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 Milí občania,
 
dovoľte, aby som sa Vám prihovoril. Začnem horšími správami. Vzhľadom na ťažkú finančnú situáciu
vzniknutú svetovou pandémiou, aj našu obec postihli horšie časy. Príjem z podielových daní, ktoré
tvoria dane z príjmu fyzických osôb nám klesli o 43 %. V praxi to znamená, že pracujeme s takmer
polovičným rozpočtom. Kvôli tomuto výpadku nepokryjeme ani mzdy ani energie. Museli sme urobiť
mzdové aj personálne úpravy a požiadať o odklady splatnosti dodávateľských faktúr. Projekty ktoré
sme mali podané ako napríklad obnova škôlky, výstavba chodníka, oddychový areál, ihrisko neboli
podporené, respektíve financie na tie tieto projekty boli presunuté na boj s ochorením COVID-19. Jediné,
čo nás momentálne tieto mesiace drží nad vodou sú dane z nehnuteľností, ktoré platíte poctivo, za čo
sa Vám chcem poďakovať. Túto časť príjmu sme v minulom roku plánovali využiť napríklad na nový
kotol v škôlke, prípadne ihrisko s malým oddychovým a kultúrnym areálom, ktoré tu chýba. Avšak
teraz musíme časť týchto zdrojov využiť na pokrytie základnej réžie obce. Uvidíme, čo sa bude diať
nasledujúce mesiace. Veríme, že príjmy fyzických osôb na Slovensku stúpnu  a Ministerstvo financií
nám uvoľní financie aspoň na základný chod našej obce. Pozitívne však je to, že sa nezadlžujeme a
ani sa neplánujeme akokoľvek zadĺžiť. Rok 2019 sme uzatvorili s tvorbou rezervného fondu vo výške
588,35 EUR. V nasledujúcom období nás čaká udržiavať obec čistú, pokosenú, s drobnými menej
finančne náročnými investíciami ako napríklad výsadba stromov a zelene.
O živote obce, s jej radosťami aj starosťami sa môžete prísť oboznámiť a diskutovať na verejné
obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 25.6.2020 /štvrtok/ o 17:30 v Kultúrnom dome u nás na
Modrovke, na ktoré Vás srdečne s obecným zastupiteľstvom pozývame. Určite sa dotkneme tém ako je
napríklad zvýšená kriminalita v mikroregióne, protipovodňové opatrenia, dvadsiate výročie vzniku
Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor spol. s.r.o. a  výstavba za škôlkou.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nezištne pomáhajú obci Modrovka aj v týchto neľahkých
časoch nielen pre samosprávy. Držme spolu!
ĎAKUJEM
Opäť prajem VEĽA ZDRAVIA!!!
 
