
Máj priniesol uvoľňovanie opatrení
14. mája rozhodla vláda SR o skončení núdzového stavu, ktorý bol 
opakovane predlžovaný. Zákaz vychádzania neplatí od soboty 15. 
mája 2021, rovnako je to v prípade zákazu uplatňovania práva po-
kojne sa zhromažďovať. Mimoriadna situácia trvá aj naďalej. 

Vláda sa rozhodla pristúpiť k vý-
raznému uvoľňovaniu opatrení, 
ktoré sú postavené na regionál-
nom systéme, rôzne podmienky 
závisia na stupni varovania pod-
ľa Covid Automatu. Zároveň sú 
stanovené všeobecné podmien-
ky pre prevádzky bez ohľadu 
na farbu okresu. Ruší sa vyhláš-
ka k vstupu osôb do prevádzok 
a priestorov zamestnávateľa. 
Menia sa vyhlášky k prevádz-
kam, hromadným podujatiam, 
prekrytiu horných dýchacích 
ciest. Účinnosť vyhlášok je 17. 
mája, pre športové podujatia od 
15. mája a pre návštevy v ne-
mocniciach od 14. mája. Tam, 
kde sa pre vstup vyžaduje anti-
génový test, je možné ho nahra-
diť potvrdením o očkovaní ale-
bo o prekonaní ochorenia.
Od 17. do 23. mája je okres Pe-
zinok ružovým okresom a na-
chádza sa v 1. stupni varovania. 
Postupne sa život dostáva do pô-
vodných koľají i keď samozrej-
me s dodržiavaním nutných hy-
gienických zásad. Aj Modra po 
dlhých mesiacoch ožíva. Otvori-
li sa letné terasy s nápojmi a dob-
rým jedlom. Zmrzlinárne lákajú 
domácich aj návštevníkov pri 
prechádzke mestom. Obchodné 
prevádzky znova vítajú svojich 
zákazníkov, obchodníci sa vše-
možne snažia uspokojiť priania 
stálych aj nových klientov. Plnia 
sa nielen ulice, ale aj malokar-
patské lesy, kde tak, ako v čase 
najväčšieho lockdownu, aj dnes 
trávia čas celé rodiny. Modran-
ská príroda, história, mesto a je-
ho ľudia majú stále čo povedať. 
V aktuálnom čísle Modran-
ských zvestí spoznáte dvojicu 
našich skvelých veterinárov – 
manželov Takáčových. Dozvie-
te sa, ako sadí vinič Juraj Klim-

ko z vinárstva Vínko Klimko. 
Nezabudneme poďakovať 
ochotným dobrovoľníkom, kto-
rým leží prostredie v Modre na 
srdci za to, že vyupratovali za 
tých, ktorí naopak zanechávajú 
po sebe nepekné vizitky v cho-

tári. Taktiež si všimnite článok 
o tom, že každý človek, ktorý 
vlastní alebo vedie psa je za je-
ho správanie plne zodpoved-
ný a preto po posledných uda-
lostiach z Kráľovej vyzývame 
k ostražitosti a všímavosti. Ďa-
lej, okrem iného, pribudli mest-
ským policajtom právomoci 
v pokutovaní a tým, ktorí sa 
nestihli sčítať pripomenieme, 
že im pri tom mesto zaasistuje 

tak, aby sme do 13. júna už boli 
všetci v Modre sčítaní.
Záverom pripájame krásnu fo-
tografiu nášho malého čitateľa 
Benjamínka, ktorý má 2,5 roka. 
Mamička Barbora nám ju zaslala 
s potešením, že v rámci uvoľňo-
vania opatrení a trávenia spoloč-
ného času so synčekom v Lipo-
vej aleji si vždy radi z mestských 
novín prečítajú čo je nové.
 (Pokračovanie na strane 6.)
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Náhradníkmi v očkovaní sú okrem chronických 
pacientov aj darcovia krvi a budúce mamičky
Po tom, čo Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vytvoril 
možnosť prihlásenia sa do náhradníckeho zoznamu na očko-
vanie proti Covid-19 chronicky chorým pacientom či darcom 
krvi, pridáva ešte jedno kritérium. Týka sa tehotných žien, 
ktoré sa takto môžu dobrovoľne rozhodnúť pre vakcináciu.

„V náhradníckom zozname sú 
ľudia, na ktorých sa pri vakci-
nácii pozabudlo. Preto sme pri 
jeho tvorbe mysleli aj na nich. 
Myslím si, že okrem ťažko zdra-
votne postihnutých, chronicky 
chorých pacientov či darcov 
krvi, tam určite patria aj tehot-

né ženy, ktoré sú veľkou mie-
rou spolu s bábätkom vystavené 
riziku nákazy ochorením Co-
vid-19,“ povedal predseda BSK 
Juraj Droba. Ako podotkol, ná-
hradnícky formulár dosiaľ vyu-
žilo vyše 15 tisíc ľudí.
Ide o tehotné ženy, ktoré sa chcú 

dať dobrovoľne zaočkovať a sú 
rozhodnuté. určená je pre nich 
mRNA vakcína. V očkovacích 
centrách Bratislavského kraja je 
to vakcína Comirnaty od kon-
zorcia Pfizer/BioNTech. „Ide-
álny je 3. trimester, kedy je už 
dieťa zrelé. V 2. trimestri očku-
jeme len s vysloveným odhodla-
ním budúcej mamičky, ktorá si 
očkovanie sama žiada. Naprí-
klad k nám prišla tehotná v 2. 
trimestri, ktorá predtým preko-
nala Covid-19. Povedala, že už 

to nechce zažiť, preto sa chce 
dať zaočkovať. Prvému trimes-
tru sa vyhýbame, pretože plod 
je ešte nezrelý. Budúcim ma-
mičkám v tomto prípade odpo-
rúčame neskorší čas gravidity,“ 
priblížil Juraj Štekláč, podpred-
seda pre oblasť zdravotníctva 
BSK.
Prihlasovací formulár nájdete  
na stránke BratislavskyKraj.sk 
tu:
https://bratislavskykraj.sk/oc-
kovanie-nahradnici/. (bsk)

Očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou 
Mesto Modra zisťo-
valo v uplynulých 
dňoch záujem ob-
čanov o očkovanie 
proti ochoreniu Co-
vid-19, ktoré by vy-
konala mobilná oč-
kovacia jednotka. 
Takéto očkovanie je 
určené pre imobil-
ných občanov a ob-
čanov s takým ob-
medzením mobility 
a iným zdravotným 
obmedzením, ktoré 
im znemožňuje do-

staviť sa do vakci-
načného centra a pre 
občanov vo veku nad 
70 rokov, ktorí sa ne-
vedia, ani s pomocou 
rodiny či známych, 
dopraviť do vakci-
načného centra. Svoj 
záujem prejavilo 
a nahlásilo 22 imobil-
ných občanov alebo 
občanov s iným zdra-
votným obmedzením, 
pre ktoré potrebujú 
očkovanie v domác-
nosti a 53 seniorov 

s doprovodom, ktorí budú po-
zvaní do očkovacieho centra 
v Pezinku. Ohľadne organizácie 
očkovania komunikuje mesto 
Modra s povereným pracovní-
kom Bratislavského samospráv-
neho kraja. Po získaní všetkých 
potrebných informácií zo strany 
BSK dostane každý občan, ktorý 
prejavil záujem o takéto očkova-
nie, SMS správu o mieste a ter-
míne. V prípade nejasností mô-
žu občania kontaktovať Moniku 
Bartošovú na t. č. 033/6908 314, 
pracovníčku referátu sociálnych 
vecí na mestskom úrade. (red) 

Župa otvorila očkovacie miesto 
v pezinskej poliklinike
Po spustení očkovania v Poliklinike Karlova Ves a Národnom fut-
balovom štadióne očkuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 
aj v Pezinku. Tretie očkovacie miesto župy vzniklo v Mestskej po-
liklinike Pezinok na Hollého ulici v ambulancii MUDr. Šimkovej. 

„Aj keď Poliklinika v Karlovej 
Vsi a Veľkokapacitné očkova-
cie centrum na Národnom fut-
balovom štadióne slúžia všet-
kým, obyvatelia Malokarpatska 
to budú mať predsa len do Pez-
inka bližšie, ako do Bratislavy. 
Očkovať sa bude dvomi vakcí-
nami AstraZenecou a Pfizerom. 

Ďakujem primátorovi Pezinka 
Igorovi Hianikovi za spoluprá-
cu a verím, že sa nové pracovis-
ko osvedčí a ľudia to ocenia,“ 
povedal predseda BSK Juraj 
Droba. 
V registrácii sa nič nemení. Pri-
hlasovanie sa záujemcov o oč-
kovanie je cez štátny systém 

Národného centra zdravotníc-
kych informácií. BSK však 
vo svojom systéme na prihla-
sovanie sa náhradníkov rozší-
ril možnosť vybrať si očkova-
cie miesto. Stále však platí, že 
uprednostnení sú ZŤP a chro-
nicky chorí pacienti. 
„Som veľmi rád, že vďaka spo-
lupráci s BSK mohlo v okres-
nom mieste Pezinok vzniknúť 
očkovacie miesto. Očkovanie je 
cesta k slobodnému životu, aby 
sa mohla kultúra, či spoločen-

ský život rozvíjať už v lete na-
plno. Preto ho odporúčam,“ 
uzavrel Igor Hianik, primátor 
mesta Pezinok. 
Do zoznamu náhradníkov sa dá 
registrovať tu: https://bratislav-
skykraj.sk/ockovanie-nahrad-
nici.
Ak vám neprišla sms pozván-
ka na druhú dávku kliknite tu: 
https://bratislavskykraj.sk/oc-
kovanie-druhou-davkou/
Informácie o novom očkova-
com mieste nájdete tu: https://
bratislavskykraj.sk/zupne-oc-
kovacie-centrum-v-pezinku/ 
(očkovacie hodiny sa môžu me-
niť podľa počtu vakcín).

(red., zdroj: BSK)
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Deň víťazstva nad fašizmom
8. máj je Dňom víťazstva nad 
fašizmom – štátnym sviatkom, 
kedy si pripomíname význam-
né udalosti našich dejín. Pred 
76 rokmi sa 
v európe skon-
čila 2. svetová 
vojna. Pri tej-
to príležitosti 
položili 6. má-
ja zástupcovia 
mesta Modry, 
primátor Juraj 
Petrakovič a vi-
ceprimátor Ma-
rián Gavorník 
spolu s náčelní-
kom mestskej 

polície Stanislavom Strakom, 
zástupcami Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovní-
kov v Modre a politických strán 

vence k pamätníkom 
v Modre a Kráľovej. Na 
znak úcty a vďaky si za-
spomínali na tých, ktorí 

stratili to najcen-
nejšie – svoje ži-
voty. Druhá sve-
tová vojna bola 
najrozsiahlejším 
ozbrojeným kr-
vavým konflik-
tom, kedy prišlo o život 
viac ako 50 miliónov ľu-
dí. Počtom obetí, aj svo-
jim charakterom a kru-
tosťou ide o najväčšiu 
tragédiu v dejinách ľud-
stva.

Aj v tomto roku sa pietne spo-
mienkové stretnutie konalo 
v súčinnosti s aktuálnymi pro-
tipandemickými opatreniami, 
bez prítomnosti širokej verej-
nosti.
 (red)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a

Asistované sčítanie prebieha do 13. júna
Od 3 mája sa uskutočňuje na Slo-
vensku ďalšia fáza sčítania obyva-
teľov a tou je asistované sčítanie. 
Potrvá do 13. júna. Asistovanému 
prechádzalo elektronické sčítanie. 
V rámci neho sa v Modre podari-
lo sčítať až 92 percentám obyvate-
ľov. Zvyšné percentá sa sčítavajú 
asistovane na kontaktnom mieste 
alebo za osobnej pomoci sčítacie-
ho asistenta, povereného obcou. 
Všetky potrebné informácie nájdu 
občania na linke Call centra Šta-
tistického úradu SR 02/ 20924919 
alebo na stránke www.scitanie.
sk. PhDr. Ľudmila Ivančíková, 
PhD., generálna riaditeľka Sek-
cie sociálnych štatistík a demo-

grafie ŠÚ SR: „Prvý týždeň sme 
vnímali ako úvod do asistovaného 
sčítania. Treba si však uvedomiť, 
že asistované sčítanie trvá 6 týž-
dňov a je na každej obci a meste, 
aby v maximálnej miere informo-
vali obyvateľov o možnosti asis-
tovane sa sčítať“. Mesto Modra 
pristúpilo, okrem bežného infor-
movania v éteri Rádia Modra, na 
sociálnych sieťach, webových 
stránkach a úradných tabuliach, 
k ďalšej forme a to k výlepu in-
formačných letákov na vchody 
domov, kde sa ešte nesčítali všetci 
občania. Asistované sčítanie je ur-
čené pre každého, kto sa nemohol 
sčítať elektronicky počas obdobia 

elektronického samosčítania. eva 
Horváthová z Mestského úradu 
Modra hovorí: „K 17. máju evidu-
jeme 8767 sčítaných obyvateľov 
Modry. Aktuálne sa uskutočňuje 
asistované sčítanie aj v zariade-
ní sociálnych služieb a sčítavame 
aj obyvateľov s trvalým pobytom 
označeným len ako mesto Mod-
ra. Touto cestou by sme radi pri-
pomenuli povinnosť sčítania sa 
rodičom, ktorí možno pozabudli 
alebo nesčítali správne svoje ma-
loleté deti, to znamená, že nevy-
plnili formulár s rodným číslom 
dieťaťa. Rovnako sa nám nesčítali 
všetci cudzinci, ktorí majú evido-
vaný pobyt v meste. Máme aj ob-

čanov, ktorí odmietajú povinnosť 
sčítania sa a preto ich vyzývame, 
aby tak urobili priamo na kontakt-
nom mieste na Štúrovej 59. Záro-
veň chceme poďakovať každému 
obyvateľovi, ktorý k tejto povin-
nosti pristúpil zodpovedne a zapo-
jil sa do sčítania“. Sčítajte sa sami 
alebo s pomocou asistenta na kon-
taktnom mieste v Kancelária prvé-
ho kontaktu, Štúrova 59.

Prevádzkové hodiny:
Po 12.00 – 16.00, ut 08.00 – 
11.00, St 12.00 – 17.00, Št 08.00 
– 11.00, Pi 12.00 – 13.00.
Kontakt v prípade záujmu ob-
jednať si sčítacieho asistenta do 
svojej domácnosti: 033/6908324, 
033/6908327, jakub.malik@
msumodra.sk. (red)

Rekonštrukcia prístrešku na 
autobusovej zastávke v Harmónii
Mesto Modra začalo 11. mája 
s modernizáciou a rekonštruk-
ciou prístrešku zastávky au-
tobusu v Harmónii, smer Zo-
chova chata. Predmetom prác 
je výmena poškodenej strechy 
a ostatných drevených častí 
konštrukcie prístrešku v duchu 
architektúry typickej pre letovis-
ko Harmónia. 
Cieľom opráv je skultivovať 

uvedený verejný priestor, v kva-
litnom a trvácnom remeselnom 
a materiálovom vyhotovení. 
Práce v trvaní 1 mesiaca reali-
zuje eduard Ružička z Modry, 
zmluvná cena prác je 11 475,76 
€. Keďže prístrešok sa nachá-
dza ďalej od cestnej komuniká-
cie, touto rekonštrukciou nebude 
obmedzená doprava, autobusová 
zastávka bude označená a pra-

covný priestor vidi-
teľne vymedzený.
Mesto v spolupráci 
s Hotelom pod Lipou 
pripravuje aj výstav-
bu nového prístrešku 
na protiľahlej stra-
ne cesty v podobnom 
architektonickom stvárnení. Sa-
motnej stavbe prístreška bude 
predchádzať dobudovanie chod-

níka, v rámci ktorého bude vy-
tvorený priestor a príprava pre 
prístrešok. (red)
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www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:  
sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým 
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označeNie Na obale: 

...
riaďte sa pravidlami svojej obce.

1. Snažte sa odpad netvoriť Vôbec.

len vytriedeNý oDpad sa dá zhoDnotiť a recyklovať.4.

2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do preDajne.

trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený oDpad občan Neplatí, 
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom oZV eNvi - paK.

obal označeNý  patrí do triedeného zberu. 

5.

