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Drahí občania a priatelia obce Modrovka,

v rukách držíte už jedenáste vydanie našej Zvoničky v ktorom rekapitulujeme život v obci za posledný polrok. A
udialo sa toho skutočne veľa – veľká obecná brigáda na cintoríne so silnou účasťou a s veľkým množstvom
odvedenej práce, oprava plota na cintoríne, pingpongový turnaj, futbalový turnaj, tradičné stavanie mája spojené
so zábavou a pohostením, odvoz biohmoty, zametanie obce po zime, kosenie, zastupiteľstvo, valné zhromaždenie
Obecnej vodárenskej spoločnosti Šáchor spol.s.r.o., výjazdy hasičov, začiatok práce s mládežou v podaní DHZ
Modrovka, divadielka a aktivity v materskej škôlke, podávanie projektov na obnovu našej obce. Ku každej jednej
udalosti sa dočítate v obrazovej prílohe tejto našej Zvoničky a dozviete sa na obecnom zastupiteľstve, na ktoré
Vás  pozývam dňa 19.05.2022 /štvrtok/. o 17:00 v KD. Dozviete sa čo sa v obci udialo a čo sa chystá. A zároveň
budeme vďační za Vaše otázky, postrehy, nápady, pripomienky ako by sa dali veci zlepšiť.
 Ku každej jednej aktivite by sa toho dalo povedať veľa, no dôležité je to, že za všetkým sú vždy ľudia, ktorí prídu,
pomôžu, pracujú a sú ochotní robiť niečo naviac. A som zároveň veľmi rád, keď ľudia prijmú pozvanie,  len tak sa
zabaviť a porozprávať sa, keď sa niečo deje v obci. Opäť mi zostáva len  poďakovať Vám ľuďom - Modrovčanom,
ktorí  spoločne tvoria krajšie prostredie pre náš spoločný obecný život. 
V lete náš čaká znovu veľa práce od opravy škôlky, opráv na dome smútku až po pravidelné kosenie celej obce,
ale nech to nie je len o práci tak Vás pozývame na tri skvelé akcie v našej obci. Prosím poznačte si do
kalendárov:)

3.jún /piatok/DEŇ DETÍ spojený s opekačkou v areáli MŠ – pozvaní malí aj veľkí,
27.august /sobota/ 2. ročník súťaže vo varení gulášu, ktorý sa bude konať v areáli MŠ
17.septembra /sobota/ Hodové Divadlo Dino „DRAPAČKY“ v kultúrnom dome Modrovka

Srdečne Vás týmto všetkých pozývame!

„Niektorí ľudia hľadajú krásne miesto, iní zas sami robia miesta krásnymi.“
   zdroj:www.citaty.sk

