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Priatelia obce Modrovka,

v našej obci máme za sebou viac než 13 plošných testovaní a ani jednu spoločenskú akciu. Osobne verím, že
začneme v našej obci už aj kultúrne žiť. Preto Vás všetkých pozývam spoločne s našimi hasičmi na tradičné
stavanie Mája, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2021 /Piatok/ o 17:00 pred Reštauráciou Majami. Vzhľadom na možnosť
uvoľnenia terás Vás po postavení mája pozývame na guláš, pizzu, kofolu a pivko. Samozrejme treba aj naďalej
dodržiavať epidemiologické a hygienické pravidlá a situáciu nepodceňovať. 
Dôležité je spomenúť zopár významných skutočností v našej obci čo sa za ten čas udiali a čo nás čaká. 
V súčinnosti zo Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou a.s. sa podarilo vybudovať novú trafostanicu v
lokalite „Za škôlkou“ – táto trafostanica je zokruhovaná a pomôže stabilnej dodávke elektrickej energie celej obci,
jej výkon je postačujúci aj pre prípadné napojenie na obec Lúka.
V obci nás čaká obnovenie projektu „Wifi pre Teba“ v rámci tohto projektu by sme mali mať na vybraných
priestranstvách našej obce bezplatný internet počas piatich rokov.
V rámci tohto roku sa snažíme spracovať projektovú dokumentáciu na kanalizáciu, ktorá by ústila v obci Lúka a
slúžila by zároveň ako prepoj z obce Modrová. Vzhľadom na pripravované výzvy na podporu regiónov sa budeme
snažiť mať pripravenú projektovú dokumentáciu k prípadnému podaniu žiadosti o podporu.
V priebehu tohto, prípadne budúceho roka je v našej obci naplánované vybudovanie optickej siete T-com. Verím,
že stavebná spoločnosť, ktorá túto rozkopávku bude riešiť, vráti rozkopané miesta do pôvodného stavu a občania
získajú výhody z vysokorýchlostného internetu.
O pripravovaných projektoch Vás radi budeme informovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutoční 4.5.2021 v utorok o 17:00 v KD Modrovka – v rámci hygienických a epidemiologických opatrení Vás
srdečne pozývame.

Na záver chcem POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí pomáhajú našej obci udržať ju čistú a peknú. A popriať nám pevné
fyzické a duševné zdravie, veľa síl! Buďme opatrní a dávajme si pozor aj naďalej.

S pozdravom 
Ing. Vladimír Balaj
Starosta obce Modrovka 
0908 286 201

1/2021 

POZVÁNKA NA TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA
30.4.2021 /17:00/ Reštaurácia MAJAMI
Občerstvenie na terase
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Správa o činnosti DHZ Modrovka

     Prvý štvrťrok roku 2021 je už za nami a rád by som Vás touto cestou informoval o činnosti Dobrovoľného hasičského
zboru Modrovka v uplynulom období. Býva tradíciou, že prelom februára a marca patrí usporiadaniu Výročnej členskej schôdze.
Udalosti posledných mesiacov však všetky tradičné akcie znemožnili a preto sa aj schôdza odkladá na neurčito. V prípade
uvoľnenia opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu však uvažujeme, že by sa schôdza predsa len mohla uskutočniť.
Všetci členovia budú v prípade usporadúvania schôdze včas upovedomení. Napriek zákazu zhromažďovania a stretávania sa,
sme sa však spolu stretávali a to pri testovaní na COVID 19, pri ktorom pomáhali aj členovia DHZ Modrovka. Každý týždeň boli
priestory hasičskej zbrojnice a kultúrneho domu využívané na tieto účely. Dodám, že nielen asistovanie pri testovaní, ale aj
dovoz samotných testov z Okresného Úradu v Novom Meste nad Váhom bol realizovaný členmi DHZ. 
  Prvý výjazd roku 2021 je už tiež za nami. Dokázali sme, že pomáhame nielen ľuďom, ale aj zvieratám, ktoré to potrebujú. Dňa
17.3.2021 pán venčiaci svojho psa spozoroval na okraji poľa pri vale medzi obcami Modrovka a Ducové, v lokalite Žmina,
zatúlaného psa ktorý prejavoval známky poraneniaa vyčerpania. Telefonicky to ohlásil útulku v Novom Meste nad Váhom,
ktorého pracovníci kontaktovali starostu obce. Ten vydal pokyn na výjazd jednotky DHZO k prevereniu udalosti. Po príchode na
miesto jednotka DHZO v zložení Ábel Marián a Balaj Vladimír zraneného psíka opatrne naložila do hasičského vozidla a
transportovala do útulku v Novom Meste. Tam psíka ošetrili a pomocou čipu dohľadali majiteľa. 
  Jedným z hlavných problémov, ktoré riešime je chýbajúca „mladá sila“ v hasičskom zbore. Realita je taká, že iba dvaja
členovia majú menej ako 30 rokov a chýba nám tu celá generácia mladých hasičov. Aby sa situácia znovu nezopakovala,
pristúpili sme k zaujímavému projektu s deťmi v Modrovke. Založili sme Krúžok mladých hasičov, kde môžeme s radosťou
privítať prvých 5 členov, ktorými sú Adamko Ábel, Jonáško Balaj, Klárka Balajová, Jurko Hubinský a Miško Masár. Keď to
aktuálna pandemická situácia dovolí, chceme deti postupne zapájať do jednoduchých aktivít v rámci DHZ, zoznámiť ich s
technikou a našou prácou, ukázať im zaujímavé činnosti a pripraviť ich na detskú súťaž „Plameň“. Veríme, že mladí Dráčikovia
sa budú s chuťou zapájať a v budúcnosti sa stanú riadnymi členmi DHZ.
  Na záver sa Vám chcem poďakovať za trpezlivosť a disciplinovanosť počas testovania. Napriek nie práve príjemnému odberu
vzoriek, ste všetci príkladne spolupracovali a aj nám sa potom pracovalo oveľa lepšie. Počas celej doby sme nemuseli riešiť
žiaden konflikt na odberovom mieste, čo je veľmi pekný odraz toho, že na Modrovke máme naozaj zodpovedných občanov.
Želám Vám všetkým aby Vás táto choroba obchádzala a aby ste sa v zdraví mohli tešiť z prichádzajúcej jari, pekných
slnečných dní a snáď už konečne aj lepších časov.
                                                                                            Daniel Okrucký, predseda DHZ