Ing. Vladimír Balaj – starosta obce Modrovka /tel: 0908 286 201/

7



Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 
 

Dobrovoľný hasičský zbor je v obci Modrovka momentálne jediná činná organizácia a funguje tu už 95 rokov. Naše hlavné
úlohy sú nielen výjazdy k živelným pohromám, ako sú požiare či povodne a boj s nimi,  ale aj pomoc obci pri  rôznych
podujatiach. A treba povedať, že svoju pripravenosť a pohotovosť sme preukázali v uplynulých týždňoch
hneď niekoľkokrát. 
            Sviatočnú pohodu počas tohtoročnej Veľkej Noci nám prerušilo Krajské operačné stredisko HaZZ v Trenčíne, keď nás
privolalo na pomoc s lesným požiarom. Jednalo sa o pomerne rozsiahly požiar v obci Hôrka nad Váhom
v lokalite Dolina. Po príchode na miesto sme sa pridali k členom HaZZ z Nového Mesta nad Váhom a členom okolitých DHZO a
spoločne sme pomohli uhasiť horiace miesta a tlejúce zvyšky. Požiar bol v rozsahu cca 20 ha a vo veľmi ťažko
prístupnom teréne, šíril sa najmä koreňovým systémom. Šťastím bolo, že horelo v podstate iba lístie a stromy oheň priveľmi
nezasiahol.. Pri zásahu bolo použité vozidlo Iveco Daliy, 4 ks Genfo vakov a lopaty. Podľa RTVS sa na zásahu
podieľalo 7 profesionálnych a 39 dobrovoľných hasičov. Za náš zbor sa na výjazde zúčastnili Ábel Marián, Balaj Vladimír,
Potoček Tomáš a Okrucký Daniel.
            09.06.2020 o 16:22 sme absolvovali technický výjazd za účelom čistenia komunikácie v Modrovke. Dôvodom bola búrka
spojená s extrémnym prívalovým dažďom, ktorý splavil obrovskú masu vody a blata z poľa nad obcou v lokalite Hrady a pri
výkrmni hovädzieho dobytka -„Tisícke“. Voda s blatom stekala dolu k družstvu a okolo Dankovca až na cestu vedúcu do obce
Modrová.  Použitá technika CAS 15 Iveco Daily. Vďaka členom DHZ, menovite Ábel Marián, Balaj Vladimír, Masár Michal, Šlahor
Martin, Struhárik Ján, Struhárik Dušan a Okrucký Daniel za aktívnu účasť a spoluprácu. Poďakovanie patrí aj Patrikovi
Minárikovi ktorý pomáhal so svojim strojom BOBCAT pri odstraňovaní blata z cesty a tiež veľká vďaka p. Petrovi Kucharovi!!!! 
            Z ďalších činností by som spomenul spoluprácu s Poľovným Združením v Lúke, ktorému sme pomohli 14.4.2020
a 28.4.2020 s vývozom vody do hôr. Dlhotrvajúce sucho v mesiaci apríl potrápilo aj lesnú zver a tak sme pre ňu vyviezli celkovo
15 000 litrov vody.
            Pomáhali sme aj obci Modrovka. Koncom apríla sme boli vybrať v Lúčanských horách Máj, ktorý sme potom aj
postavili na tradičnom mieste pred reštauráciou MAJAMI, kde zdobil obec celý mesiac. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli
pomôcť, či už pri vyrezávaní, alebo pri stavaní. Tiež sme v období sucha zapojili našu hasičskú mládež a poliali sme tuje
a verejnú zeleň pri Jurkovom chodníku. 
            Vo Februári sme na Výročnej členskej schôdzi tiež preberali možnosť, že by sme po rokoch opäť postavili družstvo na
hasičskú súťaž. V zbore je však ohľadne tohto veľký problém, pretože len traja naši členovia majú menej ako 30 rokov a chýba
nám teda „mladá sila“, ktorá by obec reprezentovala. Napokon však snem Dobrovoľnej požiarnej ochrany zakázal
organizovanie hasičských súťaží v tomto roku pre pandémiu koronavírusu a tak sa problém vyriešil v podstate sám.
 
                                                                                  Daniel Okrucký, predseda DHZ Modrovka

 DHZ Modrovka informuje
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Krátke správy z našej obce

Stavanie mája hasičmi DHZ Modrovka
 
 
 
 

Úprava parkovacej plochy pred škôlkou 
vďaka Patrik Minárik a Palo Masár!
 
 
 
 

Rozloženie asfaltovej drte v novej lokalite "Za škôlkou" znížila prašnosť. Časť prác vykonal Ľubomír
Frťala sponzorsky, za čo mu patrí poďakovanie.

Deň detí v spolupráci s reštauráciou Majami
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Zásah DHZ Modrovka v Hôrčanskej doline - horelo 20 ha lesa v ťažkom teréne 

Polievanie a pomoc lesnej zvery

Rodina Prekopová venovala v rámci úpravy okolia
 "Jurkovho chodníka" tuje. Vďaka

Spolupráca s poľovným združením Lúka
 pri napájaní zvery



Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 
Rodina Masárová sa úžasne stará o "Jurkov chodník" aj napriek tomu, že sa jedná o veľkú plochu na
staroslivosť, 

