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Milí Modrovčani,

odvšadiaľ navôkol sa na nás hrnú Jóbove zvesti, málo kto nájde niečo pozitívne na dnešnej dobe. Korona, vojna,
inflácia, plyn, elektrina, maslo po päť eur, vraždy, rozpady a rozvraty. Človek má už podľa mňa problém ustáť svoje
duševné zdravie. Na nás bežných ľudí sa začína vyvíjať enormný tlak, či nezmrzneme, či nás bude mať kto ošetriť,
či to budeme všetko stíhať platiť. Možno to všetko vystihuje slovenské príslovie „Na nebi znamenie, na zemi
trápenie.", ale myslím, že netreba sa až tak báť. Všetko, čo chceme uniesť, unesieme. Jediná prekážka je strach. V
lete, keď bolo svetlo dlhšie, tak som nepozeral televízne noviny a pracovali sme s deťmi na záhrade bol som
šťastnejší, dnes keď je už skoro večer tma a sme vo vnútri a pozriem si televízne noviny, tak hneď vidím
katastrofické scenáre. Tak som si začal čítať knihu od záchranára Viliama Dobiáša namiesto pozerania televíznych
novín a dočítal som sa, že väčšina záchranárskych výjazdov k starším ľudom je kvôli strachu a samote. Preto ak
môžem poradiť, tak preskočme televízne noviny, radšej pracujme na záhrade, stretávajme sa a nežime v strachu,
veď aj tak z tej našej záhrady veľa vecí nezmeníme a keď tak, tak jedine modlitbou.

A čo sa týka našej obce, tak tiež žiaľ samé Jóbove zvesti. V roku 2021 sme platili za elektrickú energiu 2 149,35 EUR a
v tomto roku to bude skoro 8 500 EUR! Aj z toho dôvodu sme tento rok do niečoho významnejšieho neinvestovali.
Na budúci rok nám bude chýbať na energie podľa môjho odhadu cez 12 000 EUR. Pokiaľ nám štát nepomôže
zastropovaním cien, alebo finančnou kompenzáciou tak môžeme zabudnúť na nejaké ďalšie investície v našej obci.
V našej Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor sa zvýšili ročné energie z 5 000 EUR na 18 000 EUR, čo je
pri každoročnej strate ešte viac likvidné. Nemá preto význam niekomu v tejto situácií ťahať medové motúzy popod
nos, ale naliať si čistého vína – Modrovčania pokiaľ si znova zvolíte mňa a dáte mi dôveru, tak sa asi nevyhneme
zvýšeniu platby za smeti, za škôlku, za dane z nehnuteľností a za vodu, žiaľ ale toto čaká všetky obce. Každopádne
privítam, každú dobrú myšlienku na zastupiteľstve ako sa tomu vyhnúť.

Vzhľadom na to, že máme 29.10.2022 komunálne a župné voľby a budeme mať všetci možnosť voľby, tak Vás
srdečne pozývam k voľbám a zároveň verím opäť v silnú účasť, tak ako je na Modrovke už zvykom. Zároveň Vás
pozývam na Obecné zastupiteľstvo, ktoré bude 24.novembra 2022 o 17:00 v priestoroch Kultúrneho domu. A taktiež
na spoločné vianočné „Stretnutie generácií“, kde by sme spoločne privítali našich novonarodených Modrovčanov,
ktoré sa bude konať 17.decembra o 17:00 v našom Kultúrnom dome.

Na záver Vám všetkým prajem pevné zdravie a zároveň Vás chcem poprosiť aby ste sa zúčastnili volieb.

