
Od novembra po advent
Onedlho bude za nami už jedenásty mesiac v roku. November sa 
chýli ku koncu a v jeho závere nás čaká advent. Môže sa zdať, 
že rok sa nám minul akosi prirýchlo. S istotou možno povedať, 
že bol rokom jedným z tých ťažších. Pre každého – bez rozdie-
lu. V jeho závere sme si ešte pred začiatkom nadchádzajúceho 
predvianočného obdobia, pripomenuli pamiatku tých, ktorí už 
nie sú medzi nami. Modranské cintoríny zdobili svetlá sviečok. 
V jeseni nám však novembrová Modra ponúka aj nenapodobi-
teľné obrazy v prírode Malých Karpát. V tomto roku hrala na-
ozaj pestrou paletou mnohých odtieňov farieb.

Vráťme sa na okamih k dušič-
kám. Mestský cintorín na Dol-
nej ulici bol počas tohto obdobia 
prístupný do neskorých večer-
ných hodín. Miesto posledné-
ho odpočinku našich blízkych, 
známych či neznámych bolo na-
vštevované omnoho viac, než je 
tomu v bežných dňoch. Tichá 
spomienka patrila aj všetkým 
osobnostiam spoločenského ži-
vota Modry. Cintoríny v Modre, 
v Kráľovej a na Piesku skrášlila 

záplava prevažne živých kvetov 
a zapálené sviece. Členovia na-
šich rodín i známe mená ako Zo-
chovci, Jurkovičovci, Štúrovci, 
ďalej spisovatelia, maliari, kera-
mikári, vojaci, vinohradníci, re-
meselníci, sedliaci aj lekári, uči-
telia, kňazi, rehoľníci, politickí 
väzni, Huncokári, Modrania aj 
nemodrania, katolíci aj evanjeli-
ci. Nech všetci odpočívajú v po-
koji... Myslime na nich.
A popri spomínaní na cintorí-

noch ponúka Modra aj prechádz-
ku jesenným chotárom. Okolie 
Modry je ako galéria farebných 
obrazov. V novembri nájdeme 
vo vinohradoch a lesoch pestrú 
paletu farieb, ktoré nám príroda 
ponúka. Ako sa hovorí, bol by 
hriech, nenačerpať túto energiu. 
Takéto pohľady nás dokážu v už 
chladnom období zahriať milo 
na duši. Ak sa chystáte prebá-
dať chotár a miesta, ktoré možno 
predsa ešte nepoznáte a je jedno 
či ste domáci alebo návštevník, 
možno vám pomôžu pri pre-
chádzkach nové turistické ma-
py Malé Karpaty Stred, Červený 
kameň a Zochova chata, ktoré sú 
k dispozícii v Turistickom infor-
mačnom centre na Štúrovej 59, 
v pracovných dňoch od 8.00 do 
16.00 (v stredu do 17.00 hod.).
Predvianočné obdobie býva pl-
né pokoja aj príprav. Je časom 

stíšenia sa, aj časom očakávania. 
V tomto roku začína adventné 
obdobie v nedeľu 28. novembra. 
V Modre Kráľovej už tradič-
ne patrí tento čas zapaľovaniu 
sviec na veľkom adventnom 
venci v parčíku medzi kostol-
mi na Národnej ulici. Každým 
rokom toto komorné podujatie 
pripravuje iniciatíva občanov 
Kráľovej v spolupráci s pria-
teľmi. Ak sa situácia v súvislos-
ti s ochorením Covid-19 veľmi 
neskomplikuje, určite prijmite 
pozvanie miestnych a zastavte 
sa pri tradičnom Svetle pre Krá-
ľovú. Zapálenia prvej adventnej 
sviece sa ujme primátor mesta. 
Adventné zapaľovanie sviec 
v Kráľovej pokračuje v druhú, 
tretiu aj štvrtú adventnú nede-
ľu. Stretnutie je vždy venované 
konkrétnej téme, nad ktorou sa 
spoločne zamyslíme. (jk)
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Získaná podpora v programe 
Obnov si svoj dom 2021

Vďaka dotácii z Minister-
stva kultúry Sr v podprogra-
me 1.1. Obnova kultúrnych 
pamiatok môže mesto Modra 
pokračovať v obnove národnej 
kultúrnej pamiatky mestského 
opevnenia. Podpora v hodnote 
12 000 eur bola rozdelená na 
obnovu hradbového múru vo 
výške 9 000 eur a spracovanie 
architektonicko-historického 
výskumu Hornej brány za 3 
000 eur. Mesto projekt spolu-
financovalo sumou 1 600 eur.
Obnova mestského opevnenia 

v časti Kurtiny č. 5 s úsekmi 
priľahlými k parcelám 436 
a 438 sa realizovala na zák-
lade schválenej projektovej 
dokumentácie a záväzného 
stanoviska Krajského pamiat-
kového úradu Bratislava od 
30. augusta do 29. októbra 
2021. Zhotoviteľom prác je 
firma Incorporated, s.r.o., kto-
rá v danom úseku domurovala 
23,1 m3 muriva a vyškárovala 
76,6 m2 úseku hradieb. Vzhľa-
dom na narušený technický 
stav mestského opevnenia si 

uvedomujeme 
nevyhnutnosť 
pristúpiť k jeho 
záchrane a pa-
miatkovej ob-
nove. O získa-
nie externých 
zdrojov na po-
trebnú obnovu 
sa mesto bude 
uchádzať i v 
nasledujúcich 
obdobiach.
V mesiacoch 
február – jún 
2021 bol re-
alizovaný ar-
c h i t e k t o n i c -
ko – historický 

výskum Hornej brány. Vý-
skum identifikoval 8 staveb-
ných etáp od rokov 1610/1613 
do súčasnosti, ktoré sú dô-
kladne popísané v 138 stra-
novom dokumente, ktorý vy-
pracovala Mgr. Michaela 
Haviarová, PhD., Mgr. art. To-
máš Haviar a Mgr. Jozef Tihá-
nyi. Spracovaný je opis kul-
túrnej pamiatky vrátane jej 
technického stavu, invertari-
začný súpis hodnotných detai-
lov a prvkov, invertarizačný 
súpis sond a nálezových situ-

ácií, analýza vývoja kultúrnej 
pamiatky, obrazová časť s his-
torickými dokumentami, ana-
lógie, vyhodnotenie výskumu 
a pamiatkových hodnôt, návrh 
ochrany, obnovy a prezentá-
cie pamiatky. Architektonic-
ko – historický výskum bude 
podkladom pre reštaurátorskú 
dokumentáciu, prípravné do-
kumentácie a kompletnú pro-
jektovú dokumentáciu obnovy 
tejto národnej kultúrnej pa-
miatky. 
Obnova mestského opevnenia 
ako aj spracovanie architekto-
nicko-historického výskumu 
Hornej brány boli realizované 
s finančnou podporou Minis-
terstva kultúry Slovenskej re-
publiky. Ďakujeme.

Silvia BRAZDOVIČOVÁ, 
projektová manažérka 

mesta

WiFi4EU – bezplatná wifi v Modre
Mestu Modra sa v rámci iniciatívy WiFi4EU podarilo získať 
poukaz na vybudovanie bezplatnej wifi siete vo verejných 
priestoroch v hodnote 15 000 eur. 

európska komisia počas dvoch 
dní vyhlásenej výzvy „WiFi4eu 
– 3. kolo“ dostala 11 000 žiados-
tí, z ktorých bolo v rámci krajín 
eÚ, Nórska a Islandu podpore-
ných 1 780. Zo Slovenska bolo 
v tomto kole úspešných 53 žia-
dostí. Iniciatíva WiFi4eu pod-
poruje myšlienku bezplatného 
pripojenia wifi pre občanov vo 
verejných priestoroch v celej 
európe. Na jeseň tohto roku sa 
bezplatnú wifi sieť podarilo zre-
alizovať aj v Modre.

Obyvatelia mesta a jeho náv-
števníci majú od novembra 
v určených lokalitách k dispo-
zícii bezdrôtový a bezplatný 
internet. Ide o sieť s názvom 
WiFi4eu, do ktorej sa pripo-
jíte veľmi jednoducho. Stačí 
disponovať kompatibilným za-
riadením (mobilný telefón, tab-
let, notebook, alebo PC), ktoré 
umožňuje a podporuje štandard 
WiFi. Po prihlásení do siete 
a odsúhlasení pravidiel komu-
nity môže užívateľ neobme-

dzene surfovať na 
internete. Za pripo-
jenie do tejto siete 
sa neúčtujú žiad-
ne poplatky. Verej-
ná internetová sieť 
WiFi4eu je do-
stupná v budovách 
a lokalitách mesta, 
kde je koncentrácia 
ľudí vyššia: Dukel-
ská ulica pri pošte, 
obchodnom centre, 
mestskom úrade, priľahlých au-
tobusových zastávkach, Štúro-
va ulica a nádvorie historickej 
radnice. Do siete sa môžu pri-
pojiť aj návštevníci Turistické-

ho informačného 
centra, ktorí mô-
žu získať aplikáciu 
Malé Karpaty tra-
vel, kde sa dozve-
dia všetky užitočné 
informácie o mes-
te a okolí. Ďalšími 
interiérovými loka-
litami s dostupnos-
ťou wifi je Mestský 
úrad na Dukelskej 
ulici a Kancelária 
prvého kontaktu na 
Štúrovej ulici.
Mesto Modra sa za-

viazalo udržiavať sieť WiFi4eu 
plne funkčnú počas troch rokov 
a uhrádzať poplatky súvisiace 
s pripojením siete na vysoko-
rýchlostný internet. (sb, bm)
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Mesto si pripomenulo výročia
Zástupcovia mesta Modry si 28. 
októbra pripomenuli dve vý-
znamné historické udalosti. Pr-
vou bolo 103. výročie vzniku 
prvej Československej republi-
ky a zároveň osobnosť Samue-
la Zocha. Bol jedným z autorov 

Deklarácie slovenského národa, 
ktorou sme sa prihlásili k spo-
ločnému štátu Slovákov a Če-
chov. Zoch pôsobil v Modre ako 
evanjelický farár a navždy si ho 
budeme pamätať ako osvietené-
ho človeka, ktorý spolu so svoj-

im strýkom Pavlom vytvoril úto-
čisko pre siroty, ktoré našli nový 
domov v evanjelickom modran-
skom sirotinci. V rovnaký deň, 
28. októbra, sa narodil aj vý-
znamná osobnosť slovenských 
dejín, národovec, politik, jazyko-

vedec, básnik, novinár, teoretik, 
kritik Ľudovít Štúr. 
Primátor Juraj Petrakovič, spo-
ločne s viceprimátorom Mariá-
nom Gavorníkom a poslancom 
MsZ Modra Jánom Juranom 
položili veniec k buste S. Zocha 
v parčíku blízko evanjelickej fary 
na Dolnej ulici a k soche Ľ. Štúra 
na modranskom námestí. (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

Dane a poplatky
Každoročne platíme miestne dane a poplatky. Niektorým fyzickým 
i právnickým osobám táto povinnosť možno unikla, preto mesto 
Modra ako správca dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe 
daní – daňový poriadok a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady, upozorňuje na nedoplatky. Platenie daní a poplatkov je 
zákonnou povinnosťou daňovníkov a poplatníkov. 

Výzva na úhradu
Občania a podnikatelia mali 
možnosť platiť dane a poplat-
ky počas celého roka v poklad-
ni Kancelárie prvého kontak-
tu hotovostne alebo platobnou 
kartou. Tiež bolo možné uhrá-
dzať cez internetbanking, aj na 
viac splátok. Po uplynutí lehôt 
na zaplatenie je zasielaná dlž-
níkom výzva. Tej predchádzala 
v mnohých prípadoch telefonic-
ká alebo e-mailová komuniká-

cia. Preto aj touto cestou mesto 
vyzýva tých, čo si povinnosť 
nestihli splniť, aby tak urobili 
v čo možno najkratšom termíne. 
V opačnom prípade bude vymá-
hanie nedoplatkov postúpené 
právnemu oddeleniu a riešené 
v exekučnom konaní. 

Daň z nehnuteľností
Priznanie k dani z nehnuteľnos-
tí podávajú tie fyzické a práv-
nické osoby, ktoré sa v priebe-

hu roka 2021 stali vlastníkom 
nehnuteľnosti, ktorá podlie-
ha dani z nehnuteľnosti alebo 
u ktorých nastali zmeny, ktoré 
majú vplyv na vyrubenie dane 
(napríklad sa zmenila výmera 
alebo definícia pozemkov, po-
čet podlaží stavieb). Daňovník 
je povinný podať priznanie prí-
slušnému správcovi dane naj-
neskôr do 31. 1. 2022 osobne 
v Kancelárii prvého kontak-
tu, poštou doporučene alebo 
elektronicky cez portál verej-
nej správy www.slovensko.
sk. Odporúčame nenechávať 
si podanie na poslednú chvíľu. 
V prípade potreby a otázok sú 
zodpovední pracovníci KPK 
občanom nápomocní. rovnako 
sú povinní podať daňové pri-
znanie na zánik dane tí daňov-
níci, ktorí nehnuteľnosť predali 
alebo darovali.

Čo je predmetom dane
• Pozemky – na zaradenie po-
zemku do príslušnej skupiny 
je určujúce zaradenie pozemku 
podľa katastra (orná pôda, vini-
ce, chmeľnice, ovocné sady, tr-
valé trávnaté porasty, záhrady, 
ostatné plochy...).
• Stavebné pozemky – na za-

radenie do tejto skupiny je roz-
hodujúci dátum právoplatnosti 
stavebného povolenia, vydané-
ho na daný pozemok.
• Stavby – stavby na bývanie 
(rodinný dom), drobné stav-
by, hospodárske stavby, chaty, 
garáže (aj podzemné), priemy-
selné stavby, stavby určené na 
podnikanie a ostatné stavby.
• Byty a nebytové priestory 
v bytovom dome.

Daň za psa
Prihlásenie dane za psa je po-
vinnosťou majiteľa, ktorý dr-
ží a chová psa na území mesta. 
ročná daň za psa je vo výške 15 
€ a platí sa od 6 mesiacov veku 
zvieraťa. Každý evidovaný pes 
má pridelenú registračnú znám-
ku, na základe ktorej je možné 
zviera a jeho majiteľa v prípa-
de potreby identifikovať. Mesto 
poskytuje majiteľom plastové 
vrecká na zber exkrementov po 
venčení, ktoré si môže majiteľ 
vyzdvihnúť v Kancelárii prvého 
kontaktu na Štúrovej 59.
Tlačivá na podanie priznania 
dane z nehnuteľnosti a psa sú 
k dispozícii v Kancelárii prvé-
ho kontaktu alebo na webovej 
stránke mesta. (red, kpk)

Nedoplatky na daniach Počet dlžníkov/
Celkový počet poplatníkov 

Komunálny odpad – FO 468 zo 4934 
Komunálny odpad – PO 49 z 262 
Daň z nehnuteľností – FO 293 z 5694
Daň z nehnuteľností – PO 28 zo 187

Tabuľka znázorňuje počty dlžníkov z celkového počtu poplatníkov 
a daňovníkov.
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K poplatkom za odpady
Zneškodnenie odpadu skládkovaním predstavuje na Slovensku 
až 80% zo všetkých možných spôsobov zneškodnenia odpadov
Vieme ako občania za čo vlastne v poplatku za odpad platíme? A aké služby sú pre nás v od-
padovej sfére bezplatné? Poplatky za odpady sa z roka na rok zvyšujú. Mesto obyvateľom 
každoročne vyčísľuje poplatok za komunálny odpad. Platíme za to, čo už nie je možné vy-
triediť a ďalej zhodnocovať. Naopak, za triedený zber akým sú plasty, kovové obaly a nápo-
jové kartóny, papier, sklo, elektroodpad či batérie neplatíme. Za tieto komodity zodpovedajú 
v Modre výrobcovia prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK. Tá 
plne financuje separovaný zber. Stará sa o jeho dotriedenie a následnú recykláciu. 

