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Milí priatelia, 

       chceme sa s Vami podeliť o to, čo je nové pri rekonštrukcii chaty v Modre- Harmónii 
a našom úsilí o kolaudáciu a následné uvedenie do prevádzky. Hoci máme sklon hovoriť o 
„cieli“ na dohľad, v skutočnosti by to mal byť „začiatok“ novej etapy v napĺňaní Veľkého misij-
ného poverenia, pri ktorom má byť chata nástrojom. Veľmi si vážime Vaše partnerstvo s nami 
pri tomto diele. 

Od januára, kedy sme Vám takto písali naposledy, sa tu veľa vecí pohlo dopredu. Vo feb-
ruári to bolo najmä obloženie stien kuchyne od podlahy až po strop, aby vyhovovala prísnym 
hygienickým požiadavkám. (obr.1) Na 2. poschodí bol zriadený sklad čistej posteľnej bielizne; 
už teraz jej množstvo postačuje na izby na 2. poschodí, kým v „turistickej triede“ v podkroví sú 
stále potrebné spacie vaky. 

V marci boli v kuchyni osadené dvoje plastové dvere – smerom do hlavnej sály i von na 
terasu. (obr.2) Kolaudačná skupina navštívila hotel KAM v Malenoviciach na severnej Morave, 
ktorý tiež prevádzkuje kresťanské združenie a slúži podobným účelom, ako má naša chata. 
Doniesli sme si odtiaľ veľa podnetov. Sme vďační, že sa môžeme mnohému priučiť 
u skúsenejších. 

V apríli robotníci pokračovali na úprave stien a stropu hlavnej miestnosti. Sadrokartónové 
platne skrývajú stovky metrov elektrickej inštalácie svetla, zvuku a ďalších systémov. (obr.3) 
V kuchyni boli nainštalované dva profesionálne digestory. (obr.1 a 2) Aby sa tam dostali, mu-
seli brigádnici vybúrať nový otvor z kuchyne na terasu. 

V máji pribudol ďalší veľký otvor smerom na terasu, tentoraz z hlavnej sály. Boli doň osa-
dené dvojkrídlové plastové dvere. (obr.4) Taktiež pribudli veľké dvere oddeľujúce zádverie od 
vestibulu (obr.5), dvere serverovne pri recepcii, protipožiarne dvere do kancelárie a kyvné 
dvere (ľudovo nazývané „lietačky“) z kuchyne do hlavnej sály. Tým sme sa priblížili k finálnej 
fáze úpravy stien a stropov vestibulu a sály. Brigádnici zo Srbska a neskôr po nich aj domáci 
postupne upravovali vikiere podkrovných južných izieb na 2. poschodí, aby bol z nich cez 
okno plnohodnotný výhľad, doteraz ho obmedzovali škridle strechy. To isté treba ešte urobiť 
v izbách na severnej strane a následne vikiere zatepliť a oplechovať. Pri zadnom vstupe do 
kuchyne bol do zeme nainštalovaný odlučovač tukov, čo požadujú hygienické a prevádzkové 
predpisy pre profesionálne kuchyne. (obr.6) Protipožiarne predpisy zasa požadujú, aby sme 
mali na pozemku vlastný zásobník vody pre prípad požiaru. Preto sme zakúpili veľkú nádrž 
s kapacitou 25 m3; zatiaľ je zložená na dvore, ale má skončiť pod zemou … a dúfame, že ju 
nikdy nebude treba použiť na určený účel. (obr.7) Koncom mesiaca sme ešte dostali zdarma 
30 použitých postelí (bez matracov) z jedného hotela v Prahe, po očistení a oprave zaujmú 
svoje miesto v izbách pre hostí. 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že prechádzame náročným procesom, kde je nutné vyho-
vieť množstvu noriem a predpisov, čo je náročné na nasadenie i financie. K tým väčším ve-
ciam, ktoré sú nutné pred kolaudáciou, patrí vybudovanie novej vodovodnej a elektrickej prí-
pojky a inštalácia zabezpečovacieho zariadenia proti požiaru. Taktiež by sme radi chatu za-
teplili a omietli, čím získa celkom nový vzhľad. 

      Milí priatelia, bratia a sestry, ďakujeme Vám, že v tomto projekte stojíte s nami a veríme, 
že z Božej milosti budeme spolu vidieť, ako sa vízia chaty i jej zámeru stáva skutočnosťou. 
(Matúš 28,19-20). 

         Vaši v službe Pánovi, 

      Ľubomír Vyhnánek, Peter Kozár, Jozef Abrman, 
      v mene rady Kresťanského centra Berea. 
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