6.

aK SpráVNe

SVet je KrajŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

Majte na pamäti Nasledovné pravidlá :

pravdy a mýty o odpade
oplatí sa triediť odpaD, keď zaň občan platí? 
Občan platí za zmesový komunálny odpad, bioodpad a použité jedlé oleje. Triedený zber odpadu financujú 
výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov. Tie v spolupráci s obcami a zberovými 
spoločnosťami zabezpečujú zber odpadu, jeho dotriedenie a odvoz k recyklátorom. Občan za triedený zber neplatí.

ako triediť obaly na vajíčka a rolKy z toaletného papiera?
Patria do triedeného zberu papiera. Nesmú byť však mokré ani mastné.

patrí polystyrén do triedeného zberu?
Do triedeného zberu plastov patrí obalový polystyrén. Stavebný polystyrén je potrebné odniesť na zberný dvor. 

patrí obal zo spreja do triedeného zberu?
Obaly zo sprejov kozmetických výrobkov patria do triedeného zberu. Vyhadzujte ich vždy prázdne a v žiadnom 
prípade ich neprepichujte. Spreje s farbami, technickými lakmi a inými penami však patria na zberný dvor, 
nakoľko obsahujú nebezpečné látky.

je potrebné obaly pred vyhoDením do triedeného zberu umývať?
Úplne postačí, ak obal neobsahuje hrubé zvyšky obsahu, čiže nie je potrebné obal umývať. Ak sa chcú ľudia 
vyhnúť zápachu, na vypláchnutie sa dá použiť úžitková voda. Dôležité je obaly pred vyhodením stlačiť, aby 
nezaberali zbytočne veľa miesta a zberné autá nevyvážali vzduch.

Môže sa stať, že trieDeNÝ ZBer skončí Na SKládke? 

Všetok vyzbieraný triedený odpad je evidovaný a s druhotnými surovinami sa ďalej obchoduje. Zberová 
spoločnosť musí dokladovať, čo sa s ním deje po dotriedení. Triedený odpad je zakázané skládkovať, pokiaľ však 
obsahuje veľa nečistôt (viac ako 35 %), už sa nepovažuje za triedený a skončí na skládke odpadu. 
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Dobrovoľníci spoločne upratovali chotár aj mesto
„Poďme spolu upratať mesto aj chotár!“ – tak znela výzva 
mesta Modry smerom k ochotným obyvateľom. K tým, kto-
rým záleží na prostredí okolo nás a ktorí aj napriek tomu, že 
neporiadok a čierne skládky tvoria celkom iní, neváhali a pri-
ložili ruky k dielu. Upratovali tak dobrovoľní z niekoľkých ob-
čianskych združení, viacero jednotlivcov a rodín. 

„Našim ochotným dobrovoľ-
níkom mesto samozrejme po-
skytlo ochranné pomôcky, ako 
rukavice a vrecia na odpad. 
V spolupráci s mestským pod-
nikom Služby Modra sme sa 
postarali o následný odvoz 
naplnených vriec na sklád-
ku odpadu. V rámci protiepi-
demiologických opatrení sme 
dobrovoľníkov vyzvali na do-
držiavanie stanovených naria-
dení. Tešíme sa, že práve vďa-
ka týmto Modranom sa budeme 
cítiť v našej prírode a meste 
o niečo lepšie a príjemnejšie“, 
hovorí koordinátorka akcie 
Katarína Ružeková Poltárska 
z mestského úradu. 
Mesto Modra ďakuje tým, kto-
rí sa aktívne zapojili do jarného 
upratovania počas piatka 31. 
apríla a soboty 1. mája, ako aj 
v ďalšie dni. Me-
novite tým, ktorí 
priamo kontak-
tovali mesto a to 
Nadi Kovárovej, 
OZ Holý vrch, 
Richardovi Kol-
lárovi, Michaele 
Zemanovičovej, 
ZŠ Ľ. Štúra, Oľ-
ge Juračkovej, 
Mladenovi Kolé-
nymu, Kataríne 

Turanskej, Vladimírovi Lacko-
vičovi a deťom z hádzanárske-
ho oddielu, Alene červenko-
vej, Petre Kubánovej, Terézii 
Ježovičovej a priateľom, Mar-
tine Schmidtovej a OZ Hunco-
kári na Piesku, Zuzane filovej 
a Bike4fun, Pavlovi Regino-
vi, Jánovi Tomčíkovi, Mariá-
novi Vargovi a Lucii Paškovej 

a mnohým ďalším, ktorí nie sú 
menovaní. Vďaka dobrovoľ-
níckej pomoci máme čistejší 
chotár a mesto. Vyčis-
tilo sa okolie rybní-

ka na Dolnej uli-
ci, kontajnerové 
stojisko v Dolin-
kách a na Panskom 
chodníku, ďalej 
Kalvária, cesta za 
rybníkom, miesto 
postrelenia Ľudo-
víta Štúra, okolie 
fontány sv. floriána 
pred gymnáziom. 
Ochotní Modrania 
vyzbierali odpad 
aj pri farme pod 

Gaštankou a na vino-
sadskom chodníku, 
v okolí Hornej brány, 
vodárne BVS na Hor-
nej, Vŕškov a v Hol-
lerungovej hôrke. 
Odpad zmizol z uli-
ce Zochova, z námes-
tia v Harmónii a oko-

lia priehrady, ďalej 
na Huncokárskom 
cintoríne a v jeho 
okolí, popri ceste 
– v lese smerom zo 
Zochovej chaty do 
Harmónie, na Med-
vedej skale a Zám-
čisku, na Okruž-
nej, pri reštaurácii 
Bowling, aj v oko-
lí niekdajšieho vý-
skumného ústavu. 

Najmenej čo môže 
spraviť každý z nás 
je, že pri bežnej pre-
chádzke si vezmime 
so sebou aspoň ma-
lé vrecko, do ktorého 
budeme vedieť vlo-
žiť niečo, čo nájde-
me po ceste a do prí-
rody určite nepatrí. 
Mesto víta akúkoľ-
vek iniciatívu počas 
roka. „Vrecia a ru-
kavice máme k dis-
pozícii, je potrebné 
sa len informovať 
a dohodnúť o ulože-
ní vriec, aby sme ich 
vedeli vziať na zber-

ný dvor alebo na skládku“, 
uzatvára Katarína Ružeková 
Poltárska. (red)
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Máj priniesol uvoľňovanie opatrení
Pozrite si prehľad najzásadnejších zmien, ktoré platia po 15. 
máji. Kompletné znenia vyhlášok nájdete na www.uvzsr.sk.

Nákupné centrá 
a reštaurácie

Vo všetkých okresoch sa ru-
ší povinnosť merať teplotu pri 
vstupe. Nie je potrebný ani ne-
gatívny test. Zákaz konzumo-
vať jedlá alebo nápoje v in-
teriéroch trvá pre okresy v 3. 
stupni varovania (bordová far-
ba). V ostatných okresoch je 
konzumácia v interiéroch po-
volená, podmienky závisia od 
stupňa varovania. V nákupných 
centrách ostávajú zatvorené 
detské kútiky a sedacie sekcie. 
Obmedzenia kapacity obchod-
ných domov stanovuje vyhláš-
ka v závislosti od farby okresu.

Kúpaliská
V zariadeniach starostlivosti 
o ľudské telo sa podmienky za-
tiaľ nemenia. V umelých kúpa-
liskách sa vo všetkých okresoch 
vyžaduje negatívny antigénový 
test, nie starší ako 24 hodín, 
alebo PCR test nie starší ako 
72 hodín, nepotrebujú ho deti 
do 10 rokov. Povolená kapacita 
sa odvíja v závislosti od farby 
okresu.

Hotely, ubytovanie
V hoteloch bude maximálna ka-
pacita na jednu izbu stanovená 
iba v 1. až 3. stupni varovania 
(ružová, červená, bordová far-
ba), tam platí, že v jednej hote-
lovej izbe môžu byť maximál-
ne dvaja dospelí alebo členovia 
jednej domácnosti. V zariade-
niach spoločného stravovania 
bude konzumácia možná v inte-
riéroch v 1. a 2. stupni ostraži-
tosti (žltá, oranžová farba) s ka-
pacitnými obmedzeniami.

Fitness centrá
Kapacita fitness centier je sta-
novená rozdielne pre jednotli-
vé stupne Covid automatu. Pre-
vádzkovatelia si môžu vybrať 
medzi maximálnym fixným 
počtom zákazníkov a obmedze-
ním na základe metráže. V 1., 
2. a 3. stupni varovania (ružo-
vá, červená, bordová farba) sa 
vyžaduje negatívny antigéno-
vý test nie starší ako 24 hodín, 
alebo PCR test nie starší ako 72 
hodín, nepotrebujú ho deti do 
10 rokov.

Galérie a múzeá
Menia sa aj pravidlá pre múzeá 
a galérie. V 2. a 3. stupni varo-
vania (červená a bordová farba) 
povolia len individuálne pre-
hliadky. V lepších okresoch sa 
povoľujú skupinové prehliadky, 
maximálny počet ľudí v skupi-
ne sa bude odvíjať podľa farby 
okresu.

Divadlá a kiná
Divadelné, filmové a ďalšie 
kultúrne podujatia a prevádzky 
ostávajú v 3. stupni varovania 
(bordová farba) naďalej zaká-
zané. V ostatných okresoch sa 
otvoria kiná, opäť sa tak môžu 
konať interiérové filmové pod-
ujatia. Kapacitné obmedzenia 
a spôsob sedenia sú stanove-
né rôzne pre jednotlivé farby 
okresov. Vo všetkých okresoch 
okrem zelených je povolené len 
sediace obecenstvo. V oranžo-
vých a lepších okresoch bude 
povolené organizovať podujatia 
zamerané na školopovinné deti 
alebo školské skupiny.

Jedenie v interiéri
Konzumácia jedál a nápojov bu-
de v ružových a červených okre-
soch povolená len v exteriéri.

Wellnes a taxislužby
Wellness, akvaparky a kúpele 
môžu byť otvorené v 1. stupni 
varovania a v lepších okresoch 
(ružová, oranžová, žltá, zelená 
farba). Kúpele na základe zdra-
votnej indikácie sú otvorené vo 
všetkých okresoch. Vo všetkých 
okresoch sa vyžaduje negatívny 
antigénový test nie starší ako 
24 hodín, PCR test nie starší 
ako 72 hodín, netreba deťom do 
10 rokov. Taxislužby sú naďalej 
obmedzené vo všetkých okre-
soch okrem zelených.

Hromadné podujatia – 
všeobecne

V 1. stupni varovania (ružová) 
bude možné usporiadať akciu 
s 25 osobami v interiéri alebo 
maximálne 50 v exteriéri. V 2. 
stupni ostražitosti (oranžová) 
môže sedieť v interiéri do 25 
% kapacity, max. 250 osôb, pre 
exteriér platí obsadenosť do 50 
% kapacity, maximálne však 
500 osôb. Státie v interiéri bu-
de povolené pre maximálne 50 
osôb, v exteriéri do 100 osôb. 
Hromadné podujatia v 1. stupni 
ostražitosti (žltá) môžu hostiť na 
sedenie do 50 % kapacity, ma-
ximálne však 250 osôb. V exte-
riéri platí obsadenosť do 75 % 
kapacity, maximálne 500 osôb. 
Na státie môže byť v interiéri 
do 100 osôb, v exteriéri do 250 
osôb. V zelených oblastiach, 
kde platí len stupeň monitorin-
gu, sa môžu konať podujatia na 
státie do 50 % kapacity priesto-
ru, v interiéri maximálne do 500 
osôb, v exteriéri do 1000 osôb. 

Sedenie bude povolené do 75 
% kapacity priestoru, v interiéri 
do 500 osôb, v exteriéri do 1000 
osôb. Organizátor je povinný 
uchovávať telefonický alebo 
emailový kontakt na návštevní-
kov po dobu 14 dní od ukonče-
nia podujatia, a to na účely epi-
demiologického vyšetrovania. 
Po uplynutí 14 dní je organizá-
tor povinný údaje zničiť.

Bohoslužby, sobáš, 
krst, pohreb

Kapacita civilných či cirkev-
ných obradov – bohoslužieb, 
sobáša, krstu či pohrebu, sa 
bude odvíjať od stupňa, v kto-
rom sa daný región nachádza. 
V stupni monitoringu (zelená 
farba) a v prvom (žltá farba) 
a druhom stupni ostražitosti 
(oranžová farba) sa kapacitné 
obmedzenia riadia podľa pra-
vidiel pre hromadné podujatia 
v danom stupni. V prvom až 
treťom stupni varovania (ružo-
vá, červená, bordová farba) bu-
de platiť obmedzenie, že na 15 
štvorcových metrov môže byť 
jedna osoba. Nebudú sa však 
počítať deti do desiatich rokov 
v sprievode dospelého. Ak plo-
cha daného miesta nedosahuje 
90 štvorcových metrov, na da-
nom mieste môže byť maximál-
ne šesť návštevníkov.
V 1. a 2. stupni ostražitosti (žl-
tá, oranžová farba) bude v in-
teriéroch povolené nosiť na-
miesto respirátora rúško. V 1. 
a 2. stupni ostražitosti (žltá, 
oranžová) bude povinné nosiť 
rúško na hromadných poduja-
tiach v exteriéri.
Regionálne úrady verejného 
zdravotníctva budú môcť vo 
svojej územnej pôsobnosti ur-
čiť miernejšie alebo prísnejšie 
podmienky.

(red, FB Ministerstva 
vnútra SR)

platný od 1. 4. 2021

Cenník inzercie

2–3 po sebe idúce
4–6 po sebe idúcich

7–12 po sebe idúcich

2 €11
8€

5,9
x1
2,6
cm

42
€

4,4
x6
,1c
m
16

€
9,1
x6
,1c
m
35

€
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Život v mestskom centre po uvoľnení opatrení
Po dlhej dobe sa uvoľňujú pandemické opatrenia a tak aj život 
starkých v Mestskom centre sociálnych služieb naberá iný roz-
mer. Príchodom jari a slnka sa im vracia potrebná energia a vďa-
ka svojim opatrovateľkám sa postupne dostávajú ako-tak do nor-
málu. Počas covidového obdobia sa zamestnanci centra zúčastnili 
niekoľkých webinárov, ktoré im poskytli rozšírenie vedomostí. 
MsCSS sa spolupodieľalo na jarnej potravinovej zbierke pre so-
ciálne slabších spoluobčanov. V rámci bežných denných činností 
sa v kuchyni centra varí niekoľko stoviek obedov a cez 160 z nich 
je aj rozvážaných adresne do domácností.

„Dočkali sme sa. 
Sme očkovaní!“

Po mnohých týždňoch čakania 
a neustálej komunikácii s Bra-
tislavským samosprávnym kra-
jom, ministerstvami a za vý-
datnej pomoci primátora mesta, 
boli obyvatelia ZOS a zvyšní za-
mestnanci zaočkovaní výjazdo-
vou jednotkou BSK za asisten-
cie ošetrujúceho lekára MuDr. 
Richarda Džupu. Podľa 
slov riaditeľky MsCSS 
Jany Machalovej oč-
kovanie zvládli seniori 
na jednotku a aj pár dní 
po ňom nezaznamenali 
žiadne výrazné nežiadú-
ce účinky. 
„Ďakujeme celému oč-
kovaciemu tímu a nášmu 
všeobecnému lekárovi 
MUDr. Džupovi. Sme ra-
di, že všetci obyvatelia 
oboch Zariadení opat-

rovateľskej služby, na Zochovej 
aj na Súkeníckej ulici, vyjadrili 
súhlas s očkovaním. Pripojili sa 
k nim aj klienti útulku a pracov-
níci MsCSS, ktorí ešte neboli vo 
vakcinačnom centre. Tešíme sa, 
že sme sa pripojili k budovaniu 
kolektívnej imunity. Chránime 
tak seba aj druhých“, povedala 
riaditeľka MsCSS a pokračuje: 
„Naši starkí od marca minulého 

roka doslova akoby nežili život. 
Teraz sa to konečne mení. Čaká 
ich ešte druhá dávka očkovania 
a potom ďalšie dva týždne po-
kým budú môcť prijímať svoje 
vytúžené návštevy, svoje rodiny 
a blízkych aj keď v režime v sú-
lade s usmernením ministerstva 
zdravotníctva“. Seniori zatiaľ 
naďalej komunikujú so svojimi 
doma prostredníctvom tabletu.