Komunálny odpad 
V poplatku za komunálny odpad máme zahr-
nutý zmesový odpad, biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad, drobný stavebný odpad, ob-
jemný odpad (napr. nábytok), odpad z upra-
tovania cintorínov, z čistenia ulíc, biologicky 
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, ako aj 
prevádzku a služby Zberného dvora. V roč-
nom poplatku máme ako občania mesta 365 
dní zabezpečené kompletné služby. Priemerne 
zaplatí obyvateľ – fyzická osoba v Modre za 
odpad 2,61 eur na mesiac. 
Ako vysvetľuje Katarína ružeková Poltár-
ska z Mestského úradu v Modre: „V ročnom 
poplatku za komunálny odpad, ktorý mesto 
vyberá od poplatníkov mesta je zahrnuté: 
zber, preprava a zhodnotenie zmesového 
komunálneho odpadu (skládkovanie), zber, 
preprava a zhodnotenie biologicky rozloži-
teľného odpadu (v kompostárni), zber, pre-
prava a zhodnotenie biologicky rozložiteľ-
ného kuchynského odpadu (v bioplynovej 
stanici), prevádzka zberného dvora a pre-
prava a zhodnotenie objemného odpadu zo 
zberného dvora počas celého roka. Poplatok 

za uloženie zmesového komunálneho odpa-
du na skládke sa skladá z dvoch častí. Jed-
nou časťou je cena, ktorú určuje prevádzko-
vateľ skládky a slúži na krytie jeho nákladov, 
účelovú finančnú rezervu a zisk. Druhou 
časťou je poplatok daný zákonom a závisí od 
miery vytriedenia odpadov v meste v predo-
šlom roku za uloženie odpadu na skládke, 
ktorý vyberá prevádzkovateľ skládky a odo-
vzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka 
nachádza. Do konca roku 2021 zabezpeču-
je zber, likvidáciu a zhodnotenie komunál-

neho odpadu v Modre spoločnosť FCC Tr-
nava, s.r.o. Aktuálne mesto realizuje verejné 
obstarávanie tejto služby, ako aj služby pre-
vádzkovania Zberného dvora a tiež zber, vý-
voz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu“.

Triedený odpad
V Modre triedime papier, plasty, sklo, textil, 
drobnú elektroniku, batérie, jedlé oleje a tuky, 
odpad z kuchyne. Každá komodita má svoj 
kontajner s presným označením. Čím menej 
budeme triediť a čím väčšie množstvo zmeso-
vého komunálneho odpadu budeme vytvárať, 
tým viac budeme musieť platiť za jeho odvoz 
a likvidáciu. „Pozor, ak sa v triedenom zbere 
nachádza viac než 35 % iného odpadu, ktorý 
do daného kontajnera nepatrí, takýto odpad je 
znehodnotený a už sa nepovažuje za vytriede-
ný. Nakladanie s ním už hradí obec a nie OZV. 
Mesto apeluje na obyvateľov, aby boli kapacity 
na triedený zber odpadov využívané čo naje-
fektívnejšie stláčaním plastových fliaš, plecho-
viek, papierových krabíc a iného triedeného 
odpadu pred vhodením do kontajnera. Nestla-
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 V grafe č. 1 je znázornené, koľko zaplatilo mesto Modra v rokoch 2016 – 2020 za zber 
a vývoz zmesového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu a ich uloženie 
na skládku. Je zrejmé, že od roku 2017 každoročne tieto náklady narastajú.

Odpad (v tonách) vyprodukovaný obyvateľmi za jednotlivé roky

 V grafe č. 2 sú uvedené množstvá (v tonách) tých druhov odpadu, vyprodukovaných v ro-
koch 2016 – 2020, za ktorých zber, vývoz a zhodnotenie poplatník mestu platí. Je badateľný 
každoročný malý pokles vyprodukovaného množstva zmesového komunálneho (TKO) odpadu 
vďaka triedeniu niektorých zložiek. Naopak počas rokov 2017–2020 je zaznamenaný nárast 
množstva vyprodukovaného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a objemného odpadu.
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čený odpad zbytočne zaberá miesto a v ko-
nečnom dôsledku zberová spoločnosť odváža 
vzduch. Nestláčaním odpadu sa separačné ná-
doby rýchlejšie plnia, spôsobuje to diskomfort 
pre obyvateľov a triedený odpad z tohto dôvo-
du končí v kontajneroch na zmesový komunál-
ny odpad. Stále platí, že platíme za odpad len 
toľko, koľko ho vyprodukujeme“, upozorňuje 
Katarína ružeková Poltárska.

Kuchynský odpad
Na jedného Slováka ročne pripadá 100 kg po-
travinového odpadu, čo je asi 0,27 kg denne. 
Pred zavedením povinného zberu kuchyn-
ského odpadu, potravinový odpad končil na 
skládke, kde hnilobné procesy jeho rozkla-
du sa významnou mierou spolupodieľali na 
vzniku skleníkových plynov. Z tohto dôvodu 

Ministerstvo žP Sr zaviedlo zákonnú povin-
nosť na jeho zber. V júli 2021 zaviedlo mesto 
Modra pre občanov separovaný zber kuchyn-
ského odpadu z domácností. Túto službu do 

konca roka 2021 vykonáva CMT Group s.r.o. 
Na separovaný zber kuchynského odpadu 
je v uliciach mesta v bytovej ako aj rodin-
nej zástavbe rozmiestnených 120 kusov 240 
litrových nádob hnedej farby s označením. 
Najčastejšie v odpadových nádobách končia 
zvyšky pečiva, ovocie a zelenina, mliečne vý-
robky, zvyšky uvareného nedojedeného jedla, 
ale aj nerozbalené potraviny. 
„Plytvanie potravinami predstavuje nielen 
ekonomický, etický, ale aj ekologický prob-
lém. Je však aj veľkou finančnou záťažou pre 
obyvateľov. Nielen z dôvodu, že v odpadovej 
nádobe končia zakúpené potraviny, ale občan 
za službu zberu, prepravy a zhodnotenia ku-
chynského odpadu musí zaplatiť. Odhaduje 
sa, že priemerný Slovák vyhodí ročne do svo-
jej smetnej nádoby zvyšky jedál či potraviny 
po dátume spotreby v hodnote 100 – 150 eur 
(zdroj: www.odpady-portal.sk)“, dodáva Ka-
tarína ružeková Poltárska. 
Záverom treba podotknúť, že spoločným úsi-
lím a záujmom môžeme prispievať k znižo-
vaniu odpadov v našich domácnostiach. Ces-
ta je jednoduchá. Začnite napríklad už pri 
nákupe. Používajme tovar s čo najmenším 
množstvom obalu. Ďalej vieme dať mnohým 
druhom pre nás už nepotrebných vecí druhú 
šancu. Môžeme darovať šatstvo, obuv, knihy 
či elektroniku. A ak nám už odpad, ktorí sami 
nevieme ďalej zhodnotiť vznikne, umiestni-
me ho do tej správnej separačnej nádoby na 
triedený zber. (red, krp)

Na fotografii: Objem textilného odpadu na-
rastá, preto mesto po dohode s Textil Eco na-
výšilo počet nádob na zber použitého šatstva. 
Ďalšie štyri kontajnery nájdete na ulici Druž-
stevná pri bytovom dome č. 10 a na križovatke 
ulíc J. Bakoša a F. Píseckého.

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
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Porovnanie množstva komunálneho odpadu v tonách počas 3 mesiacoch roku 2020 a 2021 po 
zavedení kuchyne

TKO 2020 TKO 2021 kuchyňa

Zimná sezóna môže začať
Mestská spoločnosť Služby Modra je už pri-
pravená na zimnú údržbu. Posypového ma-
teriálu – zmes soli a kamienkov – je dostatok 
a máme vytvorenú aj zásobu na budúci rok. 
Tak ako predošlý rok, aj túto zimu budeme 
rozmiestňovať zásobníky na posypovú soľ, 
ktoré budú pri autobusových zastávkach, 
školách či škôlkach. Slúžiť budú na prompt-
nejší zásah pri posýpaní, či ako pomoc or-
ganizáciám a verejnosti na daných miestach. 
Máme zabezpečenú rannú pohotovosť pri 
odhŕňaní chodníkov a zastávok SAD tak, 
aby sme vedeli zabezpečiť odhŕňanie tých-
to miest v prípade potreby už skoro nadrá-
nom. Na zimu máme pripravené dve posy-
pové a odhŕňacie vozidlá pre celé územie 

Modry. Máme jeden traktor na odhŕňanie 
Zochovej chaty – Piesku, jeden na odhŕňa-
nie Harmónie a Kráľovej a ďalšie tri trak-
tory na výpomoc na celom území Modry od 
našich miestnych vinárov. Spolupráca s do-
dávateľmi, ktorí nám pomáhajú počas za-
snežených dní sa osvedčila a chceme im aj 
takto poďakovať a tešíme sa na spoluprácu 
aj počas nadchádzajúcej zimy. Veríme, že sa 
nám spoločne podarí zabezpečiť čo najlep-
šiu a hlavne bezpečnú prevádzku komuniká-
cií a verejných priestranstiev a to v rámci na-
šich finančných a ľudských kapacít.
Dispečing zimnej údržby: 0903 406 211.
 Jakub LIŠKA,

konateľ Služby Modra, s.r.o.

Porovnanie množstva komunálneho odpadu počas 3 mesiacov 
v roku 2020 a 2021 po zavedení zberu kuchynského odpadu

 Graf č. 3 ukazuje objem komunálneho odpadu v Modre pred a po zavedení zberu odpadu 
z kuchyne.
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Od 15. novembra jazdí v kraji Arriva 
Bratislavský samosprávny kraj 
má od pondelka 15. novembra 
nového autobusového doprav-
cu. Svoje služby pre obyvateľov 
kraja, na základe výsledkov me-
dzinárodnej súťaže, poskytuje 
najbližších 10 rokov spoločnosť 
Arriva Mobility Solutions. V re-
gionálnej autobusovej doprave 
platia aj nové cestovné poriad-
ky. Spoločnosť zároveň ohlási-
la, že očakáva výpadky spojov, 
najviac citeľné boli v okresoch 
Senec a Pezinok. Dôvodom bol 
nedostatok vodičov. Predbežné 
odhady hovorili o výpadku pri-

bližne štvrtiny spojov. Niekto-
rí cestujúci avizovali problémy 
s čipovými kartami. Bratislavská 
integrovaná doprava promptne 
tento problém riešila s technik-
mi. Od stredy 17. 11. by už mali 
autobusy jazdiť bez obmedzení.
Ak máte problémy s predplate-
nými kartami alebo cestovnými 
lístkami, tu je kontakt na Brati-
slavskú integrovanú dopravu: e-
-mail: info@idsbk.sk alebo tele-
fón: +421 948 102 102. 
Call centrum spoločnosti Arri-
va je k dispozícii na telefónnom 
čísle: +421 915 733 733.

Platné cestovné poriadky sú 
k dispozícii na stránkach:
https://www.idsbk.sk/cestovne-

-poriadky/
https://arriva.sk/bratislava/ces-
tovne-poriadky/
ako aj na webe mesta Modry 
www.modra.sk.

(red, zdroj: TS BSK)

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

Výstavba obchvatu v regióne 
Malokarpatska je v plnom prúde
V septembri začal Bratislavský samosprávny kraj s výstav-
bou cesty v úseku od diaľničnej križovatky Triblavina po cestu 
III/1059 v katastri obce Chorvátsky Grob. Výstavba je už v pl-
nom prúde a dokončená bude na jeseň budúceho roka.

„Obchvat na tomto mieste bol 
priam nevyhnutný. Bratislav-
ský kraj je dopravný uzol, kto-
rý čelí obrovskému náporu ako 
sú kolóny či tranzitná doprava. 

Obyvateľom tak deno-denne 
znepríjemňujú život najmä v in-
traviláne miest a obcí v regióne 
Malokarpatska, predovšetkým 
v okolí Chorvátskeho Grobu, 
Pezinka či Modry. V najvyťaže-
nejších úsekoch dosahuje den-
ná intenzita dopravy bezmála 

25 tisíc áut, čo je porovnateľné 
s intenzitou na diaľnici D1 v Ži-
linskom, Prešovskom a Košic-
kom kraji,“ zdôvodnil predseda 
BSK Juraj Droba. Novobudo-

vaný úsek bude mať dĺžku 1,7 
kilometra a pre obyvateľov do-
tknutých obcí a celého regiónu 
vzhľadom na jeho priame na-
pojenie na diaľnicu D1 predsta-
vuje významný krok. Aktuálne 
prebieha úprava podložia a re-
alizujú sa prvé preložky inži-

nierskych sietí. Začiatkom roku 
2022 budú pokračovať práce na 
konštrukčných vrstvách samot-
nej vozovky, prípravné práce 
na okružnej križovatke na ces-
te III/1059 a budú sa realizovať 
premostenia ponad Dávidov ka-
nál a Mlynský potok. Napredu-
je sa aj s výstavbou dvoch mos-
tov, kde v súčasnosti prebiehajú 

práce na vŕtaní pilót, na 
ktorých budú založené 
opory mosta.
Projekt je financovaný 
prostredníctvom Integ-
rovaného regionálneho 
operačného programu 
(IrOP), ktorý zastrešu-
je Ministerstvo investí-
cií, regionálneho roz-
voja a informatizácie. 
Zhotoviteľom stavby je 
Doprastav, a. s., ktorý 
predložil ponuku s cel-
kovou cenou za dielo 
vo výške 3 939 194,69 
eur s DPH.

Pokračovanie v smere 
na Pezinok a Modru 

Obchvat obcí Malokarpatska, 
ktorý pozostáva z viacerých 
etáp, prinesie zlepšenie do-
pravnej situácie, časovú úspo-
ru pre vodičov, ale najmä od-

bremenenie obcí od tranzitnej 
dopravy. V súčasnosti je vo 
výstavbe prvá etapa projektu – 
prepojenie diaľničnej križovat-
ky Triblavina s cestou III/1059 
Chorvátsky Grob – Čierna Vo-
da. Nasledovať bude pokračo-
vanie v smere na Grinavu. Tre-
tia etapa predstavuje obchvat 
Pezinka a Modry vrátane ob-
chvatu Svätého Jura, Vinosadov 
a Dubovej.
„Celý obchvat obcí Malokar-
patska by mal byť hotový do ro-
ku 2030, čo je v súlade s Plá-
nom udržateľnej mobility BSK. 
Budúci obchvat musí byť napo-
jený na TEN-T koridor, teda na 
diaľnicu D1, keďže ide o kľú-
čovú podmienku financovania 
výstavby ciest II. triedy pro-
stredníctvom externých zdro-
jov. Preto sme začali stavať ob-
chvat od diaľničnej križovatky 
Triblavina,“ vysvetlila Barbo-
ra lukáčová, riaditeľka odbo-
ru stratégie, územného rozvoja 
a riadenia projektov BSK.
Súčasťou celého procesu je 
technická štúdia, posudzovanie 
vplyvu na životné prostredie, 
územné konanie, výkup pozem-
kov, stavebné povolenie, súťaž 
na zhotoviteľa a samotná vý-
stavba. Územné rozhodnutie na 
druhú etapu obchvatu od cesty 
III/1059 po Grinavu by podľa 
zástupcov župy malo byť vyda-
né v budúcom roku.