Zo života DHZ Modrovka
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 Novinky v našej obci

Nová trafostanica s vysokonapäťovým vedením v lokalite "Za škôlkou" posilní stabilnú
dodávku elektrickej energie v celej našej obci.

Rekonštrukcia strechy a klampiarskych výrobkov na pramennej záchytke vodného zdroja v
majetku spoločnosti Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor s.r.o.



Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 

Napriek inštalácií smetných košov a smetných nádob v našej obci a chotári je potrebné
celú obec aj chotár dôkladne raz za mesiac vyčistiť.

Jarná výsadba na "Jurkovom chodníku"Oprava zvodidiel pred križovatkou

Zber biodpadu a konárov
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Oprava prepadnutého mosta v spolupráci so Slovenským vodohospodráskym podnikom.
Potok sa pred mostom začal vylievať na okolité polia. Po vyčistení zostal most prechodný

pre peších chodcov a turistov. 

Obec zabezpečuje separáciu odpadu,
kontajnery sú vedľa budovy OÚ, obnovený je
aj zber textilu. 
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 Poľovnícka sezóna zvyčajne vrcholí v období, keď vrcholí aj vláda pani Zimy, teda v mesiacoch január a február. Táto zima bola však
trochu iná. Ovplyvnila ju hlavne pandémia covidu-19, ktorá spôsobila, že spoločné poľovačky boli z dôvodu vyššieho rizika šírenia
nákazy zakázané. Individuálny lov však našťastie zostal povolený. Pri dodržaní všetkých opatrení sme sa preto individuálne snažili
nielen splniť plán lovu ale aj postarať sa o dopĺňanie soli a zabezpečenie dodatočného množstva krmiva pre zver. To sa nám
nakoniec podarilo aj vďaka tomu, že sme si pripravili dostatočné zásoby počas minulého roka. Treba priznať, že hlavne muflónia
zver pravidelne preveruje, či naša príprava bola dostatočná. Prejavuje sa to najmä na spotrebe objemového krmiva, teda sena a
letniny, ktoré im naozaj veľmi chutia. 
Vrchol sezóny však neznamená koniec našej práce. Koncom zimy sa sústredíme hlavne na dostatočný prísun soli, ktorá je veľmi
dôležitá pre zver pri prechode zo suchej na zelenú potravu. 
Pre jelene a daniele je to taktiež obdobie, kedy sa začnú zbavovať svojho parožia. A tak pri prechádzkach lesom a lúkami sa nám
môže stať, že nájdeme jelenie či danielie zhody. Treba však pripomenúť, že zber parožia je podľa Zákona o poľovníctve možný len s
platným povolením. Pre nás poľovníkov sú totiž zhody dôležitým zdrojom informácií o kvalite a zdravotnom stave zveri. Našťastie sa
dodržiavanie tejto časti zákona až tak striktne neberie a sme voči laickej verejnosti v tomto smere dosť tolerantní. 

Pri prechádzkach revírom sa okrem hľadania parohov koncom zimy sústreďujeme aj na čistenie kŕmnych zariadení, studničiek a
jazierok. Popri tom si samozrejme všímame aj les a to, čo do neho nepatrí. A tak v rámci programu „Čistý revír – čistá príroda“
každý rok zbavujeme les plastových a iných odpadkov, ktoré sa sem dostali hlavne pričinením človeka. Tento rok sa nám už
podarilo zozberať a zniesť niekoľko vriec plastového odpadu z častí pod hradom Tematín a hodláme sa pokračovať v tejto činnosti
aj v nasledujúcich mesiacoch. Zapájame už aj mladých, nádejných budúcich poľovníkov a vytvárame v nich tak silný vzťah k prírode
a svojmu okoliu. Zároveň by sme chceli vyzvať aj ostatných ľudí, aby si uvedomili, že všetko, čo si so sebou do lesa, na túru či
prechádzku vezmú, treba doniesť späť domov. 

