovať no-
vé kontajnerové sto-
jiská veríme, že budú 
slúžiť a ich okolie sa 
stane krajším. Ideál-
ne si predstavujeme, že 
lokalita bude čistá, bez 
odložených odpadkov. 
Takmer každý typ odpa-
du je možné umiestniť 
na zberný dvor na Dol-
nej ulici, ktorý funguje 
aj cez víkend v sobotu 
od 8.00 až do 17.00“, 
dodáva zástupca primá-
tora Marián Gavorník.

Tejto téme sa budeme bližšie venovať v naj-
bližších číslach MZ. (red)
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Vývoz odpadov v 1. polroku 2022
Stojiská pri bytovkách

Netriedený odpad v 1100 l nádobách zo sto-
jísk bytových domov bude vyvážaný v pon-
delok a piatok, rovnako ako v roku 2021.
Triedený odpad z bytových domov sa bude 
zbierať v pondelok.

Služby zberného dvora
Objemný alebo stavebný odpad nepatrí na 
stojiská ku kontajnerom na komunálny od-
pad. Je potrebné ho odovzdať na Zberný 
dvor s prevádzkou utorok až piatok od 10.00 
do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 17.00 h.
Drobný stavebný odpad z bežných udržiava-
cích prác od fyzických osôb, na ktoré sa ne-
vyžaduje stavebné povolenie, je možné ulo-
žiť na ZD za poplatok 36,50 €/t a objemný 
odpad bez poplatku za uloženie.
Ak takýto odpad uložíme na stojisko komunál-
neho odpadu, dopúšťame sa priestupku.
 

Vývoz skla
Sklo bude vyvážané z verejne dostupných 
kontajnerov na to určených (zelené zvony) 
v 1., 6., 10., 14., 18. a 23 týždni. Zvony sú 
určené len pre fľaše a poháre zo skla rôz-
nych farieb a rozbité tabuľové sklo.
Pozor: do tohto kontajnera nepatria autosklá, 
zrkadlá, keramika, kov.

Vývoz kuchynského odpadu 
Do zberných nádob na kuchynský odpad sa 
zbiera od obyvateľov mesta odpad z kuchy-
ne, zvyšky akéhokoľvek jedla, balené a ne-
balené potraviny po záruke, šupy z čistenia 
zeleniny ovocia, jogurty, syry, mliečne vý-
robky, kosti, mäso, vaječné škrupiny, poliev-
ky, nápoje, a i. áno, aj zabalené potraviny. 
Do zbernej nádoby na kuchynský odpad ur-
čite nepatrí iný odpad, ktorý nesúvisí pria-
mo s kuchynským alebo potravinovým od-
padom.
Nádoby na zber kuchynského odpadu sú vy-
vážané raz za týždeň.

Zber použitých jedlých 
olejov a tukov 

Zber jedlých olejov a tukov sa toho času ro-
bí donáškovým spôsobom na zberný dvor 
a zberom do špeciálnych oranžových zber-
ných nádob rozmiestnených po meste. Pou-
žité oleje a tuky prosíme obyvateľov vkladať 
do zberných nádob v plastových fľašiach 
v primeranom objeme. Vývoz nádob na zber 
použitých olejov a tukov je podľa potreby.

Zber drobného elektroopadu, 
batérií a akumulátorov

Obyvatelia mesta môžu drobný elektrood-
pad, batérie a akumulátory vhodiť do 4 špe-
ciálne označených bielo-červených kontaj-

nerov rozmiestnených v meste Modra, na 
Dukelskej ul. č 38 – mestský úrad, na Ka-
linčiakovej ul. pri „Kinečku“, v blízkosti 
križovatky ulíc Komenského a Vajanského 
v Modre, časť Kráľová, na Partizánskej ul. 
vedľa predajni potravín. 
 

Odpad od podnikateľov 
a z prevádzok

Netriedený odpad od právnických osôb 
a fO oprávnených na podnikanie sa zbiera 
do troch nádob o objeme 110 l, 240 l, 1 100 l 
vo zvolenej frekvencii: 26x do roka (vyváža 
sa v nepárnych týždňoch), 52x do roka alebo 
104x do roka (2x do týždňa).
Nádobu je potrebné v deň zvozu sprístupniť, 
v prípade, že je uzamknutá a vyložiť ju do 6.00 
hod. Ak sa chcete prihlásiť do systému zberu 
odpadu alebo nahlásiť akúkoľvek zmenu, kon-
taktujte referentku MsÚ pani Andreu Lukačo-
vičovú na tel. čísle 033/6908 309 alebo ema-
ilom na andrea.lukacovicova@msumodra.sk.
 

Okruh R1
Dr. Bodického, Baštová, Bernolákova, Cpi-
nova, ferdinanda Píseckého, fraňa Kráľa, 

Hečkova, J. Bakoša, Jesenského, Kalinčia-
kova, Kellenbergerova, Kollárova, Kukučí-
nova, Kuzmányho, Moyzesova, Sládkovičo-
va, Sokolská, Vinárska, Za štadiónom. 
 

Okruh R2
Bratislavská, 1.mája, Čsl. Armády, Du-
kelská, Erneyho, Družstevná, Hrnčiarska, 
Hviezdoslavova, Komenského, Krátka, Pod-
horská, SNP, Súkenícka, Štefánikova, Štú-
rova, Šúrska, Vajanského, Samuela Zocha, 
Dolná, Horná a Kostolná

Okruh R3
Karpatská, Lúčna, Národná, Partizán-
ska, Pod vinicami, Potočná, Puškinova 
a Trnavská, Dolinky, Harmónia, Piesok 

Harmonogramy vývozu 
pre rodinné domy

Harmonogramy vývozu pre rodinné domy
Vývoz odpadu z rodinných domov sa reali-
zuje v zmysle platných harmonogramov.
Zbernú nádobu je potrebné vyložiť v deň 
zvozu čo najbližšie k ceste do 6.00 hod. ráno. 
V prípade, že vám neboli pridelené separač-
né nádoby na papier a plast kontaktujte An-
dreu Lukačovičovú na tel. č. 033/6908309 
alebo e-mailom na andrea.lukacovicova@

Vývoz zmesového netriedeného odpadu (podnikatelia, prevádzky)
1x v týždni 2x v týždni 1x za 2 týždne 

Okruh R1 pondelok pondelok a piatok každý nepárny týždeň 
Okruh R2 utorok utorok a piatok každý nepárny týždeň
Okruh R3 piatok piatok a pondelok každý nepárny týždeň

Rodinné domy – harmonogramy vývozu

Okruh R1 netriedený odpad (každý 
párny týždeň v pondelok)

papier
(štvrtky)

plasty
(štvrtky)

BRO a BRKO 
(pondelky)

január 10. 1., 24. 1. 13. 1. 6. 1., 27. 1. 31. 1. 
február 7. 2., 21. 2. – 17. 2. –
marec 7. 3., 21. 3. 10. 3. 10. 3., 31. 3. 14. 3. 
apríl 4. 4., 18. 4. – 21. 4. 11. 4., 25. 4. 
máj 2. 5., 16. 5., 30. 5. 12. 5. 12. 5. 9. 5., 23. 5. 
jún 13. 6., 27. 6. 9. 6. 2. 6., 23. 6. 6. 6., 20. 6. 

Okruh R2 netriedený odpad (každý 
párny týždeň v utorok)

papier
(štvrtky)

plasty
(štvrtky)

BRO a BRKO 
(utorky)

január 11. 1., 25. 1. 20. 1. 13. 1. –
február 8. 2., 22. 2. – 3. 2., 24. 2. 1. 2. 
marec 8. 3., 22. 3. 17. 3. 17. 3. 15. 3. 
apríl 5. 4., 19. 4. – 7. 4., 28. 4. 12. 4., 26. 4. 
máj 3. 5., 17. 5., 31. 5. 19. 5. 19. 5. 10. 5., 24. 5. 
jún 14. 6., 28. 6. 16. 6. 9. 6., 30. 6. 7. 6., 21. 6. 

Okruh R3 netriedený odpad (každý 
párny týždeň v piatok)

papier
(štvrtky)

plasty
(štvrtky)

BRO a BRKO 
(piatky)

január 14. 1., 28. 1. 27. 1. 20. 1. –
február 11. 2., 25. 2. – 10. 2. 4. 2. 
marec 11. 3., 25. 3. 24. 3. 3. 3., 24. 3. 18. 3. 
apríl 8. 4., 22. 4. – 14. 4. 1. 4., 22. 4. 
máj 6, 5., 20. 5. 26. 5. 5. 5., 26. 5. 6. 5., 20. 5. 
jún 3. 6., 17. 6. 23. 6. 16. 6. 3. 6., 17. 6. 
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msumodra.sk. Reklamácie vývozu odpadu 
nahlasujte u referentky pani Kataríny Ruže-
kovej na tel. č. 033/6908318, e-mailom na 
katarina.ruzekova@msumodra.sk.

