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 Milí občania,
 

osobne som veľmi rád, že Vám prinášame už tretie vydanie našej spoločnej „Zvoničky“. V tomto čísle
Vás chceme oboznámiť s prácami, ktoré aktuálne prebiehajú v našej obci, spôsobe financovania týchto

prác a o rôznych plánoch a zámeroch na najbližšie obdobie. V poslednom období sme sa dosť
intenzívne venovali písaniu projektov na získanie financií na rozvoj našej obce. Spoločnými silami sme
podali nasledovné projekty: ENVIROFOND - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných

budov vrátane zatepľovania – Materská škola Modrovka,  ENVIROFOND – Podpora elektromobility – OÚ
Modrovka, MINISTERSTVO FINANCIÍ – Komplexná obnova vykurovania OÚ a KD, MINISTERSTVO

FINANCIÍ – Komplexná obnova vykurovania Materská škôlka, TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ –
Výstavba historickej obecnej pece na chlieb v obci Modrovka, TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ –
Výstavba detského parčíka v areáli MŠ Modrovka, TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ – Výsadba

zelene a budovanie prírodnej záhrady na verejnom priestranstve pri MŠ Modrovka, ÚRAD VLADY SR –
Podpora a rozvoja športu 2019 – Výstavba detského ihriska v areály MŠ Modrovka, Firma BEKAERT –

Zamestnanecký grant na podporu vzdelávania detí v MŠ Modrovka, DOBROVOĽNÁ POŽIARNA
OCHRANA SR – dotácia v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka na zabezpečenie technického vybavenia

DHZO. Veríme, že aspoň niektoré z nich budú podporené a financie z nich prispejú na rozvoj našej
obce. Zatiaľ sme boli úspešní na MINISTERSTVE FINANCIÍ SR a získali sme 10 500 EUR na

rekonštrukciu vykurovania na OÚ a v Kultúrnom dome. Z čoho sa veľmi tešíme, vzhľadom na to, že
vykurovanie v na obecnom úrade a v kultúrnom dome bolo zabezpečené nehospodárnymi

a zastaralými „gamatkami“. Verím, že nový kondenzačný kotol s radiátormi s termostatickými ventilmi
nám ponížia aj účty za plyn. Taktiež Dobrovoľný hasičský zbor obce Modrovka získal dotáciu

v hodnote 3000 EUR na technické dovybavenie hasičského zboru. Účel použitia tejto dotácie predostrie
na najbližšom obecnom zastupiteľstve Daniel Okrucký – predseda DHZ a Mgr. Marián Ábel –

podpredseda DHZ.  Platbu za výmenu okien na obecnom úrade sme rozložili na tri platby na mesiace
máj, jún, júl, verím, že sa nám podarí v budúcnosti vymeniť aj vstupné dvere. Fasádu obecného úradu

a kultúrneho domu budeme platiť vďaka daniam z  nehnuteľností Poľnohospodárskeho družstva
podielnikov Tematín v Modrovke. Samostatnú rozpočtovú kapitolu tvorí výstavba novej ulice „ Za

škôlkou“. Aj  vďaka podpore financovania jednotlivých vlastníkov pozemkov môže obec Modrovka
v danej lokalite budovať vodovod a štrkovú cestu. Bez tejto podpory, by istotne tento projekt bol ešte

viac stratový.  Osobitný zreteľ a detailný spôsob financovania daného projektu bude prezentovaný na
najbližšom obecnom zastupiteľstve. Jednoznačné je však to, že je nevyhnutná rekonštrukcia strechy
škôlky, ktorá je naplánovaná v treťom prázdninovom týždni. Na záver chcem poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek skrytým, či neskrytým spôsobom pomáhajú našej obci a tým prispievajú k lepšej
kvalite vzájomného spolužitia – sú to všetci tí, ktorí pomáhali pri stavaní mája, pomáhajú pri kosení,
upratovaní cintorína, úprave a čistení plôch pred svojimi domami, upratovaní pred kultúrnym domov,

personálu materskej škôlky, dokumentovaním diania v obci a aj tým čo prispievali do tejto našej
„Zvoničky 3“.

ĎAKUJEM VÁM VŠETKÝM
S prianím všetkého dobrého

Ing. Vladimír Balaj – starosta obce Modrovka tel: 0908 286 201

3



Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 Správa o činnosti DHZ Modrovka
 