Ing. Vladimír Balaj
starosta obce Modrovka
0908 286 201

2/2022 



Vážení občania, touto cestou by som Vás rád poinformoval o činnosti DHZ Modrovka počas leta a práve
prebiehajúcej jesene. Tradične leto začína v júni a hneď prvý deň tohto mesiaca je venovaný deťom. Tento rok
sme ich potešili hneď na štyroch podujatiach, ktoré sme či už spoluorganizovali, alebo si nás organizátori
pozvali, aby sme ukázali našu techniku a predstavili činnosť nášho zboru. Vo všetkých štyroch prípadoch sa
jednalo o oslavy MDD. Najskôr sme boli 31. mája v Novom Meste nad Váhom v Osobitnej škole, kde sme
zdravotne postihnutým deťom ukázali naše hasičské auto. Deti tak mohli zblízka vidieť zásahovú techniku,
vyskúšať si hasičské prilby, či rukavice. Nakoniec sme ich potešili penou, z ktorej mali náramnú radosť.
Odmenou nám boli šťastné tváre detí a malé darčeky ktoré nám sami vyrobili a rozdali. V piatok 3. júna sme
potom spoločne s obcou Modrovka pripravili oslavy MDD v areáli MŠ v Modrovke. Pre deti sme priviezli
skákací hrad z Trenčianskych Stankoviec, postavili bežeckú dráhu cez prekážky, pripravili útok s vodou a deti
súťažili, kto rýchlejšie splní dané úlohy. Keďže to bolo naozaj pekné, teplé popoludnie, deti sme napokon
ochladili penou, ktorá vyčarila úsmev na tvári všetkým zúčastneným. Hneď nasledujúci deň sa naši mladí hasiči,
MODRACI, odprezentovali požiarnym útokom na oslavách MDD v susednej obci Lúka, kde nás pozval pán
starosta. Decká sa zhostili úlohy veľmi dobre a ukázali, čo sa naučili počas jarných tréningov. Náročný víkend
sme zakončili v obci Modrová, kde sme tiež našou technikou potešili malých Modrovanov. Vyskúšať si mohli
útok s vodou a pozrieť našu techniku. Aj toto podujatie sme ukončili penou, v ktorej sa nakoniec vykúpali nielen
deti...
   Cieľom týchto propagačných akcií bolo jednak spraviť radosť najmenším, ale zároveň aj osloviť mladých
potenciálnych hasičov, ktorí by sa radi pridali k našim MODRAKOM. Ako iste viete, tých sme dali dokopy
preto, aby sa Modrovka opäť vrátila na hasičské súťaže, aspoň v mládežníckych kategóriách, keďže družstvo
dospelých sa nám stále nedarí poskladať. Poslednou súťažou, ktorej sa DHZ Modrovka zúčastnil bola ešte
Okresná súťaž v roku 2011. Toto 11 ročné čakanie sa však skončilo v sobotu 18. júna 2022, kedy sa na ihrisku v
Kálnici konalo jarné okresné kolo hasičskej súťaže Plameň. A po prvýkrát v histórii sa predstavilo družstvo
mladých hasičov z Modrovky – MODRAKOV. Cieľ súťaže bol pre nás ako úplných nováčikov jasný – zbierať
skúsenosti a nebyť „do počtu.“ Deti sme na túto súťaž pripravovali už od marca a postupne učili všetkým
disciplínam, ktoré sa na súťaži konali. Ale až tá ukázala, ako sme na tom v porovnaní s ostatnými. Na súťaži sa
hodnotili dve disciplíny – hasičský útok CTIF a hasičská štafeta, pričom sa dbalo aj na správanie a prejav detí.
Treťou, nesúťažnou disciplínou bol požiarny útok s vodou. Na štart sa postavilo jedno dievčenské družstvo a
sedem chlapčenských (zmiešaných) družstiev. Naši malý hasiči sa do plnenia disciplín pustili s veľkou vervou a
hneď na štafete dostali pochvalu za vzorné vystupovanie a perfektné prevedenie úkonov – nemali ani jeden
trestný bod! Hasičský útok CTIF, pri ktorom deti zdolávajú prekážky, viažu uzly, striekajú pomocou ručných
striekačiek a určujú vecné prostriedky už taký bezchybný nebol, no aj tak sme boli s predvedeným výkonom
spokojní. V kútiku duše sme začínali tušiť, že poslednému miestu by sme sa mohli vyhnúť... No konečné
umiestnenie nás všetkých veľmi milo prekvapilo a nerátali sme s ním ani vo sne. V konkurencii siedmych
družstiev sme hneď pri premiére obsadili fantastické tretie miesto. Vskutku impozantný výkon podškrtol aj fakt,
že hlavný rozhodca súťaže nás označil ako najvzornejšie pripravené družstvo s najlepším správaním. Malou
škvrnou na našom vystúpení bol požiarny útok s vodou, ktorý sa nám nepodarilo dokončiť, no našťastie, ten bol
nesúťažný. Odmenou deťom bol nielen krásny pohár a diplom, ale aj medaila, ktorá im bude pripomínať tento
pekný výsledok. Družstvo DHZ Modrovka tvorili: Ábel Adam, Bačová Sofia, Balaj Jonáš, Balajova Klára,
Gajdošech Ella, Hanzlíková Nina Karolína, Hubinský Juraj, Majková Marianna, Prekop Sara, Riška Matúš a
Turovský Dávid. 
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Zo života DHZ Modrovka



Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 
   Po tejto súťaži dostali deti trošku voľno a na konci leta sme ich začali pomaličky pripravovať na okresné jesenné
kolo hry Plameň. Na úvod, ešte počas letných prázdnin, sme s nimi absolvovali výlet na hrad Tematín, kde sa
naučili topografické značky a prácu s buzolou. S príchodom školského roka sme zase zintenzívnili hasičské
tréningy a trénovali s deťmi disciplíny, ktoré boli súčasťou jesenného kola. To je brané skôr ako branné preteky
než hasičská súťaž a tak sa deti tentokrát oboznámili so streľbou zo vzduchovky, hádzaním granátu, viazaním
uzlov, určovaním vecných prostriedkov, naučili sa dopravné značky a mnohé iné. Súčasťou bola aj predlekárska
prvá pomoc. Tú deťom ukázala v Kultúrnom dome v Modrovke profesionálna zdravotníčka z RZP za čo jej veľmi
pekne ďakujeme. Mierne sa nám počas leta obmenilo súťažné družstvo a tak sme sa v zostave Ábel Adam, Bačová
Sofia, Gajdošech Ella, Hanzlíková Nina Karolína, Hubinský Juraj, Majková Marianna, Prekop Kristián, Prekop
Sara, Prekop Thomas, Riška Matúš a Turovský Dávid postavili na štart jesenného kola hry Plameň, tentokrát 8.
októbra 2022 v Zemianskom Podhradí. Súťaž napokon pozostávala zo siedmych disciplín – určovanie vecných
prostriedkov, hod granátom, viazanie uzlov, určovanie dopravných značiek, predlekárska prvá pomoc, streľba zo
vzduchovky a poslednou bola štafeta dvojíc. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 6 hasičských družstiev a počítal sa
najrýchlejšie dosiahnutý čas na výkon všetkých disciplín. Naši MODRACI to zvládli za 1448 sekúnd čo v
konečnom hodnotení stačilo na piate miesto. Na pamiatku sme tak opäť dostali pohár a diplom ale hlavne sme
získali veľa skúseností a poznatkov, ktoré určite využijeme v príprave na budúcu sezónu.

   JARNÉ KOLO HRY PLAMEŇ               JESENNÉ KOLO HRY PLAMEŇ
          18.6. 2022, Kálnica                                               8.10.2022, Zemianske Podhradie 
           1. DHZ Topolecká                                             1. DHZ Zemianske Podhradie
           2. DHZ Papraď                                                   2. DHZ Čachtice I.
           3. DHZ Modrovka                                              3. DHZ Stará Turá
           4. DHZ Nová Bošáca                                        4. DHZ Papraď
            5. DHZ Čachtice I.                                            5. DHZ Modrovka   
            6. DHZ Stará Turá                                           6. DHZ Čachtice II.
            7. DHZ Čachtice II.

 Chcel by som sa veľmi poďakovať deťom za vzornú a príkladnú reprezentáciu nášho zboru. Veľké ĎAKUJEM
patrí hlavnej trénerke Evke Potočkovej, ktorá obetovala veľa svojho voľného času a úsilia do prípravy detí a má
najväčšiu zásluhu na tom, že sa to všetko takto podarilo zrealizovať. Ďakujem aj veliteľovi DHZ Modrovka
Mariánovi Ábelovi za pomoc a ochotu, tiež ďalším členom DHZ -  Vladimírovi Balajovi a Renátke Vatrtovej za
pomoc pri tréningoch a tiež Zuzke Prekop za mnoho pomoci s prípravou detí. No a v neposlednom rade ďakujem
rodičom, že nám verili, že dokážeme deti viesť tak, aby boli úspešné. Základy sme tento rok položili, zostáva
pokračovať v rozbehnutej práci aj naďalej. Verím tomu, že budúci rok to bude ešte lepšie. Spoločne to určite
dokážeme.



Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 
   Ďalším podujatím pri ktorom by som sa rád pristavil bol 2. ročník súťaže vo varení gulášu, ktorý sa konal 20.
augusta 2022 v areáli Materskej školy a DHZ Modrovka ho pripravoval v spolupráci s obcou Modrovka.  Oproti
vlaňajšiemu roku sa nám prihlásilo až 11 tímov a to nielen z Modrovky, ale aj Modrovej, Lúky, Piešťan, či dokonca
zo Skalice... Napokon sa však súťaže zúčastnilo „iba“ 10 tímov a guláš bol naozaj rôznorodý. Varil sa z diviaka,
daniela, lane, srnčieho mäsa, hovädzieho, bravčového a dokonca aj špeciálny – vegetariánsky. Takže na svoje si
prišli naozaj všetci, ktorí na podujatie zavítali. O náladu počas konania akcie sa starala aj hudobná skupina a ku
gulášu si mohli návštevníci dať aj pivo, kofolu, či koláče. Spestrením podujatia boli aj mladí hasiči, ktorí predviedli
útok s vodou a tiež aj tombola, v ktorej bolo veľmi veľa zaujímavých cien. Tie nám poskytli obec Modrovka,
Urbárske spoločnosti Lúka a Modrovka, PDP Tematín, Radovan Petrgalovič, Jozef Minárik, JADA – Daniel
Majerník, Chata Javorníček, ENSANA – Slovenské Liečebné Kúpele, firma KIZOrent ako aj členovia DHZ
Modrovka, konkrétne Pavol Masár, Martin Fabuľa, Dušan Struhárik, Pavol Potoček, Evka Potočková a Daniel
Okrucký. Podujatie tiež finančne podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj. Cenu za najlepší guláš si napokon
odniesol Borová Tím zo Skalice, druhé miesto patrilo vlaňajším víťazom – tímu Kuchárok vedeným pani Editkou
Štrbovou a tretie miesto patrilo domácemu tímu pána Michala Masára. Víťazné družstvá si odniesli poháre,
darčekové koše a iné zaujímavé výhry. Touto cestou by som sa chcel veľmi poďakovať obci Modrovka za perfektnú
spoluprácu pri príprave a organizácii podujatia, starostovi Vladimírovi Balajovi aj pracovníčkam OcÚ Modrovka
Zuzane Prekop a Kristíne Ábelovej, pánovi Jánovi Čuvalovi za pomoc s elektrickým vedením a tiež obci Lúka,
ktorá nám zapožičala lavice a stoly.  Tiež sa chcem poďakovať členom DHZ Modrovka, menovite Silvestrovi
Tulisovi, Petrovi Kusovskému, Alexandrovi Draškovičovi, Mariánovi Ábelovi, Evke Potočkovej a Renátke
Vatrtovej s prípravou stanov a sedenia už od skorého rána.