Okruh R1 – ulice:
Bodického, Baštová, Bernolákova, Cpinova, 
fraňa Kráľa, ferdinanda Píseckého, Heč-
kova, J. Bakoša, Jesenského, Kalinčiakova, 
Kellenbergerova, Kollárova, Kukučínova, 
Kuzmányho, Moyzesova, Námestie Slobo-
dy, Sládkovičova, Sokolská, Vinárska, Za 
Štadiónom.

Okruh R2 – ulice:
Bratislavská, 1. mája, Čsl. armády, Du-
kelská, Erneyho, Družstevná, Hrnčiarska, 
Hviezdoslavova, Komenského, Krátka, Pod-
horská, SNP, Súkenícka, Štefánikova, Štúro-
va, Šúrska, Vajanského, Zochova, Dolná, 
Horná, Kostolná.

Okruh R3 – ulice:
Dolinky, Harmónia, Karpatská, Lúčna, Ná-
rodná, Partizánska, Piesok, Pod vinicami, 
Potočná, Puškinova, Trnavská.
Netriedený (zmesový) odpad nesmie obsa-

hovať: nebezpečný odpad, elektro odpad, 
papier plasty, PET fľaše, sklo, tetrapaky, ko-
vy a hliník, stavebný odpad, zeminu a kame-
nivo, drevo a odpad zo záhrad.

Papier (šedo-modrá nádoba) nesmie obsa-
hovať papier znečistený škodlivinami, mast-
ný papier, celofán, prepisovací papier, kovo-
vé a plastové súčasti papierových výrobkov
Zbiera sa papier, noviny, katalógy, telefón-
ne zoznamy, lepenka, baliaci papier, kalen-
dáre, papierové obaly od potravín, rozložené 
papierové a kartónové škatule, kancelársky 
papier, reklamné letáky, pohľadnice, obálky

Plast (šedo-žltá nádoba)
• nesmie obsahovať polystyrén, znečistené 
plasty, linoleum, guma, molitan, plastové 
obaly znečistené olejovými a ropnými lát-
kami.
• zbierame stlačené PET fľaše z nealko ná-
pojov, sirupov, vína…, HD-PE fľaše z čis-
tiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, 
destilovanej vody..., LD-PE fólie, igelitové 
tašky, fólie z pracích práškov, čisté fólie zo 
stavebných materiálov..., LLD-PE fólie tzv. 
termostatická fólia, čisté konzervy, plechov-

ky, kovové uzávery od nápojov, viečka od 
mliečnych výrobkov, kompótové viečka, 
kovové obaly, Tetrapaky – obaly od mlieka 
a džúsov.

BRO a BRKO (hnedá nádoba)
Odpad nevhadzujte do nádoby v plastových 
vreckách.
• nesmie obsahovať tekuté zvyšky jedál, ole-
je, mäso, kosti, mliečne výrobky, plienky, 
mŕtve zvieratá a exkrementy, kamene, suť 
a výkopovú zeminu, biologicky nerozloži-
teľné látky a iný odpad ako papier, plasty, 
sklo.
• zbierame zvyšky ovocia a zeleniny ako na-
pr. jaderníky, listy a vňať zo zeleniny, šupy 
aj z citrusových plodov, kávový a čajový od-
pad, škrupiny z orechov a vajíčok, zvyšky 
pečiva a obilnín, piliny, zvyšky jedál rast-
linného pôvodu (zelenina, zemiaky, ryža...), 
použité papierové vreckovky a servítky, 
pokosená tráva, lístie, zvyšky rastlín (veľ. 
do 20 cm), listy a korene zeleniny, buriny 
a kvetiny. Nastrihané kúsky konárov kríkov 
a stromov, seno, slama, popol z dreva.

(red, zdroj: Mestský 
úrad Modra)

Poplatky za odpady 
sa v roku 2022 zvýšia
Témou odpadového hospodárstva sa zaoberáme pravidelne. 
Je potrebné opakovať, ako správne odpad triediť, ktorá ko-
modita kam patrí, ako efektívnejšie separovať, prečo je dôle-
žitá ochrana životného prostredia a prostredia, v ktorom žije-
me. V neposlednom rade treba povedať koľko ročne za vývoz 
a likvidáciu odpadov občania zaplatia, prečo sa tieto poplatky 
každoročne zvyšujú a čo je a nie je v kompetencii mesta.

Poplatky za odpady sa z roka 
na rok zvyšujú, pretože z roka 
na rok produkujeme čoraz viac 
odpadu. Okrem toho odpad ne-
dostatočne separujeme. Čiže 
o koľko menej budeme správne 
separovať, o toľko viac budeme 
vytvárať netriedený komunál-
ny odpad – ten, ktorý putuje na 
skládku, a o to viac budeme za 
neho aj platiť.
V poplatku za komunálny od-
pad je zahrnutý zmesový netrie-
dený odpad, BRO, DSO, odpad 
z upratovania cintorínov, z čis-
tenia ulíc, parkov, dočisťovanie 
stojísk, prevádzka zberného dvo-
ra a od roku 2022 aj zber biolo-
gicky rozložiteľného kuchynské-
ho odpadu. K tomu sú v poplatku 

premietnuté aj náklady na sklád-
kovanie, ktorého cenu si určuje 
prevádzkovateľ skládky. Od ro-
ku 2016 náklady za tieto služby 
z roka na rok narastajú. Pre po-
rovnanie, v roku 2019 to bolo 
TKO + BRO + objemný odpad 
= 3 195 ton, v roku 2020 = už 3 
842 ton (o 650 t viac). V zmys-
le zákona úhrady za komunálny 
odpad nesmú prevyšovať nákla-
dy vynaložené za zber odpadov. 
V decembri 2021 MsZ Modra 
schválilo dodatok všeobecne zá-
väzného nariadenia o odpadoch, 
v ktorom sa stanovila sadzba po-
platku na rok 2022 nasledovne:
• fyzická osoba (občan) 0,1095 
€ za osobu na kalendárny deň 
v určenom období, počas ktoré-

ho má alebo bude mať v meste 
trvalý alebo prechodný pobyt,
• 0,1095 € za nehnuteľnosť 
na kalendárny deň v určenom 
období, počas ktorého poplat-
ník v rekreačnej oblasti užíva 
nehnuteľnosť alebo je oprávne-
ná ju užívať na iný účel ako na 
podnikanie, ak nemá v meste 
trvalý alebo prechodný pobyt,
• 0,0365 € za jeden kilogram 
drobného stavebného odpadu 
uloženého na zberný dvor mes-
ta Modry
• 0,1095 € za osobu na kalen-
dárny deň v určenom období, 
počas ktorého je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľ-
nosť na iný účel ako na podni-
kanie, ak nemá v meste trvalý 
alebo prechodný pobyt.
Zároveň sa zrušilo zníženie po-
platku o 10% osobám starším 
ako 62 rokov. Zachované zostalo 
zníženie poplatku o 50% na zá-
klade písomnej žiadosti a na zá-
klade dokladu preukazujúceho 
skutočnosť o nároku na zníženie 
poplatku pre držiteľa preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým postih-
nutím so sprievodcom alebo pre-
važne či úplne bezvládnou oso-
bou. (red)

Poplatok za 
znečisťovanie 

ovzdušia 
Právnické a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, kto-
ré prevádzkujú malý zdroj zne-
čisťovania ovzdušia sú do pät-
násteho februára 2022 povinné 
oznámiť údaje potrebné na vý-
počet poplatku za znečisťova-
nie ovzdušia za príslušný rok. 
Za každý takýto zdroj znečis-
ťovania ovzdušia je potrebné 
uviesť spotrebu palív a suro-
vín, z ktorých znečisťujúce lát-
ky vznikajú, ako aj ďalšie po-
trebné informácie.
Tlačivo na podanie oznáme-
nia je k dispozícii na webo-
vej stránke mesta www.modra.
sk alebo v Kancelárii prvého 
kontaktu na Štúrovej ulici 59. 
Bližšie informácie k proble-
matike vám poskytne Referát 
životného prostredia Mestské-
ho úradu v Modre, kontakt: 
033/6908304, kristina.cecho-
va@msumodra.sk.

(red)
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Sakrálna architektúra v Modre
Sakrálna architektúra (lat. sacer – svätý) zahrňuje stavby 
slúžiace k náboženským účelom, k uctievaniu a chvále Bo-
ha. Medzi najbežnejšie sakrálne stavby patria všeobecne 
napríklad kostol, chrám, bazilika, kaplnka, katedrála, kláš-
tor. Patrí sem ale aj architektúra ako cintorín, krížová ces-
ta, pútnické miesto, kríž pri ceste a pod.