(bsk)
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Napriek kríze župa vyčlenila na občianske 
projekty cez dva milióny eur
Župní poslanci schválili finančnú podporu z Bratislavskej regi-
onálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2022. Žiadatelia o do-
táciu môžu predkladať projekty na podporu kultúry, mládeže, 
športu, životného prostredia a rozvoja vidieka, pričom v roku 
2022 rozdelí Bratislavský samosprávny kraj 2,1 milióna eur.

„Robili sme všetko pre to, aby 
sme napriek pandémii a kríze 
mohli plnohodnotne podporiť 
menšie i väčšie občianske pro-
jekty, ktoré obohatia náš re-
gión a prispejú k jeho rozvoju. 
Oproti minulému roku sme su-
mu na dotácie zdvojnásobili,“ 
povedal Juraj Droba, predseda 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja (BSK). Bratislavská 
regionálna dotačná schéma 
je vyhlásená v štyroch oblas-
tiach podpory: kultúra, mlá-
dež, šport a životné prostredie 
a rozvoj vidieka.
 

Kultúrne aktivity
Cieľom je podpora projek-
tov umeleckej tvorby na pro-
fesionálnej a neprofesionál-
nej úrovni, kultúrnych aktivít 
a podujatí, vzdelávania v ob-
lasti kultúry, kultúrneho turiz-
mu a kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu.

Aktivity pre mládež
Podpora je určená pre všet-
kých oprávnených žiadateľov 

pôsobiacich v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, ktorí ak-
tívne rozvíjajú systémovú prá-
cu s mládežou. Projekty mô-
žu žiadatelia predkladať do 
štyroch oblastí podpory: na 
rozvoj informačnej, digitál-
nej a mediálnej gramotnosti 
a kritického myslenia v zápla-
ve (dez)informácií mládeže vo 
veku do 30 rokov; na proble-
matiku boja proti extrémizmu 
a radikalizmu a aktivity vedú-
ce k tolerancii; na participáciu 
mládeže a jej foriem, vráta-
ne činnosti žiackej samosprá-
vy na základných a stredných 
školách a na organizovanie 
pravidelných preventívnych 
a nízkoprahových aktivít so 
zameraním na mládež vo veku 
do 30 rokov.

Oblasť športu
Cieľom podpory je zvýše-
nie záujmu mládeže o šport, 
snaha o zvýšenie ich teles-
nej zdatnosti, správne vyu-
žitie voľného času. Prioritou 
kraja je podpora pohybových 

aktivít mládeže do 23 rokov. 
Podporené môžu byť projek-
ty zamerané na: organizova-
nie pravidelných pohybových 
aktivít detí a mládeže do 23 
rokov, vrátane zdravotne po-
stihnutých športovcov; orga-
nizovanie športových akcií 
a podujatí pre organizovanú 
i neorganizovanú verejnosť, 
vrátane akcií pre zdravotne 
postihnutých športovcov; za-
bezpečenie a zlepšenie materi-
álno – technického vybavenia 
(napr. náradie, náčinie, vý-
stroj), ako aj zabezpečenie ce-
loročnej činnosti športových 
subjektov, na potreby, organi-
zovania športových podujatí 
na území Bratislavského sa-
mosprávneho kraja.

Životné prostredie 
a rozvoj vidieka

Podpora je zameraná primár-
ne na realizáciu adaptačných 
opatrení na negatívne dôsled-
ky zmeny klímy. Konkrét-
ne prostredníctvom podpo-
ry budovania prvkov zelenej 
a modrej infraštruktúry a pro-
stredníctvom realizácie vodo-
zádržných opatrení. Cieľom 
BSK je podporovať a zvyšo-
vať environmentálne povedo-
mie verejnosti o dôležitosti 

ochrany životného prostredia 
prostredníctvom environmen-
tálnych výchovno-vzdeláva-
cích aktivít, konkrétne pro-
stredníctvom realizovania 
prírodných záhrad v areáloch 
škôl. Výzva je otvorená pre 
tri oblasti. životné prostredie 
a verejná infraštruktúra (adap-
tačné opatrenia na zmenu klí-
my a osadenie prvkov drob-
nej architektúry); turizmus 
(cykloturistická infraštruktúra 
a infraštruktúra vodného tu-
rizmu) a environmentálna vý-
chova, vzdelávanie a osveta.
žiadosti pre všetky oblasti bu-
de možné podávať v termíne 
od zverejnenia výzvy do 17. 
januára 2022 do 12.00 a to 
elektronicky prostredníctvom 
portálu BSK. žiadateľ preto 
musí byť držiteľom občian-
skeho preukazu vybaveného 
aktivovaným čipom. žiadosť 
musí byť úplne a riadne vy-
plnená a podpísaná elektro-
nickým podpisom štatutárne-
ho zástupcu žiadateľa. Bližšie 
informácie o podmienkach, 
potrebných dokladoch, dôle-
žitých termínoch, ako aj zo-
znam oprávnených prijímate-
ľov dotácií nájdete na www.
bratislavskykraj.sk/brds.

(bsk)

Nový altánok 
v MŠ Partizánska 88
Tešíme sa, že v našej materskej škole Partizánska 88 bol vybudovaný nový 
záhradný prvok – drevený altánok. Ďakujeme Nadácii Volkswagen, ktorá 
podporila projekt výstavby altánku sumou 2500, eur. Veľká vďaka patrí 
pánovi Miroslavovi Antalcovi, zamestnancovi Volkswagenu a pani Lucii 
Kišoňovej členke OZ Kraľovankovo, ktorí pomohli projekt zrealizovať.

realizácia dreveného altánku vy-
žadovala vyššie finančné pros-
triedky. Za dofinancovanie altán-
ku ďakujeme mestu Modra a pani 
riaditeľke Mgr. Beate Kozmono-
vej. Altánok bude slúžiť deťom pri 
edukačných činnostiach a hrách, 
pri organizovaných akciách mater-

skej školy s rodičmi alebo priateľmi 
MŠ i ako ochrana pred horúčavami 
v letných mesiacoch.
Veríme, že zrealizovaný altánok bu-
de prispievať ku kultúrnosti našej 
materskej školy.

Iveta LENNEROVÁ, 
za kolektív MŠFO
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

Európsky týždeň vedy a techniky 
na našej ZŠ Vajanského
Základná škola Vajanského 93 oslávila tento rok Európsky 
týždeň vedy a techniky vo veľkom štýle. Prírodné vedy žia-
kom druhého stupňa prišli priblížiť vedci, ktorí sú súčasťami 
výskumu aj na medzinárodnej pôde. 

Pozorovali sme 
mikroplasty

Ako prvý sa žiakom predstavil 
rNDr. Dmitrij Bondarev PhD. 
z Ústavu polymérov SAV. So 
svojim programom na aktuálne 
celosvetovú tému pod názvom 

„Mikroplasty“, si získal záujem 
a pozornosť žiakov. Tí sa dozve-
deli, čo to vlastne mikroplasty sú, 
mali možnosť pozrieť si rôzne 
vzorky pod mikroskopom či de-
tegovať jednotlivé vzorky pôdy 
pod ultrafialovým svetlom. Ob-

rovský záujem detí o túto tému sa 
premietol do kvalitnej diskusie na 
rôzne ekologické témy, zamysleli 
sme sa spoločne nad problémami 
recyklácie, ako aj nad tým, ako 
jedinec dokáže prispieť ku zlep-
šeniu životného prostredia. Pre-
zradíme, že sa nám podarilo do-
hodnúť s rNDr. Bondarevom na 
ďalšej spolupráci v rámci projektu 
Globe. Vďaka nej dúfame, že sa 
nám v blízkej dobe podarí stano-

viť obsah mikroplastov na na-
šom skúmanom modranskom 
rybníku.

Stretnutie 
s antropologičkou

Ako druhá sa žiakom pred-
stavila rNDr. Michaela 
Dörnhöferová, PhD., ktorá 
v súčasnosti pôsobí na Príro-
dovedeckej fakulte uK, na 
katedre antropológie. V rámci 
svojho programu „Čo prezra-
dia ľudské kosti?“ oboznámila 
žiakov kto to vlastne je antro-
pológ. žiaci sa naučili rozpo-
znávať pohlavné znaky na 

kostiach a určovať približný vek 
ľudí podľa kostných pozostatkov. 
Predstavili si vybrané významné 
slovenské náleziská a zoznámi-
li sa s najznámejšou slovenskou 
múmiou – žofiou Szerédyovou, 
ktorá bola manželkou baróna Šte-
fana Andrássyho. Najväčší záu-
jem vyvolali u žiakov reálne ľud-
ské kosti zo stredoveku, ktoré si 
všetci mohli dopodrobna obzrieť 
a držať v rukách. Tento záujem 
zo strany žiakov sa opäť premie-
tol do búrlivej diskusie, kde žiaci 
vyspovedali pani doktorku aj na 
zaujímavé témy z jej pôsobnosti 
v teréne v súčinnosti s políciou. 
už teraz sa tešíme, kedy nás prí-
de opäť navštíviť. Stále nám zo-
stalo kvantum nezodpovedaných 
otázok, ktorými žiaci doslova ob-
sypali pani doktorku. Taktiež dú-
fame, že po zlepšení pandemickej 
situácie budeme môcť navštíviť 
jednotlivé katedry Prírodovedec-
kej fakulty uK aj naživo. 
Záverom európskeho týždňa vedy 
a techniky si dovolíme vysloviť 
obrovskú vďaku obom vedcom 
za ich čas, nadšenie, fantastickú 
prezentáciu ich vedeckého odboru 
a úžasný prístup k našim žiakom. 
Ďakujeme. Mgr. Kristína

FREYER LUKÁČOVÁ

Žiacka školská rada ZŠ Ľudovíta Štúra
Už niekoľko rokov pôsobí v Základnej škole Ľ. Štúra Žiacka 
školská rada (ŽŠR). Vedie ju pani učiteľka Vladimíra Píšo-
vá. Členovia sú každoročne volení spomedzi žiakov 2. stupňa. 
Náplňou práce ŽŠR je podporovať komunikáciu a spoluprácu 
žiakov, rozvíjať organizačné a komunikačné schopnosti žia-
kov, realizovať rôzne verejnoprospešné projekty či dobrovoľ-
nícke aktivity. Týmto šíria dobré meno a status našej školy. 

Obľúbenou aktivitou rady 
v našej škole je momentálne 
prezentácia jednotlivých roční-
kov v školskom rozhlase. raz 
týždenne sa počas prestávky 
prihovárajú ostatným žiakom 
zástupcovia jedného ročníka. 
Okrem peknej myšlienky, po-
strehu či priania ponúknu aj 
dva hity, na ktorých sa dohod-
nú všetky triedy. Ide o pekný 
a zaujímavý spôsob prezentá-
cie, ktorý zároveň žiakov zbli-
žuje a učí ich tolerancii a spo-
lupráci. 

V rámci Svetového dňa mlie-
ka na školách pripravila žŠr 
pre našich žiakov zaujímavý 
program. Stačilo sa v tento deň 
obliecť do bieleho a priniesť 
si mliečnu desiatu. Pred ško-
lou deťom tento svetový deň 
pripomenulo mliečne zátišie. 
Cieľom bolo poukázať na to, 
že mlieko a mliečne výrobky 
predstavujú jednu z najdôleži-
tejších a nenahraditeľných zlo-
žiek ľudskej výživy. 
V októbri dostali žiaci výzvu, 
aby si našli čas na starkých. 

A tak niekoľko týždňov tvori-
li básne, príbehy, pripravovali 
darčeky či maľby pre seniorov. 
Ich výtvory odovzdala zástup-
kyňa žŠr H. Zezulová pani 

riaditeľke MsCSS Janke Ma-
chalovej. radosť urobili klien-
tom centier sociálnych služieb 
na Súkeníckej a Zochovej uli-
ci. Aj takto si mohli deti pripo-

menúť jednu z najvzácnejších 
čností zrodenú v duši človeka 
– úctu k starším.
V týchto dňoch už členovia 
pripravujú ďalšie aktivity. 
V najbližšom období to bude 
pripomenutie Dňa počítačovej 
bezpečnosti zaujímavými akti-

vitami pre žiakov 1. aj 2. stup-
ňa. No a v decembri nás všet-
kých zaujímavým programom 
navedú na príchod najkrajších 
sviatkov roka. (ms)
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duálne vzdelávanie

prax v kvalitných prevádzkach

Na prihlášku prosím uveďte kód našej školy 000351822

033/642 34 10 info@soskompk.sk

          soskompk.sk strednaodbornaskolapodnikaniaasluzieb soskompk

Naše remeslo má 
stále zlaté 

dno “
”

    
    

     
podnikania a služieb

S
TR

EDNÁ ODBORNÁ ŠKO
LA

              PEZINOK

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

ka
derník

ča
šn

íkkuchár

4 - ročné 
študijné odbory

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

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

3 - ročné 
učebné odbory

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

Kuchár (6445 H)
Kaderník (6456 H)

2 - ročný študijný
nadstavbový odbor

Podnikanie v remeslách
a službách (6403 L)

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

Naštartujeme ťa 

DO ŽIVOTA

ako vytvoriť úspešný podnikateľský plán

 základy marketingu a manažmentu

 realizovať vlastné projekty

 sprievodcovské zručnosti

 zručnosti pre 21. storočie

 jazyky: anglický, ruský, španielsky, nemecký

MANAŽMENT  regionálneho 
cestovného ruchu

OBCHODNÁ akadémia

 účtovať v najpoužívanejších programoch

 ako podnikať

 ako narábať s peniazmi

 čo sú dane a ako na ne

 základy obchodného práva

 jazyky: anglický, ruský, španielsky, nemecký

Obchodná akadémia 
Pezinok

NAUČÍME VÁS:

NAUČÍME VÁS:

Manažment v
anglickom jazyku

od 2.ročníka

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

    
    

    
 PA

RTNERSKÁ ŠKOLA

Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Turnaj vo vybíjanej 
V polovici októbra sa na futbalovom ihrisku v Modre stretli žia-
ci zo ZŠ Vajanského 93, aby si zahrali vybíjanú. Turnaj bol or-
ganizovaný OZ Pro Impulz, Amavet klubom 944 Impulz v spo-
lupráci s Futbalovým klubom Modra, vďaka finančnej podpore 
Nadácie SPP v grantovom programe Športuj aj ty! a tiež vďaka 
finančnej podpore Asociácie pre mládež vedu a techniku. 