   Ale činnosť DHZ Modrovka sa v uplynulom období netýkala iba súťaží a kultúrnych podujatí, ale boli sme
nápomocní aj pri viacerých technických i ostrých výjazdoch. Najskôr to bolo 6. 7. 2022 kedy bola jednotka DHZ
Modrovka vyslaná k odstráneniu spadnutého stromu v katastri obce Modrovka. Jednalo sa o ovocný strom – slivku,
ktorá sa vplyvom silného nárazového vetra zlomila a spadla na hlavnú cestu pri hranici s obcou Lúka. Pomocou
motorovej píly bol strom rýchlo odstránený a komunikácia opäť prejazdná. 
   Počas suchého horúceho leta nás zase požiadalo o pomoc Poľovné Združenie v obci Lúka. S našim zásahovým
vozidlom Iveco Daily sme dňa 17. 7. 2022 pomohli vyviezť pitnú vodu pre zver do hôr v celkovom objeme 3000
litrov. Voda sa vyvážala na viaceré miesta v revíre, takže sme, dúfame, pomohli väčšiemu množstvu lesnej zveri.
   Rýchly technický výjazd bolo potrebné vykonať dňa 21.9.2022 v novej IBV, kde došlo k poruche na vodovodnom
potrubí. Voda z poškodeného potrubia zatopila vykopanú jamu a bolo potrebné ju urýchlene odčerpať. Na toto
nám poslúžilo plávajúce čerpadlo, za pomoci ktorého bola voda rýchlo odčerpaná, potrubie opravené a dodávka
vody do obce opäť obnovená.
   Zatiaľ posledný výjazd evidujeme 10. 10. 2022, kedy nás Krajské Operačné Stredisko HaZZ vyzvalo na výjazd s
defibrilátorom do susednej obce Lúka. Jednalo sa o osobu ženského pohlavia v bezvedomí. Jednotka DHZO
vykonala urýchlene výjazd a na miesto dorazila zároveň s jednotkou RZP. Privolaný lekár však už konštatoval smrť
a použitie defibrilátora tak žiaľ, nebolo potrebné. 
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   No a na záver by som spomenul ešte jednu akciu, ktorej sme sa, aj keď nepriamo, zúčastnili. Dňa 6.8.2022 sa v
Trenčíne konali oslavy 100 založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Bolo to práve na deň presne, 6.8. 1922,
kedy sa v Trenčíne zišli delegáti zjazdu Zväzu československého hasičstva, ako aj zástupcovia hasičských zborov z
miest a obcí celého Slovenska. Hlavným výsledkom ich rokovania bolo založenie Zemskej hasičskej jednoty na
Slovensku. Zemská hasičská jednota bola prvá celoslovenská ustanovizeň dobrovoľného hasičstva, ktorej prvým
veliteľom bol Vojtech Nemák (1861 – 1932), ktorý bol aj dlhoročným veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru
Trenčín. Na koreňoch historickej Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku pôsobí celoslovenská organizácia
dobrovoľných hasičov – občianske združenie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorej základnou organizačnou
jednotkou sú Dobrovoľné hasičské zbory, ktorých je aktuálne na Slovensku 2 189. Súčasťou osláv 100. výročia s
názvom Hasičská paráda bola svätá omša, výstava historickej hasičskej techniky, spanilá jazda hasičskej techniky,
slávnostná prehliadka za tónov Hudby Ministerstva vnútra SR, ako aj krst knihy 100. rokov založenia ZHJ na
Slovensku. Osláv sa zúčastnili aj členovia DHZ Modrovka, veliteľ Marián Ábel a hospodárka Evka Potočková, a tiež
malí MODRACI, Nina Karolína Hanzlíková a Adam Ábel a reprezentovali tak náš zbor na tejto historickej akcii.
Len pre zaujímavosť, súčasťou bol aj celorepublikový snem DPO SR na ktorom sa volil nový prezident DPO SR. A
za neho bol zvolený práve náš okresný predseda a zároveň krajský predseda, pán Jozef Smolinský, k čomu mu
blahoželáme a prajeme veľa úspechov v tejto funkcii. 

               Daniel Okrucký
               Predseda DHZ Modrovka



Začal sa nám nový školský rok a privítali sme novú posilu pani učiteľku Luciu Godálovú. Odštartovali sme s
nadšením a rozplánovali sme si aktivity na celý rok. 10.septembra sme si pripomenuli svetový deň prvej
pomoci. Preto k nám  zavítala p. fyzioterapeutka Mária Juríková (ADELI Medical Centrum, Piešťany), aby aj
našim skôlkarom priblížila základy prvej pomoci. Spoločne sme sa zabavili na divadelnom predstavení, privítali
sme novú kamarátku - rybičku Valentínu, o ktorú sa budeme starať. Okrem toho sme poznávali svet ovocia a
zeleniny. A  v triede s pomocou našej pani kuchárky pripravili zdravý banánový nápoj. Prišlo k nám
dievadielko Zuneva s rozprávkou o nevychovanej Zuze. Založili sme aj miniknižnicu pre rodičov s putovnými
knižkami z Moravanskej knižnice a boli sme pozrieť pozrieť krásnu výstavu k poďakovaniu za úradu v kostole
na Lúke. A prišli k nám aj Hasiči!!!