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

1/2022 
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Ani sme sa nenazdali a tretina roka 2022 je už za nami. Dovoľte mi v krátkosti Vás informovať o tom, čo všetko sa udialo v
Dobrovoľnom hasičskom zbore Modrovka za uplynulé 4 mesiace. 
           Hneď v januári sa uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Modrovka, na ktorej bolo prítomných 16 členov DHZ, tiež
dvaja hostia a delegát z Územnej Organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany z Nového Mesta nad Váhom. Schôdza bola
dôležitá nielen z dôvodu, že sme si stanovili ciele pre rok 2022, ale tiež bolo potrebné zvoliť výbor DHZ na ďalšie funkčné
obdobie, teda na nasledujúcich 5 rokov. Za predsedu bol zvolený Daniel Okrucký, za veliteľa a zároveň podpredsedu Mgr. Marián
Ábel, za tajomníka Ing. Vladimír Balaj, do funkcie pokladníčky bola zvolená Evka Potočková a za strojníka Pavol Potoček. Tiež
bolo potrebné zvoliť revízora DHZ ktorým sa stal na nasledujúcich 5 rokov Tomáš Potoček a referentkou pre mládež bola
zvolená Renáta Vatrtová. Hlavnú činnosť nášho zboru sme rozdelili do troch bodov. Prvým bodom je udržiavanie našej
techniky, pripravenosť na výjazdy, zdokonaľovanie jednotky a pravidelná preventívna činnosť. Druhým bodom je napomáhanie
obci pri kultúrno – spoločenských podujatiach a tretím a to by som povedal, že najdôležitejším bodom, je práca s mládežou a
výchova nových mladých hasičov. Na záver Výročnej členskej schôdze nás čakala ešte jedna veľmi milá udalosť. 1.1.2022 sa totiž
krásneho životného jubilea dožil pán Silvester Tulis st., dlhoročný člen a bývalý predseda DHZ Modrovka. Práve počas jeho
pôsobenia v tejto funkcii dosahovalo družstvo hasičov z našej obce najlepšie výsledky nielen na okresných súťažiach, ale aj
rôznych pohárových súťažiach v hasičskom športe, či už v regióne, ale aj mimo neho. Výbor DHZ ho preto navrhol na
vyznamenanie, čo sa aj podarilo. Dobrovoľná požiarna ochrana SR uznala jeho prácu a udelila mu Medailu za zásluhy, ktorá
bola pánovi Tulisovi spoločne s malým darčekom od členov zboru odovzdaná na schôdzi. Ešte raz mu teda želáme všetko
najlepšie a tiež sa chceme poďakovať za jeho prínos, nielen v minulosti. „Silo“ aj teraz ochotne pomôže pri každej možnej
príležitosti a z jeho aktivity by si mohlo zobrať príklad viacero mladých členov!
           To ako sme pripravení zareagovať na výjazdy sme si tento rok overili už v dvoch prípadoch, kedy bola žiadaná naša
pomoc. Tým prvým bol výjazd s AED do obce Modrová, kde bola ohlásená zástava srdca u klienta v Domove dôchodcov. Výjazd
bol ohlásený v pracovný deň v dopoludňajších hodinách a zúčastnil sa ho iba veliteľ DHZ Marián Ábel. Po príchode na miesto
udalosti, aj s pomocou personálu Domova dôchodcov, začal s intenzívnym oživovaním. Až 15 minút po ňom sa na miesto
dostavila jednotka RZP, ktorej členovia sa tiež pridali k oživovaniu. Žiaľ, napriek enormnému úsiliu sa pacienta zachrániť
nepodarilo... Aj druhý tohtoročný výjazd nemal šťastný koniec. Dňa 5.3.2022 nás požiadali členovia susedného DHZ Lúka o pomoc
pri hľadaní nezvestnej osoby mužského pohlavia. Na pátracej akcii sa zúčastnilo niekoľko jednotiek Dobrovoľných hasičských
zborov. Jednotka DHZ Modrovka dostala za úlohu splaviť na člne úsek rieky Váh od obce Lúka až do Piešťan, pričom sme sa
rozdelili na dve skupiny. Člnom išli dolu Váhom veliteľ – Marián Ábel, Vladimír Balaj, Daniel Okrucký a aj jeden z mladých
hasičov – Jonáš Balaj. Spoločne s nimi išiel popri brehu na štvorkolke ďalší člen DHZ – Martin Fabula. Po celý čas boli spolu
tieto dve skupiny v spojení vysielačkami a intenzívne komunikovali. Počas plavby dôsledne sledovali okolie a aj koryto rieky a z
brehu aj porast okolo koryta no až do Piešťan nenašli žiadne stopy po nezvestnom. Výjazd tak bol ukončený a jednotka sa
vrátila na základňu. 
          