Aktivizácia 
v rôznych oblastiach

Bežný život v centre sa však aj 
napriek pretrvávajúcej pandémii 
nezastavil. Zamestnanci sa prí-
kladne starajú o „svojich“ star-
kých a snažia sa im okrem po-
trebnej starostlivosti dodávať aj 
elán a dobrú náladu. Pravidel-
ne prebieha aktivizácia klien-

tov v podobe kvízov, 
rozvoja jemnej moto-
riky a podpory tvori-
vosti. Aby im čas lep-
šie prešiel, vypĺňajú si 
ho napríklad výrobou 
dekorácií. Hneď ako to 
bolo trocha možné, s ra-
dosťou vyrazila sku-
pinka seniorov autom 
na náučné výlety. Bo-
li na modranskej Kal-
várii, v Budmerickom 
zámku, zaspomínali na 

Huncokárskom cintoríne na Zo-
chovej chate a navštívili aj naše 
námestie a okolie Modry. Ako 
spomenula pani riaditeľka, veľ-
kou oporou sú klientom samo-
zrejme zástupcovia oboch cirkví 
pôsobiacich v Modre. Aj v ob-
dobí veľkonočných sviatkov ich 
prišli navštíviť.

Vďaka slnku 
trávia čas vonku

Príchodom teplejšieho počasia 
sa seniori pravidelne stretávajú 
na dvore centra, kde si užíva-
jú pozitívne účinky slnečných 
lúčov. Tí mobilnejší sa prechá-
dzajú aj pracujú v záhradke, 
ostatní posedia na vzduchu vo 
vzájomných debatách. V cen-
tre doposiaľ oslavovali všetky 
uplynulé sviatky a tak sa starkí 
potešili pri MDŽ, Veľkej noci 
aj každých narodeninách a me-
ninách. Hudba, tanec a kvety 
sú pre nich neuveriteľným po-
tešením. K psychickej pohode 
prispela aj terapia so psíkom, 
kedy sa domáci miláčik pa-
ni riaditeľky prirodzene pridal 
k seniorom a venovali sa spo-
ločným hrám. Vďaka čoskoro 
letnému počasiu plánujú v cen-
tre pripraviť tradičný Juniáles, 
v úzkom kruhu, plný zábavy 
a radosti. (jk)fO
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Nový rezervačný systém na pracoviskách polície
V rámci skvalitňovania elektronických služieb obyvateľom, 
pristúpnilo Ministerstvo vnútra SR prvé služby novovybudo-
vaného univerzálneho rezervačného systému, pomocou ktoré-
ho je možné dohodnúť si termín na konkrétny čas.

Okrem dopravných inšpektorá-
tov sa bude dať objednať sa aj 
na oddelenia dokladov a praco-
viská katastra. V pilotnom reži-
me je systém zabezpečený tak, 
aby mal žiadateľ možnosť vy-
baviť rezerváciu na pracovisku 
v dostupnosti 50 km od miesta 
svojho trvalého pobytu. Postup-
ne budú možnosti online rezer-
vácie doplnené o ďalšie agendy 
ministerstva vnútra, napríklad 
na úseku hlásenia pobytu či cu-
dzineckej polície.

čo zahŕňajú novinky? Na re-
zerváciu nie je potrebný elek-
tronický občiansky preukaz. Po 
úspešnej rezervácii dostanete 
PIN kód, ktorý v deň návšte-
vy pracoviska zadáte do kiosku 
vyvolávacieho systému. Kiosk 
vám vytlačí lístok s poradovým 
číslom a vyčkáte na pozvanie 
k pracovisku. PIN kód možno 
použiť v časovom rozmedzí 15 
minút pred a 15 minút po ter-
míne rezervácie, potom stráca 
platnosť.

Rezervácia je platná pre konkrét-
nu osobu, ktorej zadané údaje 
musia byť zhodné s platným do-
kladom totožnosti. Ak občan ne-
má platný doklad (v prípade stra-
ty či krádeže OP), o nový môže 
požiadať len osobne na ktorom-
koľvek pracovisku dokladov.
Pri agendách dopravných inšpek-
torátov navyše prebehne kontro-
la, či je žiadateľ vlastníkom ale-
bo držiteľom vozidla. V prípade 
používateľa-sprostredkovateľa 
bude potrebné predložiť splno-
mocnenie s podpisom osvedče-
ným na notárskom či matričnom 
úrade. Na dopravných inšpekto-
rátoch vybavených novým rezer-
vačným systémom ministerstvo 

vnútra otestuje novinku. V uto-
rok a štvrtok budú vybavovať 
len online objednaných klientov, 
v ostatných troch dňoch klientov 
bez objednania. Tieto pravidlá 
začínajú platiť od 17. mája. Mi-
nisterstvo vnútra následne vy-
hodnotí ich prínos.
Od navýšenia počtov termínov 
a rozšírenia online rezervácií aj 
na agendy dokladov a katastra 
očakáva MV SR:
• zrýchlenie a skvalitnenie vy-
bavovacích procesov, 
• skrátenie čakacích lehôt, 
• nižšiu koncentráciu osôb 
v priestoroch pracovísk, čo je 
obzvlášť dôležité v časoch pan-
démie. (red., FB PZ SR)
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Čerešňová krása
Okrasné japonské čereš-
ne uliciam Modry pristanú. 
Sakury sú typické jemnými 
ružovkastými kvetmi, kto-
ré zo dňa na deň obsypú ce-
lý strom. Stromy majú 4 až 7 
metrov a ich husto zakvitnuté 
koruny v duchovnom zmysle 

symbolizujú krátkosť a krásu 
života alebo ak chcete morta-
litu. Taký je totiž osud čereš-
ňového kvetu – je krásny, ale 
po niekoľkých dňoch odkvit-
ne. fotografie boli zhotovené 
8. mája.
 Zuzana TICHÁ

Bratislavský župan 
spravodajcom 
Dňa 23. apríla 2021 bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný 
za spravodajcu stanoviska Európskeho výboru regiónov o za-
pojení miestnych a regionálnych orgánov do prípravy partner-
ských dohôd a operačných programov jednotlivých členských 
štátov EÚ v rámci programového obdobia 2021 – 2027. 

Bratislavský župan Juraj Droba 
sa poďakoval svojim kolegom 
z európskeho výboru regiónov 
za podporu pri jeho nominácii 
za spravodajcu stanoviska, kto-
rého cieľom je umožniť mestám 
a regiónom zapojiť sa do pri-
pomienkovania strategických 
dokumentov nového progra-
mového obdobia. Stanovisko 
prichádza v čase, kedy členské 
štáty eÚ pripravujú partnerské 
dohody a operačné programy za 
účelom implementácie politiky 
súdržnosti eÚ. Podľa slov pred-
sedu BSK „nie je možné vytvo-
riť efektívne strategické doku-
menty, ktoré budú riadiť proces 
čerpania eurofondov počas ce-
lého programového obdobia 
2021–2027 bez zapojenia miest 
a regiónov do ich prípravy. Za-
pojenie samosprávy do prípra-
vy partnerských dohôd a ope-

račných programov je kľúčovým 
predpokladom na zabezpečenie 
lokálne orientovaného prístupu 
k financovaniu investičných zá-
merov z fondov EÚ na najbliž-
šie desaťročie“, doplnil župan. 
V rámci politiky súdržnosti eÚ 
je nevyhnutné aby investičné 
zámery členských štátov eÚ 
odrážali skutočné potreby úze-
mí krajov, miest a obcí v eu-
rópe. Z daného dôvodu by sa-
mosprávy mali byť vnímané 
ako plnohodnotní partneri pre 
národné vlády a inštitúcie eÚ. 
Predseda BSK v závere ubez-
pečil svojich kolegov z eVR, 
že sa zasadí aby stanovisko 
zohľadňovalo potreby a výzvy 
všetkých európskych samo-
správ vo vzťahu k ich zapojeniu 
sa do prípravy strategických do-
kumentov programového obdo-
bia 2021 – 2027. (bsk)

Predseda BSK ambasádorom Dohovoru 
primátorov v oblasti klímy a energetiky 
Dňa 21. apríla 2021 sa Bratislavský župan Juraj Droba zú-
častnil ustanovujúceho zasadnutia, ktoré oficiálne zaháji-
lo činnosť novovytvorenej 2. komory Dohovoru starostov 
a primátorov v oblasti klímy a energetiky. V rámci novej 
komory bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za jed-
ného z ambasádorov Európskeho výboru regiónov. 

Dohovor má za úlohu dohlia-
dať na dosahovanie klimatic-
kých a energetických cieľov 
na miestnej a regionálnej úrov-
ni. Táto iniciatíva má podporiť 
implementáciu európskej ze-
lenej dohody, ktorej prioritou 
je dosiahnuť aby sa z európy 
do roku 2050 stal prvý kli-
maticky neutrálny kontinent. 
Dohovor starostov a primáto-
rov združuje viac ako 10 000 
miestnych samospráv v 61 
krajinách. Obce a mestá sa 

v rámci Dohovoru zaviazali 
podieľať sa na zelenej tranzícii 
a na presadzovaní spoločnej 
vízie, ktorej základ tvorí pre-
svedčenie, že ľudia majú prá-
vo žiť v dekarbonizovaných 
a odolných mestách a obciach 
s prístupom k udržateľným, 
bezpečným a cenovo dostup-
ným energiám. 
Bratislavský župan vo svojom 
príhovore zdôraznil úlohu re-
giónov a miest pri dosahova-
ní klimatických cieľov eÚ. 

„Zapojenie regiónov a miest 
je nevyhnutné na dosiahnutie 
cieľov stanovených Európskou 
zelenou dohodou a Európskym 
klimatickým paktom. Iba ak-
tívnou a vzájomnou spoluprá-
cou medzi inštitúciami na ná-
rodnej, regionálnej a lokálnej 
úrovni je možné efektívne vy-
víjať a implementovať adap-
tačné a mitigačné opatrenia 
na zmenu klímy, ktoré nám 
umožnia dosiahnuť uhlíko-
vú neutralitu do roku 2050“, 
priblížil Juraj Droba. Predse-
da BSK taktiež upriamil po-
zornosť na aktivity Bratislav-
ského kraja v oblasti ochrany 
životného prostredia: „Brati-
slavský samosprávny kraj sa 
aktívne zapojil do prípravy 

a v súčasnosti sa podieľa na 
implementácii Katalógu adap-
tačných opatrení na zmenu 
klímy, poskytujúceho praktic-
ké odporúčania pre opatrenia 
a intervencie, ktoré sa majú 
zavádzať na miestnej úrovni“. 
Nevynechal ani pripravované 
environmentálno-vzdelávacie 
centrum v čunove, ktorého 
úlohou bude zvyšovanie en-
vironmentálneho povedomia 
obyvateľov. V závere svojho 
vystúpenia, Juraj Droba, ako 
novovymenovaný ambasá-
dor Dohovoru, prisľúbil hájiť 
hodnoty tejto iniciatívy spä-
té s ochranou životného pros-
tredia v rámci Bratislavského 
kraja ako aj na národnej a me-
dzinárodnej úrovni. (bsk)
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Za správanie svojich zvierat nesie 
človek plnú zodpovednosť
Hovorí sa, že pes je najlepším priateľom človeka. Býva tomu 
tak do času, pokiaľ sa nestane nečakaná udalosť. Každé spo-
ločenské zviera má svojho majiteľa a ten nesie plnú zodpo-
vednosť za jeho správanie. Mnohí majitelia presadzujú názor 
o „samovenčení“, ktoré je podľa nich v poriadku. Nie je tomu 
celkom tak a zákon sa na uvedené situácie pozerá inak. Naria-
denie mesta hovorí, že žiaden pes nesmie byť na verejnosti bez 
vôdzky a svojho majiteľa či človeka, ktorý ho vedie. 

Každý majiteľ sa musí sa 
o zviera vedieť plnohodnotne 
postarať, poskytnúť mu náleži-
tú starostlivosť, ošetrenie, stra-
vu a chovný priestor. Stane sa, 
že sa pes zabehne, no nemalo by 
sa. Ak pes utečie a počas svo-
jej potulky napadne iné zviera, 
je problém. V uplynulej dobe sa 
stali v Modre-Kráľovej dva ta-
kéto prípady. Oba súvisia s rov-
nakým zvieraťom. udalosť je 
v riešení mestskej ako aj štátnej 
polície. Majiteľ si je vedomý 
svojho konania, ktorého násled-
kom mu zviera utieklo a spôso-
bilo ujmu iným majiteľom a ich 
miláčikom. V jednom prípade 
išlo o zranenia, v tom druhom 
napadnutý psík následkom zra-
není uhynul. Vec je nateraz 
v štádiu objasňovania.

Kedy je pes 
nebezpečný

Nie v každej situácii vieme, ke-
dy a ako sa vplyvom okolností 
zviera zachová. Zákon hovorí 
jasne, čo potvrdzuje aj náčel-
ník Mestskej polície v Modre 
Stanislav Straka: „Nebezpeč-
ným psom v zmysle zákona je 
taký pes, ktorý pohryzie alebo 
poraní človeka bez toho, aby 
bol sám napadnutý alebo vy-
provokovaný, ak sa nepoužil 
v nutnej obrane alebo krajnej 
núdzi. V opačnom prípade ne-
možno na psa pozerať ako na 
nebezpečného napríklad preto, 
akej je rasy, povahy, či veľko-
sti. Je pravdou, že v uplynulej 
dobe v rozmedzí jedného me-
siaca sa na území miestnej časti 
Modra-Kráľová udiali dva prí-
pady, kedy jeden a ten istý pes 
napadol iných psov a spôsobil 
im zranenia a majiteľom uj-
mu a to nielen finančnú. V jed-
nom z prípadov to, žiaľ, skonči-

lo úhynom napadnutého psíka. 
Každá podobná udalosť je riad-
ne zadokumentovaná a riešená 
v medziach zákona. Odobratiu 
zvieraťa predchádzajú viaceré 
kroky, nie je teda možné vziať 
majiteľovi zviera i keď sa do-
púšťa priestupkov. Polícia ak-
tívne rieši uvedené prípady“.

Čo stojí v zákone 
a nariadení mesta

Podmienky držania psov upra-
vuje Zákon č. 282/2002 Z.z., 
novelizovaný k 1. 1. 2017. 
V paragrafe 4 je presne vyme-
dzené vodenie psa, kde okrem 
iného odsek 3 hovorí, že za psa 
vždy zodpovedá jeho držiteľ 
alebo osoba, ktorá psa vedie, či 
vykonáva nad ním dohľad. Pod-
robnosti o vodení psov si kaž-
dá obec ustanovuje všeobecne 
záväzným nariadením. V Mod-
re je to VZN č. 7/2002 o nie-
ktorých podmienkach držania 
psov. V § 5, odsek 3, písme-
no a) sa zakazuje voľný pohyb 
psov bez vôdzky v celom ka-
tastrálnom území mesta Modry 
s výnimkou miest nachádzajú-
cich sa na ohradenom pozemku 
alebo priestoroch psích kútikov 
a taktiež sa zakazuje opustenie 
psa na verejnom priestranstve 
bez uviazania (napríklad pred 
obchodom).