Dňa 2.3.2019 sa v sále kultúrneho domu v Modrovke konala za prítomnosti delegáta z ÚzO DPO Nové Mesto nad
Váhom, pána  Jozefa Smolinského, Výročná členská schôdza DHZ Modrovka. Schôdzu viedol pán Mgr. Marián Ábel
a v jednotlivých bodoch sa prítomní dozvedeli o činnosti DHZ Modrovka v uplynulom roku ale aj s plánom činnosti
pre rok 2019. V súčasnej dobe má DHZ Modrovka nasledovných 19 členov (v abecednom poradí):
·         Ábel Marián                  Potoček Tomáš
·         Balaj Vladimír               Potoček Pavol ml.
·         Benka Tomáš                Potočková Eva
·         Fabula Martin                Struhárik Dušan
·         Kusovský Peter              Struhárik Ján
·         Masár Michal                Šlahor Martin
·         Masár Ján st.                 Šlahor Viliam
·         Masár Pavol ml.             Tulis Silvester ml.
·         Minárik Patrik                Tulis Silvester st.
·         Okrucký Daniel
Z týchto členov sa na schôdzi zvolil aj výbor DHZ, ktorý funguje v nasledovnom zložení:
·         Predseda – Okrucký Daniel
·         Podpredseda/veliteľ – Ábel Marián
·         Preventivár – Kusovský Peter
·         Pokladník/referent pre mládež – Potočková Eva
·         Kontrolór – Masár Michal
·         Strojník – Potoček Pavol ml.
  Pre rok 2019 si DHZ Modrovka stanovil nasledovné ciele:
·         Udržiavanie techniky v neustálej pohotovosti a tým byť nápomocný pri likvidovaní požiarov
a protipovodňových prácach
·         Skontrolovať hydranty v obci a v spolupráci s OVHS Šáchor riešiť prípadné poruchy
·         Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
·         Dbať na prevenciu vzniku požiarov reláciami v obecnom rozhlase
·         Pomáhať obci pri organizácií kultúrno-spoločenských podujatí
O svojej činnosti bude DHZ pravidelne informovať občanov prostredníctvom novín Zvonička, ale aj internetovej
stránky, ktorú plánujeme spustiť v dohľadnej dobre. Zároveň oznamujeme, že kto má záujem stať sa členom DHZ,
má možnosť prihlásiť sa či už u niekoho z členov výboru, alebo aj na Obecnom Úrade. Radi medzi sebou privítame
nových členov.
Svoju pohotovosť DHZ Modrovka ukázal tento rok v plnej miere. Dňa 5.3.2019, cca 18:30 bol ohlásený  požiar suchého
porastu, ktorý vznikol v Lokalite Babicov Jarok. Do akcie bolo nasadené vozidlo Iveco Daily a zásahu sa zúčastnilo 7
členov. Pri zásahu pomáhali aj hasiči s DHZ Lúka a aj s ich pomocou sa požiar podarilo dostať veľmi rýchlo pod
kontrolu. V kopcovitom teréne sa potom dohasili posledné tlejúce miesta s vakmi na vodu. Vďaka rýchlemu zásahu
nedošlo k žiadnej újme na zdraví, ani peňažnej škode. Veľké poďakovanie patrí členom DHZ, ktorí sa zúčastnili na
výjazde : Marian Ábel, Tomáš Potoček, Pavol Potoček, Pavol Masár, Vladimír Balaj, Martin Fabula a Daniel Okrucký.
 
                                                                                   Daniel Okrucký            
                                                                                    Predseda DHZFoto z nočného zásahu
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 Krátke správy z našej obce
ZAMETANIE OBCE - obec sme si dali po zime pozametať, aby sa nám znížila prašnosť

ZBER BIOODPADU - v obci bola možnosť odovzdať biodpad  - zvlášť poďakovanie patrí Patrikovi
Minárikovi, ktorý zabezpečoval odvoz a nákladku - odviezlo sa 9 nákladných aút

ZBER SMETI PO OBCI - po zime zostalo veľké množstvo smetí popri chodníkoch a komunikácií
- obec zabezpečelila vyzbieranie týchto smetí
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KOSENIE a OPRAVY - Tibor Taraba, Jaroslav Tichý, Marián Ábel, Tomáš Potoček, Janka Pániková 
 pomáhali kosiť a zabezpečovali drobné aj väčšie opravy.
 

MŠ MODROVKA - osadenie "panáka" poďakovanie Zuzane Prekop a Danke Kirkovej, pani Anka
Kupcová ušila nádherné kroje pre našich skôlkarov
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REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU - vďaka MINISTERSTVU FINANCIÍ SR sa mohla uskutočniť
komplexná rekonštrukcia vykurovania vrátane radiátorových rozvodov. Vymenené boli aj okná, a na
streche bolo vymenených takmer 3000 klincov za šróby s pogumovanou hlavicou, strecha bola
odmastená a natretá špeciálnym náterom, zvody a rýny boli taktiež vymenené. Fasáda z južnej a
západnej strany bola vyspravená, presieťkovaná a ošetrená silikátovou fasádnou farbou. Interiér bol
zo západnej strany komplet vymaľovaný.
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VÝSTAVBA NOVEJ ULICE "ZA ŠKÔLKOU" - po získaní právoplatných stavebných povolení na vodovod,
komunikáciu a spevnené plochy a podpísania zmluvy o pripojení so Západoslovenskou distribučnou
sme mohli začať s výstavbou novej lokality "Za škôlkou". V prvej etape je plánovaná výstavba 27
rodinných domov. Nová vodovodná vetva má dve napojenia a meria takmer 501 m vrátane 21
domových vodovodných prípojok. Vyštrkovaných bude takmer 5 712 m2 príjazdových komunikácií. Žiaľ
z nedostatku finančných prostriedkov obce nieje možné ulicu plynofikovať a taktiež zabezpečiť
kanalizáciu a prípadne dažďovú kanalizáciu. Bez rôznych finančných dotácií taktiež nebude možná
výstavba asfaltovej cesty tak, ako je riadne naprojektovaná. Obec sa bude snažiť o podanie projektov
na získanie týchto financií ak budú výhlasené takto zamerané výzvy. Na lokalite musel prebehnúť aj
archelogický výskum.
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 Historické okienko
 