Modra je nielen neoficiálnym 
„hlavným mestom vinohrad-
níctva a vinárstva“ s najstaršou 
strednou odbornou vinársko-
-ovocinárskou školou na Slo-
vensku (SOŠVO; 1922), ale 
má aj bohatú židovskokresťan-
skú históriu a relatívne veľký 
počet sakrálnych stavieb.
Rímskokatolícky (rím. kat.) 
kostol sv. Štefana kráľa v Mod-
re, na Štúrovom námestí, tzv. 
hlavný farský kostol, v ktorom 
prebieha už niekoľko rokov re-
konštrukcia exteriérových aj 
interiérových častí. Najprv bo-
la postavená v r. 1632 Mestská 
veža, ku ktorej sa pristavil naj-
prv kostol sv. Barbory, v 19. 
storočí súčasný kostol sv. Šte-
fana kráľa v architektonickom 
štýle historizmu.
Rím. kat. kostol Narodenia sv. 
Jána Krstiteľa, na „malom ná-
rodnom cintoríne“ v Modre, 
ktorý je najstarším modran-
ským ranogotickým kostolom 
postaveným v 13. storočí, po 
komplexných archeologic-
kých výskumoch, rekonštruk-
cii a reštaurátorských prácach.
Rím. kat. kaplnka sv. Micha-
la Archanjela v Modre-Kráľo-
vej (1863), ktorá bola kedysi 
poddanskou obcou pri Modre, 
dnes súčasť Modry. 
Evanjelický a. v. kostol Mod-
ra-Kráľová na Národnej uli-
ci v Modre-Kráľovej (1875–
1883). Cirkevný zbor ECAV 
Modra-Kráľová.
Slovenský evanjelický a. v. kos-
tol apoštolov Petra a Pavla na 
Dolnej ul. 5 v Modre (1825–
1835), tzv. hlavný kostol cir-
kevného zboru ECAV Modra, 
kde pôsobili významní evan-
jelickí kňazi, biskupi a náro-
dovci. 
Nemecký evanjelický a. v. 
kostol v Modre (1866), v tes-
nom susedstve so Slovenským 
evanjelickým kostolom. Počas 

totalitného komunistického re-
žimu ho používali viaceré pod-
niky ako skladové priestory. 
V súčasnosti sa využíva aj na 
rôzne umelecko-kultúrne ak-
cie.
Kaplnka Panny Márie Snež-
nej na začiatku známej lipo-
vej aleje, ktorá vedie až k rím. 
kat. kostolu Narodenia sv. Já-
na Krstiteľa. (V tejto krásnej 
kaplnke som bol pokrstený na 
Petra.)
Kaplnka Najsvätejšej Trojice 
na Dolnej ulici pod mestským 
rybníkom.
Kaplnka Márie Magdalény 
v Modre–Piesku, neďaleko 
areálu Zochovej chaty a bý-
valej nemeckej huncokárskej 
školy. V prázdninovom obdo-
bí (júl–august) sa tu konajú 
pravidelné nedeľné bohosluž-
by, väčšina veriacich je mimo 
kaplnky v priľahlom parku.
Kaplnka sv. Urbana vo vi-
nohradníckom hone Noviny 
(2017; rodina Jelemenských) 
v Modre.
Kaplnka sv. Urbana vo vi-
nohradníckom hone Dolné 
trávniky v Modre-Kráľovej 
(2018).
Kláštor Rímskej únie Rádu sv. 
Uršule Claudianum v Modre 
na Štúrovej ul. Totalitný ko-
munistický režim sestry Uršu-
línky z kláštora vyhnal, uro-
bil z neho základnú školu, kde 
som vychodil všetky triedy. 
Ako šiestak–siedmak som mal 
triedu v krásnej kaplnke na 1. 
poschodí hlavnej budovy kláš-
tora. Dodnes sa čudujem, že ju 
totalitný režim nezničil. Oproti 
kláštoru vybudoval môj nebo-
hý otec Vincent veľké knihár-
stvo, dnes je to M.K.M. Nuž 
a sestry Uršulínky sa chvála-
bohu vrátili a v kláštore urobili 
Centrum voľného času
Synagóga v Modre na Súke-
níckej ulici (1902), vedľa his-

torickej budovy Majoliky, bola 
po 2. svetovej vojne prestava-
ná a prerobená na výrobňu ke-
ramiky, dnes je v nej súkromný 
ateliér
Židovský cintorín (1860), s ná-
hrobníkmi chránenými kamen-
nou ohradou do roku 1960, 
dnes pamätná tabuľa na čas-
ti zachovalého múru cintorína 
na Šúrskej ul. v Modre. V jeho 
okolí sme sa ako deti („pažičá-
ri“ a „šibeničári“) často stretá-
vali.
Zelený les – Grünwald, pamät-
ník na Národnej ul. v Modre-
-Kráľovej (2013) v lokalite 
bývalého domu a obchodu ži-
dovskej rodiny Gründwaldov-
cov.
Modlitebňa Kresťanského zbo-
ru v Modre na Dolnej ul. 27/2.
Modlitebňa Bratskej jednoty 
baptistov v Modre na Dolnej 4
Kalvária – Tri kríže bola po-
stavená v r. 1814 na mieste pô-
vodnej drevenej kalvárie. Stojí 
na vyvýšenom pódiu so scho-
diskom po oboch stranách. 
Ku kalvárii vedie keramická 
krížová cesta, ktorej zastave-
nia sú dielom majstrov kera-
mikárov Mariána Lišku, Joze-
fa franka, Igora Mesíka, Jána 
Viglaša a Jána Pečuka.
Modranský mestský cintorín 
s ústredným krížom na Dolnej 
ul., je miestom posledného od-
počinku mnohých lokálne i ce-
loslovensky významných ľudí. 
Je národnou kultúrnou pamiat-
kou. Stredný chodník rozdeľu-
je cintorín na dve časti: pravú 
katolícku časť a ľavú evan-
jelickú časť. Štúrovský areál 
s pamätníkom Ľudovítovi Štú-
rovi, Karolovi Štúrovi a Pavlo-
vi Zochovi sa nachádza hneď 
pri vstupe do oázy pokoja a ti-
cha. Ide o výtvarné dielo ná-
rodného umelca Jozefa Kostku 
z roku 1964.
Kamenné súsošie Golgoty pred 
vstupom do mestského cinto-
rína, predstavuje ukrižované-
ho Ježiša Krista, postavy Pan-
ny Márie, sv. Jána Evanjelistu 
a sv. Márie Magdalény v nad-
životných veľkostiach. Je po 
nedávnom poškodení padajú-

cou starou lipou pri víchrici re-
konštruované a zreštaurované.
Cintorín na Národnej ul. 
v Modre-Kráľovej s ústredným 
krížom, je tiež rozdelený na 
pravú katolícku a ľavú evanje-
lickú časť.
Cintorín v Modre-Piesku, zre-
vitalizovaný huncokársky 
cintorín s ústredným krížom 
(2014) s obnoveným dreve-
ným oplotením v lese a s no-
vými náhrobnými drevenými 
krížmi.
Kríže: kríž pri kostole sv. Šte-
fana kráľa; murovaný kríž pred 
kaplnkou sv. Michala Archan-
jela (1918); kríž pred kaplnkou 
Márie Magdalény; kríž pred 
kaplnkou Najsvätejšej Trojice; 
kríž pred zaniknutou kaplnkou 
sv. Anny (1772) na Národnej 
ulici pri cintoríne; kríž pod vi-
nohradníckym honom Obrper-
ky (19. stor.); kríž pri ceste do 
Pezinka na Štefánikovej ul. 
(19. stor.)
Socha sv. Jána Nepomuckého 
za kostolom sv. Štefana kráľa 
(pôvodne bola pri Hornej ale-
bo pri Dolnej bráne).
Fontána sv. Floriána (1757) 
v parku na Námestí slobody, 
bola pôvodne umiestnená pred 
kostolom sv. Štefana kráľa.