Udalosti 
v Modre-Kráľovej

Nielen dotknutí majitelia, ale 
i ďalší obyvatelia Kráľovej ape-
lujú na obozretnosť a opatrnosť. 
Ide o psa väčšieho vzrastu, kto-
rý sa pohybuje s majiteľom 
alebo bez neho v uliciach Krá-
ľovej, Harmónie a okolia. Po-
sledné dva incidenty sa odohrali 
v mesiacoch apríl a máj. Oslovil 
nás priamo jeden z účastníkov, 

majiteľ napadnutého psa, ktorý 
apeluje na obyvateľov: „Chcel 
by som využiť možnosť prihovo-
riť sa obyvateľom. Jedným z na-
padnutých psov bol náš labra-
dor. Je veľkého vzrastu, tak útok 
bledohnedého stafforda či pit-
bulla ustál a našťastie skončil 
„iba“ so zraneniami v oblasti 
hlavy, do ktorej sa mu zahryzol 
a nechcel ho pustiť. Ako oby-
vateľovi Kráľovej mi záleží na 
tom, aby sme tu spoločne žili 
v pokoji a bezpečne. Preto pro-
sím, buďte opatrní a akonáhle 
by ktokoľvek z občanov zbadal 
potulujúceho sa práve takéhoto 
psa, prosím neváhajte a ihneď 
volajte mestskú políciu na čís-
lo 159 alebo 0911 436 752, prí-
padne kontaktujte bezodkladne 
linku 158. Podľa mojej skúse-
nosti a názoru môže byť tento 
pes nebezpečný a verím, že sa 
situácia okolo jeho majiteľa vy-
rieši a pes bude riadne zabez-
pečený. Nie je mysliteľné, aby 
jeho úteky a útoky spôsobovali 
iným zvieratám a ľuďom ujmu. 
Verím, že naša polícia a ďalšie 
inštitúcie urobia všetko preto, 
aby sme sa mohli cítiť v našom 
meste bezpečne“, hovorí Mar-
tin, jeden z dotknutých obyva-
teľov Kráľovej.
Svoj zážitok opisuje a zároveň 
k ostražitosti vyzýva susedov aj 
ďalšia poškodená, obyvateľka 
Lea, ktorá spolu so svojou rodi-
nou prišla o svojho psieho milá-
čika:
„V nedeľu 10. mája okolo polud-
nia som sa s rodičmi a našou sta-
ručkou malou fenkou vybrala na 
prechádzku. Na priechode pre 
chodcov v centre Modry-Krá-
ľovej sa na nás bez varovania 
vyrútil z chodníka svetlohnedý 
pes bez obojka a majiteľa. Vtr-
hol medzi nás a brutálne na-
padol našu fenočku. Vo svojom 
vysokom veku už takmer nepoču-
la a zle videla. Mala som ju na 
vôdzke pri svojich nohách. Bo-
lo to niečo hrôzostrašné... Na-
stal zúfalý boj o jej záchranu. 
Útočiaci pes ju zaľahol a hrýzol 
do krku a hrudníka ako ležala 
na chrbte. Spôsobil jej devas-

tačné poranenia, ktoré nepreži-
la. Prežili sme nepredstaviteľnú 
traumu akurát na Deň matiek, 
z ktorej sa nevieme spamätať. 
Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa snažili o záchranu nášho 
psíka, ktorý bol 14 rokov členom 
našej rodiny. Prosím obyvate-
ľov a návštevníkov Modry hlav-
ne v časti Kráľová a Harmónia, 
aby pohyb tohto psa okamžite 
hlásili polícii a dávali si pozor. 
Nášmu psíkovi už nepomôžeme, 
ale môžeme zabrániť útoku na 
ďalších psíkov a nedajbože na 
ľudí v meste“.
V prípade akéhokoľvek zabeh-
nutého zvieraťa, môže občan 
bezodkladne kontaktovať mest-
skú políciu na skrátenom čísle 
159 alebo mobilnom čísle 0911 
436 752. (red)

Rozšírené 
právomoci 

mesta a MsP
Na základe novely zákona 
o cestnej premávke sa 1. mája 
2021 rozšírili právomoci miest 
a obcí, ktoré majú možnosť po 
novom sankcionovať držiteľov 
vozidiel za porušenie zákazu 
zastavenia a státia. Okrem toho 
môžu, v rámci objektívnej zod-
povednosti, zasielať rozkazy 
s pokutou priamo na adresu dr-
žiteľa vozidla bez nutnosti pre-
rokovať toto porušenie osobne 
s vodičom. Inak povedané – po-
kuta vám príde priamo do poš-
tovej schránky. V rámci objek-
tívnej zodpovednosti je výška 
sankcie pevne určená zákonom 
a vodič tak zaplatí 78 eur. Ak 
držiteľ pokutu uhradí do 15 dní 
od doručenia rozkazu naďalej 
platí, že uhradí len dve tretiny 
z tejto sumy, teda 52 eur. Za ne-
oprávnené parkovanie na mieste 
vyhradenom pre osoby so zdra-
votným postihnutím, ako aj na 
železničnom priecestí, v podjaz-
de a v tuneli a vo vzdialenosti 
kratšej ako 15 m pred a za nimi, 
je sankcia stanovená na 198 eur, 
v prípade skorej úhrady je to 132 
eur. Všetky príjmy z pokút bu-
dú v plnej výške putovať do po-
kladnice danej obce. (red)
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Deň po anglicky 

V Strednej odbornej škole vinár-
sko-ovocinárskej sa po uvoľnení 
opatrení opäť rozprúdil študent-
ský život. V utorok 11. mája za-
žila trieda 4.A Deň po anglicky. 
Zúčastnili sa ho učitelia Mgr. Ka-
rol Novotný, Mgr. Peter Slamka 
a Mgr. Rodolfo Jesús Monteci-

nos Ohlagaray spolu so štvrták-
mi. Zraz bol o ôsmej hodine pred 
školou, kde bola prezentácia 
Martina Ondroviča o SOŠ vinár-
sko – ovocinárskej v Modre, po 
ktorej sme sa presunuli do cen-
tra mesta. Tu na nádvorí múzea 
Ľ. Štúra prezentoval Matej Jenis 
projekt Šimona Beladiča o živo-
te a diele Ľudovíta Štúra. Nasle-
doval presun ku Galérii Ignáca 
Bizmayera, kde Martin Demovič 
prezentoval projekt Modranská 
keramika. Po príchode pred Kul-
túrne centrum Modra nám Sa-
muel Krajčovič rozprával o his-
tórii Modry. Pripojili sa k nám 
dievčatá, ktoré museli cestovať 
a trochu meškali a Sabína Stra-
činová rovnako odprezentovala 
svoj projekt História Modry. Od-

tiaľto sme sa vydali na Kalváriu, 
kde sme mali zámer odprednášať 
dve posledné prezentácie. Vyru-
šil nás hluk kosačiek, tak sme sa 
presunuli na lavičku na začiatku 
náučného chodníka ovocných 
stromov, na rozhraní vinohradov 
a mesta. Tu odzneli prezentá-
cie na tému Geografia Modran-

ského regiónu od Ivana Mesíka 
a Histórii vinohradníctva v Mod-
re od Niky Kováčikovej. čaka-
la nás už len cesta späť, na ktorej 
sme sa osviežili zmrzlinou. Deň 
sa študentom aj pedagógom pá-
čil. Bolo fajn sa po dlhom čase 
vidieť osobne a rozprávať sa po 
anglicky. (vin)

Škôlka na Kalinčiakovej zakvitla 
jarnými kvietkami

V prvé jarné dni sme si skrášlili na-
šu materskú škôlku na Kalinčiako-
vej ulici farebnými kvietkami, ktoré 
nám s radosťou nosili deti i rodičia. 
Spoločne s deťmi sme tiež zasadili 
jarnú zeleninu a bylinky, ktoré ďalej 
využijeme pri príprave jedál v škol-
skej kuchyni. O všetky rastlinky sa 
deti s láskou starajú a každý deň 
kontrolujú, ako sa menia a rastú. Aj 
takto, sadením a úpravou dvora, sa 
snažíme u detí rozvíjať pozitívny 
vzťah k prírode a estetické cítenie.
 Oľga ŠEBOVÁ, Ivana

HRUŠKOVÁ, za kolektív 
MŠ Kalinčiakova

Čerstvé hlavičky
Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu 
sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj lepšie myslí. A to 
sa v škole vždy zíde. Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia 
a zeleniny do našej školy ZŠ Vajanského 93 v Modre.

Tretí ročník projektu čerstvé hla-
vičky organizuje znova aj v tomto 
roku Kaufland a hľadá partnerské 
školy pre každú zo svojich predaj-

ní, ktoré od nich získajú pravidel-
ný prísun kvalitného ovocia alebo 
zeleniny pre svojich žiakov na ce-
lý budúci školský rok. Oproti mi-

nulému roku však nastala zmena 
v spôsobe hlasovania. Za zvolenú 
školu môže zahlasovať na stránke 
www.cerstvehlavicky.sk v dňoch 
od 13. mája do 23. júna 2021 kaž-
dý, kto sa zaregistruje. Vo výsled-
nom poradí škôl bude zohľadnená 
aj veľkosť školy a to tak, že celko-
vý počet hlasov sa vydelí počtom 
žiakov. Týmto nastavením hlaso-
vania chce reťazec poskytnúť kaž-
dej škole bez ohľadu na veľkosť 

možnosť stať sa jej partnerom.
Víťazné školy budú počas celého 
nasledujúceho školského roka zo 
svojej partnerskej predajne Kauf-
land dostávať pre všetkých svo-
jich žiakov čerstvé ovocie a zele-
ninu.
Podporte, prosím, preto našu ško-
lu v tomto projekte a pomôžete 
nám zabezpečiť pre vaše deti eš-
te viac zdravej a čerstvej zeleniny 
a ovocia. (pe)
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Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZŠ Ľ. Štúra
Mesto Modra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky
Základnej školy Ľudovíta Štú-
ra, Komenského 1/A, 900 01 
Modra.

Kvalifikačné predpoklady:
• na výkon pedagogickej činnos-
ti podľa § 9, § 10 ods. 1, § 11 a § 
39 ods. 3 zákona č.138/2019 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskor-
ších predpisov ( ďalej len „zá-
kon č. 138/2019 Z. z.“) a podľa 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 
Z. z. o kvalifikačných predpokla-
doch pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogic-
kej činnosti podľa § 3 ods. 5 zá-
kona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov,
• vykonaná 1. atestácia podľa § 
30 ods. 1 alebo jej získanie pod-
ľa § 90 ods. 1 zákona č.138/2019 
Z. z. 

Ďalšie požadované predpo-
klady:
• bezúhonnosť, zdravotná 
spôsobilosť, ovládanie štát-
neho jazyka, spôsobilosť na 
právne úkony v plnom roz-
sahu, znalosť príslušných le-
gislatívnych noriem v oblas-
ti školstva a rozpočtovníctva 
rozpočtových organizácií, ria-
diace a organizačné schopnos-
ti, znalosť práce s PC (Word, 
excel, Internet).

Požadované doklady k pri-
hláške:
• žiadosť o zaradenie do vý-
berového konania,
• kópie dokladov o najvyš-
šom dosiahnutom vzdelaní,
• doklad o splnení podmien-
ky zaradenia do kariérového 
stupňa pedagogický zamest-
nanec s 1. atestáciou,
• profesijný štruktúrovaný ži-
votopis,
• potvrdenie o dĺžke výkonu 
činnosti pedagogického za-
mestnanca,

• čestné vyhlásenie o splne-
ní predpokladu bezúhonnos-
ti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 
138/2019 Z. z.,
• lekárske potvrdenie o teles-
nej spôsobilosti a duševnej 
spôsobilosti pedagogického 
zamestnanca alebo odborného 
zamestnanca,
• vypracovaný písomný návrh 
koncepcie rozvoja školy,
• písomný súhlas uchádza-
ča so spracovaním osob-
ných údajov pre potreby vý-
berového konania v súlade 
so zákonom č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení zákona 
č. 221/2019 Z. z.

Platové podmienky v súlade 
so zákonom č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone prá-
ce vo verejnom záujme a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Miesto podania prihlášky do 
výberového konania:
• poštou na adresu Mestský 
úrad Modra, Dukelská 38, 900 
01 Modra. Pre účely riadneho 
doručenia prihlášok je rozhodu-
júci dátum ich doručenia a nie 
odoslania (podania na pošte),
osobne do podateľne Mestské-
ho úradu Modra na adresu: Štú-
rova 59, 900 01 Modra.

uzávierka doručenia prihlášky 
je 14. 6. 2021 o 14.00 hod. Na 
neskôr doručené prihlášky sa 
nebude prihliadať.

Povinné označenie obálky:
„VÝBeROVÉ KONANIe na 
riaditeľa Základnej školy Ľu-
dovíta Štúra, Komenského 1/A, 
900 01 Modra – NeOTVá-
RAŤ.“
uchádzačom, ktorí splnia uve-
dené predpoklady bude termín 
a miesto výberového konania 
oznámený písomne (najmenej 
7 dní pred jeho uskutočnením).

(msú)

Škola Štúra športuje virtuálne
Vďaka finančnej podpore OZ Našim deťom a dobrovoľníkom 
neustále zveľaďujeme našu školu ZŠ Ľudovíta Štúra a jej oko-
lie. Tento rok sme osadili lavičky na školskom dvore. A nielen 
to. OZ Našim deťom finančne podporuje aj aktivity, ktoré ško-
la organizuje. Od roku 2017 spoločne usporadúvame športové 
podujatie Škola Štúra Športuje určené pre všetkých, ktorí ma-
jú radi pohyb – malých či veľkých bez rozdielu. 

Cieľom akcie je pripomenúť si, že 
pohyb so sebou prináša zdravie po 
fyzickej i duševnej stránke, spája 

ľudí a je pri ňom aj zábava. Predo-
šlé roky, pre každého, kto si prišiel 
do športovej haly zasúťažiť, boli 

pripravené tri rôzne prekážkové 
dráhy prispôsobené veku, ktoré 
bolo treba čo najrýchlejšie, v čo 
najkratšom čase zvládnuť. No ten-
to ročník bol iný. Kvôli epidemic-
kým opatreniam sme podujatie ne-
mohli usporiadať v športovej hale 
a tak sme hľadali spôsob, akým by 
sme vedeli podnietiť ľudí v okolí 
k akémukoľvek pohybu v rámci 
Škola Štúra Športuje aj v tomto 

čase. A podarilo sa. V apríli sme 
spustili „výzvu“.  Vytvorili sme 
rôzne kategórie – chôdza, beh, bi-
cyklovanie, korčuľovanie, tanec, 
a pod., v rámci ktorých bolo mož-
né sa zapojiť. A ako? Stačilo len 
zaznamenať aktivitu v tomto me-
siaci cez akúkoľvek aplikáciu, či 
video a následne nám ju poslať. 
Naša výzva bola nastavená tak, 
aby bola zdolateľná pre rôzne ve-
kové kategórie, aby ju mohli zdie-
ľať rodiny spoločne. A čo je hlav-
né, víťazom sa stal každý, kto sa 
zúčastnil.
Do výzvy sa zapojilo 396 špor-
tovcov, ktorí s nami zdieľali svo-
ju zaznamenanú aktivitu a nie-
ktorí nás potešili aj veselými 
športovými fotografiami, či vi-
deami. Sme nadšení z naplnenia 
cieľa tejto výzvy, pretože podpo-
rila rodiny k spoločne trávenému 
času. Zároveň sme si uvedomili, 
že je pre nás pohyb dôležitý a pri-
náša radosť. A čoskoro odovzdá-
me aj sľúbené medaily... (li)fO
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Z Malokarpatskej pôdy
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty v spolu-
práci s malokarpatskými vinármi postupne predstavuje jednot-
livé práce vo vinici a v pivnici počas vinárskeho roka. Kampaň 
je zameraná na podporu vinárov a profiláciu Malokarpatskej 
oblasti ako top vinárskej turistickej destinácie na Slovensku. 