Zásah DHZ pri Petrovi Kuchárovi - prívalová vlna, čistenie cesty



Ani sme sa nenazdali a máme tu jún. Jún je mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Je to čas, kedy v lese i na poli vrcholí zrod nového
života. Je to jeden z množstva malých-veľkých zázrakov, ktoré sa každoročne dejú v našej tesnej blízkosti. Mláďatami sa to všade len
tak hemží. Ani nemusíme ísť ďaleko. Stačí sa prejsť kúsok za dedinu a ľahko sa nám môže stať, že vo vysokej tráve nájdeme
nehybne stáť srnča či malého zajačika. Preto v tomto čase prízvukujeme, aby sa ľudia správali zodpovedne, dopriali mláďatám a ich
mamám kľud, nepúšťali navoľno svojich štvornohých miláčikov a v žiadnom prípade „nezachraňovali“ učupené, ustráchané malé
stvorenia čakajúce na svoje mamy.  Pre poľovníkov v tomto čase už začína aj obdobie lovu. Od 16.mája lovíme srnca, ale do prírody
vstupujeme s maximálnym citom a opatrnosťou, uvedomujúc si, aké dôležitý je pokoj pre správny vývoj potomstva. A keď už sme
tam, občas sa nám naskytne pohľad aj na iné zázraky. Sú to napríklad jelene, ktorým v tomto období rastú na hlavách parohy. 
Ako iste viete, jeleň a srnec nie sú rodina. Sú to dva rôzne druhy zveri. Kým menším srncom už ich parožky dávno dorástli a 
pripravujú sa na ruju, ktorá začne v polovici júla, podstatne väčším jeleňom ich ozdoby ešte len rastú a je to naozaj úžasné, ako
tento kolobeh funguje.  Parohy sú kostné výrastky predstavujúce druhotný pohlavný znak jelenej zveri. Za ich tvorbu a zhadzovanie
nesie zodpovednosť predovšetkým rôzny pomer dvoch hormónov v krvi – somatotropínu a testosterónu. Na začiatku roka sa
u jeleňov zníži hladina testosterónu a zvýši hladina rastového hormónu – somatotropínu. To spôsobí, že jeleňovi parožie odpadne,
zhodí ho. Pučnica, teda miesto, odkiaľ paroh vyrastá, sa pokryje jemnou kožou – lykom, ktoré rastie a obaľuje vznikajúci paroh. Lyko
je silne prekrvené, krv doňho prináša stavebné látky – najmä fosfor a vápnik, ktoré tvoria stavebný základ parohu. Ten teda rastie
od pučníc, cez kmene, až ku koncom – vetvám. Rast parožia trvá približne štyri mesiace a na jeho konci sa zníži v  krvi jeleňa hladina
rastového hormónu a zvýši hladina testosterónu. To spôsobí, že lyko na povrchu parohu začne odumierať, čo spôsobuje svrbenie.
Aby sa ho jeleň zbavil, oškiera parohy o kríky a stromy. Tým parožie získa svoje hnedé sfarbenie, kým hladké konce vetiev môžu
zostať biele. Jeho veľkosť a kvalita závisia od veku, genetických predispozícií, kondície, zdravotného stavu, kvality potravy
a v neposlednom rade od množstva stresu. V živote jeleňa zohráva jeho ozdoba dôležitú úlohu. Slúži nielen v čase ruje ako nástroj
získavania samíc v súbojoch s ostatnými jeleňmi, ale vďaka nemu si samec udržiava aj istú sociálnu pozíciu v hierarchii skupiny.
Mohutnosť parožia zvyčajne kulminuje v 12.-14.roku života. Po tomto období začína strácať svoju silu hlavne v hornej časti,
hovoríme o spiatočníkovi a jeleň sa môže stať nebezpečným a spôsobiť vážne poranenia svojim sokom počas ruje. 
Keďže stres počas rastu parožia, môže spôsobiť jeho vážne poškodenie, napríklad mechanicky v prípade rýchleho úniku, snažíme
sa dopriať zveri čo najviac pokoja a radšej sa venujeme stavbe nových poľovníckych zariadení, prípadne oprave tých starých. Tými
sú napríklad senníky, soľníky, napájadlá, bahniská a posedy. Za týmto účelom organizujeme brigády, v rámci ktorých sa okrem
užitočnej práce aj utužujú medziľudské vzťahy v  kolektíve. Naozaj je to dobrý pocit, keď človek vidí, ako sa pri usilovnej práci
stretne niekoľko generácií a klobúk dolu pred tými staršími, ktorí si už odrobili svoje a i napriek tomu prídu povzbudiť tých mladších
a prehodiť zopár slov. Okrem toho vyvážame vodu do revíru v čase sucha, chránime poľnohospodárske plodiny proti vzniku škôd
zverou, chránime zver pred pytliakmi a predátormi a pretože my poľovníci sme aj do voza aj do koča, v rámci mesiaca poľovníctva
v júni často organizujeme a navštevujeme podujatia, pri ktorých sa stretneme s rodinami pri varení gulášu, športovej streľbe,
návšteve poľovníckej výstavy alebo iného podujatia. Chceme sa tým poďakovať a revanšovať svojim manželkám a deťom za čas,
ktorý obetujeme tomuto koníčku a ktorého naozaj nie je málo.
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pripravil Mgr. Marián Ábel - člen poľovného združenia