Zo života DHZ Modrovka
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V rámci kultúrno – spoločenských akcií v spolupráci s obcou by sme tento rok radi pripravili oslavu Dňa detí spojenú so
súťažami pre deti a aj s prezentáciou našej techniky. Určite budeme maximálne nápomocní, aby malo podujatie úspech a deti si
užili veľa zábavy. Tiež už pomaličky pripravujeme druhý ročník akcie, ktorá mala vlani premiéru a to Súťaž vo varení gulášu.
Jedna vydarená akcia je už ale za nami a tou bolo tradičné stavanie Mája pred reštauráciou Majami. Deň predtým sme boli v
horách v obci Lúka, aby sme vybrali Máj, ktorý bude zdobiť celý mesiac našu obec. Na zrezávaní a stavaní sa zúčastnilo viacero
členov DHZ Modrovka, menovite Silvester Tulis, Marián Ábel, Vladimír Balaj, Michal Masár, Alexander Draškovič, Evka
Potočková a Daniel Okrucký. Máj nám pomohol priviezť na traktore pán Karol Ábel z Lúky. Tiež sa pridali aj naši najmenší
hasiči, ktorí spoločne s členkami FS Modrovan pomohli Máj ozdobiť a priložili ruku k dielu. Poďakovanie patrí aj reštaurácii
Majami za výborné posedenie a občerstvenie počas akcie.
           Účasť našich malých hasičov nespomínam náhodou. Musím povedať, že časy, kedy sme ako hasiči reprezentovali obec
Modrovka boli skvelé a mrzí ma, že v súčasnej dobe nemáme družstvo, ktoré by na tieto výsledky nadviazalo. Chýba tu celá
generácia mladých hasičov vo veku 15 – 30 rokov, ktorí by sa mohli zúčastňovať. V rámci hasičského športu sa však konajú aj
súťaže pre deti, vo veku od 8 do 15 rokov. Rozhodli sme sa podchytiť práve deti v tomto veku, ukázať im o čom je hasičský šport
a vôbec činnosť nášho zboru ako taká a pripraviť ich na tieto súťaže, nazývané PLAMEŇ. Súťaž pozostáva z troch disciplín a to
hasičská štafeta, požiarny útok s vodou a požiarny útok CTIF, pri ktorom deti prekonávajú prekážky, striekajú ručnými
hasičskými striekačkami, určujú vecné prostriedky a viažu uzly. Už vlani sme mali prvých 5 detí, ktoré sme postupne
začleňovali do nášho kolektívu, serióznejšie sme však s nimi začali pracovať až tento rok. Hneď na úvod musím vyzdvihnúť
najmä prácu Evky Potočkovej, ktorá je hlavnou trénerkou malých hasičov a príkladnou prácou v nich rozvíja hasičského ducha.
V súčasnosti máme družstvo mladých hasičov o sile 15 členov. Z Modrovky to sú Adam Ábel, Jonáš Balaj, Judita Balajová, Klára
Balajová, Oliver Brázdil, Nina Hanzlíková, Juraj Hubinský a Michal Masár. Zo susednej Lúky máme Matúša Rišku a Davida
Turovského, z Modrovej dve hasičky – Sofiu Bačovú a Ellu Gajdošechovú a z Ducového Sára, Kristián a Tomáš Prekopovci. V
minulosti mal DHZ Modrovka názov Šarkani a pri tejto „dračej“ téme sme zostali aj pri pomenovaní nového družstva. Podľa
známeho rozprávkového dráčika, ktorý chcel byť požiarnikom a podľa názvu našej obce, sme vybrali názov MODRACI. V znaku
máme práve spomínaného dráčika, ktorý ale namiesto zelenej dostal modrú farbu. Aby nám vydržalo čo najviac detí, rozhodli
sme sa robiť tento krúžok hravou formou, aby sa deti nielen naučili nové veci, ale aj zabavili a naučili spolu riešiť úkony ako
tím. Zo začiatku sme sa deťmi stretávali v Kultúrnom dome v Modrovke, kde sme ich učili základné veci ako rozoznávanie
hasičského náradia či hasičské symboly. Potom sa naše tréningy presunuli na ihrisko do obce Modrová, kde chodievame každý
piatok. Tu sa už deti zoznamujú s disciplínami ktoré ich čakajú na súťaži PLAMEŇ. Postupne sa naučili bežať cez prekážky,
zapájať hadicové vedenie, viazať uzly či zdolávať bariéry. Každým tréningom sa zlepšujú a vykazujú lepšie a lepšie výsledky.
Veríme preto, že na súťaži aj predvedú, že sa niečo na nich nalepilo a že nebudeme len do počtu. Bude veľmi dôležité tento
kolektív udržať pokope, pretože postupom času budú nielen starší, ale aj skúsenejší a tak im jednotlivé úkony pôjdu lepšie a
teda aj rýchlejšie. Zatiaľ ich to veľmi baví a je s nimi radosť pracovať. Držte nám teda palce aby naša snaha priniesla ovocie.
Kto by chcel prísť deti podporiť, má možnosť – okresné kolo hasičskej súťaže PLAMEŇ bude 18. júna 2022 na ihrisku v obci
Kálnica. Jediným problémom, ktorý sme museli riešiť je, ako to už býva zvykom, financovanie. Keďže sa jedná o detskú súťaž, je
k tomu prispôsobené aj hadicové vedenie, savice a iné vybavenie, ktoré sme v zbrojnici nemali. Každoročne dostávame dotáciu
na nákup vybavenia vo výške 3000€, ktorá by to hravo pokryla. Má to však háčik – tieto peniaze sa nesmú použiť na hasičský
šport. Preto sme napríklad bariéry vyhotovili svojpomocne, hrazdu nám simuluje lavička a tunel obyčajný rozkladací stôl. S
niektorými vecami pomohla aj obec Modrovka. Tu sa musím ale poďakovať aj starostovi a členom Obecného zastupiteľstva obce
Lúka, ktorí nám pomohli sumou 300€ ktorou sme pokryli nákup potrebných hadíc a prispeli tak k realizácii nášho plánu.
Poďakovať sa musím aj starostovi obce Modrová ktorý nám zase umožnil trénovanie na ihrisku ŠK Modrová. Pevne verím, že
keď budem písať článok do budúceho čísla, tak sa budem môcť pochváliť aj výsledkom našich šikovných malých hasičov. Spolu
to dokážeme!