Záverom
História umenia na našom úze-
mí je jedinečne spojená s deji-
nami cirkví, ktoré takmer vždy 
podporovali umenie, lebo pra-
vé umenie povznášalo dušu 
človeka a kultivovalo ducha. 
Architektúra sama osebe je 
z mnohých žánrov umenia tým 
najdôležitejším. Vytvára to-
tiž priestor, v ktorom sa uplat-
ňujú ostatné druhy umení. Už 
len návšteva sakrálneho miesta 
môže mať významný psycho-
hygienický a psychoterapeu-
tický význam. Stručný prehľad 
ukazuje, že v Modre žilo a pô-
sobilo veľa vynikajúcich umel-
cov, staviteľov a remeselníkov. 
Poďakovanie patrí aj všetkých 
ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom zúčastňujú na sta-
rostlivosti o modranskú sakrál-
nu architektúru.
Peter GAVORNÍK, klinický 

lekár, vysokoškolský 
pedagóg a vedec
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Spomienka
Dňa 10. 1. 2022 uplynul 1 rok, čo 
nás navždy opustila naša drahá 
Zuzana Pešková, r. Lančaričová. 
Zároveň si spomíname, že 24. 2. 
2022 uplynú 4 roky od úmrtia náš-

ho drahého Ladislava Lančariča. Všetci, čo ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Dňa 29. 1. 2022 uplynie 13 rokov od smrti našej 
drahej a milovanej manželky, mamičky a babič-
ky Lýdie Mindekovej. S láskou a úctou spomínajú 
manžel a deti s rodinami.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí dňa 9. 12. 2021 odprevadili na posled-
nej ceste nášho drahého manžela, otca a brata Vla-
dimíra Jaslovského. Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Spomíname
Dňa 24. 1. uplynulo 7 rokov čo navždy odišla na-
ša drahá mama, babka a prababka Anna Čukanová. 
S večnou láskou spomínajú deti s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí si spomenuli.

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

Spomienka
Dňa 18. 1. 2022 uplynulo prvé výročie od smrti 
nášho drahého manžela, otca a dedka Ing. Milana 
Chorvátika. S láskou a bolesťou v srdci spomína 
manželka s rodinou.

Spomíname
Odišla mama – nikto ju nenahradí... len spomienky sa 
zo života nikdy nevymažú. Dňa 11. 1. 2022 uplynul 
rok plný smútku a sĺz, čo nás opustila naša mama Vio-
la Rášová. Už navždy nám budeš chýbať, drahá ma-
ma. S láskou a tmou v srdci spomínajú deti s rodinami. 

Spomienka
Čas plynie a nevráti čo vzal, zo-
stanú len spomienky a v srdci žiaľ. 
Dňa 18. 1. 2022 uplynulo 5 rokov 
od smrti našej mamy Betky Štrb-
kovej. Zároveň si spomíname na 

zomrelého otca Štefana Štrbku. S láskou spomína syn Igor s rodinou. 

Tichá spomienka
Na kraji cesty anjel stál a v očiach slzy mal. Vedel, 
že berie toho, koho každý z rodiny miloval. Ťaž-
ké bolo naše lúčenie, v srdci ostal veľký žiaľ. Čo 
nám bolo najdrahšie, to nám Pán Boh navždy vzal. 
Tak náhle odišla duša tvoja, nestihla si ani povedať 

„Zbohom rodina moja“. Dňa 21. 1. 2022 uplynuli 2 roky, čo nás na-
vždy opustila naša mama, babka a kamarátka Mária Čeligová. Ten 
kto ju poznal, spomenie si, ten kto ju mal rád, nezabudne. S láskou 
a úctou spomínajú deti s rodinami.

Spomíname
Dňa 19. 1. 2022 si pripomíname nedožité 75. naro-
deniny Jána Kulíka a zároveň 5. 2. 2022 25. výro-
čie úmrtia. S láskou spomína dcéra Marianna s ro-
dinou. Navždy zostaneš v našich srdciach. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Poďakovanie
Dňa 1. 12. 2021 sme sa navždy rozlúčili s našim dra-
hým Štefanom Bučuričom. Ďakujeme všetkým, kto-
rí svojou účasťou, prejavmi sústrasti a kvetinovými 
darmi zmiernili náš žiaľ. Ďakujeme tiež pani farárke 
Eve Oslíkovej a pánovi farárovi Mariánovi Čopovi za 
dôstojnú rozlúčku. Za ich slová plné vďaky za život nášho drahého a za 
slová povzbudenia pre nás smútiacich. Manželka a dcéry s rodinami.

Tichá spomienka
Dňa 26. 1. 2022 uplynuli 3 roky, čo nás navždy 
opustil františek Somorovský. S láskou spomínajú 
manželka, synovia, dcéra s rodinami a ostatná ro-
dina. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. 

Tichá spomienka
Dňa 19. 1. 2022 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy 
opustil Miloš Hajdušek. S láskou spomínajú man-
želka, syn a dcéra s rodinou. Tí, ktorí ste ho pozna-
li, venujte mu prosím tichú spomienku.

Riadková 
inzercia

 z Dám do prenájmu obrábaný 
vinohrad v Modre – 300 kĺčov. 

Kontakt: 0915 306333

Redakčné 
uzávierky 

v roku 2022
19. január, 16. február, 16. ma-
rec, 13. apríl, 11. máj, 15. jún, 
13. júl., 17. august., 14. sep-
tember, 12. október, 9. novem-
ber, 7. december, vždy do 12.00.  
Kontakt: zvesti@kcmodra.sk 
alebo 0911 999 784.

februárová redakčná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stre-
du 16. februára do 12.00 h.
 (red)

Štatistika obyvateľstva
Koľko nás je? Koľkí pribudli a koľkí sa odsťahovali? Po-
zrite si štatistické údaje spracované Mestským úradom 
Modra, Referátom evidencie obyvateľstva.

Počet obyvateľov:
4483 mužov, 4770 žien, spolu: 
9253.

Veková štruktúra:
253 detí do 3 r.; 314 detí 3 – 6 
r.; 885 detí 6 – 15 r.; Mládež 15 
– 18 r. 249
5157 dospelých 18 – 60 r.; 

2395 dospelých nad 60 r.

Pôrodnosť, úmrtnosť a migrá-
cia:
94 narodených; 178 prisťaho-
vaných; 100 zomrelých; 163 
odsťahovaných.

(red, msú)
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Z malokarpatskej pôdy
Zažite vinársky rok v Malokarpatskej oblasti – Top vinár-
skej turistickej destinácii na Slovensku. Ukážeme vám naj-
dôležitejšie práce vo vinici a v pivnici tak, ako po sebe chro-
nologicky počas roka nasledujú.

Výroba šumivých vín
A sme pri bublinkách. O vý-
robe šumivých vín klasickou 
šampanskou metódou by ste 
mali vedieť dve veci. Bubliny 
vznikajú druhotným kvasením 
vo fľaši a víno sa pije z tej istej 
fľaše, v ktorej kvasilo. To zna-
mená, že z každej fľaše musí vi-
nár odstrániť kvasinky tak, aby 
v nej zostalo víno aj s bublinka-
mi. Päť až šesť týždňov najskôr 
otáča fľaše v špeciálnych stria-
sacích stojanoch, aby striasol 
kvasinky a kal do hrdla fľaše. 
Von ich potom dostane „jedno-
ducho.” Hrdlo zmrazí a sedi-
ment pod tlakom vystrelí von, 
doleje dozážny (expedičný) li-
kér, fľašu zatvorí korkovou 
zátkou a zaistí drôteným koší-

kom, ktorý sa vo-
lá agrafa. Víno po-
tom ešte musí zrieť 
vo fľašiach na kva-
sinkách minimálne 
9 mesiacov, kým 
si ho môžeme vy-
chutnať v pohári. 
Celý výrobný pro-
ces trvá minimál-
ne 1 rok, pričom 
každú fľašu vinár 
chytí do ruky as-
poň stokrát. Zapa-
mätajte si, že šumi-
vé víno je pravým 
sektom iba vtedy, 
keď sa vyrába pri-
rodzeným procesom druhotné-
ho kvasenia vo fľaši bez prida-
ného oxidu uhličitého.