ZVONICA
Najstaršou stavbou našej Modrovky je Zvonica, týčiaca sa nad nami ako ochranná veža so
strážcom - sv. Michalom.
Nemáme úradné dôkazy o tom kedy a kým bola postavená. Predpokladá sa, že asi v 18.storočí.
Počas 1. svetovej vojny obec prišla o zvon - bol, ako veľa iných na Slovensku, použitý na výrobu
zbraní. No už v roku 1923 bol „vyhotovený“ zvon nový, v hodnote 4779 Kčs. 7.októbra 1928 sa konala
slávnostná posviacka zvona – Slovo Božie kázal farár z neďalekej Lubiny Hugo Hanes, zvon
posvätil senior Július Bodnár, celebroval novomestský farár Ján Martiš. Účinkoval aj spevokol
Združenia evanjelickej mládeže novomestskej. Na zvone je nápis :
„R.P. 1928, liali bratia Fischer v Trnave 1928
Jsem vzkřísení i život, kdo věří ve mne – pak i umřel živ bude
ev. Jána 11.25“
Starší občania spomínali, že kedysi niekto do obce doviedol starú a chorú ženu, ktorá vraj
pochádzala z Modrovky, aby tu dožila. No žiadnych príbuzných tu už nemala. Obec však bola
povinná postarať sa a keďže nikto z obyvateľov ju do svojho domu neprichýlil, urobili jej lôžko vo
zvonici. Každý deň sa ženy striedali a nosili jej jedlo.
Svoje útočisko v minulosti mali vo zvonici aj netopiere. No z hygienických dôvodov boli okná
zasitované a netopiere sa museli presídliť.
V súčasnosti zvonica slúži naozaj len na zvonenie – oznamuje nám úmrtie spoluobčanov.
 
ŠĽACHTICKÁ KÚRIA
Podľa historických prameňov v roku 1641 sa v obci nachádzala šľachtická kúria a panský majer. Bola
to kamenná rozložitá stavba s veľkým dvorom a hospodárskymi budovami. Chovali tu asi 11 ks
hovädzieho dobytka, 50 oviec, 30 kôz, 2 včelíny. Dvor sa nachádzal niekde južne od obce, zrejme pri
ceste smerom na Piešťany. Kúria patrila rodinám Rotalovcov a Fitterovcov.
Teraz už po týchto stavaniach niet ani stopy, no pamätáme si iné budovy a rodiny a o tých zasa
nabudúce :J

Pripravila pani kronikárka Janka Okrucká - Ďakujeme
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OSLAVY "STAVANIE MÁJA" - DHZO, Obec Modrovka, Reštáurácia Majami a FS Modrovan vo vzájomnej
spolupráci pripravili tradičné stavanie mája. Ďakujeme všetkým zúčastneným za milý program a aj
všetkým, ktorí prišli na spoločnú obecnú kultúrnu akciu.
 

Kusovsky Peter              60r.      apríl
Čuvalová Veronika         60r.      apríl
Tichá Margita                 70r.       jún
Havrlent Milan                60r.       júl
Škulecová Anna             65r.       august
Praženková Božena       70r.       august
Potočková Jarmila          60r.       september

Naši jubilanti - srdečne blahoželáme!

Mária Havrlentová + 29.3.2019

So zármutkom  spomíname  

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:
3.5.2019 o 17,30 hod. v kultúrnom dome Modrovka.
Program :
1.        Otvorenie zasadnutia
2.       Informácia starostu o aktivitách v obci - financovanie, granty, výzvy, eurofondy
3.       Voľba hlavného kontrolóra obce Modrovka
4.       Odsúhlasenie návrhu možnosti odpredaja obecného pozemku p.c. 259/12 extravilán
5.       Prekovanie záverečného účtu obce Modrovka za rok 2018 
6.       Informácie k IBV „Za škôlkou“ Modrovka - financovanie projektu
7.       Rôzne : Odpredaj nepotrebného majetku obce 
8.       Podnety od občanov
9.       Diskusia
10.      Záver