žiaci boli rozdelení do 4 ka-
tegórií: 3. – 4. ročník mix, 5. 
– 6. ročník mix, 7. – 9. ročník 
chlapci a 7. – 9. ročník diev-
čatá. žiačky a žiaci vytvori-

li 7 členné družstvá a dovedna 
sa turnaja zúčastnilo 144 detí. 
Aj napriek chladnejšiemu ok-
tóbrovému počasiu si deti dob-
re zahrali a strávili príjemných 

pár hodín na čerstvom vzduchu 
s kamarátmi.
Veľká vďaka patrí pani učiteľ-
kám liškovej a Hornáčkovej 
a pánom učiteľom Kolárikovi 
a Kellerovi. Taktiež sa chceme 
poďakovať pánu učiteľovi Hel-
dovi z PaKA, ktorý si na tur-
naj prizval na pomoc aj stredo-
školáčky zo SOŠ pedagogickej 
a klubovému členovi r. Kuní-
kovi, ktorí všetci robili rozhod-
cov na troch ihriskách. Deti si 
okrem dobrého pocitu z hry od-
niesli aj zaslúžené občerstvenie 

a na ďalší deň hodnotné ceny 
za prvé, druhé a tretie miesto 
v podobe medailí. Tí na prvých 
miestach sa určite potešili špor-
tovým vakom a buzolám, ktoré 
si budú môcť vyskúšať pri ďal-
šej športovej disciplíne, orien-
tačnom behu. Preteky v tejto 
disciplíne Amavet klub 944 Im-
pulz organizuje v Modre už nie-
koľko rokov.ešte raz všetkým 
ďakujeme a snáď sa čoskoro 
stretneme pri ďalšej akcii. 

Ingrid KUNÍKOVÁ, 
štatutár OZ Pro Impulz
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Modra na jar rozkvitne
Na jar nás čaká prekvapenie. 
Z trávnikov v piatich lokalitách 
v meste Modra a na Kráľovej 
vyrastú tulipány, narcisy, modri-
ce, krokusy a ďalšie cibuľoviny. 
Nakombinovali sme ich tak, aby 
kvitli 6 až 8 týždňov od febru-
ára až marca, do apríla – mája. 
Cibuľky sú odolné a tak sa zo 
záplavy kvetov a farieb priamo 
v mestských trávnikoch môže-
me tešiť 5 až 7 rokov. Kvalit-
né zmesy cibulovín sa predáva-
jú pod ochrannými známkami 
Texel, Prima Bella, Prima Ve-
ra, Spielzeugstadt, Prima Spiel-
zeugstadt Sonneberg. (msú)

Práce na 
Komenského 

ulici
Od 10. novembra sa začali práce 
na vybudovaní parkovacích miest, 
kontajnerového stojiska a opravy 
časti povrchu cesty na Komen-
ského ulici pri novom obchodnom 
dome lidl. Z tohto dôvodu bude 
úplne uzavretý prístup z Komen-
ského ulice až do konca novem-
bra. Mesto Modra prosí obyvate-
ľov o rešpektovanie dočasného 
dopravného značenia. Parkovanie 
je dočasne možné pred prevádz-
kou lidl. Stavebné práce realizuje 
spoločnosť OravPit, s.r.o. Investo-
rom je spoločnosť lidl. (msú)

Hamrštíle v modranskom chotári
Hamrštíl (Hamrštílsky vrch) patrí medzi dominantné vŕšky, kto-
ré sú vidieť z takmer každého miesta Modry pri pohľade na Malé 
Karpaty. A naopak, z Hamrštílu je jeden z najkrajších pohľadov 
na naše milované mesto. Jeho horná časť je zalesnená a star-
ší Modrania ju poznajú pod názvom Hamrštílska hôrka, ktorá 
severovýchodnými svahmi siaha až po Firiglovský potok vo Fi-
riglovskej doline. Dodnes je obľúbenou hubárskou lokalitou. Na 
druhej strane Firiglovskej doliny sa inak nachádza Hollerungova 
hôrka a kvalitný vinohradnícky modranský hon – Firigle.

Na juhozápadných svahoch 
Hamrštílskeho vrchu sa rozpre-
stiera historicky jeden z najstar-
ších modranských vinohrad-
níckych honov – Hamrštíle. 
Generácie mojich predkov tu ma-
li vinohrady, ktoré dávali vysoko 
kvalitné vína, predávajúce sa aj 
do Viedne, Budapešti a do Pa-
ríža. Originalita hamrštílskeho 
modranského vína bola znakom 
najvyššej kvality (genius loci). 
Dnes je už vedecky dokázané, 
že originalita lokality, jej pôdne 
zloženie, miestne podnebie, od-
rodová skladba i spracovateľské 
zvyklosti, sa prenášajú do che-
mického zloženia a charakteru 
vyrobeného produktu. Zo všet-
kých našich vinohradov, som mal 
od detstva Hamrštíl najradšej.
Začiatkom 20. rokov 20. storočia 
si v Hamrštíloch kúpili veľký po-
zemok manželia Štetkovci. Mi-
chal Štetka bol učiteľom a zná-
mym vinohradníkom-vinárom, 
jeho manželka elena Štetko-

vá (rod. Jurkovičová) bola inak 
vnučka Dr.h.c. Jozefa Ľudovíta 
Holubyho, slovenského botani-
ka, polyhistora, evanjelického 
kňaza a národopisca. V strednej 
západnej časti pozemku si po-
stavili kamenný vinohradnícky 
dom, ktorý projektoval slávny 
architekt Dušan Samuel Jurko-
vič. Hamrštílski vinohradníci ho 
nazývali Štetkov dom. Počas ná-
hlych búrok s prudkými lejakmi 
sa jeho bočná, otvorená predsieň 
stala dočasnou skrýšou viacerých 
ľudí pred prírodným živlom. 
V hornej a bočnej východnej čas-
ti pozemku vybudovali Štetkov-
ci kvalitnú vinicu, ktorá susedi-
la kamenicou a trávnatou rúnou 
s vinohradmi mojich starých ro-
dičov a rodičov. Nad novou Štet-
kovou vinicou a okrajom Ham-
rštílskej hôrky vytvorili priestor 
kamenných chodníkov, schodov, 
terás a záhonov, na ktorých pes-
tovali veľké množstvo domácich 
i cudzokrajných rastlín, usporia-

daných podľa botanického systé-
mu alebo geografických celkov. 
Išlo vlastne o ojedinelý Štetkov 
botanický park, v ktorom do-
minovali skalné ruže – skalni-
ce (Sempervivum), rozchodníky 
(Sedum) a iné včelárske (nektá-
rodajné) rastliny. Pán Štetka bol 
aj vynikajúcim včelárom, s kto-
rým som mal ako dieťa množstvo 
včelárskych a záhradnícko-par-
kových zážitkov a skúseností nie-
len v Hamrštíloch, ale aj v Štet-
kovom vinárskom dome a v 
unikátnej záhrade na Štúrovej ul. 
108. Bohužiaľ, deštrukciu parku 
a pôvodných Hamrštílskych vi-
nohradov, dokončili buldozéry 
socialistických družstevníckych 
budovateľov terasových malo-
karpatských vinohradov.
Pán Michal Štetka zomrel v roku 
1964 ako 83 ročný a v tomto ob-
dobí kúpil Štetkov vinohradníc-
ky dom od bezdetnej vdovy pani 
Štetkovej, známy slovenský spi-
sovateľ Vincent Šikula, ktorý ho 
v svojej literárnej tvorbe nazýva 
Hamrštíl. roky bol neoficiálnym 
centrom stretávania slovenskej 
umeleckej elity. Je to v skutoč-
nosti aj rodný dom dcér Vincenta 
Šikulu a jeho prvej manželky Ali-
ce Šikulovej – Veroniky a Agá-
ty, ktorých rodiny ho používajú 
dodnes. Ich predškolské detstvo 
v Hamrštíloch som ako vtedaj-

ší študent medicíny vnímal rov-
nako vysoko pozitívne, ako som 
ho sám zažil ako dieťa pri sused-
ských návštevách u Štetkovcov. 
Zachovala za aj Štetkovej bota-
nická záhrada v dolnej časti ich 
pôvodného pozemku v Hamrští-
loch, v ktorej pani elena Štetko-
vá pestovala celoročne prekrásne 
kvitnúce rastliny, kríky a stromy. 
Na polievanie používala vodu 
z kopanej studne, ktorá slúžila 
i ako zdroj pitnej vody pre širokú 
Hamrštílsku vinohradnícku rodi-
nu. Medzi Hamrštílmi a susedný-
mi Šalaperkami a Šarkaperkami 
to vždy bola „rozprávková oáza“.
Záverom, vyjadrujúc sa encyk-
lopedickým slovníkovým spôso-
bom, Hamrštíl je:
Vrch v modranskom chotári, 
medzi centrálnou časťou Modry 
a Modrou-Harmóniou; les – za-
lesnená časť Hamrštílu (Ham-
rštílska hôrka; Hamrštílsky le-
sík); Hon – vinohradnícky hon 
v Modre na juhozápadných sva-
hoch Hamrštílskeho vrchu;  Vi-
nohrad (vinica) vo vinohrad-
níckom modranskom hone 
Hamrštíle; rodný list (originalita 
vína; genius loci) vysokej kvality 
hroznového vína; Vinohradnícky 
kamenný dom v rovnomennom 
modranskom vinohradníckom 
hone (tiež Štetkov dom alebo Ši-
kulov dom). Možno to vyjadriť 
aj ako: „Hamrštíl v Hamrštíloch 
pod Hamrštílom“.
 Peter GAVORNÍK
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„Stojím pri dverách a klopem...“
Zamyslenie k adventu
Opäť vstupujeme do adventu – do obdobia, ktoré má byť spojené 
s prípravou na príchod vzácneho hosťa – Ježiša. Tohtoročný ad-
vent je však opäť spojený s ťažkosťami, ktoré nám bránia prežívať 
advent tak, ako sme boli zvyknutí – mnohé podujatia sú obmedze-
né, alebo zrušené, nákupy limitované, mnoho ľudí je ohrozených 
na zdraví, mnohí prežívajú ekonomickú neistotu, v čase, ktorý by 
mal ľudí spájať, prežívame rozdelenie spoločnosti.

Nie je jednoduché v takejto 
situácii prežívať adventnú ra-
dosť. Na druhej strane – mož-
no to, ako sme boli doteraz 
zvyknutí advent prežívať, nám 
bránilo vnímať, o čo v adven-
te skutočne ide. Pri všetkých 
koncertoch, besiedkach, ad-
ventných či vianočných trhoch, 
nákupoch, pri všetkom tom 
zhone sme už zabúdali, že ad-
vent je príprava na Kristov prí-
chod. A tá príprava vyžaduje 
zastavenie a pohľad na svoj ži-
vot: aký som, aká je moja vie-
ra, moja nádej a láska, aké sú 
vzťahy, ktoré tvorím a v kto-
rých žijem. A tento pohľad, tá-
to analýza môjho života – ak to 
robím úprimne – ma napokon 
privádzajú k poznaniu, že po-
trebujem, aby do môjho života 
vstúpil Ježiš. Možno práve ten-
to kritický a náročný čas vy-
tvára priestor k tomu, aby sme 
dokázali advent takto vnímať 
a prežívať a aby sme napokon 
na konci adventných príprav 
mohli prežívať radosť z Ježi-
šovho narodenia, a aby sme 
cítili rešpekt pred Kristovým 
druhým príchodom.
K takémuto pohľadu sme po-
zvaní aj cez biblický text zo 
Zjavenia Jána, kde nachádza-
me sedem fiktívnych listov ad-
resovaných cirkevným zborom. 

Jedným z nich je list cirkevné-
mu zboru v laodikei. Bolo to 
bohaté a prosperujúce mesto, 
s aktívnym kresťanským zbo-
rom, s členmi, ktorí boli spo-
kojní sami so sebou a hovorili 
si: „Som bohatý, zbohatol som 
a nič nepotrebujem.“ A predsa 
to bola len pozlátka. K tomu-
to ich pohľadu znie úplne kon-
trastné konštatovanie: „Nevieš, 
že si biedny, aj úbohý, aj chu-
dobný, aj slepý, aj nahý.“ Toto 
nie je príjemné konštatovanie, 
ale niekedy potrebujeme, aby 
nami niečo zatriaslo. Ale nie 
je bezvýchodisková situácia, je 
tu ponúknuté aj riešenie. Ježi-
šovo riešenie obsahuje tri veci 
– zabezpečiť si: 1. zlato prepá-
lené ohňom, 2. biele rúcho, 3. 
masť na pomazanie očí. Sú to 
tri symboly, ktoré vyjadrujú, 
čo v tejto situácii potrebujeme. 
Zlato prepálené ohňom vyjad-
ruje, že ak má mať niečo cenu, 
musí to prejsť procesom, ktorý 
nemusí byť vždy ľahký, práve 
naopak, môže to dosť bolieť. 
Biele rúcho je najmä v Zjave-
ní Jána obrazom tých, ktorí pre 
svoju vieru v Ježiša trpeli, ale 
je to tiež obraz očistenia a no-
vého života. Masť na poma-
zanie očí je obrazom potreby 
uzdravenia pohľadu na seba 
aj iných – seba aj iných potre-

bujem vidieť iným spôsobom, 
bez ilúzií o sebe a bez predsud-
kov o druhých. 
Tohtoročný advent nebude jed-
noduchý. Ale je dôležité ve-
dieť, že Ježiš prichádza preto,, 
aby nám pomohol zvládnuť ži-
vot, aby nášmu životu dal hod-

notu, aby sme sa za svoj život 
nemuseli hanbiť a aby sme do-
kázali vidieť seba aj iných oča-
mi Božej lásky. Napokon v tom 
nikdy nie sme sami. Ježiš nám 
hovorí: „Hľa, stojím pri dve-
rách a klopem. Ak niekto po-
čuje môj hlas a otvorí dvere, 
vojdem k nemu a budem jesť 
s ním a on so mnou.“ 

Jan OSLÍK, 
evanjelický farár v Modre

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  A d v e n t

Svetlo pre Kráľovú
Opäť prichádza čas adventu 
a Občianska iniciatíva Svet-
lo pre Kráľovú pripravuje aj 
v tomto roku štyri stretnutia 
pri adventnom venci medzi 
kostolmi na Národnej ulici na 
Kráľovej. Mottom tejto inicia-
tívy sú verše z básne Jozefa Tr-
tola Adventné sviece:
Adventné sviece
vo svojej kráse
spáľte každú zlobu
prineste svetlo
svetlo pre Kráľovú...

Prvú adventnú sviecu zapá-
lime v nedeľu 28. novembra 
a potom pokračujeme 5., 12. 
a 19. decembra, vždy o 15.00 
hod. Spojením hudby, básní 
a najmä úvah na zaujímavé té-
my chceme pozvať všetkých, 
ktorí si už stihli obľúbiť naše 
stretnutia, ale aj tých, ktorí me-
dzi nami ešte neboli. 
Podujatie sa bude riadiť Co-
vid-automatom platným v čase 
jednotlivých stretnutí pre pod-
ujatia v exteriéri.

Božena UHERČÍKOVÁ
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Maľované Vianoce
Každým dňom sa o čosi viac približujeme k sviatkom pokoja 
a rodinnej pohody. Vianoce sú predo dvermi a pomaly sa na 
ne pripravujeme. Počas neľahkej doby, ktorú žijeme, sa na-
vzájom ľudia snažia podporovať. Milým slovom alebo drob-
ným darom. Podporu si vzájomne odovzdávajú aj naši miestni 
keramikári, ktorí zachovávajú dedičstvo našich otcov. K pod-
pore, či k vyčareniu úsmevu môže prispieť aj pravá vianočná 
nálada. A tú možno nájsť aj v keramických dielňach. 