Ochutnávka vína
Sme na konci našej cesty. Po-
zývame vás na degustáciu! 
Pozrite sa na víno v pohári, 
na jeho farbu a čírosť. Jem-
ne pohárom zatočte a privo-
ňajte, ochutnajte prvý dúšok. 
Prevaľujte ho na jazyku, vní-

majte jeho chuť, konzistenciu, 
teplotu prípadne perlenie pri 
šumivých alebo mladých ví-

nach. Zapo-
čúvajte sa do 
degus tačne j 
poézie vinára 
a vychutnajte 
si tento doko-
nalý zážitok 
s vhodným 
z á h r y z o m . 
P r e z e n t á c i a 
vína je za-
vŕšením ce-
l o r o č n e j 
práce vo vi-
nici a pivnici. 
Každý vinár 
sa snaží vy-
tvoriť príjem-
nú atmosfé-

ru, akési puto so zákazníkom 
a predstaviť mu svoj pro-
dukt tak, aby si ho zamiloval. 
V Malokarpatskej vinohrad-
níckej oblasti môžete navští-
viť vinárov individuálne alebo 
počas populárnych vinárskych 
podujatí a ochutnať víno 

v prekrásnych kamenných 
pivniciach, v podbrániach vi-
nohradníckych domov, priamo 
vo vinohradoch či záhradách. 
Ste srdečne vítaní.
Kúpou vína z Malokarpatské-
ho regiónu pomáhate vinár-
skym rodinám zachovávať vi-
nohradnícko-vinársku tradíciu 
v najstaršej a najrozsiahlejšej 
vinohradníckej oblasti na Slo-
vensku.
Realizované s finančnou pod-
porou Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej repub-
liky.
 (zt)

Na fotografiách: Ján Hacaj 
z Vinárstva Hacaj v Pezinku;
Ochutnávka Vinárstva Bog-
nár, Svätý Jur.

fO
TO

: M
A

R
EK

 D
V

O
ř

Á
K

, 4
x



17

Sviatky v Mereme
Vianoce sú jedným z najkrajších 
sviatkov v roku. Neodmysliteľ-
ne sa nám s nimi spájajú špeci-
fické tradície, vône, chute. Mno-
hí prijímatelia sociálnej služby 
žijúci v Domove sociálnych 
služieb a zariadení podporova-
ného bývania Merema nemajú 
to šťastie stráviť vianočný čas 
v kruhu svojej rodiny. Príjemnú 
atmosféru sa im snažia vytvo-
riť naši láskaví zamestnanci. Na 
Štedrý deň, už od rána, sa Me-
remou vznášali vianočné meló-
die, v hrnci bublala kapustnica, 
smažila sa ryba a pripravoval 
zemiakový šalát. Pri slávnostne 
prestretom štedrovečernom sto-
le nechýbali ani makové pupáky, 
koláče a oblátky s medom. Pod 

stromčekom čakala bohatá via-
nočná nádielka, na ktorú sa na-
ši obyvatelia snáď tešili najviac. 
Už sú síce dospelí, ale v srdci 
sú stále deťmi. Neveria, že dar-
čeky prinesie Ježiško, ale veria 
v štedrosť ľudí, ktorí na nich ni-
kdy nezabúdajú.
Dovoľte nám vyjadriť poďako-
vanie predsedovi BSK Jurajovi 
Drobovi a Odboru sociálnych 
vecí za podporu, ústretovosť 
a vianočný dar pre našich klien-
tov v podobe masážnych kresiel, 
primátorovi Modry Jurajovi Pet-
rakovičovi a vinárstvu Petra Ju-
rana z Modry za finančný príspe-
vok, MPSVR SR a spoločnosti 
Biomin, a.s. za výživové dopln-
ky, pánovi Michalovi Petríkovi 

s manželkou za spestrenie života 
našich klientov pestrofarebnými 
výrobkami spoločnosti Dedoles, 
MsÚ Pezinok a dobrosrdečným 
ľuďom, ktorí naplnili Krabice od 
topánok plné lásky, do ktorých 

ukryli niečo sladké, niečo slané, 
niečo voňavé aj niečo hravé. Ďa-
kujeme za podporu všetkým na-
šim priaznivcom a želáme pevné 
zdravie.

Milada BARČÍKOVÁ

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

Rok 2021 očami hasičov
V uplynulom roku vykonali hasiči v okresoch Pezinok a Senec, 
ktoré sú v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku 688 výjazdov k rôznym udalos-
tiam. Všetkým hasičom patrí úprimné poďakovanie za ich prá-
cu, ktorú vykonávajú častokrát s ohrozením vlastného zdravia.

Pri požiaroch zasahovali 127 
krát v okrese Pezinok a 118 krát 
v okrese Senec. Výjazdov k do-
pravným nehodám bolo spolu 
192 (69 v okrese Pezinok a 123 
v okrese Senec). Zásahov, pri 
ktorých bola poskytnutá tech-
nická pomoc – odstraňovanie 
padnutých stromov, asistencia 
polícii, otváranie bytov, bolo 
spolu 208. Pri úniku nebezpeč-
ných látok zasahovali hasiči 14 
krát. Hasiči z hasičskej stanice 
Pezinok a Senec pomáhali aj 
pri likvidácií lesných požiarov 
v Grécku, ich kolegovia, ktorí 
ostali na hasičských staniciach 
plnili úlohy na Slovensku. Cel-
ková priama škoda pri požia-
roch v oboch okresoch bola 1 
561 900 €. Rýchlym a profesio-
nálnym zásahom uchránili hasi-
či pri požiaroch 4 304 900 €.
Medzi časté príčiny vzniku po-
žiarov patria aj naďalej vypaľo-
vanie trávy a suchých porastov, 
spaľovanie odpadov a odpad-
kov. Jedným z najväčších po-

žiarov bol požiar haly v Sen-
ci v marec a požiar na skládke 
nebezpečného odpadu v Bud-
mericiach (Istrochem Reality 
a. s. Bratislava). Podľa štatistic-
kých údajov najčastejšie vzni-
kali požiare medzi 13 – 14 ho-
dinou a medzi 17 – 18 hodinou. 
V okres Pezinok vzniklo najviac 
požiarov v pondelok a v okrese 
Senec v piatok. 
Súčasťou okresného riaditeľstva 
je oddelenie požiarnej preven-
cie, ktoré vykonáva kontrolnú 
činnosť u právnických a fyzic-
kých osôb – podnikateľov, v ob-
ciach vo veciach zvereného vý-
konu štátnej správy na úseku 
ochrany pred požiarmi, posu-
dzuje projektové dokumentá-
cie stavieb z hľadiska požiarnej 
bezpečnosti, zúčastňuje sa ko-
laudačných konaní, prejednáva 
priestupky voči fyzickým oso-
bám a ukladá pokuty za poruše-
nie predpisov na úseku ochrany 
pred požiarmi. V uplynulom ro-
ku bolo vykonaných 175 proti-

požiarnych kontrol, pri ktorých 
bolo zistených 970 nedostatkov. 
Hlavným zameraním kontrolnej 
činnosti je výkon protipožiar-
nych kontrol v školských zaria-
deniach. V týchto zariadeniach 
bolo vykonaných 29 komplex-
ných protipožiarnych kontrol 
a 5 tematických protipožiar-
nych kontrol. Okresné riaditeľ-
stvo uložilo 4 blokové pokuty 
a vydalo 2 rozkazy na uloženie 
sankcie za priestupok fyzic-
kým osobám. V oblasti staveb-
nej prevencie (územné, staveb-
né, kolaudačné konania) vydalo 
okresné riaditeľstvo 1164 stano-
vísk. Na obciach boli vykonané 
4 kontroly. Právnickým osobám 
bolo za porušenie predpisov 
o ochrane pred požiarmi ulože-
ných 5 pokút.
Preventívno – výchovná činnosť 
nebola pre pandemickú situáciu 
a súvisiace opatrenia vykonáva-
ná v takej miere ako po iné pred-
chádzajúce roky. Napriek tomu 
sa podarilo uskutočniť niekoľko 
ukážok hasičskej techniky pre 
deti a mládež na parkovisku pri 
hasičskej stanici v Pezinku. 
Profesionálni hasiči želajú oby-
vateľom veľa zdravia, šťastia 
a skorý návrat do bežného, ni-
čím neobmedzujúceho roku 
2022. (eo)

Vianočná 
zbierka

Počas uplynulého predvianočné-
ho obdobia sa opäť uskutočnila 
v meste charitatívna predvianočná 
zbierka potravín a drogérie.
„Sme naozaj radi, že sa aj ostatná 
vianočná zbierka podarila, i keď 
žijeme neľahké obdobie. Ukáza-
lo sa, že občania vedia myslieť aj 
na druhých a ochotne sa podelia 
s ostatnými. Srdečne, v mene všet-
kých obdarovaných aj v mene or-
ganizátorov, úprimne ďakujeme. 
Vaše dary nielen pomohli, ale aj 
potešili“, povedala Monika Bar-
tošová z Mestského úradu Modra.
Pomoc bola prerozdelená spolu do 
9 rodín a pre ďalších 12 jednotliv-
cov. Potraviny, drogériu i vianoč-
né dekorácie a hračky venovalo 
alebo zakúpilo 24 darcov. Medzi 
nimi zamestnanci mestského úra-
du, manželia Novákoví, rodina 
fuňová, p. Sodomová, p. Haj-
dušková, p. Kišoňová, p. Šimko-
vá, CO-MA-CO – p. Matušovič, 
p. Kollárová Sečkárová, p. Ma-
gulová, p. frnová, p. Kufelová, 
MUDr. Džupová, p. Kučerová, p. 
Ličková, p. Gavorníková, p. Ma-
charíková, rod. Mravcových, rod. 
Vargová, rod. Lichnerová, p. Ky-
selicová, p. Hýllová, p. Lišková, 
rod. Rychelová, p. Jančovičová, p. 
Chobotová a anonymní darcovia. 