Ivona Wágnerová - učiteľka - poverená riadením MŠ
Lucia Godálová - učiteľka
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Čo nového  v našej materskej škôlke v Modrovke?

 



Poľovnícke okienko  

Čistý revír = čistá príroda. 
(S troška trpkou príchuťou) 

V tomto čísle by som rád porozprával krátky, ale zato zaujímavý a veľmi poučný príbeh. Tento krát ale
nebude len o zvieratách a rastlinách v lese, ale aj o ľuďoch. 
My, poľovníci, sa v prírode nachádzame veľmi často a pri svojich pochôdzkach si veľmi pozorne všímame
svoje okolie. Ostrým zrakom skúmame lúky, malé čistinky, úbočia, doliny, hrebene kopcov a samozrejme aj
stopy zveri odtlačené v pôde, ktorú máme pod nohami alebo kmene stromov a kríkov vôkol nás. Je to ako čítať
knihu. Každá stopa na chodníku, rozhádzané lístie v úbočí, či oškretá kôra stromu rozprávajú krátky príbeh.
Tu si označil jeleň svoje teritórium počas ruje, tam prebehla črieda diviakov a rozorala kraj cesty hľadajúc
potravu, inde sa zasa zišli muflóni, aby hodovali na mladých kmienkoch stromov a doplnili potrebnú vlákninu
do svojich hladných žalúdkov. Nič nám neunikne a počas prechádzky horou si živo predstavujeme, čo sa tu
udialo možno len pred niekoľkými hodinami. 
Občas však narazíme aj na pobytové znaky iného druhu. Nie, nemám na mysli medveďa, i keď i ten sa sem
občas zatúla. Myslím na nezbedný druh homo sapiens sapiens, teda na človeka zvaného rozumný. Ľudská
činnosť zanecháva v prírode dosť neprirodzené a nechcené predmety. Patria sem predovšetkým rôzne druhy
plastového odpadu, sklené fľaše, rôzne kovové predmety ako napríklad plechové debničky, pletivo, drôt a
podobne. Zvyknúť si na to nie je jednoduché, pretože takýto odpad sem nepatrí a ani oku neladí. Mám preto v
ruksaku poruke okrem ďalekohľadu a ostatnej poľovníckej výbavy vždy jedno plastové vrece. Nie je tam na
zabalenie a transport úlovku, ale pre prípad, že narazím na nechcenú skládku ľudského odpadu. Našťastie nie
som na to sám. Mám už vo svojom osemročnom synovi dobrého pomocníka, ktorý mi vždy pomôže a
samozrejme aj ostatní kolegovia poľovníci priložia ruku k dielu. Každý rok sa takýmto spôsobom individuálne
alebo kolektívne zapájame do kampane, ktorú organizuje Slovenská poľovnícka komora s názvom Čistý revír
= čistá príroda. Ide v nej hlavne o to, ukázať ľuďom, že poľovníci nie sú krvilační zabijaci, ale že im záleží na
prostredí, v ktorom hospodária. 
Aj tento rok sme mali na pláne pozrieť sa na poslednú lokalitu s plastovými zvyškami po výsadbe v časti revíru
zvanej Slopy. Odpad zväčša pozostával z plastových rúr rôznej dĺžky, ktoré v minulosti slúžili na ochranu
sadeníc proti ohryzu zverou po výsadbe. Stromčeky vyrástli, ale plasty zostali a boli naozaj poctivé. V
minulých rokoch sme vyzbierali dve lokality a zostávala posledná, tá najodľahlejšia. Vedel som, že to bude
riadna fuška, ale bol som odhodlaný, že túto časť revíru zbavím posledného plastového bremena. 