K vianočnej pohode bezpochy-
by patrí výzdoba. urobme si 
sviatky inými, než sme boli rok-
mi zvyknutí. Vymeňme výzdobu 
zo supermarketov za niečo, čo 

vytvorili ruky našich ľudí. Maj-
stri keramikári a maliari začali 
už niekoľko týždňov v predstihu 
s výrobou keramických ozdôb, 
úžitkovej keramiky a svietnikov. 
Najväčšími výrobcami v Mod-
re sú ľudovoumelecké druž-
stvo Slovenská ľudová majolika 
a keramická dielňa liškovcov 
s názvom modranska. Obe diel-
ne vyrábajú nielen keramiku de-
koratívnu, na akú boli zvyknuté 
naše staré mamy, ale aj kerami-

ku úžitkovú, ktorá sa dá v do-
mácnosti plne používať. Môžete 
z nej jesť, piť, variť a piecť v nej. 
Práca s hlinou je ručnou prácou, 
ktorej výsledkom sú jedinečné 

kúsky dekoratívnej a úžitkovej 
keramiky. 

Keramika na vianočný 
stôl zo Slovenskej 
ľudovej majoliky

V Slovenskej ľudovej majolike 
rozvíjajú majstri remesla zdede-
né tradície už viac ako 138 rokov. 
rukami a svojím srdcom tvoria 
keramickú dušu regiónu. Mod-
ranská majolika a majoliková or-
namentika sú zapísané v repre-

zentatívnom zozname 
nehmotného kultúrne-
ho dedičstva Sloven-
ska.
„Aj vianočné motívy 
sa v Majolike vyrába-
jú už 138 rokov. Kera-
mika vždy odzrkadľo-
vala dôležité udalosti 
v živote ľudí a medzi 
ne patria samozrejme 
aj Vianoce. Oddávna 
vyrábame svietniky, 
sväteničky a ozdoby. 
V posledných rokoch sa obľube 
tešia vianočné gule, rôzne ozdôb-
ky na stromček, svietniky na vy-

soké sviečky aj 
na kahance, hrn-
čeky na med spo-
lu so špeciálnou 
drevenou nabe-
račkou, dózy na 
vianočné prekva-
penia alebo slad-
kosti“, prezrádza 
Miriam Fuňová 
zo SĽM. Za po-
sledné obdobia si 
milovníci ručnej 
práce zvykli aj na 
praktickú úžitko-
vú keramiku na 
stolovanie, vhod-
nú do umývačky, 

mikrovlnky aj rúry. „Takto pred 
sviatkami nám ide výroba takmer 
nepretržite. Naše maliarky a kru-
hári sa veru majú čo obracať. 
V roku 2019 sme prišli s celkom 
novými vzormi, ide o dizajnovú 
kolekciu Skratky s úžitkové kolek-
cie Modré pierko, Bordový lístok 
a Fialový klas. Stále sa však naj-
viac predávajú tradičné dekory, 
oproti minulosti víťazí modrý de-
kor nad pestrým, zelený preferujú 
zasa interiéroví dizajnéri“. Ma-

joliku pre seba i svojich blízkych 
nájdete v e-shope na www.majo-
lika.sk alebo v podnikovej pre-
dajni na Dolnej č. 138. Po doho-
de vám ju radi prinesú aj osobne 
k bráne vášho domu alebo pošlú 
do takmer celého sveta. 

Modranska, tá pravá 
zimná nálada z dielne 

od Liškovcov
Vianočnú a zimnú tematiku pri-
pravuje už druhým rokom aj 
ďalšia keramická dielňa pod prí-
značným názvom „modranska“. 
Vznikla spojením tradícií a ino-
vácií. Spoločnosť založili otec – 
keramický majster Marián liška 
a syn – dizajnér Jakub liška. Ich 
príbeh sa začal už v roku 1975, 
keď Marián nastúpil ako učeň do 
známej modranskej keramickej 
školy. Tam zostal po ukončení 
štúdia pracovať ako hrnčiar a ne-
skôr ako majster. V roku 1990 si 
založil vlastnú dielňu, ktorá sa 
neskôr stala základom tej teraj-
šej. Dnešnú podobu dostala mod-
ranska vďaka Jakubovi, ktorý sa 
po štúdiách keramiky, architek-
túry a dizajnu na ŠÚV a VŠVu 
v Bratislave a university of Ply-
mouth v roku 2009 vrátil do ot-
covej dielne a priniesol nové po-

stupy a nápady. 
Dnes sa v dielni 
ručne vyrábajú, 
okrem mnohých 
iných, aj pro-
dukty s vianoč-
nou a zimnou 
tematikou. liš-
kovci spolu so 
svojimi kruhár-
mi a maliarmi 
tvoria vianočné 
motívy viac než 
dva roky. „Pri 
výbere darčeka 

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  A d v e n t

FO
TO

: l
u

C
IA

 M
A

N
D

IN
C

O
V

á
, 3

x
FO

TO
: M

O
D

r
A

N
SK

A
.S

K



13

pre blízkych alebo doplnku do 
svojej domácnosti takto pred Via-
nocami prevládajú samozrejme 
keramické vianočné gule, plos-

ké aj 3D, stromčeky a iné ozdoby 
na vianočný strom a tiež úžitko-
vý riad s témou Vianoc. Najviac 
vyhľadávanými sú však určite 

tradičné šálky 
na čaj alebo ká-
vu s maľovanými 
sýkorkami, sne-
hom a podobne. 
Naše maľované 
vzory si naši ku-
pujúci obľúbili 
vo farbe modrej 
a červenej“, ho-
vorí Jakub liška. 
Obdarovať seba, 
blízkych, či na-
príklad kolegov 
môžete výberom 
dizajnovej kera-
miky nadväzu-
júcej na dlhoroč-
né tradície, ktorú 
nájdete v e-shope 
www.modranska.sk, pošlú vám 
ju domov alebo si ju prevezmete 
osobne vo výdajni na Štefániko-
vej č. 23. 
Kúpou a používaním keramiky 
z Modry pomôžete nielen za-
chovávať tradície, ale dáte prácu 
majstrom keramikárom a malia-

rom, ktorých remeslo je jedineč-
né. Pod ich rukami a presným 
okom vznikajú originálne ku-
sy keramiky, ktoré sú všetky do 
jedného výsledkom ručnej práce, 
moderne zvané aj hand-made vý-
robkom.

(jk)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  A d v e n t

Vianočná zbierka pomôže naplniť 
komunitnú špajzu
Predvianočné obdobie nám pomaličky klope na dvere. Blížia 
sa najkrajšie sviatky roka. Aj napriek tomu, že nežijeme prá-
ve najľahšiu dobu, skúsme si navzájom spraviť Vianoce kraj-
šími. Spoločným úsilím vieme urobiť veľa, v čom je Modra aj 
pomerne dobre známa. Obyvatelia vytvárajú komunity, v kto-
rých ich spája spoločný záujem, často s cieľom robiť dobré 
veci pre druhých. Obdarovať sa navzájom. Nielen hmotnými 
drobnosťami, ale aj dobrých pocitom pri srdci. 

Verejnú zbierku trvanlivých 
potravín a drogérie organizu-
je Mesto Modra v spolupráci 
s Mestským centrom sociálnych 
služieb Modra. Zapojme sa všet-
ci, ktorým to možnosti dovolia, 
naplňme spoločne komunitnú 
špajzu a pomôžme obyvateľom, 
ktorí sa ocitli v núdzi či v ne-
priaznivej sociálnej situácii. Za 
každý dar mesto Modra ochot-
ným darcom vopred ďakuje. Da-
rované potraviny z komunitnej 
špajze potešia rodiny v núdzi 
a jednotlivcov, ktorí žijú medzi 
nami, v našom meste. Budú im 
spravodlivo prerozdelené a k 
Vianociam doručené.

Kedy a kde
Každým rokom zvykne orga-
nizovať mesto Modra benefič-
nú zbierku vianočného pečiva 
a koláčov. Tak ako minulý rok, 
aj v tomto roku sa pre pandémiu 
táto forma zbierky neuskutoč-
ní. Mesto však ponúka riešenie 
vo forme náhradnej zbierky. Ide 
o materiálnu zbierku trvanli-
vých potravín a drogérie. Svoje 
dary pre iných môžete priniesť 
do priestorov Mestského cen-
tra sociálnych služieb v Mod-
re na Súkeníckej ulici 4 v pon-
delok 6. 12. od 8.00 do 15.00 
hod., v utorok 7. 12. od 08.00 
do 15.00 hod., v stredu 8. 12. od 

8.00 do 17.00 hod., vo štvrtok 
9. 12. od 8.00 do 15.00 hod. a v 
piatok 10. 12. od 8.00 do 12.00 
hod. 

Čo možno darovať
Všetky trvanlivé potraviny s do-
statočnou dobou spotreby (na-
pr. cukor, soľ, korenie, konzer-
vy mäsové, ovocné, rybacie, 
paštéty, cestoviny, strukoviny, 

ryža, suché polievky, olej, cere-
álie, kakao, granko, sušené ovo-
cie, orechy a iné...) a hygienic-
ké potreby (napr. sprchový gél, 
šampón, mydlo, prostriedok na 
riad, na pranie, toaletný papier, 
servítky, vreckovky, a iné...). 

Kontakty
Podrobné informácie a odpove-
de na otázky prípadné otázky 
získate u pani Moniky Bartošo-
vej z MsÚ na tel.: 033/6908 314 
alebo v Mestskom centre soci-
álnych služieb Modra na tel. č.: 
033/647 46 25. (red)
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FARMÁRSKY KOŠÍK

TO PRAVÉ SLOVENSKÉ
NA VÁŠ VIANOČNÝ STÔL

Údené mäso a klobásky, stupavské 
kyselé zelé priamo zo suda, sušené hríby, 

čerstvé ryby, domáca hydina, lokše a mnohé 
ďalšie dobroty iba zo Slovenska

TEŠÍME SA NA VÁS  
NA VAJANSKÉHO 54, MODRA 

(VEDĽA DETSKÝCH LEKÁROK)

4,4
x6
,1c
m
16

€

12,6 18,5cm 118 €

9,1
x6
,1c
m
35

€

5,9x12,6cm 42 €

Cenník inzercie

Čo všetko vás čaká 
v modranskom Lýceu?
V novembri a decembri sa v Lýceu bude znova tvoriť. A to hneď na 
dvoch rôznych workshopoch. Maliar Michal Mach začal v Lýceu 
viesť kurzy olejomaľby, ktoré sa stretli s úspechom. Preto aj úplní 
začiatočníci mali možnosť stretnúť sa už po druhý raz a to 20. no-
vembra, na workshope olejomaľby. Počas štyroch hodín sa účastní-
ci dozvedeli cenné informácie o používaných materiáloch, technike 
a teórii objektu. Výsledkom tvorivého podvečera bol vlastnoručne 
vytvorený obraz, ktorý si každý odniesol do svojho domova. 

O týždeň neskôr 26. – 28.11. 
bude hosťom v lýceu kerami-
kár, maliar a grafik Andrej Frič. 
Na víkendovom workshope vás 
naučí modelovať portrét z hli-
ny. Aj tento kurz je určený pre 
všetkých, bez predchádzajú-
cich skúseností a obmedzenia 
veku.
V decembri sa ešte v lýceu 
chystá ďalší Swap, tento raz 
pôjde o výmenu športových 

potrieb a spoločenských hier. 
Ponúkame možnosť vymeniť 
dlho nepoužívané veci za niečo 
zmysluplné, niekomu sa mož-
no podarí nájsť u nás vianočný 
darček, prípadne niečo, po čom 
dlho túžil. Swap sa bude konať 
v sobotu 4. decembra od 10.00 
za dodržania OTP režimu.
Pre bližšie informácie sledujte 
Facebook a Instagram lýcea.

(dj, red)
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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
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Spomíname
Spomíname na Teba, lebo spomienky sú, ktoré sa 
zo života nevymažú. Dňa 29. 11. 2021 sme si pri-
pomenuli 9. výročie úmrtia evy richterovej. S lás-
kou a úctou spomína manžel s rodinou. Kto ju po-
znal, venujte jej tichú spomienku.

Spomíname
Dňa 26. 11. 2021 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, starý otec a priateľ 
Jozef lederleitner. Prosím, kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Spomienka
Neplačte nado mnou, len tichý sen mi prajte, len 
spomienku si na mňa uchovajte. Dňa 19. 11. si pri-
pomíname 3 roky, čo nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec a dedko ladislav Bartalos. So smút-
kom v srdci spomína manželka a deti s rodinami.

Tichá spomienka
Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, 
ale prišla tá chvíľa, keď musel som vás opustiť. 
Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo 
súdené, muselo sa stať.
30. 11. 2021 uplynie sedem rokov, čo nás navždy 

opustil syn a brat Martin Tóth. S láskou spomínajú a v srdciach si ho 
uchovávajú mama a súrodenci s rodinami. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu prosím tichú spomienku.

Tichá spomienka
žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do 
konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v našich 
srdciach si stále s nami. Čas plynie a nevráti čo vzal, 
zostali len spomienky a v srdci žiaľ. So smútkom 
v srdci sme si dňa 20. 11. pripomenuli tretie výročie, 

čo nás navždy opustil nás milovaný manžel, otec, starý otec Jaroslav 
Polonec. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S lás-
kou a úctou spomína manželka a dcéry Daniela a Majka s rodinou. 

Spomienka
Dňa 27. 10. 2021 sme si pripomenuli 20. výročie úmr-
tia nášho milovaného syna a brata Miroslava Kerna. 
Odišiel človek. Zrazu, neočakávane. Blízky priateľ, 
kolega, skvelý muzikant. Zostala vráska a otázka. 
Prečo? Stiahnuté hrdlo, spomienka na prežitý čas, je-
ho zvyky, obyčaje i vlastnosti. A znova otázka, prečo práve on vo veku, 
keď iný sa s vervou púšťa do súboja so životom. V živote nastanú chví-
le, ktoré sa len veľmi ťažko dajú pochopiť. Neostáva nič iné, ako ich 
prijať s neopísateľnou bolesťou v srdci. 
„Na krídlach anjela vzlietol som v diaľ
necítim bolesť, už necítim žiaľ. 
Necítim života bolestné muky,
tam niekde v diaľke ma objali Pánove ruky. 
A trpkosť osudu, tá ma už nemučí, 
ja našiel som pokoj v nebeskom náručí“. 
S hlbokou bolesťou spomínajú rodičia a sestra Martinka s deťmi. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí 
dňa 2. 11. 2021 odprevadili na poslednej ceste na 
večný odpočinok nášho manžela, otca, modranské-
ho umelca a výtvarníka Ľubomíra rapoša. Úprim-
ne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 15. novembra uplynulo 29 
rokov čo nás navždy opustil náš 
otec, dedko a pradedko eduard 
Kratochvíla. Dňa 4. decembra 
uplynie 5 rokov čo nás opustila 
naša drahá mamička, babička a prababička Oľga Kratochvílová. Kto 
ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou spomína syn 
eduard a dcéra ružena s rodinou.