(red)
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Umenie vína – charitatívny projekt
Mesto Modra, vinári zo združenia Ví-
no z Modry v spolupráci s umelca-
mi pripravili pred Vianocami pre ve-
rejnosť prekrásny charitatívny projekt 
„Umenie vína.“ Dvanásť vinárov zdru-
ženia poskytlo fľaše s vínom, kto-
ré umelci ručne vymaľovali a ponú-
kli na predaj v Cuvée na Štúrovej 59.  
Vianočná limitovaná edícia sa prakticky 
ihneď vypredala a výťažok vo výške 750 
eur bol prerozdelený rovným dielom me-
dzi tri organizácie v našom meste: 
1. Rehabilitačné stredisko Claudianum, 
ktoré poskytuje dennú sociálnu starostli-
vosť dospelým s mentálnym a kombino-
vaným postihnutím.
2. Mestské centrum sociálnych služieb 
Modra, ktoré poskytuje opatrovateľskú aj 

prepravnú službu ľuďom odkázaným na 
pomoc iných, prevádzkuje zariadenie nú-
dzového bývania aj útulok.
3. Domov sociálnych služieb a zariadenie 
podporovaného bývania Merema, kde sa 
starajú o ľudí s mentálnym a viacnásob-
ným postihnutím a tých, ktorí sú odkázaní 
na pomoc iných.
„V mene organizácií sa chceme z ce-
lého srdca poďakovať každému jedné-
mu kupujúcemu. Veríme, že originálnym 
darčekom pod stromček potešili svojich 
blízkych a zároveň sa chcem poďakovať 
umelcom aj vinárom za tento skvelý ná-
pad a samotné prevedenie,“ povedal pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič.
 Zuzana TICHÁ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e
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30. Vinoforum v Zakopanom
Prvý ročník stredoeurópskej sú-
ťaže vín Vinoforum sa konal, 
akože inak, v kráľovskej Mod-
re v roku 1991. Za tie tri desiat-
ky rokov sa konkurz uskutočnil 
v 10 krajinách zemegule, pres-
nejšie v 21 mestách planéty. Tri-

dsiaty ročník sme stihli len tak-
-tak. Stretli sme sa v dňoch 23. 
– 25. novembra 2021 v poľskom 
Zakopanom. Pod taktovkou pre-
zidenta poľských vinohradníkov 
a vinárov Romana Mysliwieca sa 
hodnotilo 177 vzoriek českých, 
poľských a našich vín. Pekné ví-
na, dobrí degustátori a vynikajú-
ce prostredie v najvyššie polože-
nom poľskom tatranskom hoteli 
Tatra. To všetko prispelo k zda-
ru tohto podujatia. Vyhlasova-
nie výsledkov mimoriadne po-
tešilo slovenských účastníkov. 
Získali sme väčšinu šampiónov. 
V kategórii bielych tichých su-
chých vín zvíťazil Muškát Oto-
nel 2020 z Vinárstva Mirosla-
va Duda. Medzi polosladkými 
a sladkými médiami sa zaskvel 
Rizling rýnsky 2017 zo Chate-
au Belá. Šampiónom šumivých 
vín sa stal Sekt Pálfy extra dry 

z podniku Víno Nitra. V kategó-
rii ružových a červených vín 
zvíťazili moravskí vinári Radek 
Baloun a Josef Dufek. Sloven-
ské vína obdržalii celkove jede-
násť zlatých medailí. Do Belej 
išli tri, do Nitry dve a do Čataja 
(!) jedna. V Modre sa „jagá“ päť 
zlatých. Skvelý bol opäť Dudo, 

okrem zlatého šampióna ešte tri-
krát „aurum“ za Rudavu 2020, 
Dunaj 2020 a sladké Rulandské 
biele 2019. A ešte zlatá za tra-
dične viac ako dobrý Malíkov 
Hron 2019. Záverom, modran-
ské strieborné medaily – Elesko 
3x, Dudo 2x, Klimkovci 2x, Ví-
no Purus 1x a Juraj Štiglic 1x. 
Všetkým Modranom i nemodra-
nom blahoželáme.

Fedor MALÍK

Ľudia z Modry, 43. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rod-
nom meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým respon-
dentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Matúš Juran (39), osobný 
tréner a nutričný kouč 

Schudnem, budem zdravšie žiť a viac sa 
hýbať... Toto sú asi najčastejšie novoročné 
predsavzatia, ktoré nám vydržia maximálne 
do jari keď sa výsledky nedostavia okam-
žite. „Treba si uvedomiť, že príliš rých-
lo a intenzívne zvolená cesta zväčša vedie 
k rýchlemu vyčerpaniu. Je dôležité vybudo-
vať si sebadisciplínu a nové návyky, ktoré 
sú produktívne a konštruktívne,“ radí Ma-
túš, ktorý tvorí na mieru šité tréningové 
programy a stravovacie plány. Špecializuje 
sa na chudnutie zdravou formou, tvarova-
nie postavy, funkčnosť pohybového aparátu 
a svalovú hypertrofiu.
„Cvičenie, pohyb a zdravší životný štýl sa 
musia stať súčasťou vášho každodenného 
života, ako umývanie zubov, niečo čo robíte 
automaticky. Je v poriadku, ak vaše úsilie 
nebude dokonalé hneď od začiatku. Párkrát 
zakopnete, párkrát spadnete, ale dôležité je 
znova vstať a ísť ďalej.“ Matúš je bojovník 
a vie o čom hovorí. Sám v školskom veku 
trpel silným atopickým ekzémom na rukách 
a dlaniach, kolektívnych športov sa stránil 

a vyslobodenie mu prinieslo individuálne 
cvičenie. „Dávalo mi vnútornú silu, dobrý 
pocit, videl som ako sa moja postava vply-
vom cvičenia mení. Zo začiatku to boli kli-
ky, brušáky, drepy, pár cvikov s jednoručný-
mi činkami a beh. Neskôr sme s kamarátom 
pridali posilňovňu. Cvičili sme podľa ča-
sopisov a mysleli si, že vieme čo robíme,“ 
usmieva sa.
Tréningu sa rozhodol venovať profesionál-
ne, vzdelával sa, získal množstvo odbor-
ných certifikátov a veľa cestoval. Pracoval 
v Nottinghame, Sydney, Dubline aj na Bali. 
Práve tam vznikol nápad priniesť trend out-
doorových cvičení aj na Slovensko. „Zalo-
žili sme s kamarátmi úspešný projekt Bo-
otcamp Slovakia – outdoorové skupinové 
tréningy v Bratislave, tréningy a prednášky 
na firemných akciách, akčné dovolenky 
v zahraničí.“ So svojimi zverencami pra-
cuje striedavo v Bratislave aj Modre, kde-
koľvek hlavne vonku. „Cvičenie s vlastnou 
váhou tela a tréningovým náradím v prí-
rode poskytuje slobodu a benefity v podo-
be zvýšeného prísunu kyslíka, vitamínu D 
zo slnečných lúčov, zvýšenú vitálnu kapa-
citu pľúc v zimnom období. Navyše, ak to 
pandemická situácia dovoľuje a dá sa tré-
novať s klientami vonku, nie je čo riešiť.“ 
Tak ako, nedostali ste chuť zacvičiť si na 
čerstvom vzduchu? Ten dobrý pocit po tré-
ningu je na nezaplatenie...
 Zuzana TICHÁ fO
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Aj touto cestou by som chcela 
vysloviť poďakovanie advokátke 

JUDr. Jarmile Michálkovej za 
profesionalitu, ľudský prístup a 
ústretovosť s akou pracovala pri 
procese vysporiadania dedičstva 
viacerých spoluvlastníkov. Proces 
bol veľmi náročný, no jej zrozu-

miteľné informácie o jednotlivých 
krokoch boli pre mňa vždy povz-
budením. Vďaka nej sme dosiahli 

úspešný koniec „nedobytnej 
pohľadávky“. 

S vďakou Ľubica Pešková
 

POĎAKOVANIE
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Rok 2021 v hádzanárskom klube
Uplynulý rok sa zo športového pohľadu hodnotí veľmi ťažko. 
Už druhý rok sme bojovali viac s karanténou a zákazom stre-
távania ako so súpermi na palubovke. Každá doba so sebou 
prináša isté špecifiká. Na rok 2021 budú športovci spomínať 
ako na rok online tréningov a individuálneho zlepšovania sa. 
Prvé štyri mesiace sme sa v hale stretnúť nemohli. 