Výsadba viniča
Slnko v máji častejšie prehrie-
va pôdu, volá vinohradníka 
do vinice – je čas sadiť vinič. 
Založenie nového vinohradu 
je vážna vec. Treba o nej dob-
re popremýšľať, naštudovať si 
terroir, vybrať správnu odro-
du, určiť ktorým smerom pôj-
du riadky, aký bude spôsob ve-
denia viniča. Toto určí kvalitu 
budúceho hrozna, ktoré vino-
hradník po prvý raz ochutná až 
o tri roky neskôr. Malé viničky 
sa môžu vysádzať ručne – rý-
ľom, priebojom alebo hydro-
vrtom, väčšie vinice strojovo. 
Pred sadením do brázdy kore-
ne parafínových sadeníc vino-

hradník pristrihne a ideálne je, 
keď k nim hneď pridá opor-
nú tyčku alebo kolík. Vinica 
je živobytie, radosť i starosť. 
V Malokarpatskej oblasti sú 
vinohrady dôležitou súčasťou 
krajinotvorby, tešia oko vinára 
i okoloidúceho návštevníka, či 
turistu. Potrebujú čas, stabilitu, 
pokoj a hlavne ochranu, veď 
nová vinica sa zakladá na 40 až 
50 rokov. 
Kúpou vína z Malokarpatské-
ho regiónu pomáhate vinár-
skym rodinám zachovávať vi-
nohradnícko-vinársku tradíciu 
v najstaršej a najrozsiahlejšej 
vinohradníckej oblasti na Slo-
vensku. (red, zt) Na fotografii: Vínko Klimko/Pod Vinicami 6, Modra

Ľudia z Modry, 35. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým responden-
tom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Veterinárni lekári Ivana 
a Rastislav Takáčovci (36)

Zoznámili sa počas štúdia na Veterinárnej 
univerzite v Brne. Rasťo sa špecializuje na 
internú medicínu, ortopedickú diagnostiku 
a chirurgiu. Ivanka, okrem spomínaného, aj 

na fyzioterapiu a výživu zvierat. Obaja ma-
jú za sebou štúdium a stáže v zahraničí – na 
univerzite v belgickom Gente, či na Vete-
rinárnej univerzite vo Viedni. Po praxi na 
rôznych veterinárnych klinikách si nako-
niec v roku 2017 otvorili vlastnú ordináciu 
v Modre, odkiaľ Rasťo pochádza. 
„Láska ku zvieratám ma sprevádzala už od 
detstva a ako dieťa som sa často hrávala na 
zverolekárku. Nemalý podiel na tom malo 
určite aj čítanie kníh známeho spisovateľa 
a veterinára z anglického vidieka Jamesa 
Herriota, ktoré čítal snáď každý veterinár. 
Aj keď sa v priebehu dospievania objavovali 
aj iné sny, predsa len som sa nakoniec roz-
hodla pre veterinárnu medicínu. Je to veľmi 
náročné a ťažké štúdium, ale svoje rozhod-
nutie som nikdy neoľutovala“, hovorí rode-
ná Brňáčka Ivana. Aj pre Rasťa bola veteri-
na splnením detského sna. „Od detstva ma 
zaujímali všetky živé stvorenia – psíky, ryby, 
zvieratá v lese. Ísť študovať veterinu som si 
zaumienil už na začiatku strednej školy a za 
touto túžbou som išiel. Vtedy som ešte neve-
del o náročnosti, ktorú neskôr prinieslo štú-

dium aj práca. Ale áno, bol to sen, ktorý sa 
mi splnil.“
V praxi sa špecializujú na malé zvieratá. K naj-
častejším pacientom patria psy a mačky, ale aj 
drobné cicavce ako morčatá a králiky. Ošetru-
jú papagáje, príležitostne plazy. Do ordinácie 
im raz zavítala sliepka a indické bežce – čo 
sú kačky chované na produkciu vajec. Doma 
obvykle navštevujú prežúvavce. „Zdravotné 
problémy sú rôzne. Najčastejšie riešime trá-
viace problémy, kožné ochorenia, hormonálne 
poruchy, alergie, choroby pohlavných ústrojov 
a močových ciest, nádorové ochorenia. A sa-
mostatnou kapitolou je chirurgia. Venujeme sa 
mäkkým tkanivám, riešime chirurgiu žalúdka 
a čriev, močových mechúrov, pohlavných or-
gánov, ďalej onkologickú chirurgiu, očné ope-
rácie, plastiky viečok a mnohé iné...“
Popri náročnej práci manželom zostáva len 
veľmi málo času na koníčky – turistiku, beh 
či bežkovanie. Majú slabosť pre psie pleme-
no teriér. S domácimi miláčikmi – írskou te-
riérkou ebi a Parson Russel teriérkou Daris 
radi podnikajú prechádzky po okolí. Rasťo si 
obľúbil Zámčisko so svojím krásnym výhľa-
dom a z miest v meste sa mu veľmi páči ná-
dvorie starej radnice. A čo sa u nás páči Ivan-
ke? „Tých miest je veľa. Čarovné modranské 
zákutia s tradičnou architektúrou, modranský 
chotár a Malé Karpaty. Modra má svoju jedi-
nečnú atmosféru a život v nej je veľmi príjem-
ný.“ Zuzana TICHÁ
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Mesto rozkvitlo a zazelenalo sa
S jarou zákonite prichádza teplejšie počasie a slnko. Pre-
búdza sa príroda, stromy zelenejú a kvety kvitnú. Už viac 
než rok žijeme neľahkú dobu pandémie. Preto sa mesto roz-
hodlo potešiť svojich obyvateľov aspoň maličkosťou a tou 
bola výsadba kvetov, ktorých cibuľky sa sadili na jeseň 
a rozkvitnuté kvetmi nás prekvapili začiatkom jari.

Kvety pre potešenie
„Veríme, že náš zámer sa vydaril 
a naozaj sme našich Modranov 
potešili. Mali sme niekoľko te-
lefonátov aj mailových odkazov, 
v ktorých občania vyslovili ra-
dosť a my veríme, že sme ich nao-
zaj v tomto náročnom období nie-
čim pekným potešili. Na námestí 
a na Dukelskej a Partizánskej 
ulici zakvitli narcisy, tulipány, 
ale aj okrasný cesnak. Aktuálne 
v uliciach pribudnú pelargónie“, 
vymenúva referentka životného 
prostredia MsÚ Kristína čecho-
vá. Ako sme sa dozvedeli, tuli-
pány daroval mestu dodávateľ 
letničiek a dvojročných rastlín, 
Zahradníctvo Blšťák, sponzor-
sky. Tak ako to bolo v predošlých 
rokoch, budú miesta pri hlav-
ných komunikáciách vyzdobe-
né letničkovou výsadbou a na 
priestranstve v Modre-Kráľo-
vej pred Biolkou bu-
de znova umiestnená 
kvetinová fontána. Zá-
merom mesta je dopl-
niť námestie v Modre 
o trinásť nádob s do-
časnou kvetinovou vý-
sadbou, na miesta po 
odumretých stromoch 
na námestí a pozdĺž 
chodníkov.

Obnova 
zelene pri 

pamätníkoch
Postupne Modra ob-
novuje aj plochy so 
staršími výsadbami, 
ktoré prestávajú plniť 
svoju pôvodnú funk-
ciu. Jedna je v oko-
lí súsošia Ľ. Štúra na 
námestí a druhá sa 
nachádza na Dolnej 
ulici v okolí pomní-
ka S. Zocha. Kristína 
čechová pripomína: 
„Oba tieto zámery bo-
li odsúhlasené Kraj-

ským pamiatkovým úradom 
a radi by sme takto priniesli do 
centra mesta viac vzastlej zelene 
a farieb. Pri soche Ľ. Štúra bol 
pôvodný trávnik nahradený zá-
honom ruží a kvitnúcich nízkych 
trvaliek. Pri soche Samuela Zo-
cha sme odstránili staré boriev-
ky, ktoré už pôsobili nevzhľadne 
a predstavovali aj výrazné bez-
pečnostné riziko pre vychádzajú-
ce autá. Na ploche bol založený 
trávnik, do ktorého budú na je-
seň vysadené dve lipy, ako po-
myselné pokračovanie Lipovej 
aleje. Trávnatá plocha okolo sa-
motného pomníka bola pretvore-
ná na záhon s 51 kusmi hortenzií 
metlinatých“.

Stromy 
a starostlivosť o ne

Okrem kvetov plnia mnoho 
funkcií v meste aj stromy. Po-

stupne je rok čo rok vysádza-
ných niekoľko mladých nových 
stromov do verejnej zelene. 
Mesto sa stará o ich pravidel-
né polievanie aj o opravu kot-
venia. u zakorenených stromov 
sa postupne toto kotvenie od-
straňuje a okolo kmeňa sa ob-
novujú závlahové jamy, aby sa 
dažďové zrážky a zálievka za-
držali v koreňovom priestore. 
K. čechová: „Na mladých za-
korenených stromoch vykoná-
vame výchovný rez, ktorým sa 
v korune opravia rôzne defekty 

a usmerní sa jej rast, 
aby v budúcnosti ne-
bolo nutné odstra-
ňovať hrubé koná-
re, ktorými by sa do 
stromu mohli zaniesť 
rôzne infekcie. V prí-
pade, že je drevina 
chorá, najprv sa sna-
žíme vykonať opatre-
nia na jej ozdravenie 
a až v prípade, že vi-
díme, že ozdravenie 
stromu nie je možné, 
prikročí sa k výru-
bu. Ozdravenie bolo 
zvolené aj pri dvoch 
starých duboch v re-
kreačnej oblasti Har-
mónia, aby sa oko-
loidúci z nich mohli 
tešiť ešte ďalšie ro-
ky“. Mesto bolo ten-
to rok úspešné pri po-
daní žiadosti o grant 
z Bratislavského sa-
mosprávneho kraja 
na ošetrenie stromov 
v lipovej aleji. Okrem 

odborného ošetrenia, budú na-
vyše v aleji ako súčasť tohto 
projektu vysadené mladé stro-
my v časti pri parkovisku a na 
miestach pôvodných pravidelne 
kosených trávnikov budú zalo-
žené kvetnaté lúky. 

Vandalizmus nás 
trápi i tento rok

Prevažnú časť občanov kveti-
nová a stromová výsadba teší. 
Lahodí oku aj duši a spríjemňu-
je nám deň. Nie je to tak dáv-
no, čo sme spomínali vandaliz-
mus v uliciach mesta, kedy boli 
odcudzené viaceré kry a poško-
dené mladé stromy. Nemiestne 

správanie je tu i tento rok. „Som 
z toho veľmi nešťastná. Mám 
okolie gymnázia denne pred 
očami. Tešila som sa z prebú-
dzania prírody. Žiaľ iba do času, 
keď som nezbadala, že hlavičky 
ešte nerozkvitnutých pivoniek 
niekto bezcitne poodtŕhal. Je 
toto normálne?“, pýta sa pani 
Jana, ktorá nám zatelefonovala 
do redakcie s prosbou o media-
lizáciu tejto udalosti a pokraču-
je: „Je mi z toho smutno. Nieto, 
že sú medzi nami ľudia, ktorí do-
kážu kradnúť kvety z verejných 
priestranstiev vysadené pre všet-
kých, ale ešte sú aj takí, čo ich 
ničia pred tým, než vôbec stih-
nú zakvitnúť. A okrasný cesnak 
na Moyzesovej? Choďte sa tam 
pozrieť...“. Kristína čechová 
z MsÚ hovorí, že mesto zazna-
menalo toto konanie a je poľu-
tovaniahodné. Výsadba má ľudí 
tešiť a ak sa nájde jedinec, ktorý 
má potrebu poškodzovať cudzí 
majetok, musí v prípade usved-
čenia, rátať s následkami a sank-
ciami. (red)
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Akadémia veľkých diel
Pozývame stredoškolákov zapojiť sa i u nás v Modre do 
programu klubových stretnutí Akadémie veľkých diel. Aka-
démia vychádza z osvedčených skúseností Letných akadémií 
pre stredoškolákov, ktoré už dlhé roky organizuje kolégium 
Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji. 

Myšlienkou Akadémie je vytvo-
riť priestor, v ktorom je možné 
vojsť do dialógu s veľkými die-
lami veľkých ľudí všetkých čias 
a zároveň viesť vzájomnú dis-
kusiu. Skrátka spoznávať svet 
i seba prostredníctvom dialó-
gu a zároveň sa ho tak naučiť 
viesť.
V klube sa pozerajú dobré fil-
my, čítajú tie najlepšie knižky, 
počúva sa kvalitná hudba a vní-
majú sa slávne obrazy. Tým-
to všetkým inšpirovaní potom 
spoločne hľadáme odpovede na 

veľké otázky vo veľkých príbe-
hoch. Vstupujeme do diskusie 
s najväčšími mysliteľmi, ktorí 
formovali našu civilizáciu. Na-
sledujeme princípy klasického 
a charakterového vzdelávania 
používané na tých najlepších 
svetových univerzitách.
V akadémii sa študenti učia 
precíznejšie formulovať svoje 
myšlienky, v diskusii sústrede-
ne počúvať iných, rozvíjajú si 
kritické myslenie a spoznávajú 
svet v sprievode tých najväč-
ších osobností ľudskej kultú-

ry. Program Akadémie vo veľ-
kej miere pomáha študentovi aj 
v príprave na maturitu a prijí-
macie konanie na vysoké školy. 
Súčasťou Akadémie je absol-
vovanie medzinárodne uznáva-
ných testov i SCIO testu čítania 
s porozumením.
ukážkové stretnutie Akadémie, 
na ktorom si môžete vyskúšať, 

ako vás tento spôsob poznáva-
nia zaujme, bude v stredu 2. 
júna 2021 o 17.00 v Centre voľ-
ného času na Štúrovej 34. Viac 
informácií o programe získate 
na webovej stránke www.aka-
demiavelkychdiel.sk a prípadné 
otázky môžete adresovať na cv-
cmodra@gmail.com. 

Erika STRELINGEROVÁ

Spomienka na Milana Žarnovického ml.
Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Th. Mgr. Milana 
Žarnovického mladšieho si v tomto roku pripomenula a uc-
tila jeho pamiatku rodina Žarnovických z Modry. Spoloč-
ne sa stretli s priateľmi pri rodinnom hrobe, kde odpočí-
va i tento pravnuk ev. farára, botanika, národovedca Dr. 
J. Holubyho, vnuk evanjelického farára v Pezinku Júliusa 
Žarnovického a syn ev. farára Milana Žarnovického a jeho 
manželky Vierky Žarnovickej, ktorá pochádzala z Hurba-
novskej rodiny, ktorí majú svoje čestné miesto posledného 
odpočinku na mestskom cintoríne v Pezinku.

Milan Žarnovický mladší sa na-
rodil v januári 1941 v Pezinku. 
Detstvo a školské roky prežil 
v kruhu rodiny na evanjelickej 
fare a spoločne s rodinou sa zú-
častňoval spoločenského i kul-

túrneho života v meste. ešte 
v mladom veku prišiel o oboch 
rodičov. Ako prvý zomrel jeho 
otec a počas štúdií teológie ná-
sledne i mamička. Práve vtedy, 
keď ostal sám sa mu dostalo po-

moci a podpory od rodiny Ne-
umanovej. Po skončení štúdia 
nastúpil ako farár na strednom 
Slovensku. Vojenskú prezenčnú 
službu vykonal v zložkách PTP. 
Následne pracoval ako jazyko-
vý korektor. Najdlhšie obdobie 
pracoval ako odborný pracov-
ník na úseku prípravy odbornej 
literatúry pre divadlá v orga-
nizácii Diliza, neskôr preme-
novanú na LITA v Bratislave. 
K jeho pravidelným povinnos-
tiam patrila práca v odborných 
porotách na literárnych súťa-
žiach Hviezdoslavov Kubín 
a ďalších na Slovensku a tiež 
Jiráskov Hronov v čechách. 
Pri tejto práci využíval skúse-
nosti získané v študentskom 
divadelnom súbore Úsmev 
pod vedením známej režisérky 
evy Brogyániovej. V tom čase 
získal tento súbor i s M. Žar-
novickým ocenenie na medzi-
národnom divadelnom festiva-
le v Taliansku odkiaľ priniesli 
cenu za ich divadelný výkon. 
Bol členom Slovenského zväzu 
divadelných ochotníkov a ne-
skôr i funkcionár ÚV ZDOS. 
Tak ako jeho predkovia i Mi-
lan mladší ako publicista spo-

lupracoval s redakciou časopisu 
Javisko, kde pôsobil i ako člen 
redakčnej rady. Pravidelne pra-
coval ako člen poroty v súťa-
žiach Scénická žatva.
V českom periodiku Hronov-
ský spravodaj bol redaktorom 
slovenskej časti tohto média. 
Do manželstva vstúpil s peda-
gogičkou PhDr. Zuzanou Žar-
novickou pôsobiacou na Pe-
dagogickej škole v Modre. Po 
vstupe do manželstva sa presťa-
hoval z Pezinku do Modry, kde 
spoločne žili až do konca jeho 
života. Spoločne vychovali dve 
deti, prvú dcéru MuDr. Vie-
ru Žarnovickú a syna MuDr. 
Svätozára Žarnovického. Po-
stupne sa zapájal do spoločen-
ského, kultúrneho i cirkevného 
života, kde v ev. zbore a.v. pô-
sobil i ako kňaz. Získal si ob-
ľubu a občania mesta Modry 
ho zvolili do mestského zastu-
piteľstva. Pracoval v Kultúrnej 
komisii ako člen i predseda ko-
misie. Ak poslanec sa podieľal 
na sobášení občanov, besedách 
s občanmi a pomáhal pri rieše-
ní ich problémov. česť jeho pa-
miatke.
 Peter RONEC, Pezinok
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Poďakovanie
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí prišli dňa 11. 5. 2021 odprevadiť na 
poslednej ceste našu drahú maminku a babičku Máriu 
Slobodovú, ktorú si Pán povolal k sebe vo veku 74 ro-
kov. Bola nenahraditeľným darom od Pána Boha. Da-

la nám to najlepšie, čo mohla. Dala nám život, dala nám čistú a nezištnú 
lásku a nekonečnú starostlivosť. Ďakujeme Pane, dobre si nám vybral... 
Navždy ostaneš v našich srdciach. Ďakujeme za slová súcitu a kvetino-
vé dary, zvlášť ďakujeme nášmu pánu dekanovi a sestričkám za slová 
útechy. Ďakujú dcéra Iveta, syn Marian, vnuk franco, vnučka Nikolka, 
zať Salvatore a ostatná smútiaca rodina. 