Spomíname
Dňa 16. novembra 2021 si pri príležitosti životného 
jubilea nedožitých 100 rokov, spomíname na náš-
ho manžela, otca, dedka a pradedka Jána Hlavinku. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka Matilda, dcéra emí-
lia s rodinou a syn Ján s rodinou. 

Spomienka
Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali len spomienky 
a v srdci žiaľ. Dňa 17. 11. 2021 uplynulo prvé vý-
ročie od smrti nášho drahého manžela, otca, dedka, 
pradedka a priateľa Štefana Huka. S láskou a úc-
tou spomína a za tichú spomienku ďakuje manžel-
ka s rodinou.

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

Riadková 
inzercia

 z Ponúkam do 20 ročného pre-
nájmu vinice, vhodné na výsad-
bu v k.ú. Modra, cca 6600 m2. 
Ide o lokalitu modr. Záhumenice 
a rozumperek. Tel.: 0950 338 618

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

 z Masáže – Michal Bednarov-

Decembrová 
uzávierka

Posledná tohtoročná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stredu 
8. decembra do 12.00 hodiny. De-
cembrové vydanie MZ vyjde pred 
vianočnými sviatkami. Kontakt: 
zvesti@kcmodra.sk, +421 911 
999 784. (red)

ský, Vajanského 1, Modra.
Tel.: 0915 977 517

PRIKLOŇTE SA
K SKÚSENOSTIAM

directreal 4YOU

4YOU

PREDAJ, PRENÁJOM, 
OCENENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

Šancová 6, 902 01 Pezinok  l   directreal.sk/simona-panikova

+421 (0) 907 659 213
s.panikova@directreal.sk

SIMONA PÁNIKOVÁ



16
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  C o v i d - 1 9

Covid-19 aktuálne
Tretia vlna pandémie koronavírusu je podľa odborníkov v plnej 
svojej sile. Vláda spustila tretiu fázu očkovania, prednostne pre 
občanov nad 55 rokov a pre pacientov so zníženou imunitou. Pre-
važná časť Slovenska sa po 15. novembri nachádza v čiernej farbe 
tzv. Covid automatu. Naďalej vláda, konzílium odborníkov a hy-
gienici vyzývajú k očkovaniu tých, ktorí ho doposiaľ nepodstúpili. 

Prezidentka Zuzana Čaputo-
vá podpísala 14. 11. vládnu no-
velu súvisiacu s treťou vlnou 
pandémie. Podľa nej by sa mal 
zamestnanec pri vstupe do prá-
ce preukázať očkovaním proti 
ochoreniu Covid-19, potvrde-
ním o prekonaní ochorenia ale-
bo negatívnym výsledkom tes-

tu. Vyžadovať to budú môcť aj 
v prevádzkach. Osobu, ktorá od-
mietne preukázať totožnosť, ne-
budú musieť vpustiť do prevá-
dzok či na hromadné podujatie. 
Zamestnanec by si mal testova-
nie zabezpečiť sám alebo mu ho 
bezplatne zabezpečí zamestná-
vateľ. Ak zamestnanec odmietne 

bezplatné testovanie v práci, bu-
de to môcť zamestnávateľ kvali-
fikovať ako prekážku v práci na 
strane zamestnanca a to bez ná-
hrady mzdy. Polícia bude môcť 
vyžadovať potvrdenie o očkova-
ní, prekonaní covidu alebo nega-
tívnom teste na ochorenie Co-
vid-19. Počas krízovej situácie 
bude možné z dôvodu ochorenia 
Covid-19 uzatvoriť prevádzku. 
Mala by tak urobiť regionálny 
hygienik a o pomoc môže po-
žiadať policajta. Okamžite uza-
tvoriť prevádzku z dôvodu poru-
šenia nariadených opatrení budú 
môcť až na 30 dní. Ak niekto 
urazí zdravotníkov, sfalšuje Co-
vid-pas alebo ohrozí poskyto-

vanie zdravotnej starostlivosti, 
bude môcť dostať pokutu až do 
výšky 1 000 eur. Podľa nových 
pravidiel sa pandemická PN od 
1. decembra dostane na úroveň 
štandardnej PN. legislatíva tiež 
stanovuje, aby vláda upravila 
podmienky zabezpečenia bez-
platného dodania testov.
Všetky dôležité informácie 
o ochorení Covid-19 a aktuali-
zované opatrenia prináša minis-
terstvo zdravotníctva na svojom 
webe www.health.gov.sk, tiež 
ich nájdete na stránke www.ko-
rona.gov.sk. Podrobnosti a in-
formácie k očkovaniu sú na 
stránke www.slovenskoprotico-
vidu.sk. (red, MZ SR)

Župa opäť otvorila veľkokapacitné očkovacie centrum
Bratislavský samosprávny kraj začiatkom novembra opätovne 
otvoril veľkokapacitné očkovacie centrum na Národnom fut-
balovom štadióne. Očkuje sa treťou dávkou, prioritne seniorov 
nad 55 rokov a ľudí so zníženou imunitou. „Sľúbil som, že keď 
to bude potrebné, veľkokapacitné centrum v Národnom futbalo-
vom štadióne opäť otvoríme. Zároveň sme spustili možnosť pri-
hlasovania na tretie dávky. Ak máte 55 a viac rokov alebo patríte 
k ľuďom so zníženou imunitou a nedostali ste SMS pozvánku ale-
bo vám nevyhovuje už daný termín, môžete sa prihlásiť priamo na 
stránke www.bratislavskykraj.sk. Ďakujem, že chránite seba aj nás 
všetkých,“ vyhlásil Juraj Droba, predseda BSK.

Na Národnom futbalovom šta-
dióne sa očkuje vakcínou Co-
mirnaty od výrobcu Pfizer/BioN-
Tech. Tretiu dávku môžu dostať 
tí, ktorí majú za sebou dve dáv-
ky buď od výrobcu AstraZene-
ca alebo Pfizer/BioNTech, prí-
padne po kombinácii oboch. Na 
očkovanie vakcínou od výrobcu 

Johnson&Johnson schéma pre-
očkovania zatiaľ nie je k dispozí-
cii a vakcína Moderna sa preoč-
kováva Modernou, avšak tá sa na 
Národnom futbalovom štadióne 
v súčasnosti nepodáva. Prioritu 
pri očkovaní budú mať tí záujem-
ci, ktorí buď dostali SMS po-
zvánku z NCZI alebo sa prihlá-

sili cez registračný formulár na 
internetovej stránke www.brati-
slavskykraj.sk. Podmienkou oč-
kovania treťou dávkou je, že od 
druhej dávky prešlo minimálne 
6 mesiacov. „Ak ste druhú dáv-
ku nedostali u nás na Národnom 
futbalovom štadióne, na očkova-
nie si prosím prineste potvrde-
nie o druhej dávke alebo Covid-
-pas,“ upozorňuje Tomáš Szalay, 
lekár BSK. Tretiu dávku môžu 
dostať aj tzv. imunokompromi-
tovaní pacienti, teda takí, ktorí 
majú zníženú imunitu. „V takom 
prípade stačí, ak od druhej dáv-
ky uplynuli štyri týždne. Prineste 
si so sebou lekárske potvrdenie, 
ako aj potvrdenie z očkovania 
druhou dávkou.“ Ak to kapaci-
ty umožnia, Bratislavský samo-

správny kraj bude očkovať aj 
bez registrácie, avšak dá sa oča-
kávať, že záujem bude prevyšo-
vať kapacitu a preto je potrebné 
počítať s tým, že nie každý bu-
de zaočkovaný. Ak bude dosta-
tok záujemcov o preočkovanie 
z regiónu Záhoria, Bratislavská 
župa v sobotu otvorí očkovacie 
miesto aj v Malackách. Záujem-
covia o prvú aj druhú dávku mô-
žu využiť očkovacie miesto v ná-
kupnom centre Aupark, ktoré je 
otvorené každý deň od 11.00 do 
18.00. Pre imobilných občanov 
naďalej poskytuje samosprávny 
kraj očkovanie výjazdovou oč-
kovacou službou. Podrobnosti aj 
registračné formuláre je možné 
nájsť na stránke www.bratislav-
skykraj.sk. (bsk)

Decembrové testovanie
Súkromný poskytovateľ zdra-
votnej služby spoločnosť rM-
HC 1, s.r.o. prevádzkuje aj počas 
decembra 2021 mobilné odbero-
vé miesto v Modre. Nachádza sa 
na parkovisku pred Športovou 
halou na Komenského 1/A. Od-
berový tím má prevádzkový čas 
od pondelka do soboty (vrátane) 
od 10.00 – 14.00 a 14.30 – 18.30 
hod. Posledný odber sa vykoná-

va vždy 15 minút pred prestáv-
kou a 15 minút pred koncom 
prevádzových hodín. 
Otestovať sa môžete antigéno-
vým testom z nosa za 10 eur. 
Na testovanie je možné využiť 
tiež rezervačný systém s objed-
návkou na konkrétny termín cez 
https://royalmedic.rychlejsie.
sk/#/register. Výsledok testova-
nia bude oznámený do hodiny 

sms správou a e-mailom, prípad-
ne v papierovej podobe vystave-
ný priamo na mieste. 

Kontakt na centrálu spoločnosti: 
0948 260 535.
 (red)
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Dudovo zlato z Bergama
V dňoch 14. – 16. októbra 2021 
sa konal v severotalianskom 
meste Bergamo už sedemnásty 
ročník medzinárodného kon-
kurzu vín s názvom „emozioni 
dal Mondo: Merlot e Cabernet 
Insieme“ (emócie dveta: Mer-
lot a Cabernet spolu). Tejto oje-
dinelej svetovej vínnej súťaže 
sa zúčastnilo takmer tristo vín 
zo 16 krajín sveta. Vína hodno-

tilo sedemdesiat degustátorov 
v 7 odborných komisiách, jed-
nej predsedal aj náš prof. Fedor 
Malík. Vzorky sa oceňovali sto-
bodovým systémom a udeľovali 
sa výlučne zlaté medaily nad 87 
bodov. Celkovo bolo udelených 
45 zlatých kovov. Šampiónom 
sa stala vzorka lombardského 
grófa e. Albaniho z „Asienda 
Agricola Medolago Albani“. 

Niesla označenie „I Due lauri“, 
ročník 2016, Valcalepio ros-
so Doc a bola ocenená 91,75 
bodmi. V Taliansku zostalo 31 
zlatých medailí, najúspešnej-
šou zahraničnou krajinou bolo 
Srbsko (10 zlatých). Slovenskí 
vinári oboslali túto súťaž žiaľ 
len troma vzorkami. Najúspeš-
nejší bol vinár Ing. Miroslav 
Dudo. Jeho Cabernet Sauvig-
non 2020 z viníc modranské-
ho chotára získal zlatú medailu 
a to za úctyhodných 88,75 bo-

da. Srdečne blahoželáme. Toto 
zlaté víno získali nakoniec aj 
novinársku cenu „Premio del-
la Stampa roberto Vitali“. Po-
tešiteľná je ešte jedna skutoč-
nosť. Cabernet Sauvignon a z 
Modry, to v minulosti nebýva-
lo. Nie je to len o globálnom 
otepľovaní, ale v neposlednom 
rade aj o srdnatosti našich vi-
nohradníkov, hospodáriť v kra-
ji a podnebí, kde sa donedávna 
cabernetovému typu príliš ne-
darilo... (jf)

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

Ľudia z Modry, 41. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rod-
nom meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým respon-
dentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Dizajnérka 
Petra Famlerová (25)

Študovala na dizajnérskej škole Via De-
sign v Dánsku. Navrhuje prevažne pánske 
streetwear kolekcie. Preferuje udržateľné 
riešenia, pracuje s odpadovým materiá-
lom a deadstockovými látkami, ktoré už 
nenašli iné využitie. Svoju tvorbu pred-
stavila na nedávnej módnej show Fashion 
live! v Bratislave pod značkou Famale. 
„Bola to pre mňa najväčšia odmena. Vi-
dieť stelesnenie svojich nápadov, dovte-
dy nakreslených len na papier, už reálne 
na človeku. Vtedy dostal môj návrh život 
a zmysel. Tú energiu od ľudí v hľadisku 
nič nenahradí, treba to zažiť.“
Petra je víťazkou posledného ročníka sú-
ťaže Fresh Fashion Contest podporovanej 
Nadáciou Tatra banky. Je určená pre slo-
venských a českých dizajnérov vo veku 
do 26 rokov, študentov dizajnových od-
borov, ale aj laikov, ktorí ešte neprezen-
tovali svoju tvorbu samostatnou autor-
skou módnou prehliadkou. „Tvorili sme 
na tému rethink me, čo v preklade zname-

ná premyslieť si sám seba. Mojou úlohou 
bolo prísť s novými prístupmi, prekopať 
už zabehnuté postupy v móde, redefinovať 
materiály, strihy alebo priniesť prelomo-
vé inovácie.” 
Porotu zaujal jej rukopis, ucelená identita 
značky, jej zápal a celkový prístup k tvor-
be a spracovaniu témy. „K téme som pri-
stupovala introspektívne a retrospektív-
ne. Zamyslela som sa nad tým, čo viem 
zlepšiť z hľadiska udržateľnosti a čo je 
pre moju tvorbu typické. Stačilo sa po-
zrieť pod stôl, kde mám odložené krabice 
so zvyškami látok. Kolekciu tvoria kúsky 
z deadstocku, z mojich vlastných zbytkov, 
kúskov z predošlých kolekcii a zo „se-
káča.“ Tento prístup „pretvárať staré na 
nové“ som si osvojila a plánujem v ňom 
aj naďalej pokračovať.“
Peťka chce zostať tvoriť doma na Slo-
vensku, vo svojom ateliéri pri Blumen-
táli v Bratislave. Aktuálne sa pripravuje 
na výstavu víťazov súťaže Best Fashion 
Graduate, potom ju čaká london Fashion 
Week so Slovak Fashion Council, mento-
ring s Freshlabels.cz, kde by rada získala 
cenné rady z oblasti biznisu a samozrej-
me príprava novej kolekcie. „Mojim taj-
ným snom je navrhnúť tenisky a topánky, 
či už pod vlastnou značkou alebo v spolu-
práci s väčšou značkou. Alebo aj oboje!“

Zuzana TICHÁFO
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Hádzanárske Euro 2022
Rozhovor s Martinom Potiskom
Už o necelé dva mesiace sa na Slovensku a v Maďarsku stretne výkvet európskej 
hádzanej, aby bojovali o titul majstrov Európy. Bratislava a Košice budú od 13. 
do 30. januára 2022 hostiť najlepšie hádzanárske reprezentácie zo starého konti-
nentu. Výber Slovenska tentokrát nebude chýbať na tomto prestížnom podujatí. 
Dobrou správou pre fanúšikov hádzanej v Modre je, že pozvánka do reprezentácie 
prišla aj nášmu odchovancovi Martinovi Potiskovi. 

Martin má momentálne podpísaný pro-
fesionálny kontrakt v Nemeckom Th-
SV eisenach. Družstvo je účastníkom 
druhej nemeckej Bundesligy. Martina 
sme sa opýtali, ako sa mu darí v zahra-
ničí, ale aj na to, ako vidí šance Slová-
kov na euro 2022. 