Koncom apríla sa opatrenia za-
čali pomaly uvoľňovať a deti 
sa s radosťou vracali na ihris-
ko. Úlohou trénerov bolo po-
maly a opatrne vrátiť deti do 
pohybového stereotypu. Veľký 
dôraz kládli na postupné za-
ťažovanie svojich zverencov. 
Na začiatku júla boli deti as-
poň sčasti pripravené na zá-
pasové zaťaženie. Slovenský 
zväz hádzanej v spolupráci so 
Žilinským hádzanárskym klu-
bom zorganizovali jediný väč-
ší mládežnícky turnaj v Žiline. 
Išlo o otvorené majstrovstvá 
SR v kategórii minihádza-
ná, mladší žiaci a starší žiaci. 
Otvorené museli byť, nakoľ-
ko sa krajské súťaže dohrať 
nestihli. Samozrejme sme na 

turnaj vycestovali s družstva-
mi v týchto kategóriách. A ho-
ci chlapci naplno trénovali len 
necelé dva mesiace, výsledko-
vo sa vôbec nestratili. Po dobre 
zvládnutých zápasoch obsadili 
v konkurencii najlepších druž-
stiev z krajiny výborné umiest-
nenia. Konkrétne minihádza-
nári 9. miesto, mladší žiaci 7. 
miesto a starší žiaci 4. miesto. 
Mrzí nás, že sme v uplynulom 
roku nemohli zorganizovať tra-
dičný domáci turnaj Memoriál 
Stanislava Škarčáka a niekoľ-
ko minihádzanárskych turnajov 
pre najmenšie deti. 
Naše seniorské extraligové 
družstvo dopad pandémie po-
cítilo o čosi menej. Hádzaná 
patrí medzi päť športov, v kto-

rých mohli pokračovať zápasy 
aj tréningy v najvyšších súťa-
žiach aj počas najtvrdších zá-
kazov. Aký bol rok 2021 pre 
našich mužov sme sa opýtali 
trénera a predsedu klubu v jed-
nej osobe Miroslava Ochabu: 
„V roku 2021 sme zazname-
nali ďalší míľnik nášho klubu. 
Začali sme 10. rok v najvyššej 
slovenskej súťaži. Ešte predtým 
sme však opäť museli zabojo-
vať o udržanie sa v súťaži. Je 
pozitívne, že napriek súčasnej 
nepriaznivej situácii sa nám to 
podarilo. Vedeniu Slovenské-
ho zväzu hádzanej sa podari-
lo v roku 2021 zmeniť hlavné-
ho sponzora extraligy. Stala sa 
ním stávková kancelária Niké. 
Slovenský zväz hádzanej roz-
hodol aj o rozšírení najvyš-
šej súťaže na 12 účastníkov. 

Po výbornej letnej príprave 
sme novú sezónu začali výbor-
ne. Po malej výsledkovej krí-
ze sme v mesiacoch november 
a december nadviazali na vý-
borný začiatok. Po prvýkrát sa 
nám podarilo prezimovať na 6. 
mieste. Stále je veľmi pozitív-
ne, že väčšina našich hráčov sú 
naši odchovanci. Potešilo nás, 
že v príprave na ME sa v repre-
zentácii mužov objavili aj na-
ši hráči. Čo nás veľmi mrzí je, 
že veľa domácich stretnutí sme 
museli odohrali bez našich ver-
ných a úžasných divákov“.
V nasledujúcom roku 2022 má-
me naplánovaných mnoho tur-
najov a programu v našej Knott 
Aréne. Pevne veríme, že táto 
nešťastná situácia sa čoskoro 
skončí a všetci sa s úsmevom 
a zdravý budeme môcť stretnúť 
už čoskoro na našej obľúbenej 
hádzanej.
 Dávid BERNER
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OPTIGEMINI

optika - hodinky

kontakt: 033 647 50 88

- predaj a servis
       - kvalitné 

      služby
           - nízke ceny

PONDELOK - PIATOK
08.00 - 13.30
14.00 - 17.30

Štúrova 69 
Modra (námestie)

Vajanského 1 
Modra (nemocnica)

Vlastníte 
BYT, DOM, POZEMOK?

Lokalita Modra,
Pezinok, 

Limbach, Sv.Jur.

Kontaktujte ma 
a ja Vám pomôžem 

pri predaji.

Viera Pappová 
0911 694 990

RK LEXXUS

T: 0903 229 843

Nuda?
Nehrozí!

Redakčná rada
Súčasná Redakčná rada mesač-
níka Modranské zvesti končí 
svoje dvojročné pracovné ob-
dobie. V mene redakcie a vyda-
vateľa MZ vyslovujeme jej čle-
nom poďakovanie za aktívnu 
spoluprácu, ktorej výsledkom 
sú noviny, ktoré každý mesiac 
čítate. Ďakujeme členom rady 
za hodiny aktívnej práce, ktorú 
venujú tvorbe Zvestí.
Zároveň zverejňujeme vý-
zvu na predkladanie žiadostí 
o členstvo v RR MZ na ďalšie 

dvojročné obdobie. Ak máte 
záujem, prihláste sa písomnou 
formou a to zaslaním krátkej 
žiadosti e-mailom na adresu 
redakcie: zvesti@kcmodra.sk. 
Prihláška musí obsahovať plné 
meno záujemcu, jeho adresu, 
telefonický aj e-mailový kon-
takt, stručné zdôvodnenie záuj-
mu o prácu v RR MZ. Termín 
uzatvorenia prihlášok bude 10. 
februára 2022 do 9.00 hod. 

Mgr. Jana KUCHTOVÁ, 
redakcia MZ
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Zapojte sa aj vy do života v Lýceu
Modranské Lýceum vstupuje 
do nového roka 2022 v spolu-
práci so silnými partnermi, 
ktorými sú Nadácia Orange 

a komunita Bystriny. Spojili sa v projekte, ktorý systematicky 
a zmysluplne podporuje rast a udržateľnosť nezávislých kultúr-
nych centier, ale takisto ich vzdelávanie a profesionalizáciu. 

Program Aktívna komunita, kto-
rý bude Lýceum Modra po celý 
rok aj vďaka tejto podpore pri-
nášať, začína už vo februári.

10. 2., Nápravno-výchovný kon-
cert
Ivan Koska, Elena Kosková, 
18.00, vstupné 3€
Hoci k nám klasická hudba pre-
hovára takpovediac univerzál-
nym jazykom, pre mnohých ľudí 
nie je jednoduché nájsť si k nej 
cestu. Už len zažité – a celkom 
nepresné – pomenovanie „vážna 
hudba” vzbudzuje pocit niečo-
ho príliš seriózneho, čo sa s ra-
dosťou a bezprostrednosťou vy-
lučuje. Veľmi radi by sme teda 

prispeli k zmene tohto stereotyp-
ného pohľadu sériou prednáško-
vých koncertov, ktoré by netra-
dičným spôsobom zodpovedali 
laikom základné otázky o kla-
sickej hudbe a jej princípoch. Na 
prvom prednáškovom koncerte 
sa klavirista Ivan Koska a hus-
listka Elena Kosková pokúsia 
odpovedať na otázku „čo je to 
sonáta” na príklade niekoľkých 
hudobných ukážok, vrátane veľ-
kolepej husľovej sonáty nórske-
ho hudobného génia Edvarda 
Hagerupa Griega.

12. 2., Workshop Olejomaľby
Michal Mach, 14.00 – 18.00, ce-
na kurzu 45€

Pokračovanie úspešného 
workshopu s Michalom Ma-
chom. Tentoraz sa hlbšie pono-
ríme do témy svetlo a tieň. Opäť 
sa môžete tešiť na 4 intenzívne 
hodiny, po skončení ktorých si 
domov odnesiete svoje dielo. 

24. 2., Moodre reči O počítačo-
vej bezpečnosti
Andrej Ličko – fortis Auris, 
18.00, dobrovoľné vstupné od 
2€
Ako sa chrániť v kyberpriesto-
re? Všetci sa v ňom pohybuje-
me, ale uvedomujeme si riziká? 
Bez toho, aby sme boli parano-
idní, by sme sa mali zaoberať 
ochranou svojej identity a he-
siel, témou manupilulácie verej-
nej mienky či kyberšikanou. Sta-
lo sa to súčasťou našich životov. 
Zorientovať sa v tejto téme nám 
pomôže Andrej Ličko – inštruk-
tor Hackerspace fortis Auris, 
modran a náš kamarát.
Prvým a hlavným dôvodom 

úspešnosti hackerských útokov 
je fakt, že bežný užívateľ nemá 
ani zdanie o možnosti hackerov 
a ich technikách. Preto je stále 
veľká šanca, že hackeri a trol-
lovia páchajúci zlo, zostanú ne-
potrestaní. Pritom stačí pár zá-
kladných vedomostí, opatrení 
a nastavení, aby sa zabezpečenie 
počítača zvýšilo.