Súčasne pripomíname, že začiatok jari je obdobie, keď na svet prichádzajú mláďatá všetkých druhov zveri. Ak ich náhodou
nájdeme, potíšku ich obdivujme, ale snažme sa nerušiť, nestresovať a hlavne nechytať. Mama je totiž nablízku.  

Poľovnícke okienko – Keď zima končí, jar začína.

pripravil Mgr. Marián Ábel - člen poľovného združenia



Modrovka v umení
Hoci je naša obec neveľká, stala sa viackrát súčasťou umeleckých diel. Je samozrejmé, že Modrovka a okolie sú častým
námetom obrazov nášho maliara Jozefa Minárika. Viaceré jeho diela obdivujeme v našom kultúrnom dome.
Keď mali kedysi rodičia Jozefa Minárika rozostavaný dom, filmári z Bratislavy natáčali film a zopár záberov urobili
práve u Minárikových. (Ak sa niektorí milí Modrovčania pamätáte na názov filmu, prosím ozvite sa)
Mnohí z nás sme svoje prvé písmenká písali pod vedením pani učiteľky Praženkovej. Bola to šikovná, všestranne činná
osoba, no a práve o nej bol natočený žurnál. Žurnál bol niekoľkominútový film – dokument, ktorý premietali v kinách
pred hlavným filmom. A tak žurnál o našej riaditeľke školy obletel celé Slovensko, možno aj Československo. 
Asi v roku 1985 bol v našej obci natáčaný film Keď hviezdy boli červené. Naša križovatka, Kamennica, dom
Kováčikových (aj s tetičkou v okne), Zvonica, dom Juríkových, studňa. Časť bola natáčaná aj na neďalekej Starej a Novej
Lehote, naši občania tam boli nasnímaní ako komparzisti pekne v detailoch. 
Filmová trilógia Sváko Ragan bola natočená podľa knihy Ela Šándora. A práve tento autor spomenul, že sváko raz kúpil
koňa, ale „vraj bol zodratý a vychudnutý ako chrt...majiteľ vraj odniekiaľ z Modrovky pochádzal“. Tak toto teda určite nie!
Veď naši gazdovia určite krásne kone chovali, však? Šándor sa iste pomýlil J.
Ďalšou literárnou chuťovkou, ktorá spomína Modrovku, bola Kristína Royová. V jej poviedke Slnečné dieťa je veta o
Pánovi Ježišovi, ktorý „akoby od Modrovky pochádzal“. 
Možno sa ešte nájdu umelecké diela, ktoré sa Modrovkou zaoberajú, to zistíme v budúcnosti. Zatiaľ iba toľko o našej
„dedinke v údolí.“
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 Historické okienko

spracovala pani Okrucká - kronikárka obce Modrovka

Zábery z filmu "Keď hviezdy boli červené"  a diela Jozefa Minárika v prestoroch KD



POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Na základe §12, ods.1 zákona č. 369/1990 Z.z. Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa: 
4.5.2021 / o 17:00 hod. v kultúrnom dome Modrovka v rámci dodržiavania epidemiologických opatrení

Program :
1.Otvorenie zasadnutia
2.Zámer predaja pozemku p.č. 244/4 k.u. Modrovka, p. Ing. Ivan Havrlent
3.Predaj pozemku p.č. 219/72, k.u. Modrovka, Viera Horváthová 
4.Zámer prenájmu pozemku p.č. 259/12 k.u. Modrovka, Ľubomír Frťala s manželkou
5.Žiadosť o zrušenie zmluvnej pokuty – p. Valo, p. Štibrányi, p. Stark
6.Zámer dobudovania infraštruktúry vodovod IBV za škôlkou, pohľadávka obce Modrovka voči Obecnej
vodohospodárskej spoločnosti Šáchor spol. s.r.o.
7.VZN 2/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Modrovka
8.Záverečný účet obce Modrovka za rok 2020
9.Stavba „INS_FTTH_PN_PIES_01_Transport_po Lúka a Modrová v obci Modrovka“ stavebníka Slovak
Telekom a.s., Bratislava
10.Podnety od občanov
11.Diskusia 
12.Záver

Gratulácia patrí:
 

Anna Anstee 50r.
Martin Benka 50r.
Juraj Vrábel 55r.

Jaroslav Tichý 55r.
Marián Jurík 60r.
Ján Potoček 60r.

Janka Pániková 60r.
Ján Čuvala 65r.

Pavel Škulec 70r.
Jozefína Sevaldová 70r.

Anna Potočková 80r.
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