Tichá spomienka
čas neúprosne letí, nevráti, čo mi vzal. Dňa 3. júna 
2021 uplynie rok, čo ma navždy opustil môj drahý 
manžel, otec, dedko Rudko Repiský. Kto ste ho po-
znali, spomínajte s nami. Manželka Marta s celou 
rodinou. 

Spomíname
Dňa 17. mája 2021 sme si pripomenuli 15. výro-
čie čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec 
a dedko Jozef uherčík. S láskou na neho spomína 
manželka, syn a dcéra s rodinou. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste, 
27. apríla 2021, s našim drahým manželom, ot-
com, dedkom, synom a bratom Mariánom Ocha-
bom, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 67 ro-

kov. Smútiaca rodina. 

Spomienka
už len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať 
a spomienky krásne s láskou odriekať. Ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie a kto Ťa mal rád, nezabudne. 
Dňa 20. 5. sme si pripomenuli 15 rokov čo navždy 
dotĺklo srdce nášho drahého manžela, otca, dedka 
a pradedka Milana Hýlla. S úctou a láskou spomína manželka Má-
ria, dcéra Adriana s manželom, syn Milan s manželkou, vnúčatá Pat-
rik, Gabika s manželom, Vaneska a pravnučka Kristínka.

Spomíname
Nech spí sladko a sníva svoj večný sen, v modlit-
bách sme s ním každučký deň. Že čas žiaľ zahojí, je 
len veľký klam, čím ďalej ubieha, tým viac chýba 
nám. So slzami v očiach a s bolesťou v srdci sme si 
18. 5. 2021 pripomenuli 8. výročie čo nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko eduard Ocha-
ba. S večnou láskou a úctou na neho spomínajú manželka a deti Da-
niela, Miroslav, Hana, Lucia s rodinami. 

Tichá spomienka
Dňa 28. 6. 2021 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko Ľudovít Novák. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S lás-
kou spomína manželka a dcéry s rodinami.

Riadková inzercia
 z Kúpim vinohrad v Modre na 

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

 z Kúpim RD v Modre alebo 
okolí. Tel.: 0905 560 797

 z Kúpim 2–4 izbový byt 
v Modre. Tel.: 0903 737 144

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

Tel.: 0915 977 517
 z Doučujem matematiku na II. 

stupeň ZŠ. Tel.: 0907 175 513
 z Ponúkam upratovanie fir-

mám a domácnostiam.
Tel.: 0908 152 030Uzávierka MZ

Milí čitatelia, vážení inzeren-
ti. Júnová redakčná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stre-
du 16. 6. 2021 do 12.00 hod.
Kontakt: zvesti@mediamodra.
sk a nová e-mailová adresa zves-
ti@kcmodra.sk. (red)

TAXI PEZINOK
0940 76 73 71

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

TAXI PEZINOK – 
AG TAXI

NECHTOVÝ DIZAJN – IVETA MAÁSZOVÁ
V ponuke služieb nájdete:

•	 klasická a japonská manikúra
•	 gél lak

•	 gélové nechty
•	 nugenesis (bez použitia UV lámp – 

vhodné pre alergičky)
•	 polyacryl gél

Prevádzka sa nachádza na 
Družstevnej 8 v Modre – kaderníctvo.

Objednať sa môžete na tel. čísle: 0911 152 024.

Sprostredkujeme profesionálne
predaj Vašej nehnuteľnosti

Ing. Milan Kľúčik
realitný maklér

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

*

«

PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 - 17.30

predaj a servis

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

ŠTÚROVA 69 
Modra (NÁMESTIE)

VAJANSKÉHO 1
Modra (NEMOCNICA)

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

kontakt: 033 647 50 88

Využite kvalitné služby za nízke ceny

InzerujtevMZ!

0911999784
zvesti@kcmodra.sk
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Cenné rady na diaľku
Tieto ťažké „korona časy“ pri-
nášajú občas aj výnimočné oka-
mihy. Pre našu starú mamu, 91 
ročnú Modranku Martu Ďurano-
vú, je online doučovanie svojich 
pravnúčat hračkou. Zopakujú si 
spolu, čo sa učili na hodinách, 
prehĺbia učivo, dostanú cenné 
rady do života, zasmejú sa. Pre 

našu rodinu, je nedeľa malým 
sviatkom, pretože sa vždy spolu 
stretneme aspoň takto na diaľku. 
Drahá naša stará mama, zo srdca 
ti ďakujeme a veríme, že nás bu-
deš ešte dlho obdarúvať svojou 
múdrosťou. Si pre nás všetkých 
veľkým darom. 
Tvoja vnučka Veronika. (vp)

Malokarpatský festival vedy 
a techniky 2021 má víťazov
Malokarpatský festival vedy a techniky a festival 4 živlov 
Amavet 2021 sa konal už po 6-ty raz u nás v Modre, ale ten-
to raz ako online videokonferencia. Festival bol prehliad-
kou vedeckých prác mladých vedátorov v programe Zoom. 
Záštitu nad celým festivalom prebral primátor Modry Ju-
raj Petrakovič, ktorý udeľoval ceny primátora.

Hodnotiaca komisia v zlože-
ní Ing. Lucia Kafková, RNDr. 
Marek Mihalkovič CSc., RNDr, 
Ing., Mgr. Radovan Mičunek 
PhD. a David Richter, koordi-
nátor Amavet, sledovala pre-
zentácie projektov prihlásených 
na festival a rozhodla sa udeliť 
prvé tri miesta a ostatné projek-
ty oceniť slovným hodnotením.

Víťazi na prvých 
troch priečkach

Prvé miesto si odniesla vedá-
torka Natália Bucková zo ZŠ Ľ. 
Štúra s projektom Myš domáca 
a prírodné pachy. Jednoznač-
ne vynikla jej prezentácia a jej 
projekt bude sprístupnený na 
youtube kanáli, pretože práve 

takto si predstavujeme ako od-
prezentovať svoj projekt a pri-
tom spopularizovať vedu pre 
mládež vďaka svojmu hobby. 
Celá hodnotiaca komisia bo-
la projektom nadšená. Druhé 
miesto získal Ján Tichomír Var-
ga z Gymnázia K. Štúra v Mod-
re s projektom Skúmanie prí-
rodných pavučín. Janko už bol 
na našom festivale po tretíkrát 
a vždy veľmi úspešne prezento-
val svoj projekt. Výnimkou ne-
bol ani tohtoročný festival, pre-
tože projekt bol ocenený vďaka 
jeho výberu a originalite. Tre-
tie miesto si vybojovala Karo-
lína Bartošová zo ZŠ K. Štúra 
v Modre s projektom Nepriate-
lia planktónu. Ten vyhral vďaka 

dobrému vedeckému prístupu 
k skúmanému objektu.

Aj ďalšie projekty 
boli výborné

Ďalšie projekty boli slovne 
ohodnotené hodnotiacou ko-

misiou a bu-
dú zapísané 
podľa abe-
cedného po-
radia. eliška 
Bišťanová zo 
ZŠ Ľ. Štúra 
s projektom 
Kryštalizácia 
soli a cuk-
ru. Ten bol 
o h o d n o t e -
ný ako dob-
rý štartujúci 
projekt, kto-
rý jej otvorí 

cestu k projektom, ktoré v bu-
dúcnosti vytvorí. Lea Hlavino-
vá zo ZŠ Ľ. Štúra s projektom 
Pestovanie mangovníka, získala 
ocenenie za dobrý námet. Pro-
jekt Simonky Menčlovej zo ZŠ 
Ľ. Štúra s názvom Vplyv život-
ného prostredia na výskyt lišaj-
níkov v Dubovej a v Modre zís-
kal ocenenie za aktívny prístup 
k prírode a dobré vedecké pre-
vedenie pozorovania. festiva-
lu sa ďalej zúčastnila Michaela 
Píšová zo ZŠ Ľ. Štúra s projek-
tom Kratšia noha. Projekt bol 
ocenený špeciálnou cenou pri-
mátora a poroty za projekt v me-
dicínskej oblasti. Je to projekt, 
ktorý prináša potrebnú osvetu 
a novátorský prístup k hendi-

kepovaným ľuďom v našej spo-
ločnosti. A posledným projek-
tom, ktorý bol odprezentovaný 
na online festivale, bol projekt 
Tamarky Tomáškovej zo ZŠ Ľ. 
Štúra, s názvom Vplyv elektro-
nických zariadení na spánok. 
Bol ocenený za vystihnutie ak-
tuálneho problému medzi žiak-
mi počas pandémie.

Pokračovanie 
na festivaloch

Všetkým projektom bolo od-
poručené ďalšie pokračovanie 
buď na Krajskom festivale ve-
dy a techniky Amavet v Brati-
slave alebo na festivale 4 živlov 
v Bratislave. festival 4 živlov sa 
koná už 4. júna a Celoslovenský 
festival vedy a techniky Amavet 
sa bude konať na jeseň. Niekto-
rým projektom zúčastneným na 
festivale hodnotiaca komisia od-
poručila dopracovať ich zámer 
a možnosť prihlásiť sa na fes-
tival 4 živlov alebo na Krajský 
festival vedy a techniky.
Ceny do súťaže boli venované 
Amavet klubom 944 Impulz, 
vďaka finančnej podpore mes-
ta Modry a Asociáciou pre mlá-
dež, vedu a techniku.
Napriek pandemickej situácii 
mal festival úspech medzi mla-
dými ľuďmi a tešíme sa, že bu-
dúci rok bude prezentovať svo-
je projekty dvojnásobný počet 
vedátorov, pretože vďaka onli-
ne prenosu sa videokonferencie 
mohli zúčastniť ako diváci žia-
ci zo ZŠ Vajanského v Modre. 
Všetkým držíme palce a želáme 
im veľa kreatívnych nápadov 
na nové výskumné práce.

Ingrid KUNÍKOVÁ, 
vedúca Amavet klubu 

944 Impulz
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Výstava výšiviek na Noci múzeí a galérií
SNM–Múzeum Ľudovíta Štúra 
v Modre sa v tomto roku opäť 
zapojilo do podujatia Noc múzeí 
a galérií. Počas soboty 15. má-
ja sa po dlhom čase lockdownu 
otvorili brány múzea pre verej-
nosť. Noc múzeí a galérií je ak-
cia, pri ktorej sú múzeá, galérie 
a pamiatkové objekty otvorené 
dlhšie ako zvyčajne. V Mod-
re boli sprístupnené expozície 
Ľudovít Štúr a moderné Slo-
vensko, známa Pamätná izba 
Ľ. Štúra a v pracovisku na Ku-
kučínovej 15 to bola expozícia 
Z dejín modranskej keramiky. 

Okrem toho si návštevníci mohli 
pozrieť na Štúrovej 84 výstavu 
Život a dielo Karola Štúra a na 
Kukučínovej 15 výstavu Ig-
nác Bizmayer – výber z tvorby. 
Špeciálnym lákadlom navští-
viť priestory múzea bola naviac 
výstava z dielne Občianskeho 
združenia ĽuSK pripravenej 
v spolupráci so SNM–Múzeom 
Ľ. Štúra a Kultúrnym centrom 
Modra na tému Výšivka v Mod-
re. V priestoroch podbránia Štú-
rovej 84 bolo možné obdivovať 
výšivky zo zbierok desiatich vy-
stavovateľov. (red)

Z textilných zbierok SNM–Múzea 
Ľudovíta Štúra v Modre
Slávnostné evanjelické rukávce z Modry-Kráľovej

Ľudový odev rozdeľujeme na pracovný, slávnostný a obra-
dový. Pracovný odev bol jednoduchý, účelný, pôvodne z ko-
nopného, doma tkaného plátna, jeho súčasti mohla zdobiť 
jednoduchá minimalistická krížiková alebo plná výšivka, prí-
padne monogram majiteľa. Sviatočný a obradový odev bol 
honosnejší a od 20. – 30. rokov 20. storočia bohato vyšívaný. 
V Modre-Kráľovej ide o evanjelický ľudový odev, katolíci mali 
kroj jednoduchý, zväčša len bielej a čiernej farebnosti. 

Z Kráľovej poznáme tri ty-
py sviatočných rukávcov zho-
tovené z bieleho plátna. Prvé 
dva typy sú evanjelické, tre-
tí typ je odevom katolíckych 
dievčat a žien. Všetky tri typy 
majú predný diel rozdelený na 
dve časti, teda predný diel je 
po celej dĺžke otvorený. Prvý 
typ sa vyznačuje úzkym pásom 

výšivky krivou ihlou, ktorá je 
umiestnená tesne nad hustým 
nazberaním rukávov. Výšivka, 
najčastejšie rastlinný motív, bý-
va najčastejšie vo farbách: bor-
dová, čierna, modrá, biela (a ich 
variácie). 
Druhý typ rukávcov je nazbe-
raný do obojka a výšivka je 
umiestnená v horizontálnych 

pásoch na veľkej časti hornej 
plochy rukávov pod nazbera-
ním. Rastlinné a rastlinno-ge-
ometrické motívy môžu byť 
zhotovené krivou ihlou, plnou 
alebo krížikovou technikou. 
farebné kombinácie sú rôz-
ne, napr. čierno-bordovo-biela, 
odtiene modrej a fialovej, pes-
trofarebné, či doplnené zlatou 
a striebornou niťou. Rukávce 
vyšívané zlatou a striebornou 
niťou boli obradové, nosili sa 
na svadby a na veľké cirkevné 
sviatky. Nevesta mala s rukáv-
cami zladený totožne vyšívaný 
obojok a do daru od krstných 
matiek dostala viacero čepcov, 
vyšívaných zlatými a striebor-

nými niťami. Vzor sa volal pod-
ľa vyšívanej orlice na dienku 
čepca „na vtáčika“. Ak predel 
medzi vyšívanými časťami na 
dienku čepca tvorila hrachovin-
ková výšivka, vzor sa volal „na 
mrežku“. Do obojka rukávcov 
býva všitý úzky krézel z bielej 
paličkovanej čipky alebo z ma-
deiry. Úzky pás čipky tvorí aj 
ukončenie rukávov. 
Tretí, katolícky typ rukávcov je 
strihovo podobný druhému opí-
sanému typu, no bez zdobenia 
výšivkou. Rukávce sú jedno-
duché biele so širokým, zväčša 
plátený krézlom so štykerajo-
vou výšivkou, prípadne bielou 
štykerajovou čipkou na ukonče-
ní krézla i rukávov. 
uvedené ukážky sú z tridsia-
tych až štyridsiatych rokov 20. 
storočia. 

Sylvia HRDLOVIČOVÁ, 
kurátorka SNM-Múzea 

Ľudovíta Štúra v Modre
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Ako sa darí hádzanárom v čase pandémie
Pandémia spôsobená ochorením Covid-19 zasiahla aj hádza-
nársku obec. Po prvej vlne sa hádzanársky život opäť rozbe-
hol a naši tréneri spolu s deťmi sa poctivo pripravovali na ďal-
šiu sezónu. Tá sa rozbehla v septembri 2020 pre naše družstvá 
veľmi sľubne. Žiaľ, príchod druhej vlny zastavil všetky súťaže. 
Našťastie aspoň extraliga sa hrať mohla, aj keď bez podpory 
verných fanúšikov. Extraliga zmenila pre tento ročník hlavného 
sponzora a zároveň aj názov na Niké handball extraliga. 