                                                                                              Daniel Okrucký
                                                                                   Predseda DHZ Modrovka
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 Poľovnícke okienko 

Poslovia jari
Zima toho roku nebola vôbec studená. Zdá sa, že na tom globálnom otepľovaní niečo bude. Nepodarilo sa nám ani pokorčuľovať
na neďalekej važine a tých snehuliakov sme tiež veľa neugúľali. Tak či onak, zima nám skončila a jar je už tu v plnom prúde. 
Astronomická jar sa v našich končinám začína jarnou rovnodennosťou. V roku 2022 pripadla na 20.marec. Meteorologicky sa jar
u nás začína prvým marcovým dňom. Pre nás jágrov však na dátume vôbec nezáleží. Pre nás sú rozhodujúce podmienky, ktoré
určujú, či sa o zver ešte treba starať alebo už je čas, keď si vystačí so zdrojmi, ktoré jej matka príroda poskytuje. Ak koncom
marca nasneží, čo sa ľahko pri dnešnom premenlivom počasí môže stať, nenecháme zvieratá v štichu. 

Symbolom príchodu jari je pre nás poľovníkov od nepamäti prílet sluky lesnej. Ako som naznačil, ide o sťahovavý druh vtáka,
pre ktorého je príznačný predĺžený zobák. Preto ju často označujú ako dlhozobka. Farba peria pripomína suché lístie stromov,
pod ktorými u nás zvyčajne hniezdi. Prechádza od sivej, cez okrovú, červenú až do čiernej. Sluka lesná zimuje v juhozápadnej
Európe alebo v severnej Afrike. Na Slovensko prilieta od polovice marca a v čase príletu prebieha aj tok a párenie. Pre tok je
príznačné nalietavanie samčekov k vábiacim sliepočkám, ktoré je sprevádzané pískaním a kvorkaním. Prebieha hlavne za
teplých jarných večerov po západe slnka. 
Pre slovenských poľovníkov bol ťah slúk od pradávna symbolom príchodu jari. Stretávali sa počas jarných teplých večerov pri
ohníku, načúvali zvukom lesa a hľadeli na oblohu ožiarenú zapadajúcim slnkom, očakávajúc príchod tohto posla jari. Vzhľadom
na znižujúci sa počet slúk sa v minulých rokoch pristúpilo k obmedzeniu počtu lovených slúk a v tomto roku už sluku možno
loviť len v jeseni. To nám však nebráni vyjsť si do revíru a započúvať sa do zvukov utíchajúceho lesa a potešiť sa jej príchodom. 
Tento rok sme si takéto okamihy mohli vychutnať začiatkom apríla a bola to naozaj nádherná „podívaná.“ Sluku však môžeme
stretnúť aj v letnom a jesennom období, keď už rodičia vyvedú svoje mláďatá a pripravujú sa na odlet smer juh. Pretože je jej
sfarbenie veľmi nenápadné, často unikne nášmu pohľadu. 