Poľovnícke okienko 



SUROVČÍKOVEC
 
Tento dom stál na priestranstve hornej autobusovej zastávky, kde teraz rastú tuje. Volali ho podľa majiteľa –
pána Surovčíka, ktorý mal v dome obchod a hostinec. Dom mal v brehu pod ním aj pivnicu – ako deťom sa nám
zdala tajuplná a strašidelná. Jozef Surovčík vraj prišiel do našej obce z Modranky pri Trnave, manželku mal
z neďalekých Moravian. Pravdepodobne v 1. svetovej vojne prišiel o nohu a nosil protézu. Mal viac detí, no po
smrti rodičov ani jedno v dome nebývalo. Až do otvorenia  Jednoty (dnes Majami) predajňa potravín i hostinec
boli v tomto malom domčeku. V porovnaní s dnešnými supermarketmi nepredstaviteľné! A potom viac rokov
bývala v dome pani Gizelka Galová. Vdova po kováčskom majstrovi Galovi, neskôr s nevidiacim priateľom,
pánom Kaliarom. Veľmi vážená „pani majstrová,“ patrične hrdá na svoj „post,“ naše mamy jej „onikali.“
Zvláštne pôvabná milá teta v okuliaroch, usmievavá, trošku krívajúca, šikovná cukrárka. Po čase sa odsťahovali
do Hrádku, kde aj obaja zomreli. Ešte nejaký čas žila v dome Surovčíkových aj rodina Rómov z Čiech, no to
netrvalo dlho a dom zostal prázdny. Nakoniec bol zdemolovaný, keďže už bol neobývateľný a nikto ho
nepotreboval opraviť
a pozemok bol malý. Z rodiny Surovčíkových bol známy elektrikár Rudolf, Jozef v Bratislave zastával vyššie
funkcie v podniku Hydrostav, no a dcéry Marta Mináriková a Mária Janžová žili v Modrovke celý život. Doteraz
tu žijú potomkovia Surovčíkových – syn Marty – Jozef Minárik so synmi a dcéra Márie – Marta Vráblová
s rodinou.
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 Historické okienko

spracovala pani Okrucká - kronikárka obce Modrovka

 
Isté čínske príslovie hovorí: „Keď piješ vodu, spomeň si na jej prameň.“
A jedno naše, slovenské: „Tak dlho sa chodí s krčahom po vodu, až zavedú vodovod.“ 
 
Bez vody si náš život nedokážeme predstaviť a pravdou je, že dlho by sme bez vody ani neprežili. Keď potrebujeme vodu, stačí nám otočiť
vodovodným kohútikom a málokto sa dnes  zamýšľa, odkiaľ k nám voda prichádza. Mať čistú pitnú vodu je pre nás samozrejmosťou.
Dodávateľom vody do domácností i firiem v obciach Modrovka a Lúka je Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o., ktorá
presne 25. mája oslávila 20. výročie vzniku.  Za toto obdobie prešla naša verejná vodovodná sieť i samotná firma mnohými zmenami.
Pripomeňme si aspoň vybudovanie nového vodného zdroja, z ktorého pochádza pitná voda v našom vodovode a jeho názov je vrt „LŠ-1.“
Pôvodný prameň „Šáchor“ slúži v súčasnosti len ako záložný zdroj. Zárukou kvality vody sú pravidelné laboratórne rozbory, ktoré
vykonáva akreditované laboratórium na základe vopred stanoveného harmonogramu. Voda dodávaná verejným vodovodom obcí Lúka a
Modrovka spĺňa požiadavky na zdravotnú bezchybnosť pitnej vody.  Konateľmi firmy Šáchor sú starostovia obcí – Ing. Vladimír Balaj za
Modrovku a Ing. Marian Haluza za Lúku.  V minulosti sa o vznik, chod firmy a mnohé progresívne zmeny zaslúžili bývalí konatelia – pán
Vladimír Vöröš, Ing. Marian Jurík, pán Viliam Klas a PaeDr. Bohumír Potoček.
Vďaka a uznanie zaslúžene patrí i dlhoročnému prevádzkovému pracovníkovi – pánovi Petrovi Cibíkovi, ktorý sa stará o bezproblémovú
prevádzku celého systému.

Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol.s.r.o. oslavuje 20 výročie vzniku
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Gratulácia patrí:
Marta Masárová  - 60 rokov
Oľga Feriancová – 65 rokov
Milan Struhárik – 70 rokov
Vlasta Potočková  - 70 rokov

Emília Mosná  - 75 rokov
Michal Masár – 90 rokov

 
 

Najbližšie jubileá slávia:
Milan Struhárik - 70 rokov

Emília Mosná - 75 rokov
Jana Okrucká - 55 rokov
Milan Štefo - 80 rokov

Peter Kuchar - 55 rokov
 

Vodovodné potrubie v priestoroch vodojemov 

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: 
25.6.2020 /štvrtok/ o 17:30 hod. v kultúrnom dome Modrovka.
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie záverečného účtu obce 2020
3. Zámena o odpredaj pozemku 
4. Návrhy a úpravy VZN /dotácie, časy prevádzky služieb/
5. Informatívna správa z činnosti OVHS Šáchor spol.s.r.o.
6. Podnety od občanov
7. Diskusia 
8. Záver