Ako to už v živote chodí, občas sa šťastie na človeka usmeje. Stalo sa. Dozvedel som sa, že v Lúke bude niekoľko
týždňov stanovať skautský tábor. V prvých týždňoch sa jednalo o skupinu Slovenský skauting, 82.zbor Polaris Sereď
pod vedením pána Ivana Javora, po ktorom mala nasledovať skupina skautov pozostávajúca aj z členov z Modrovky
pod vedením nášho starostu Ing.Vladimíra Balaja. A keďže skauti sú ľudia úzko spätí s prírodou a životným
prostredím, zaujímali sa, či nám poľovníkom ich prítomnosť nebude prekážať a tiež, či by nám nejako nemohli
pomôcť. Samozrejme nám to v žiadnom prípade nevadilo. Ponúkli sme im možnosť dozvedieť sa o našej prírode a
podmienkach niečo viac počas krátkej besedy s našim poľovníckym hospodárom, pánom Karolom Ábelom a navrhli
sme, že ak chcú pomôcť, vieme kde a ako. 
Boli sme prekvapení, aký záujem mali o prírodu títo mladí ľudia. Z prednášky boli unesení a nasledovala dlhá
diskusia plná otázok. Nezostalo však len pri slovách. Po týždni sa mi ozval vedúci tábora, aby sme sa dohodli na
termíne brigády. Boli dosť sparné dni, preto som bol prekvapený, že sa im chce, ale slovo dalo slovo a plán bol
dohodnutý. 
14.júla 2022 v popoludňajších hodinách sme sa stretli pri mojom krmelci pod Slopami. Odtiaľ sme pomaly
vystupovali hore Zrázom až do pravej slopovej doliny k mladine tesne pred jej koncom, neďaleko najvyššieho bodu v
katastri obce Lúka, ktorý sa volá Kňaží vrch. Cesta je tam dosť zarastená malinčím, takže len dostať sa k mladine
dalo človeku poriadne zabrať. Navyše bolo veľmi teplo a komáre začínali byť už v tomto čase tiež veľmi „prítulné“.
Po krátkej inštruktáži a rozdelení vriec sme sa zoradili do rojnice a pomaly zberali odpad až po hrebeň nad Dlhou
dolinou. Tam sa nám dostalo odmeny v podobe krásneho výhľadu na celý náš revír. Boli sme užasnutí a vďační za
tento moment a ja za to, čo sme pre tento prekrásny kus prírody urobili. 

Cesta dolu bola omnoho veselšia, pribudlo otázok a smiechu. Všetci sa tešili, že sa akcia vydarila, cieľ bol splnený a
samozrejme aj na dobrú večeru. Po príchode ku krmelcu som sa im všetkým poďakoval a urobili sme si aj spoločnú
fotku s úlovkami – niekoľkými vrecami plastového odpadu a jednou plechovou prepravkou. Dobrá nálada však
netrvala dlho. Pokazila nám ju informácia, že skupina občanov nespokojných s umiestnením tábora v lokalite
vodného zdroja privolala policajnú hliadku. Fakt, že podľa vyjadrenia polície nebol porušený žiadny právny predpis
už nikdy nezmaže dojem, ktorý sme zanechali. Pocit, že namiesto poďakovania za dobrý skutok sa im dostalo
verejného poníženia, dodáva tomuto príbehu trpkú príchuť na záver. Chcem sa im preto touto formou ešte raz
poďakovať a poprosiť ich, aby spomínali len na to dobré, čo u nás zažili. 
A viete, že ešte zostáva veľa takých miest, ktoré by potrebovali očistiť? Možno sa vám zdá, že príroda v našom okolí
je čistá, no my poľovníci chodíme na miesta, kde je ešte čo robiť a máme oči a ruksaky otvorené. Snáď si niekedy
budeme môcť povedať, že je už všetko v poriadku - ako v prírode, tak aj v medziľudských vzťahoch. 