„Naši hráči sa po-
vinne testovali. Ex-
traliga, ktorá sa 
v týchto dňoch ukon-
čuje súbojmi o maj-
stra SR sa pre nás 
rozbehla výborne. 
V úvodných dvoch 
domácich stretnu-
tiach sme dosiahli 
dve víťazstvá a dob-
ré výkony sme po-
dali aj vonku. Žiaľ, 
následná vynútená 
prestávka spôsobená 
povinnou karanté-
nou sa nadlho pod-
písala pod naše vý-
kony. Napriek tomu 
až súboj v Hlohovci, ktorý sme 
prehrali o dva góly, nás odsunul 

na konečné 9. miesto. Nakoľko 
sa však nižšie súťaže neodohra-
li riadne, Výkonný výbor SZH 
rozhodol, že tento rok z extrali-
gy nevypadne žiadne družstvo. 
Z tohto dôvodu sa naši muži už 
začali pripravovať na ďalšiu, ju-
bilejnú 10. extraligovú sezónu“, 
rekapituluje uplynulé obdobie 
Vladimír Lackovič z klubu HáO 
Slovan Modra. 
A čo ostatné družstvá? „Aj 
v tomto prípade sme sa vyna-
šli. Naši tréneri využili možnosti 
modernej techniky a počas pan-
démie prebiehali tréningy onli-
ne formou a zároveň individuál-
nymi tréningami našich hráčov 
a hráčok. Nakoľko v týchto 
dňoch už sú opatrenia čiastoč-
ne uvoľnené, začali naši tréne-
ri trénovať s deťmi a mládežou 
v hale“. 
V čase prípravy článku sa trénin-
gového procesu mohlo zúčastniť 
6 hráčov a tréner a to bezkon-
taktne s dodržiavaním odstupov. 
Výkonný výbor SZH v súčas-
nosti zvažuje reštart mládež-
níckych súťaží a súťaže 1. ligy 
mužov a taktiež zvažuje aj zor-
ganizovanie Otvorených maj-
strovstiev SR v minihádzanej, 

mladších a starších žiakov. Ter-
mín je určený na 2. – 4. 7. 2021 
v Žiline. Hoci trénovať s deťmi 
naplno zatiaľ nebolo umožnené, 
tréneri sa ich snažia zapájať as-
poň do aktivít prospešných pre 
komunitu a mesto. „Jednou zo 
spomenutých aktivít bolo naprí-
klad aj jarné upratovanie Mod-

ry, do ktorého sa zapojilo takmer 
tridsať našich mladých hráčov“, 
dodáva V. Lackovič. 
Napriek zlej situácii nezaháľa-
li ani reprezentačné družstvá, 
najmä družstvo mužov, ktoré 
sa pripravuje na Majstrovstvá 
európy, ktoré by sa mali ko-
nať v dňoch 13. – 25. 1. 2022 
a jedným z usporiadateľov je aj 

Slovensko. Vedenie klubu aj sa-
motných hráčov teší, že v širšej 
reprezentácii sú aj hráči nášho 
modranského klubu. A to druhý 
najlepší strelec tohto ročníka 
Niké Handball extraligy To-
máš Tschur spolu s Dávidom 
Mišovýchom. Taktiež v nomi-
nácii figuruje aj náš odchova-

nec Martin Potisk, 
súčasný hráč druho-
ligového bundesli-
gového družstva 
ThSV eisenach. Po-
maly sa rozbiehajú 
zrazy aj mládežníc-
kych reprezentácií, 
ktorých počas leta 
čakajú kvalifikač-
né turnaje na Maj-
strovstvá európy. 
V týchto výberoch 
boli do širšej nomi-
nácie nominovaní 
aj hráči Matúš Mo-
ravčík, Dávid Mišo-
vých, Adam Granec, 
Michal frno, Marko 

Jurkovič, filip Tománek a Sa-
muel čík.
Vladimír Lackovič: „Dúfame, že 
sa situácia okolo pandémie upo-
kojí a naši hráči, hráčky a tréne-
ri sa budú môcť venovať športu, 
ktorý majú radi a samozrejme, 
že sa tešíme aj na našich fanúši-
kov, ktorí nám napriek pandémii 
zostali verní“. (vl, red.)

Nábor malých 
hokejbalistov

Športový hokejbalový klub s 35 
ročnou históriou HC Orly po-
zýva deti so záujmom o pohyb 
a šport do svojich radov. Klub 
má v pláne založiť družstvo pre 
deti vo veku od 6 do 14 rokov. 
Všetky podrobné informácie zís-
kate na tel. čísle 0940 345 529.

(red)
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Športový klub detí znova naplno trénuje
Športom ku zdraviu a lepšej 
nálade. Aj takéhoto hesla sa is-
te držia tréneri, rodičia a deti 
z modranského Športového klu-
bu. Vyše 100 prihlásených mla-
dých Modranov sa venuje flor-
balu. Počas koronakrízy boli aj 
oni, ako iní športovci, v znač-
nej nevýhode. Museli si poradiť 
a držať sa v kondícii inak než 
pravidelným skupinovým tréno-
vaním. Vedenie klubu preto pri-
pravovalo pre deti rôzne online 
aktivity, aby sa deti zabavili, ale 
aj si zašportovali. Po dlhých me-
siacoch, keď sa opatrenia začali 
uvoľňovať, prišlo znova k osob-
nému kontaktu, stretávaniu sa 
a spoločným tréningom.
Deti sa po skupinkách venova-
li tomu, čo majú radi a to po-

hybu a najmä florbalu. V tých-
to dňoch deti opäť trénujú na 
multifunkčnom ihrisku pri ZŠ 
Vajanského. Dnes sa už stretá-
vajú i v športovej hale a v telo-
cvični. Jednou zo zaujímavých 
a netradičných aktivít počas 
lockdownu bola súťaž v hľa-
daní florbalových loptičiek. Tie 
boli pooznačované a očíslo-
vané a skrývali sa na stovkách 
miest v meste aj okolitej príro-
de. „Hlavnou myšlienkou bolo, 
aby sa naše rodiny, naše deti 
hýbali. Aby sa venovali poby-
tu na čerstvom vzduchu. Lop-
tičky sme umiestnili na verejne 
prístupných miestach. Ak dieťa 
nejakú našlo, mohlo ju dozdo-
biť napríklad stužkou alebo do-
písať svoju značku a podobne. 

Ohlas na túto našu exteriérovú 
aktivitu máme len kladný. Te-
šia sa decká aj ich rodičia, ešte 
podnes hľadajú a premiestňu-
jú. Ukryli sme ich viac než 100. 
Tak sa pripojte k nám aj vy, mi-
lí Modrania. Prajeme ešte veľa 

zábavy a šťastia pri hľadaní“, 
hovorí vedúci klubu a tréner Pe-
ter Holekši. fotografie z jednot-
livých hľadaní sú zverejňované 
na facebookovej stránke Špor-
tový klub Modra.Kontakty: 
www.sk-modra.sk, skmodra1@
gmail.com. (red)

Zaškoľovanie trénerov, projekt SPP a uvoľňovanie
Prioritou klubu FC Slovan Modra je skvalitnenie práce s mláde-
žou, ktorú chceme o rok v lete zavŕšiť otvorením kategórie U19, 
ktorá nám chýba už ako posledná. Klubu sa za necelý rok a pol, 
ktorý bol z veľkej časti poznačený pandémiou, podarilo v Modre 
vybudovať takú mládež aká tu predtým nebola. Ani jedni z mála 
na Slovensku využívame technologicky inovatívny systém Paysy 
a pracujeme s najmodernejšími trénerskými metódami.

V dňoch 15. a 16. 5. sa kona-
la prvá fáza školenia trénerov 
pod taktovkou úspešnej značky 
CfT Academy. Tréneri sa zo-
známili s koncepciou a fi-
lozofiou práce CfT, v prvý 
deň si po teoretickej čas-
ti vyskúšali medzi sebou 
aj praktickú časť a hneď 
druhý deň pokračovali pria-
mo s našimi mládežníkmi 
na ihrisku, kde si školite-
lia pozreli našich trénerov 
v praxi a následne sa hod-
notilo. V tomto roku by sme 
chceli prejsť ešte jednu za-
škoľovaciu fázu a posunúť 
sa o ďalší krok vpred. Na-
ozaj je rozdiel kde sa klub 
nachádzal pred pandémiou 
a kde je dnes. Z troch mi-
ni tímov fungujúcich separát-
ne vlastným životom tu máme 
fungujúcu štruktúru šiestich na 
seba nadväzujúcich mládežníc-
kych mužstiev a to v dobe, keď 

všade naokolo počúvame ako sa 
mužstvá rozpadajú. Je radosť 
sledovať naše tréningy, ktoré 
už na prvý pohľad vyzerajú tak 

ako by mali v kráľovskom mes-
te vyzerať. 
Ďalej sme sa zapojili do projektu 
Nadácie SPP s názvom Športom 
k zdraviu, ktorý má za cieľ vrátiť 

deti k športu a ukázať, že v tejto 
dobe je práve šport tou najlepšou 
formou proti akejkoľvek choro-
be. Práve nadácia nám pomohla 
a umožnila, aby boli deti v spo-
jení so športom aj v ťažkých ča-
soch a postupne sa nám vracali 
na športoviská. Pomocou online 
tréningov s Martinom Murckom 
sme sa snažili udržať kontakt 
s deťmi, aby nestratili návyky, 
ktoré sú v mladosti veľmi dôle-

žité. Pri postupnom uvoľňovaní 
sme zabezpečili všetko potreb-
né na trénovanie v skupinkách 
po 6 hráčov, tak aby boli dodr-
žané všetky pandemické pred-

pisy a normy. Aj touto formou 
ďakujeme Nadácii SPP, že nám 
pomohla vo chvíli kedy to šport 
asi potrebuje najviac.
Postupné uvoľňovanie vládnych 
opatrení bolo z nášho pohľadu 
neprehľadné, aj nelogické. Štát 
zlyhal v pomoci športu, nedosta-
li sme náhradu nákladov, ktoré 
nám vznikli napríklad na pohá-
rovom zápase s 2. ligovým Ko-
márnom sa vyšplhali na cca 5 

tisíc eur. Vznikol síce fond 
na odškodnenie aj pre ama-
térske kluby, ale väčšina 
klubov neprešla doslova ab-
surdnými kritériami.
Aktuálne to vyzerá, že mu-
ži by mohli dohrať štyri zo-
stávajúce zápasy jesene, ale 
mládež už je oficiálne anulo-
vaná. Preto čas, ktorý máme 
cez víkendy, by sme chce-
li deťom vyplniť aspoň ne-
jakým programom, keďže 
zápasy teraz istú dobu hrať 
nebudú. čo sa týka mužstva 
dospelých tam zapracová-
vame prvých odchovancov 

z mládeže, hneď 4 hráči vo veku 
od 16–17 rokov sú aktívne za-
pojení do tréningového procesu.
 Norbert SALIŠ, manažér 

FC Slovan Modra 
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Hlasujte za zrekonštruované domy na námestí 
Oceňovanie príkladne obno-
vených historických objektov 
v Bratislavskom kraji prebieha 
už od roku 2010. Tento raz bo-
lo vybraných a ocenených šesť 
nehnuteľností, medzi nimi aj 
dva domy z modranského ná-
mestia. Do 31. mája 2021 môžu 
navyše získať aj Cenu verejnos-

ti za najvyšší počet hlasov v on-
-line hlasovaní. Z jednej IP adre-
sy sa hlasuje iba raz! Ak chcete 
dať hlas niektorému z objektov 
súčasného ročníka, stačí si roz-
kliknúť jeho nadpis – dostanete 
sa tak k fotografiám a k popisu 
objektu. V hornej pravej časti sa 
nachádza tlačidlo Hlasuj. Klik-

nutím naň hlasujete za 
vybraný objekt.
Pre domy z Modry:
• Neorenesančný dom 
na námestí v Modre – 
vinárstvo Malík a syn, 
Štúrova č. 62
• Meštiansky dom na 
námestí v Modre – 
penzión May House 
a vinotéka Ludvik, Štú-
rova č. 66.
Zahlasujte na webe: 
www.prikladnaobno-
va.sk.
Projekt Academie Is-
tropolitana Nova pre-
bieha pod záštitou BSK 
a Prvej stavebnej spori-
teľne.

(red., zdroj: 
ainova.sk)

Výstava jedinečných diel 
Bratislavský samosprávny kraj predstavil výstavu výtvar-
ných diel obyvateľov so zdravotným postihnutím. Výsta-
va obsahuje šesťdesiat obrazov a maľovali ich klienti z tri-
nástich zariadení kraja, medzi nimi aj naši šikovní umelci 
z tunajších Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporo-
vaného bývania Merema. Financie z predaja budú venované 
na nákup pomôcok pre arteterapiu.

Výtvarné diela maľovali klien-
ti zo župných zariadení sociál-
nych služieb. Výstava je pre-
dajná a takmer všetky obrazy si 
hneď po jej otvorení našli maji-

teľa. Ak budete mať v máji ces-
tu, príďte si ich obzrieť. Vestibul 
úradu ožil farbami a týmto chce-
li organizátori ukázať, že ľudia 
so zdravotným postihnutím ma-

jú častokrát výbornú predstavi-
vosť, trpezlivosť, šikovné ruky 
a nesmierny talent. Prostredníc-

tvom nich nám dovolili nazrieť 
do ich vlastného vnútra.
 (bsk, red)

Policajný zbor upozorňuje verejnosť, najmä seniorov na obozretnosť pri telefonickom alebo 
osobnom kontakte s neznámymi osobami, ktoré sa snažia pod vymyslenými zámienkami vylákať 
finančné úspory. Podvodníci vás môžu osloviť s ponukou okamžitej pomoci pri predchádzaní 
alebo liečbe ochorenia COVID-19.

Neverte telefonátom, v ktorých sa podvodníci predstavujú ako pracovníci krízového covidového 
centra, lekári, či iné osoby.

Neverte emotívnemu príbehu, že váš príbuzný je v kritickom stave, na pľúcnej ventilácii  
a potrebuje očkovaciu vakcínu, za ktorú je potrebné zaplatiť vopred v hotovosti alebo na účet  
v banke. 

PRI AKOMKOĽVEK PODOZRENÍ NA PODVODNÉ KONANIE
BEZODKLADNE KONTAKTUJTE POLÍCIU NA ČÍSLE 158.

SENIORI BUĎTE OPATRNÍ!
PODVODNÍCI ZNEUŽÍVAJÚCI PANDÉMIU 
OCHORENIA COVID-19 NEUSTÁLE ÚTOČIA

POZOR NA NASLEDOVNÉ PODVODNÉ PRAKTIKY!
 Kontaktuje vás niekto cudzí telefonicky, osobne, či elektronicky s ponukou predaja ochranných  
 prostriedkov (napr. rúšok, dezinfekčných prostriedkov, rukavíc) a liekov na podporu imunity  
 alebo liečbu ochorenia COVID-19?
 Kontaktuje vás niekto cudzí a žiada zaslať peniaze za očkovaciu vakcínu pre vášho príbuzného  
 infikovaného koronavírusom?
 Kontaktuje vás niekto cudzí ohľadom prebiehajúceho očkovania seniorov proti ochoreniu  
 COVID-19 a žiada peniaze za očkovaciu vakcínu?
 Kontaktuje vás niekto cudzí s ponukou akejkoľvek pomoci na zmiernenie nepriaznivej  
 epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19?  

POLICAJNÝ ZBOR ODPORÚČA RIADIŤ SA NASLEDOVNÝMI RADAMI:
 Nezasielajte peniaze na konkrétne účty v banke, ktoré vám oznámi neznáma osoba pri  
 telefonickom kontakte, aj keď sa dôveryhodne predstaví a tvrdí, že ide o záchranu vášho  
 príbuzného. Neverte týmto tvrdeniam! Obratom zavolajte svojim príbuzným a overte si  
 uvádzané skutočnosti. 
 Nereagujte na ponuku predaja akýchkoľvek ochranných pomôcok alebo liekov, či očkovacích  
 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Môže ísť o podvodníkov, ktorí sa od vás snažia vylákať  
 peniaze.
 Odmietnite pomoc cudzích osôb, ktoré vás nečakane navštívili. Nevpúšťajte ich do svojich  
 príbytkov! Môžu vás okradnúť.
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T: 0903 229 843

Aj pre skolákov aj
pre dospelákov.

ˇ

Platan – dominanta kaštieľa oslavuje 100 rokov
Kaštieľ na Hornej ulici v Modre. Budova, ktorá je neprehliad-
nuteľná svojou „vznešenosťou a majestnátnosťou“, je majet-
kom Bratislavského samosprávneho kraja a práve ten realizuje 
rozsiahlu rekonštrukciu, aby sa v priestoroch budovy uskutočnil 
zámer vybudovať moderné Malokarpatské osvetové stredisko, 
ktoré svoj názov rozšíri o dodatok, vďaka čomu vznikne Kultúr-
no-kreatívne centrum Bratislavského kraja.