Piplačky
každý utorok (1., 8., 15. a 22. 
februára), 18.00 – 20.00, vstup-
né 5€
Pozývame vás na piplačky, 
dávno predtým to boli párač-
ky. Otvárame dámsky klub so 
všetkými možnými piplačkami, 
rečičkami a zdielačkami. Naučí-
me sa jedna od druhej čo s nit-
kami a korálkami, vlnami a lát-
kami. Ak niečo vieš, alebo chceš 
vedieť, príď. Budeme sa piplať 
spoločne.
Chránime sa navzájom a preto 
sa všetky naše podujatia konajú 
v režime OP.

Diana JANDORFOVÁ, 
za ľudí z Lýcea

Cenník inzercie
MODRANSKÝCHZVESTÍ

2–3 po sebe idúce
4–6 po sebe idúcich

7–12 po sebe idúcich

2 €

4,4
x6
,1c
m
16

€

12,6 18,5cm 118 €

9,1
x6
,1c
m
35

€

5,9x12,6cm 42 €
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Keramické črepy a diela zo sympózií 
uvidíte na výstave Črep – preČ?
V SNM – Múzeu Ľ. Štúra, Mú-
zeu slovenskej keramickej plas-
tiky pripravili výstavu Črep 
– preČ?. Diela výnimočných 
autorov zo sympózií v Sloven-

skej ľudovej majolike v rokoch 
2020 a 2021 si môže verejnosť 
pozrieť do konca marca 2022. 
Významní slovenskí výtvarní-
ci ako Andrej Augustín, Marek 
Ormandík, Andrea Bartošová, 
sochár Martin Dzurek, kera-
mický majster Marián Liška, 
ale aj mladé nádeje keramiky 
Zen_Zem a Biela Laba, profe-
sionálni aj amatérski kerami-
kári a študenti dvoch ročníkov 
keramiky na ŠUP v Bratisla-
ve, sa po dva roky stretávali 
v priestoroch majoliky, tvorili, 
vymieňali si skúsenosti a na-
vzájom sa inšpirovali. Letné 
sympóziá majoliky sa konali 
vďaka finančnej podpore BSK. 
Priestory prízemia bašty, kto-

rá aktuálne prechádza rekon-
štrukciou, dávajú vyniknúť 
krehkej kráse keramiky. In-
štaláciu dotvárajú keramické 
črepy všade naokolo. Črepom 

keramikári nazývajú aj svo-
ju tvorbu, jednotlivé keramic-
ké produkty, preto výstava je 
vlastne slovnou hračkou. Upo-
zorňuje na fakt, že chceme, 

aby tu črepy s nami stále boli, 
nielen tie rozsypané, ale najmä 
tie v podobe užitočnej a krás-
nej keramiky, pýchy nášho re-
giónu. (red)

Čo všetko nás čaká v knižnici 
V knižnici sa budeme v tomto roku vzdelávať, tvoriť aj oddychovať. V letnej čitár-
ni vás počas kultúrneho leta čakajú divadielka pre rodiny s deťmi, dramatizované 
čítanie, workshopy a predstavíme našich domácich autorov a ich tvorbu. Jeseň pri-
nesie spomienku na November 89 a tradičné Modranské veršobranie.

Knižné bádanie, tak sa volá celoročný projekt, 
ktorý sme pripravili ako vzdelávací cyklus pre 
školské kolektívy a dospelých. Na projekte 
spolupracujeme s prednášajúcimi zo Sloven-
skej akadémie vied a Univerzity Komenského. 
Vypočujete si v ňom prednášky na témy eko-
lógia, environmentálna výchova, história a prí-
rodné vedy. Tento vzdelávací projekt súvisí aj 
s otvorením nového Oddelenia odbornej lite-
ratúry, ktoré je už súčasťou našej knižnice od 
rekonštrukcie v novembri 2021 a ponúka pek-
ný výber odbornej literatúry a literatúry faktu.

Prioritou našej celoročnej 
dramaturgie sú programy 
letnej čitárne pod holým 
nebom, ktoré si môžete 
prísť pozrieť v mesiacoch 
jún, júl a august. Zatiaľ 
vám môžeme prezradiť, 
že uvidíte niekoľko za-
ujímavých divadelných 
predstavení pre rodiny 
s deťmi. Napríklad známe 
postavičky dvoch kocúrov 
Pufa a Mufa z kníh Nataše 
Tanskej, Prázdniny s Ma-
xom a Leou od Jána Uli-

čianskeho. Prečítame si aj slovenské ľudové 
rozprávky a predstavia sa aj domáci autori so 
svojou najnovšou tvorbou.
Dôležitou súčasťou programov Kultúrneho 
centra Modra je Noc literatúry. Aj tento rok 
v máji sa vyberieme na literárnu špacírku po 
modranských zákutiach, kde nám známe osob-
nosti prečítajú z diel súčasných európskych au-
torov.
Najbližšie nás 11. februára o 17.00 čaká pred-
stavenie pre rodiny s deťmi s názvom „Dob-
rý deň, pán Grimm!“. Stretneme sa v ňom 

s bratmi Grimmovcami, jednými z najväčších 
zberateľov ľudových rozprávok. Je určené pre 
deti od troch rokov a pre všetkých dospelých, 
ktorí majú radi rozprávky. Zahrá vám ho Di-
vadlo SpozaVoza v Malej sále Kultúrneho cen-
tra Modra.
Srdečne vás pozývame na naše podujatia a zá-
roveň aj na návštevu vynovenej modranskej 
knižnice. Renáta KULIFAJOVÁ,

Mestská knižnica v Modre
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Silné Reči stand-up 
comedy show

Silné Reči sa vracajú opäť do Modry (pre-
sun z 23. 11. 2021). Čaká na vás večer plný 
smiechu a dobrých emócií, pretože vás za-
baví skvelá štvorica komikov Gabo Žifčák, 
Michael Szatmary, Joe Trendy a Marián 
Psár. Príďte sa zabaviť na najlepšiu sloven-
skú stand-up comedy show v stredu 16. mar-
ca o 19.00 v Kultúrnom dome v Modre. 
Viac informácií a vstupenky získate na: 
www.silnereci.sk. (ts)
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Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj!

Obdobiu od Troch kráľov do Popolcovej stre-
dy hovoríme fašiangy. Prvá zmienka pochá-
dza už z 13 storočia. Posledné tri dni fašiangov 
boli najveselšie a zábavy vyvrcholili v utorok 
poslednou muzikou pred Popolcovou stredou. 
V mestách sa v čase fašiangov okrem taneč-
ných zábav a plesov konali aj rôzne sprievo-
dy remeselníckych cechov, súťažné hry či pri-
jímanie učňov za tovarišov. Ľudia očakávali, 
že sa skončí zima a príde jar. Obliekali sa do 
masiek, ktoré mali okrem zábavy aj ochranný 
význam a mali chrániť pred zlom. fašiangové 
masky boli najmä zvieracie a vyzerali hrôzo-

strašne. Čím bola maska strašidelnejšia, tým 
mala väčšiu moc a ľudia verili, že démoni 
a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich viac 
obťažovať. Najtypickejšou maskou bol Tu-
roň, predstavujúci silu zeme, symbol zdra-
via, vitality a plodnosti. fašiangy boli pod-
ľa zvykov a obyčajov najbujarejšie obdobie 
z celého roka. V Modre už tradične oslavu-
jeme fašiangy. 
Tento rok z dôvodu hygienických obmedze-
ní a stále pretrvávajúcej pandémie korona-
vírusu, žiaľ nemôžeme pre vás pripraviť ob-

ľúbenú súťaž vo varení kapustnice. O tradičný 
fašiangový sprievod masiek však neprídete. 
V sobotu 26. februára 2022 od 10.00 môžete 
veselý sprievod masiek sledovať na Sokolskej 
ulici (na priestranstve pred KD). Sprievod sa 
neskôr presunie po Dukelskej ulici na Štúro-
vu ulicu. Okoloidúcich zabaví muzika aj na 
námestí v centre mesta pod sochou Ľudovíta 
Štúra. Touto cestou by sme vás chceli popro-
siť o dodržiavanie všetkých aktuálne platných 
protipandemických opatrení. Tešíme sa na vás. 
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Klub Za Oponou︱25. 2.︱20:00
Sokolská 8︱Modra︱Vstup 12 €
v predpredaji v sieti tootoot a na mieste

Kapacita koncertu je obmedzená!
Vstup na koncert je povolený iba plne zaočkovaným osobám.
Vstup do interiéru je povolený iba s respirátorom.
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