Povedz nám niečo bližšie o tvojom pô-
sobisku, ako sa ti hrá a ako sa ti žije 
v Nemecku?
Na začiatku to bolo ťažké, lebo som 
odišiel v 19 rokoch, ale teraz už som si 
v Nemecku zvykol. A čo sa týka života, 
je to v poriadku. Z hádzanárskeho hľa-
diska je to tiež zatiaľ fajn, mám zmluvu 
do konca sezóny, tak uvidíme, čo bude 
potom.

Ako sa vám a tebe darí v tejto sezóne?
Ja som do sezóny nastúpil trochu ne-
skôr, lebo som mal zranený členok. Odohral 
som štyri zápasy. Dva mi vyšli, no potom pri-

šla zmena trénera a v ďalších dvoch som už 
dostal menej šancí na ihrisku. Ako tím sme 
na 15. mieste čiže to nie je ideálne, ale dúfam, 
že sa to zlepší.

Aký je najväčší rozdiel medzi hádzanou 
na Slovenku a v Nemecku?
Najväčší rozdiel je určite v tempe, v sile 
a v tom aká je liga vyrovnaná. Všetky tímy 
sú veľmi silné. Každý dokáže poraziť kaž-
dého. 

Aké je zloženie družstva v Nemecku a ako 
si rozumieš so spoluhráčmi?
V družstve je jeden Slovinec, dvaja Chorváti 
a ja. Zvyšok sú Nemci. So všetkými si ro-
zumiem dobre. Máme profesionálne, ale aj 
priateľské vzťahy. 

Hádzanársky si vyrástol v Modre. Sledu-
ješ, ako sa chlapcom darí?
Bohužiaľ sa mi nedarí sledovať zápasy Mod-
ranov naživo nakoľko v tých časoch tiež hrá-
me alebo trénujeme. Ale vždy si pozriem as-
poň výsledok zápasu, ktorý chalani odohrali. 

Čo hovoríš na pôsobenie chlapcov v tejto 
sezóne?
Myslím, že je to o niečo lepšie ako minulý 
rok. Zaznamenali už pár víťazných zápasov 
a v tabuľke sú zatiaľ na slušnom mieste, tak 
dúfam, že to bude už iba lepšie.

Na čo najradšej spomínaš pri tvojom pôso-
bení v Modre?
Veľmi rád spomínam na rodinné prostredie. 
Bol som doma obklopený priateľmi. Všetci 
sme sa navzájom poznali. Bolo príjemné vy-
rastať v takom prostredí. 

Ako vnímaš pozvánku do reprezentácie?
Pozvánka do reprezentácie ma vždy poteší. Na 
zraze stretnem veľa kamarátov a vrátim sa na-
späť na Slovensko. Je to česť. 

Tešili sme sa, že ťa uvidíme na dvoj-
zápase proti Srbom. Prečo si nehral? 
Ráta s tebou tréner na Euro 2022?
Počas zrazu som ochorel, takže som vo 
štvrtok odišiel domov a v piatok som ne-
mohol nastúpiť. Ja dúfam, že so mnou 
tréner ráta. Keď som bol zdravotne v po-
riadku, vždy som pozvánku dostal a s ra-
dosťou som prišiel. Verím, že tomu tak 
bude aj v januári.

Ako vidíš šance v zápasoch našej re-
prezentácie v základnej skupine (Nór-
sko, Litva a Rusko)?
Čo sa týka Nórska vieme, že to je jeden 
z top tímov na svete. Hrať s nimi bude 
náročné. S rusmi chalani vždy odohrali 
vyrovnané zápasy, tak dúfam, že sa doma 
s podporou našich fanúšikov pobijeme 
o víťazstvo. A so súperom ako je litva, 

by sme mali doma zvíťaziť ak chceme pomýš-
ľať na postup zo skupiny. 

Martin, ďakujem ti za rozhovor. Všetci ti do-
ma držíme palce v tvojej profesionálnej ka-
riére v Nemecku a pevne veríme, že budeš 
našim „Modranským želiezkom v ohni“ na 
hádzanárskych Me 2022. Nech sa ti darí.
 David BERNER
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Petangová sezóna 
je na konci

Petangová sezóna končí. Namastíme gule, 
aby do jari nehrdzaveli. Kurty čo nevidieť 
zahalí biela perina. Hráči Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Modre sa budú venovať 
iným záľubám a čakať na jarné slniečko. Na 
rozlúčku sme odohrali svoj interný turnaj. 
Víťazom sa stal Dušan Kozák. Na jar pozý-
vame ďalších záujemcov o túto hru. Nie je to 
len o pohybe, ale aj o čase strávenom v ma-
lom kolektíve, o emocionálnej stránke živo-
ta,, tiež o stretávaní sa ľudí, aj o odovzdá-
vanie informácií a radosti z úspechu našich 
detí, vnukov aj pravnukov.
Na jarnú sezónu si veľké plány zatiaľ nero-
bíme. Všetko ukáže čas a covidová situácia. 
Ak sa znova rozbehnú športové hry JD, tak 
súťaž v petangu by sme v Modre určite chce-
li hrať. Započatú družbu s JD Cífer využi-
jeme na spoločné stretnutie. Črtá sa nám aj 
možnosť spoznať sa s kolektívom dôchod-
cov – hráčov petangu z Bratislavy, ktorí hra-
jú na Gulodrome v Petržalke. Do nového ro-
ku všetkým prajeme zdravie, chuť do života 
a peknú hru. (mra)
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Z malokarpatskej pôdy
Zažite vinársky rok v Malokarpatskej oblasti – Top vinárskej 
turistickej destinácii na Slovensku. Ukážeme vám najdôleži-
tejšie práce vo vinici a v pivnici tak, ako po sebe chronologic-
ky počas roka nasledujú.

Oberačka
Nalejme si čistého vína. rána vo 
vinici sa pri zbere hrozna mô-
žu zdať idylické príležitostným 
„hobby zberačom.“ Faktom je, 
že pre vinára sa začína obdobie 
bezsenných nocí. Po boji s mrač-
nami škorcov a vysokou zverou, 
ktorí bez pozvania hodujú pod 

kĺčom musí zrelé hrozno dostať 
čím skôr do pivnice. A potom sa 
z nej mesiac, dva nepohne. usta-
vične mokrý a v gumákoch toho 
veľa nenaspí. Nič nemôže pod-
ceniť, hlavne hygienu nie. Ná-
doby, sudy, preše – všetko mu-
sí byť čisté. Keď po vylisovaní 
hrozna začne šťava kvasiť, nie-

koľkokrát za deň koštuje, volá aj 
kamarátov vinárov, aby sa pora-
dili. Hodnotia alkohol, kyseliny, 
cukry. Je to dosť, stačí to alebo 

ešte nechať kvasiť? Tak už vie-
te prečo sa to volá kampaň. Kým 
hrozno prekváša, vinár z pivnice 
neodíde. Je v stopercentnom na-
sadení. Vtedy sa totiž rozhoduje 
o všetkom.
Kúpou vína z Malokarpatského 
regiónu pomáhate vinárskym ro-
dinám zachovávať vinohradníc-
ko-vinársku tradíciu v najstaršej 
a najrozsiahlejšej vinohradníc-
kej oblasti na Slovensku. 
realizované s finančnou podpo-
rou Ministerstva dopravy a vý-
stavby Slovenskej republiky.

(zt, oocr)

Na fotografiách: Vinárstvo Tri 
hony, Martin Motáček.FO
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Elektrikári vyzývajú
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súla-
de s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) 
vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na 
odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energe-
tických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádza-
jú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31. 1. 2022.

Ak v tejto lehote nedôjde k uve-
denému, vykoná tieto úkony spo-
ločnosť Západoslovenská distri-
bučná, a.s. a za týmto účelom 
v súlade s§ 11 zákona o energe-
tike vstúpi na dotknuté pozem-
ky. Ak má vlastník, nájomca 
alebo správca nehnuteľnosti zá-
ujem o náhradu nákladov na od-
stránenie a okliesnenie stromov 
a iných porastov, je povinný túto 
skutočnosť oznámiť spoločnosti 
ZSD a.s., najneskôr 10. 12. 2021 
a zároveň predložiť návrh rozsa-
hu a spôsobu vykonania údržby 

spolu s fotodokumentáciou exis-
tujúceho stavu stromov a iných 
porastov na nehnuteľnosti a ná-
vrh predpokladanej výšky ná-
kladov na údržbu. Podmienky 
odstraňovania stromov a iných 
porastov, ktoré ohrozujú bez-
pečnosť alebo spoľahlivosť pre-
vádzky energetických zariadení 
distribučnej sústavy a obmedze-
nia a povinnosti v ochrannom 
pásme energetických zariadení 
sú bližšie upravené v § 11 a § 
43 zákona o energetike a v bo-
de 17.17 platného Prevádzkové-

ho poriadku prevádzkovateľa, 
ktorý je zverejnený na webovej 
stránke www.zsdis.sk/prevadz-
kovyporiadok. 
Pri odstraňovaní a okliesňova-
ní stromov a iných porastov je 
potrebné dbať na dodržiavanie 
právnych predpisov v oblasti 
ochrany životného prostredia, 
v oblasti nakladania s odpadmi, 
príslušných technických noriem 
a arboristických štandardov. Ak 
je z dôvodu bezpečnosti vyko-
nania odstraňovania a oklies-
ňovania stromov a iných po-

rastov v blízkosti energetických 
zariadení distribučnej sústavy 
potrebné prerušiť distribúciu 
elektriny, je vlastník povinný 
požiadať spoločnosť ZSD, a.s. 
o vypnutie vedenia alebo ma-
nipuláciu na inom zariadení a o 
zaistenie a odistenie pracoviska 
a to najmenej 25 kalendárnych 
dní pred plánovaným odstraňo-
vaním a okliesňovaním stromov 
a iných porastov na telefónnom 
čísle 0850 333 999 alebo e-mai-
lom: oderatel@zsdis.sk. 

(red, zsd)
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Kalendár Ľudový odev v Modre–Kráľovej 2022
Od 23. 11. 2021 si záujemcovia môžu za-
kúpiť kalendár na rok 2022, ktorý vznikol 
na základe fotenia so známym fotografom 
Martinom Habánkom. už skoro pred dvomi 

rokmi oslovil Martin Habánek, ktorý foto-
grafuje ľudové motívy v rôznych regiónoch 
Slovenska, členky výšivkárskeho spolku 
Modranky jak vyšité, aby v spolupráci s ním 

nafotili scénky v kráľovskom kroji typické 
pre Modru. Dve príjemné jesenné soboty 
sme venovali fotografovaniu v obradovom, 
slávnostnom i pracovnom odeve. Martin fo-
tografoval rôzne výjavy: svadbu, čepčenie, 
mládež pri pôvodnom pomníku Ľudovíta 
Štúra, pri keramickej krížovej ceste, oberač-
ku, obed vo vinohrade, pracovný postup vý-
roby keramiky, cestu na jarmok i z jarmoku, 
koštovku vínka v pivnici a ďalšie scény. Fo-
tenie bolo zaujímavou, ale aj náročnou skú-
senosťou. Napokon však vyšli nádherné 
skupinové i portrétne fotografie, ktoré doku-
mentujú život našich predkov, ako vyzeral 
v minulosti. 
Výber z fotografií Martina Habánka tvorí ka-
lendár na rok 2022 s názvom Ľudový odev 
v Modre–Kráľovej. Je vhodným nadvia-
zaním na publikácie Ľudový odev, tradície 
a zvyky v Modre–Kráľovej a Ľudový odev 
v Modre–Kráľovej II. Kalendár i publikácie 
vydala Modranská muzeálna spoločnosť, za-
kúpiť si ich možno v pokladni SNM–Múzea 
Ľudovíta Štúra. Sylvia HRDLOVIČOVÁ

Vzácni ľudia v mojom okolí
Pre každého z nás je osobnosťou niekto iný. Máme priro-
dzene subjektívny pohľad na ľudí, na svoje okolie, na ži-
vot. Preto nemusíme hľadať jednotu vo všetkom. Pred ča-
som som spomenula, že mám akési šťastie na ľudí s naozaj 
veľkým srdcom, ktorí prichádzajú do môjho života. Jednou 
z nich je pani Anička Mydláriková. 

Je jednou z mojich spojok a po-
kojne si dovolím nazvať ju agent-
kou lásky. Ide o poriadnu dávku 
lásky a najmä človečiny, ktorú 
do okolia rozdáva. Vždy u nej 
nachádzam milé a veselé slovo 
a naozaj veľa lásky, ktorú vkladá 
do všetkého čo robí. Pani Anič-
ka je úžasnou štvornásobnom 
mamou, manželkou, sestrou, 
je dobrou kuchárkou, najlep-
šou pekárkou. Pagáčiky od pani 
Mydlárikovej nemusím špeciál-
ne predstavovať. reklama sa tu 
deje akosi celkom prirodzene. 
Ani len netušíte, koľko turistov 
bolo počastovaných pagáčikmi 
od pani Aničky, koľko degustá-
torov modranského vínka malo 
to šťastie ochutnať ich originál-
ne prevedenie. Tieto pagáčiky 
nemajú konkurenciu. Osobne by 
som im pokojne udelila aj znám-
ku najvyššej kvality. Veď pre-

niesli spomienky a chute až za 
hranice našej malej krajiny. život 
pani Mydlárikovej je mnoho ro-
kov spojený s manželom Mila-
nom. Iste sú si vzájomne súdení. 
Niekto dostane do vienka naprí-
klad talent na niečo, a iný zasa to-
ho najlepšieho a jediného život-
ného partnera. Mydlárikovci sú 
toho dôkazom. Ich láska prežila 
aj spojenie viery dvoch cirkví. 
Spolu s manželom prežívajú 
krásny život Modranov s bežný-
mi radosťami a starosťami, do-
kážu sa tešiť z maličkostí a veci 
riešia s úsmevom. život si vážia 
a každým dňom to dokazujú prá-
cou i v zaslúžilom dôchodkovom 
veku. Prístupom k životu sú več-
ne mladí a nám ostatným sú pek-
ným príkladom. Pre mňa osobne 
sú osobnosťami. Mala som po-
trebu predstaviť ich, ponúknuť 
verejnosti pohľad na obyčajných 

ľudí, Modranov ktorí žijú medzi 
nami. Manželia Mydlárikovci sú 
pre mňa ľudia s veľkým srdcom. 

O to viac, že žijeme v neľahkej 
dobe pandémie a strachu, chcela 
som priniesť do nášho premýšľa-
nia trocha pohody a ukázať, že 
dobrota a láska sa stále „nosia“ 

a títo dvaja človiečikovia majú 
pevné miesto na zemi, v našej 
Modre. Vždy ochotní poradiť, 
pomôcť a rozdávať dobrú náladu 
spolu s chutnými, vychýrenými, 
pagáčikmi. 

Milí manželia Mydlárikovci, 
prajem vám veľa ďalších, spo-
kojne prežitých dní.