Zámer rekonštrukcie je vytvoriť 
priestor pre širokú kreativitu záuj-
movo – umeleckej činnosti. Oži-
ví sa pôvodný obsah, ktorému sa 
v minulosti darilo. Dnes to bude 
moderné vinársko – spoločenské 
využitie. Prevádzku tu bude mať 
vinotéka, ktorá ponúkne tie naj-
lepšie vína našich malokarpat-
ských a rakúskych vinárov. V ro-
ku 2005 bol vykonaný na základe 
rozhodnutia Krajského pamiatko-
vého úradu v Bratislave Pamiat-
kový architektonicko – historický 
výskum na celom objekte ako aj 
v priľahlej záhrade. 
Dnešnú časť, vychádzajúc prá-
ve zo spracovaných podkladov, 
si dovolím venovať dominante 

Kaštieľa a to z niekoľkých dôvo-
dov. Jedným je rok, ďalším je je-
ho energia a nie posledným jeho 
krása. Je to platan. Strom, kto-

rý bol podľa výskumu posadený 
v roku 1921. Mesiac sa neuvádza, 
ale v tomto roku sa dožíva neuve-
riteľných 100 rokov. Dominantou 
dvora pred rokom 1921 bola li-
pa malolistá, ktorú z neznámych 
príčin vymenili za dnešný platan. 
Dnes je skutočnou dominantou 
nádvoria, každým ročným obdo-
bím mení atmosféru dvora, v tom-
to jarnom období jeho koruna je 
bezpečným domovom vtákov, 

ktoré sa vracajú naberať z jeho 
energie. Počas horúcich letných 
dní poskytuje príjemné schlade-
nie nielen pre budovu, ale vytvára 
príjemný tieň na odpočinok. Mys-
lím, že platan zažil za sto rokov 
ďaleko viac príjemných dní, vďa-
ka starostlivosti o jeho kondíciu sa 
každému dokáže odvďačiť vyža-
rovaním svojej nekonečnej a ne-
vyčerpateľnej energie. Jeho obvod 
je 4,5 m, vysoký je cez 20m a za 
posledné tri roky narástol vo svo-
jom obvode o 30 cm. Zaujímavos-
ťou je, že tento majestátny strom 
mení svoju kôru raz za 3 – 4 roky 
a práve v tomto roku sa farby jeho 
kôry menia.
Dovoľte mi zaželať nášmu výni-
močnému stromu, aby ľudská sta-
rostlivosť o jeho dlhovekosť bola 
nevyčerpateľná a aby bola vo vzá-
jomnej v symbióze prírody a člo-
veka. 

PhDr. Anna PÍCHOVÁ, 
za Malokarpatské osvetové 

stredisko v Modre

Swap rastlín a umelecký trh
Na 12. júna pripravuje OZ Pre-
sahy krásnu komunitnú akciu 
na nádvorí Lýcea na Dolnej 
ulici. Prineste svoje rastlinky 
či odrezky z nich a na oplát-
ku si odneste také, ktoré vám 
doma chýbajú. Na mieste sa 

môžete poradiť s odborníč-
kou frídou ako sa o ne najlep-
šie starať, dozvedieť sa niečo 
o permakultúre alebo si dať 
kávičku. Súčasťou bude aj ma-
lý umelecký trh s tvorbou ľudí 
z Lýcea. (lyc)
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0905 102 695, lyceum@presahy.sk,
www.facebook.com/lyceummodra
www.presahy.sk,
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OLIMI zubná aMbuLancIa, s.r.O., 
KOstOLná 3, MOdra

OzNAMuje, že NAPRieK cOViD – PANDéMie je zuBNá 
AMBulANciA S MuDR. MilOSlAVOM KARliKOM V plnej 

prevádzke. SVOje SlužBy PONúKA Aj novým 
pacientom. V zuBNej AMBulANcii Sú VyKONáVANé 

KOMPlexNé STOMATOlOgicKé OšeTReNiA.
Kontakt: ambulancia 033/ 640 8113 – 

počas ordinačných hodín

Mobil: 0902/ 883 600, 0903/ 785 346

PONDelOK:
UTOROK:
STReDA:
šTVRTOK:

13.00–18.30
8.00–15.00

13.00–18.30
8.00–15.00
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O textoch písaných do Zvestí 
Milí čitatelia Modranských 
zvestí, mnohí z vás aktívne pri-
spievate svojimi témami do 
modranských novín. Príspevky 
externých prispievateľov tvoria 
podstatnú časť nášho obsahu, 
podobne ako v iných lokálnych 
periodikách. 
Každý príspevok má svojho 
autora, ktorý je za článok zod-
povedný a musí byť podpísaný 
menom, prípadne skratkou, kto-
rú však priraďuje výhradne re-
dakcia. Každá fotografia musí 
byť označená autorom. Každý 
článok prechádza korektúrou. 
Ak je príliš dlhý, má štylistic-
ké rezervy, ak forma nespĺňa 
atribúty lokálneho mesačníka, 
prípadne ak je materiálov s rov-
nakou témou viac, redakcia na-
vrhne autorovi potrebnú úpravu 
textu. Každé číslo Modranských 
zvestí má uzávierku, ktorá je 
časovým limitom na zasielanie 
príspevkov. V prípade, že zašle-

te príspevok po uzávierke a je 
v priestorových možnostiach 
vydania zverejniť ho, redakčná 
rada rozhodne o jeho zarade-
ní. Taktiež rozhodne o zaradení 
do niektorého z čísel v prípade, 
ak počet príspevkov presiah-
ne priestorové možnosti vyda-
nia. Ak text obsahuje vyjadre-
nia, ktoré sú jednostranné a pre 
komplexnú informáciu vyžadu-
jú reakciu druhej strany, redak-
cia ju zabezpečí, podľa časo-
vých možností už v rovnakom 
vydaní. V prípade, že sa čita-
teľ rozhodne reagovať na uve-
rejnený príspevok, môže tak 
urobiť maximálne v rovnakom 
rozsahu. Modranské zvesti nie 
sú miestom pre vybavovanie 
osobných sporov, preto pri za-
raďovaní reakcií sa snažíme do-
držať pravidlo – jedna téma má 
odznieť jedenkrát s tým, že po-
núkneme aj priestor na reakcie 
dotknutých strán, ak o ne preja-

via záujem. Ak príspevok poru-
šuje zákon, redakčná rada takýto 
text odporučí nezverejniť. Svoje 
rozhodnutie konzultujú členovia 
s kolegom, členom redakčnej 
rady, ktorý je odborníkom v ob-
lasti práva. Redakcia MZ má 
právo na krátenie a úpravu do-
daných príspevkov. V odôvod-
nených prípadoch máme právo 
článok posunúť do iného vyda-
nia alebo v ojedinelom prípade 
aj nezverejniť. články, ktoré sú 
osobnými názormi a týkajú sa 
konkrétneho javu v živote mesta 
Modry, označujeme ako Názor. 
Na túto rubriku máme vyčlene-
né maximálne dve strany. 
Ak máte chuť napísať článok 
do MZ, odporúčame uvedomiť 
si najmä dôležitosť témy a tej 
prispôsobiť rozsah. Obšírnejšie 
materiály cca do 3000 znakov 
vrátane medzier, krátke správy 
do 700 znakov vrátane medzier. 
Do novinárskych textov nepat-

ria emotikony. Ak máte k člán-
ku fotografie, musia mať dosta-
točné rozlíšenie (min. 900 KB, 
ideálne viac ako 2 MB) a nesmú 
byť rozmazané, pretože novino-
vou tlačou sa obraz ešte znehod-
nocuje. Ak máte záujem prísť 
na stretnutie Redakčnej rady 
MZ (RR MZ) a osobne predis-
kutovať váš príspevok, napíš-
te nám v dostatočnom predsti-
hu na zvesti@ mediamodra.sk. 
Neodkladajte písanie článkov 
na poslednú chvíľu, skladba čís-
la sa tvorí počas celého mesia-
ca a teda je možné, že hoci stih-
nete uzávierku, nebude možné 
z priestorových dôvodov zara-
diť materiál do práve pripravo-
vaného čísla. Najlepšie je o svo-
jom zámere vopred informovať 
redakciu e-mailom alebo tele-
fonicky a dohodnúť si priestor 
pre tému. V prípade akýchkoľ-
vek otázok neváhajte a taktiež sa 
nám ozvite e-mailom, vždy radi 
pomôžeme a poradíme. 

Jana KUCHTOVÁ, 
redaktorka MZ 

Novú stránku Zvestí nájdete 
na webe www.kcmodra.sk
Od 1. apríla sa novou domovskou organizáciou Modranských zves-
tí stala mestská príspevkovka Kultúrne centrum Modra. V rámci 
dlhoročnej spolupráce sme sa po rokoch opäť začlenili medzi kul-
túru v meste, stali sme sa členmi väčšieho tímu a spolupracovníkmi 
kolegov v KC Modra, Kine Mier Modra a Mestskej knižnice. 

Na webovej stránke kcmodra.
sk nájdete všetky potrebné in-
formácie k mesačníku v zálož-
ke (vpravo): Modranské zvesti. 
Archív čísel tu zverejňujeme od 
aprílového vydania, staršie čís-

la nájdete naďalej na oficiálnom 
webe mesta www.modra.sk.
Redakcia má aj novú e-mailovú 
adresu: zvesti@kcmodra.sk.
Ďakujeme, že nás čítate.

(red)

Jazykové kurzy v Modre
Pomaly sa blížime k záveru 30-teho školského 
roku našej existencie. Vďaka rodičom, kur-
zantom, priateľom a  Prvej pomoci z  ÚPSVaR 
sa nám ho podarilo prežiť. Vďaka trpezlivým 
žiakom a  študentom striedavo na Skype 

a  v  učebni na manzardke sme sa dokázali posunúť dopredu 
v našich jazykových zručnostiach v angličtine. 

V tomto jubilejnom školskom roku sme aj napriek Covidu dosiahli 
najväčšie úspechy v histórii prípravy a zvládnutia kembridžských 
skúšok. Najodvážnejšou bola v  júli 2020 s celkovým poradovým 
číslom našich absolventov skúšok – 78. Helenka Horváthová (17r.), 
ktorá s 196 bodmi (B, C1) získala Certifikát v pokročilej angličtine 
– Cambridge Certificate in Advanced English (ďalej C1). Za ňou po 
ďalšej polročnej príprave v decembri 2020 nasledovali: 

79. TOMÁŠ HANULA (18r.) so 199 bodmi (B, C1), 
80. KRIŠTOF NEMČEK (19r.) s 202 bodmi (A, C1), ale úroveň C2–
Proficiency English – najvyššia úroveň!
81. JURAJ MACH (19r.) so 180 bodmi (A, F1), ale úroveň C1
V apríli 2021 uzavrel skúškovú skupinu:
82. ONDREJ MATÚŠ DZUREK (18r.) s  202 bodmi (A, C1), ale 
úroveň C2–Proficiency English – najvyššia úroveň!

GRATULUJEME z celého srdca!
 Je to výsledok nielen vášho dlhoročného štúdia ale aj vašich 

jazykových predpokladov a vôľových vlastností.
Zápis

5-6 ročných detí do kurzu JOIN US-STARTER ako aj ostatných 
záujemcov do priebežných kurzov prebieha OSOBNE celý jún 
2021, každý štvrtok 19.00-20.00, v našich učebných priestoroch 
na manzardke na Kalinčiakovej 22 v Modre (pri kúpalisku).
0905 395 635, elena@dugovicova.sk, www.dugovicova.sk
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Nové divadelné ťahy
Tak ako si hudobník často ne-
dokáže predstaviť svoje účin-
kovanie bez zvukovej apara-
túry, divadelné 
alebo akékoľvek 
iné predstavenie, sa 
len ťažko realizuje 
bez tzv. ťahov ale-
bo inak povedané 
divadelných zdví-
hacích zariadení. 
Sú na nich naveša-
né kulisy, svetelné 
batérie, rôzne vý-
kryty či horizonty. 
To všetko je dôle-

žité preto, aby mal divák z pred-
stavenia plnohodnotný zážitok. 
Divadelné ťahy vo veľkej sále 

nášho kultúrneho domu 
boli dlhodobo v zlom 
technickom až havarij-
nom stave. Predstavo-
vali takisto nebezpečen-
stvo úrazu. Sme veľmi 
radi, že sa nám aj s pod-
porou mesta Modry po-
darilo tento rok tieto 
zariadenia zrekonštruo-
vať. Odteraz budú bez-
pečné a pevne veríme, 
že aj vďaka tejto mo-
dernizácii, budeme pre 
vás pripravovať pôsobi-
vejšie predstavenia. už 
teraz vás srdečne pozý-
vame. Ján SKLENÁR,

za KC Modra

Kultúrne leto bude pestré a zavíta 
aj do Modry-Kráľovej
Aj na tento rok pre vás Kultúr-
ne centrum Modra pripravuje 
bohatú ponuku Kultúrneho leta 
2021. Počas mesiacov júl a au-
gust nemusíte nikam cestovať, 
lebo to najkrajšie leto zažije 
v Modre. 
Centrom diania bude opäť ná-
dvorie historickej radnice na 
Štúrovej ul. 54. Tešiť sa môže-
te na koncertné vystúpenia, di-
vadelné predstavenia, festivaly 
a letné kino pod hviezdami. Ne-
bude chýbať dobré modranské 

vínko a kvalitné gastro. Tento 
rok zavíta kultúrne leto aj na 
Kráľovú a počas druhého júlo-
vého víkendu potešíme aj oby-
vateľov tejto mestskej časti. 
V súvislosti s opatreniami kvôli 
šíreniu pandémie koronavírusu 
bude kapacita podujatí Kultúr-
neho leta obmedzená. Prosíme 
dodržujte všetky platné hygie-
nické nariadenia a usmernenia 
organizátorov. Všetky aktuál-
ne informácie získate na http://
www.kcmodra.sk/.
Ďakujeme, že ste zodpovední 
a tešíme sa na nezabudnuteľné 
leto spolu s vami! 

Ján SKLENÁR, 
KC Modra

Pán strom
exkluzívna predpremiéra 65. titulu RND
Prijmite pozvanie opäť na kultúru 
v Modre. Pozýva Kultúrne centrum 
Modra a obľúbené Radošinské na-
ivné divadlo. Pán Strom je nevšed-
ná, poetická hra Stanislava Štep-
ku, ktorá ponúka veľa nečakaných 
a prekvapujúcich humorných situá-
cií a nepriamo aj smeruje k morál-
nemu apelu. 
Rozhovorí sa nielen strom a ľudia 
naokolo (dedinská rodina, hasi-
či, poľovníci, samovrah, židovské 
dievča atď.), ale aj lastovičky, ly-
kožrúty, jelene, ďatle, sova, líška, 
jazvec, sláviky, vlk, zajac atď.), 

slovom všetko nadmieru živé. A há-
dam každý, kto chce podať svoju 
správu o pestrom, mnohorakom, 
ale aj inteligentom a nevyspytateľ-
nom živote v lese. Divadelné pred-
stavenie sa uskutoční v súlade s ak-
tuálnou vyhláškou ÚVZ SR, ktorou 
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia. 
Vstupné je 23/25 eur. Predaj (rezer-
vácia) vstupeniek v kancelárii KC 
Modra, Sokolská 8, Modra prípad-
ne na telefónnom čísle: 033/647 21 
12, e-mail: kontakt@kcmodra.sk.
 (red)fO
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Počas prázdnin vás pozývame do letnej čitárne
Letná čitáreň 2021 bude patriť rodinným programom. Sezó-
na začína prvý prázdninový deň, teda 1. júla. Pre verejnosť 
bude čitáreň k dispozícii každý štvrtok od 10.00 do 18.00. Po-
byt v letnej čitárni vám spríjemní aj ponuka šálky výbornej 
kávy od modranskej pražiarne Ebenica Coffee. 

Počas prázdnin na vás čaká 
cyklus programov zameraných 
predovšetkým na rodiny s deť-
mi. V ponuke budú divadielka, 
tvorivé dielne, inscenované čí-
tanie aj diskusie pre dospelých. 

Privítame divadlo ZkufraVon 
s novým predstavením Stvo-
renie sveta, Veroniku Hajdučí-
kovú a jej inscenované čítanie 
Rozprávkový brloh. Príde Da-
do Nagy s literárnym kvízom. 

Pripravujeme aj diskusiu s Agá-
tou Petrakovičovou Šikulovou 
o príbehoch modranských lesov. 
Okrem dobrých kníh budú na 
čítanie pripravené aj zaujíma-
vé časopisy. Viac informácií už 
čoskoro. Srdečne vás pozývame. 
Podujatia v letnej čitárni finanč-
ne podporil fond na podporu 
umenia. R. KULIFAJOVÁ,

za Mestskú knižnicu 
v Modre fO
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