Ďalším sťahovavým poslom jari sú lastovička domová a jej príbuzná belorítka domová. Často ich obe ľudia označujú ako
lastovičku, i keď sú v ich stavbe tela a sfarbení rozdiely. Na rozdiel od sluky, lastovička je úzko spätá s našou civilizáciou a
spôsobom života i hniezdením je jej úplným opakom. Stavia si hniezda z hliny a to hlavne na ľudských obydliach. Pôvodne
obľubovala hlavne domy s dreveným krovom, ale aj moderné fasády jej veľmi vyhovujú. Zimy trávi taktiež na juhu a prilieta k
nám v polovici apríla. Samozrejme že nejde o poľovnú zver a je zákonom chránená, ale pre väčšinu ľudí je symbolom príchodu
jari práve ona a pretože chytaním hmyzu pomáha nám všetkým, zasluhuje si náležitú ochranu. 
Na záver by som ešte veľmi rád pripomenul všetkým čitateľom, že okrem ťahu sťahovavých vtákov je pre nás poľovníkov
dôležitým signálom príchodu jari rodenie mláďat všetkých druhov zveri. Preto sa v tomto ročnom období snažíme pripomínať
všetkým návštevníkom lesa, že sa v lese treba správať zodpovedne – psov si prosím nechajme na vodítku a ak nájdeme
zdanlivo opustené mláďa, nedotýkajme sa ho. Jeho mama je určite nablízku a keď sa vzdialime, o svoju ratolesť sa náležite
postará.
Veľmi pekne ďakujeme!!!!!!
Mgr.Marián Ábel



Naša škôlka bola založená v roku 1965 a jej bránou prešlo už skutočne veľmi veľa detí. V súčasnosti zariadenie
navštevuje 23 škôlkarov vo veku 3-6 rokov. Život v MŠ prináša neustále niečo nové. Každý týždeň sa s našimi
najmenšími venujeme inej, pani učiteľkami vopred pripravenej téme. Pri výchove a vzdelávaní detí kladieme dôraz na
environmentálnu oblasť, pripomíname si ľudové tradície, zapájame Montessori aktivity, pracujeme pomocou
interaktívnej tabule a osvojujeme si tak i digitálne technológie. S cudzím jazykom sa naši škôlkari majú možnosť
zoznámiť na hodinách angličtiny a veľkej obľube medzi deťmi sa teší športový krúžok Happy move. Svoje služby nám
v pravidelných intervaloch poskytuje pani logopedička, rovnako i pedagogicko-psychologické poradenstvo.
A čo všetko sa už stihlo v našej škôlke udiať počas tohto školského roka? V septembri na nás čakal krásny vynovený
interiér, ktorý prešiel v letných mesiacoch minulého roka rozsiahlou rekonštrukciou. V októbri pani učiteľky
zorganizovali veľkú udalosť: Noc v škôlke. Cez deň deti zažili veľa športových, vedomostných súťaží, hľadanie pokladu
a pre niektoré to bola ich prvá ,,prespávačka“ mimo domu. V decembri nás už tradične navštívil svätý Mikuláš, dokonca
v sprievode čerta. Vo fašiangovom období si deti užili karneval spojený s množstvom súťaží a minidiskotékou.
Vo februári sme tiež v našej MŠ privítali pána Ábela z Lúky, ktorý nám z pozície poľovníka priblížil tému starostlivosti
o zvieratká v zime.  Marec ako mesiac knihy patril u nás triednej knižnej besiedke. Ďalším kultúrnym zážitkom pre deti
bolo divadelné predstavenie piešťanského súboru Slniečko: Malí huncúti. Vo veľkonočnom období sme navštívili trhy,
ktoré sa konali v kultúrnom dome v Modrovke a obdivovali sme množstvo výrobkov pochádzajúcich z rúk dôchodcov z
JDS ZO Lúka. Hneď po veľkonočných prázdninách už na našich najmenších čakalo divadelné predstavenie spojené s
prednáškou na tému Zdravé zúbky a to pod taktovkou pani dentálnej hygieničky Kamily Bzdúškovej. A keďže
divadielka sa v našej škôlke tešia veľkej obľube, aj mesiac máj sme začali predstavením súboru Slniečko s názvom
Mama, oco a ja.
Nielen pani učiteľky sa však podieľajú na tvorbe aktivít v MŠ, niekedy sa do ich prípravy zapoja aj samotní škôlkari,
naposledy sme si takto pripravili Týždeň farieb. Školský rok sa však ešte neskončil a na nás čaká ešte veľa zážitkov.
Na záver by sme sa ako kolektív MŠ Modrovka chceli poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám denne zverujú svoje deti,
za prejavenú dôveru, pomoc i spoluprácu. Menovite vďaka za zabezpečenie fungovania škôlky patrí nášmu
zriaďovateľovi – obci Modrovka, pánu starostovi V. Balajovi,  pani P. Kováčovej – v prvej polovici šk. roka ako riaditeľke
MŠ a v neposlednom rade pani M. Vrbenskej – kuchárke a J. Pánikovej – školníčke.