Gabika REPOVÁ
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Zo zbierok SNM–Múzea Ľudovíta Štúra
Ľubomír Rapoš (26. 2. 1934 – 30. 10. 2021)
Nedávno nás opustil modranský 
výtvarník a umelecký fotograf 
Ľubomír rapoš. Modra ako je-
ho hlavný stan je trvalo spojená 
s výstavami Ľubomíra rapoša. 
Výstavy umelca mohli návštev-
níci vidieť v pôsobivom prostre-
dí nemeckého ev. a. v. kostola. 
SNM–Múzeum Ľ. Štúra pripra-
vilo Ľubomírovi rapošovi via-
cero výstav, poslednú v júli 2009 
s názvom Nostalgia vo fotografii 
(fotografie z rokov 1959 – 2009) 
pri príležitosti jeho 75. narode-
nín.
Narodil sa 26. februára 1934 
v Modre, časť života prežil v ži-
line. Neskôr sa vrátil do rodného 
mesta, ktorého podhubie boha-

to ovplyvňovalo jeho umelec-
ký prejav. Do sveta umenia sa 
uviedol umeleckou fotografiou, 
pretváral ju spôsobmi, ktorými 
dosahoval svoj vlastný zámer. 
Fotografia bola jedným z jeho 
hlavných výrazových prostried-
kov. Konfrontoval ju s maľbou, 
grafikou, asamblážou a kolážou 
rôznych materiálov. Osobitý vy-
jadrovací štýl a metódy, v kto-
rých uplatňoval nové technolo-
gické postupy, vzbudili záujem. 
Vystavoval v mnohých mestách 
Slovenska i v zahraničí – výber 
z jeho fotografických prác pre-
zentoval Slovensko na svetovej 
výstave v Japonsku, kde získal 
zaslúženú pozornosť i ocenenie. 

V ďalšom období tvorby začal 
Ľ. rapoš uplatňovať iné varian-
ty využitia fotografie. Montáže, 
fotokoláže a obrazy, kde foto-
grafia ako dominantný prvok je 
dotvorená maľbou a prírodnými 
materiálmi vypovedajú o tom, 
že tvorivé nápady a invencia boli 
v jeho tvorbe neohraničené a ne-
raz originálne. 
Majstrovo dielo je osobité tak 
svojím obsahom, ako aj svojou 
výtvarnou podobou. V depozitá-
ri múzea sa nachádza dvadsať-
dva diel výtvarníka. Prevažujú 

koláže s motívom Ľudovíta Štú-
ra a ďalších dejinných udalostí. 
Ľudovít Štúr a Modra je názov 
súboru koláží vo viacerých va-

riantoch, zahŕňa 
obrazy s názva-
mi Idyla Ľ. Štú-
ra, alebo Štúrov 
strom v Holom-
beckej doline, 
Ľudovít Štúr, I. 
– V. Vo svojich 
obrazoch oslavu-
je umelec i rod-
ný vínorodý kraj, 
vinič a malebné 
vinohrady stvár-
nil v mnohých 
podobách. Sa-
mostatnú kolek-
ciu tvorí šesť ne-
opakovateľných 
záberov na staré 

modranské dvory. Hold vzdal 
i osobnostiam modranskej kul-
túry – maliarovi Jozefovi Ilečko-
vi a básnikovi Jozefovi Mihal-
kovičovi. 
Medzi záľuby Ľubomíra rapoša 
patrila hra na milované husličky, 
na vernisážach často obohatil 
prítomných vlastnou hudobnou 
produkciou. Kolektív SNM–
Múzea Ľudovíta Štúra vyslovu-
jú rodine a pozostalým úprimnú 
sústrasť. Česť jeho pamiatke. 

Sylvia HRDLOVIČOVÁ, 
kurátorka SNM–MĽŠ

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

Dotlač publikácie Prechádzka 
po modranskom cintoríne
Publikáciu s názvom Prechádzka po modranskom cintoríne, ktorú autorsky pri-
pravil Miroslav Šimko, vydala Modranská muzeálna spoločnosť – prvé vydanie 
v roku 2014 a druhé doplnené vydanie v roku 2015. Posledné kusy boli dopreda-
né, no záujem verejnosti o publikáciu pretrváva, preto sme sa rozhodli o dotlač 
druhého vydania v počte 200 kusov.

V edičnom pláne MMS na rok 2020 bolo 
i tretie doplnené vydanie publikácie, av-
šak autorovi sa napriek veľkej snahe a ne-
únavným výzvam smerom k obyvateľom 
Modry nepodarilo získať všetky sľubova-
né podklady k textom a fotografiám ďalších 
osobností pochovaných na modranských 
cintorínoch a aktualizovať tak uvedenú 
publikáciu. V mene autora i Modranskej 
muzeálnej spoločnosti ďakujeme tým, ktorí 
už prispeli dodaním materiálov k doplneniu 

pripravovaného tretieho vydania a zároveň 
sa obraciame s prosbou na všetkých, ktorí 
by chceli dať návrhy a prispieť informácia-
mi k doplneniu osobností, aby kontaktova-
li priamo autora (miro.modra@gmail.com), 
prípadne podpredsedníčku MMS Vieru 
Jančovičovú (jancovicova@snm.sk). 
Publikáciu Prechádzka po modranskom cin-
toríne si môžu záujemcovia kúpiť v poklad-
ni Múzea Ľ. Štúra na Štúrovej 84 v Modre 
v utorok až piatok od 8.30 do 15.30 a každú 

prvú nedeľu v mesiaci od 13.00 do 17.00 
hod. (vj)
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V novembri sme ukončili druhú fázu 
rekonštrukcie mestskej knižnice
Vo februári 2021 získalo Kultúrne centrum Modra a mest-
ská knižnica ďalšie finančné prostriedky na rekonštrukčné 
práce. Prostredníctvom grantu z Fondu na podporu umenia 
podporujúceho rozvoj knižničnej infraštruktúry sme získali 
sumu 8000 eur. Mesto Modra prispelo sumou 7000 eur. Kul-
túrne centrum dofinancovalo projekt sumou 3000 eur. Mest-
ská knižnica je po rekonštrukcií opäť k dispozícii v plnom 
rozsahu a so všetkými službami, ktoré verejnosti poskytuje.

Úlohou druhej fázy rekonštruk-
cie bolo nadviazať na 1. fázu 
(ukončenie rekonštrukcie v aprí-
li 2020). Vizuálne zjednotiť 
knižnicu s centrálnou sálou, vy-
meniť starý policový systém za 
nový, dokončiť bočnú (vstupnú) 
miestnosť knižnice, vymeniť 
a presunúť obslužný pult. V zre-
konštruovanej miestnosti vytvo-
riť nové oddelenie odbornej lite-
ratúry. Pripraviť tu tiež príjemné 
miesto na štúdium a prácu s uží-
vateľským počítačom. Novým 
rozdelením knižnice na oddele-
nie beletrie a oddelenie odbor-

nej literatúry zabezpečiť 
lepšiu orientáciu návštev-
níkov, poskytnúť priestor 
na rozšírenie knižného 
fondu a posunúť knižnicu 
v kvalite poskytovaných 
služieb. Po ukončení 2. fá-
zy rekonštrukcie bol pô-
vodný vstup zrušený. Sú-
časný vstup bol presunutý 
do centrálnej sály, kde je 
k dispozícii aj nový ob-
služný pult. 
Knižnica je k dispozícii 
pre návštevníkov počas 
otváracích hodín v utorok 

8.00 – 16.00, v stredu od 9.00 
– 17.00, vo štvrtok od 9.00 do 
18.00 a v piatok od 8.00 – 15.00. 
Pri výbere literatúry vám poslúži 
aj náš on line katalóg, ktorý náj-
dete na https://kniznica.kcmod-
ra.sk. V prípade, že si chcete 
knihy vopred objednať, môžete 

tak spraviť prostredníctvom ma-
ilovej adresy kniznica@kcmod-
ra.sk 
radi vás privítame vo vynove-
nej knižnici a tešíme sa na vašu 
návštevu. 

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

Klub Za Oponou︱25. 11.︱19:00
Sokolská 8︱Modra︱Vstup 12 €
v predpredaji v sieti tootoot a na mieste

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

K A T A R Z I A
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Adventný koncert mesta Modry
Mesto Modra v spolupráci s Kultúrnym centrom Modra vás 
srdečne pozývajú na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční 
v nedeľu 28. 11.2021 o 18.00 hod. v Nemeckom evanjelic-
kom kostole v Modre. Účinkuje Dievčenský spevácky zbor 
Slovenského rozhlasu, klavírny sprievod: Denisa Stašková, 
soprán: Liana Karabová a Marianna Gelenekyová, bary-
tón: Jakub Gabriel, dirigent: Adrian Kokoš.

renomované hudobné mul-
tižánrové teleso s bohatou 
tradíciou sa predstaví na via-
nočnom koncerte v Modre. 
Dievčenský spevácky zbor 
Slovenského rozhlasu pravi-
delne účinkuje v televíznych 
programoch a na svojom kon-
te má množstvo rozhlasových 

nahrávok. So zborom pravi-
delne účinkovali významní 
umelci ako Miroslav žbirka či 
lucie Bílá a mnohí ďalší. Od 
roku 2011 je súčasťou Det-
ského speváckeho zboru Sro 
aj Dievčenský spevácky zbor 
Sro. Tvoria ho bývalé člen-
ky Detského speváckeho zbo-

ru, ktoré naďalej pokračujú vo 
svojom rozhlasovom poslaní. 
Zmena programu vyhradená 

a kapacita koncertu je obmedze-
ná. Pri organizácii podujatia budú 
zohľadnené všetky aktuálne plat-
né protipandemické opatrenia. 
Aktuálne informácie nájdete na 
www.kcmodra.sk. (kc)

Adventný program knižnice bude patriť deťom
V predvianočnom období pozýva modranská Mestská kniž-
nica rodiny s deťmi na stretnutie s bratmi Grimmovca-
mi, jednými z najväčších zberateľov ľudových rozprávok. 
Stretneme sa s nimi prostredníctvom bábkovej inscenácie 
s názvom Dobrý deň, pán Grimm! v podaní Divadla Spo-
zaVoza. Po divadle budú nasledovať tvorivé dielne, kde si 
skúsime vyrobiť vlastnú rozprávkovú knižku.

Predstavenie bude v Malej sále 
kultúrneho domu 10. decembra 
o 17.00 h. Je určené pre deti od 
troch rokov a pre všetkých do-
spelých, ktorí majú radi rozpráv-
ky. Hlavnými predstaviteľmi sú 
bratia Grimmovci, ktorí hľadajú 
najväčší strach a rozprávajú (ne)
skutočné príbehy. Bábková in-
scenácia prezentuje hravou for-

mou príbehy plné humoru, pria-
teľstva, ale aj zvláštnych bytostí. 
Predstavenia trvá 55 minút a kto 
bude mať chuť zostať v ríši roz-
právok ďalej, môže si spoloč-
ne s výtvarníčkou vyrobiť vlast-
nú rozprávkovú knihu. Okrem 
toho aj rôzne vianočné ozdoby 
a ozdôbky, ktoré nám spríjemnia 
vianočnú atmosféru.

Podujatie z verejných zdrojov fi-
nančne podporil Fond na podpo-
ru umenia. 

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

Svätý Mikuláš rozžiari 
Modru
Tento rok Svätý Mikuláš so 
svojim sprievodom neobíde 
ani naše mesto. V pondelok 6. 
decembra 2021 v čase od 17.30 
do 19.00 najprv rozsvieti via-
nočný stromček na Kráľovej 
pred Biolkou, neskôr ho mô-
žete vidieť pred katolíckym 
kostolom sv. Štefana Kráľa 
v Modre a na záver sa presu-
nie na svojom koči ku strom-

čeku pred kultúrnym domom. 
Na všetkých miestach rozsvieti 
vianočné stromčeky a veríme, 
že rozžiari očká detí a rozdá aj 
zopár maškrtiek a voňavé ovo-
cie. Keďže nám záleží na zdra-
ví vašom i zdraví Mikuláša, 
chceme poprosiť o dodržiava-
nie všetkých platných protipan-
demických opatrení. Ďakuje-
me, že ste zodpovední. (kc)
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Kultúrne podujatia v decembri
28. 11., 18.00 h: Adventný koncert mesta 
Modry, dievčenský spevácky zbor Sloven-
ského rozhlasu, miesto: Nemecký evanjelický 
kostol v Modre, organizátor: KC Modra

28. 11., 5. 12. a 19. 12. o 15.00 h, každú ad-
ventnú nedeľu, Svetlo pre Kráľovú, zapaľo-
vanie sviec na adventnom venci na Národnej 
ulici v Kráľovej, organizátori: Občania Kráľo-
vej

12., 19.00 h: Klub Za Oponou, Koreňova 
Zelenina, Bude znieť rock, blues ale aj funky, 
miesto: KD/Klub Za Oponou, organizátor: KC 
Modra, vstupné: dobrovoľné

5. 12., 19.00 h: Klub Za Oponou, The sa-
xophone connections, saxofónové prepojenie 
s husľami a violončelom. Na koncerte odznejú 
skladby 1. polovice 20. storočia až po súčas-
ných žijúcich autorov. Hosťom koncertu bude 
Ján Gašpárek, ktorý spolu s ladislavom Fan-
čovičom odohrajú zaujímavú skladbu Paula 
Hindemitha pre dva altové saxofóny, miesto: 

KD Modra/Klub Za Oponou, organizátor: KC 
Modra, vstupné: dobrovoľné

6. 12., 17.30 h: Rozsvietenie stromčekov svä-
tým Mikulášom, miesto: priestranstvo pred 
Biolkou na Kráľovej, priestranstvo pred kosto-
lom sv. Štefana Kráľa a priestranstvo pred KD 
Modra, organizátor: KC Modra a mesto Modra

8. 12., 17.00 h: Vianočný koncert, koncert 
žiakov hudobné odboru ZuŠ Modra, miesto: 
KD Modra, organizátor: ZuŠ Modra

10. 12., 17.00 h: Dobrý deň, pán Grimm, 
bábková rozprávka bratov Grimmovcov. 
Miesto: Kultúrny dom Modra, organizátori: 
KC Modra/Mestská knižnica

10. 12., 17.00 h: ČreP! PreČ?, výstava autor-
ských diel z Keramického sympózia v Sloven-
skej ľudovej majolike z rokov 2020 a 2021, 
miesto a organizátor: SNM–MĽŠ Múzeum 
slovenskej keramickej plastiky

16. 12., 17.00 h: Adventný koncert – Isa Co-
nar (Poľsko), prednes žalmov v hebrejčine 
s gitarovým sprievodom. Výber básní „Z via-
nočnej ruže“, miesto: Slov. ev. kostol, organi-
zátori: eCAV Modra, Pars artem, Spoločnosť 
priateľov poézie

18. 12., 17.00 h: Od Lucie do Vianoc alebo 
vianočné obrázky zo Slovenska, vianočný 
program DFS Magdalénka, vstupné: dospelí 5 
€, deti do 15 rokov 3 €, miesto: KD Modra, or-
ganizátor: DFS Magdalénka, KC Modra

20. 12., 18.00 h: Iva Bittová – Kolednice, na 
vianočnom koncerte v Modre vystúpi so sú-
borom Babačka a predstaví sa aj domáci det-
ský spevácky zbor Magdalénka. Príďte zažiť 
čarovnú atmosféru Vianoc, miesto: Nemecký 
evanjelický kostol, organizátor: KC Modra, 
Mesto Modra, eCAV

26. 12. 2021: Koledovanie Dobrej noviny, 
výťažok je určený vždy pre konkrétne charita-
tívne projekty najmä v chudobných krajinách 
Afriky, organizátor: SCVČ, kontakt: 033 640 
07 02

Zmena programu vyhradená!  (kc)