Marián Ábel



Zopár atikvít z našej obce objektívom

Oprava lavičiek na pieskovisku a
odstránenie odhnitej šmýkľavky

Vybudovanie trativodu pred bytovkou



Oprava vodovodnej poruchy

Súťaž vo varení gulášu 
Vďaka DHZ Modrovka

Modrovčania zvíťazili na
Lúčaskom guláši - taktiež výborná

reprezentácia 



Historické okienko

Spomienka na Ing. Dušana Praženku

14.2.2021 zomrel v Modrovke náš rodák Ing. Dušan Praženka vo veku 78 rokov. Bol synom Paulíny Praženkovej,
dlhoročnej riaditeľky základnej školy a mlynárskeho majstra Alexandra Praženku. Počas štúdií odišiel do
Bratislavy, kde dlhé roky aj pracoval. Istý čas pôsobil aj na Vysokej škole ekonomickej, no najdlhšie v podniku,
ktorý dnes nesie názov Infostat. Bol veľmi rozhľadený a svoje znalosti v oblasti informácií a štatistiky posúval
ďalej, študentom a záujemcom aj mimo Slovenska. Pracovne navštívil veľa krajín, no veľmi veľa cestoval aj
súkromne, bol to jeden z jeho veľkých koníčkov. S manželkou JUDr. Elenou mali dcéry Lenku a Zuzku. Keď
ako 55-ročný ovdovel, rodina bola jeho oporou, stredom jeho života. Veľmi dobrý vzťah mal aj so sestrou JUDr.
Darinou Tisovou. Spoločne v rodnom dome v Modrovke strávili mnohé chvíle. Boli „naši“, vždy ochotní svojim
rodákom pomôcť. Dušan bol aj technicky veľmi zdatný. V r. 1999 pri obecných oslavách natočil videokazetu a
túto potom obci daroval. Veľmi rád varil – to zrejme zdedil po svojej mamičke, tak ako technický talent po otcovi.
Posledné mesiace života prežil v rodnej Modrovke, kde aj svoju životnú púť dokonal. Jeho dcéra JUDr. Lenka s
rodinou žije v Bratislave, dcéra Ing. Zuzana s manželom obýva rodinný dom Praženkových v Modrovke.

spracovala pani Janka Okrucká



Gratulácia patrí:
 

Tarabová Anna 70r.
Špalek Jaroslav 70 r.
Palkovič Pavol 70 r.

Havrlentová Eva 55 r.
Štefová Oľga 80 r.
Hulman Ján 75 r.

Puchoňová Božena 70 r.
 
 
 
 
 

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:
24.11.2022 /štvrtok/ o 17:00 hod. v kultúrnom dome Modrovka.
Program :
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a
poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6.Zistenie uznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva
7.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8.Overenie sľubu starostu a poslancov
9.Vystúpenie novozvoleného starostu
10.Schválenie rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025
11.Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavby
12.Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o správe a prevádzkovaní cintorína v obci Modrovka
13.Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 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
14.Oznámenie o poverení zástupcu starostu
15.Určenie platu novozvoleného starostu
16.Diskusia 
17.Záver

„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

Novonarodení:
 

Rozália Balajová 22.02.2022
Gabriel Kováč 18.7.2022

 
Zosnulí:

 
Tibor Blažej

Margita Tichá
 
 
 
 
 

Vladimír Balaj, Ing. -38. r., starosta, nezávislý kandidát

Peter Kuchar, 57 r. dobrovoľne nezamestnaný, nezávislý knadidát
Peter Kusovský, 63 r. , revídzny technik, HLAS - sociálna demokracia
Branislav Madro, 50 r., technik, nezávislý knadidát
Ján Pavlus, 36 r. školník, nezávislý kandidát
Michal Stark, Bc., 39 r., marketingový manažér, nezávislý kandidát
Pavol Strakota, Ing., 64 r., dôchodca, nezávislý kandidtá
Martina Šutovská, 46 r., vedúca pracovníčka, nezávislá kandidátka

KOMUNÁLNE A ŽUPNÉ VOLBY 2022 - termín 29.10.2022 od 8:00 - 20:00
/volíme jedného starostu a 5 obecných poslancov/

Kandidáti na starostu obce Modrovka 2022 - 2024
1.

     2.Roman Pomajbo, 52 r., vodič, SMER - sociálna demokracia

Kandidáti do obecného zastupiteľstva obce Modrovka 2022 - 2024
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
 
 