Ivona Wágnerová - učiteľka
Janka Gonová – riaditeľka MŠ

Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 Ako sa žije v našej materskej škôlke v Modrovke?
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Jarná brigáda s hojnou účasťou - čistenie cintorína od náletových krovín - odviezlo sa 7 nákladných áut,
plných biohmoty /poďakovanie patrí všetkým zúčastneným za pomoc a p. Milanovi Struhárikovi a p.
Ľubomírovi Frťalovi za sponzorskú nákladku a dopravu biohmoty/
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Nový  plot na cintoríne 

Futbalový turnaj - Modrovka : Lúka   a Stolnotenisový turnaj Modrovka - Lúka                          
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Oslavy prvého Mája  - Hasiči, FS Modrovan, Reštaurácia Majami, Zabíjačkové špeciality

Prednáška o vodnom zdroji Šáchor a včelárení  pre deti základných škôl



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:
19.05.2022 /štvrtok/ o 17:00 hod. v kultúrnom dome Modrovka.
Program :
1.       Otvorenie zasadnutia
2.       Informatívna správa starostu obce k uskutočneným a plánovaným aktivitám v obci Modrovka
3.       VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a
školských zariadení, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o určení
spádovej oblasti materskej školy v obci Modrovka
4.       VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce
Modrovka
5.       Zámer o odpredaj pozemku „pod cestu“ p.č. 161/8, k.u. Modrovka
6.       Zámer o zámenu pozemku „predzáhradka“ p.č. 43/2 za p . č. 244/4, k.u. Modrovka
7.       Záverečný účet obce Modrovka
8.       Informatívna správa z činnosti OVHS Šáchor spol.s.r.o.
9.       Podnety od občanov
10.   Diskusia
11.   Záver

Gratulácia patrí:
 

Tulis Silvester 70r.
Benková Janka 50r.

Struháriková Emília 85 r.
Hornáček Jozef 60 r.
Minárik Jozef 65 r.

Struháriková Mária 70 r.
Sevald František 70 r.

 
 
 
 

„OBECNÉ NOVINY OBYVATEĽOV OBCE MODROVKA "ZVONIČKA"“, občasník,  vydavateľ : Obec Modrovka, č. 35, 916 35  Modrovka, IČO: 00687243,  dátum vydania : májl
2022, poradové číslo : 1/2022, 2.ročník, výtlačok zdarma, evidenčné číslo : EV 5844/19

NA VEĽKU NOC VEĽKÝ HLAD
Rudko bol muzikantom v dedinskej kapele.

Raz na Veľkú noc išli hrať do neďalekej
dediny na veľkonočnú veselicu. Po skončení

Rudka oslovil dobrý kamarát: „Rudo, poď so
mnou, tu býva moja krstná mama,

navštívime ju, veď nemusíme jesť guláš z
„kulturáku“. Vo dvore krstnej mamy ich

privítala mačka, zopár sliepok a z chlievika
zamékala koza. Pani domáca sa návšteve

potešila, no bezdetná vdova si z Veľkej noci
ťažkú hlavu nerobila a chlapom mohla

ponúknuť iba tvarohové koláče a bielu kávu.
Rudko sa však ničoho ani nedotkol, pretože
si hneď spomenul na kozu a on kozie mlieko

zo srdca neznášal. Sedel teda hladný
naprázdno a po krátkej návšteve išli predsa

len na guláš do „kulturáku“, veď Rudko si na
Veľkú noc užíval – veľký hlad!

 
autor pani Janka Okrucká 


