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Milí občania,
 
čas plynie ako voda a  je koniec prázdnin, čoskoro aj leta, preto je čas na krátku rekapituláciu toho, čo sa nám podarilo, ale aj toho čo sa
nám žiaľ nepodarilo. Prinášame Vám preto už štvrté vydanie našej „Zvoničky“. Začneme tým, čo sa nám nepodarilo, sú to dva kľúčové
granty a to podpora z Envirofondu na komplexnú obnovu škôlky a podpora z úradu vlády na výstavbu detského ihriska v areáli materskej
školy. Určite sa pokúsime o túto podporu aj budúci rok ako sa povie „flintu do žita nehádžeme“. Napriek tomu sa nám podarilo uspieť
v dotáciách o ktoré sme požiadali na jar tohto roka 2019. Úspešní sme boli na Ministerstve financií – vykurovanie kultúrneho domu a 
 obecného úradu, ďalej na Trenčianskom samosprávnom kraji, kde sme získali až dve dotácie a to na výsadbu 100 tují v areály škôlky
a na realizáciu malej bylinkovej záhradky. Trenčiansky samosprávny kraj  nám podporil aj naše „Dni obce“, vďaka ktorým do nášho
zrekonštruovaného kultúrneho domu príde hodové divadlo s humornou divadelnou hrou z dedinského prostredia.  Ste všetci pozvaní
v mene našich poslancov dňa 6.10. 2019 (nedeľa) o 17:00.
 
Dňa 12.3.2019 sme obnovili komunikáciu s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou a získali sme dotáciu na Obecný kamerový systém –
Modrovka. Realizácia bude spočívať v inštalácií 12 digitálnych kamier a dvoch meračov rýchlosti na vstupe do obce. Vybudovanie
digitálneho kamerového systému v obci vychádza z potreby skvalitniť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, majetku obce. Projekt
je zameraný na znižovanie páchania trestných činov a priestupkov 24 hodinovým monitorovaním vytypovaných lokalít obce Modrovka.
Verím, že obmedzovače rýchlosti tzv „radary“ zvýšia dopravnú bezpečnosť a budú predchádzať dopravným nehodám. Kamerový systém
poskytuje až 15 dňový archívny záznam. Predpoklad realizácie po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom a načerpania financií
formou refundácie určeným bankovým produktom bude v druhej polovici októbra tohto roka. Osobne verím, že okrem bezpečnosti
obyvateľov a ochrany majetku samotný kamerový systém prispeje aj k čistote našej obce.
 
Za kľúčové dve udalosti, ktoré sa podarili považujem novú strechu na škôlke a rozšírenie kancelárie Obecnej vodohospodárskej spoločnosti
Šáchor aj na Modrovku.  
 
Pôvodná strecha na škôlke bola v havarijnom stave, v prípade dažďa hrozilo zatečenie elektroinštalácie. Časť drevených pomúrnic, kde
tieklo bola odhnitá, tie časti sa museli kompletne vymeniť. Spoliehali sme sa na dotáciu z Envirofondu, tá však neprišla, tak sme museli
celú rekonštrukciu riešiť svojpomocne a z rezervného fondu, a čo najlacnejšie, ale tak aby to splnilo svoj účel. Na streche bol neskutočný
neporiadok a veľké množstvo starej minerálnej vlny, ktorú sme museli pracne pred začiatkom odstrániť. Vymenili sa aj tzv. kontra laty a aj
strešné latovanie. Zdemolovali sa nefunkčné komíny. Urgentne je potrebné vymeniť kúrenie, na čo skúsime opätovne požiadať o dotáciu
.
Napriek finančnej strate Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor spol. s.r.o. a negatívneho protokolu z kontroly z Najvyššieho
kontrolného úradu SR sa snažíme, aby sa spoločnosť udržala a naďalej zabezpečovala dodávku kvalitnej pitnej vody a dokázala plniť
svoje finančné záväzky. Rozšírili sme kanceláriu tejto spoločnosti aj pre obec Modrovka, taktiež technik inštalácií vodomerov má
samostatnú novú kanceláriu na obecnom úrade Modrovka. Čokoľvek budete potrebovať vybaviť ohľadom dodávky vody, alebo technickej
inštalácie nájdete už aj priamo na Modrovke. Bez plynu a elektriny dokážeme prežiť, no bez vody nedokážeme. Preto je potrebné urobiť
všetko pre to, aby sme dokázali zabezpečiť pitnú vodu. Ja osobne si veľmi vážim, že máme tak kvalitnú vodu akú máme. Viac informácií
o spoločnosti nájdete na novej internetovej stránke www.sachor. sk . 
Ak chcete získať ešte viac informácií o dianí obce prosím sledujte našu webovú stránku www.modrovka.sk  a určite Vás všetkých
pozývam na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 30.8.2019 /piatok/ o 17:30 v KD Modrovka, kde budú prediskutované viaceré
dôležité témy. Tak ako je zvykom na zastupiteľstve bude drobné občerstvenie a na každého čaká kartón minerálok..
 
Na záver to najdôležitejšie a to je POĎAKOVANIE.
POĎAKOVANIE všetkým tým ktorí priamo aj nepriamo pomáhajú našej obci. Nebudem písať menovite, lebo by som istotne na niekoho
zabudol, ale každopádne ma teší keď vidím pokosený cintorín, škôlku, vyzberané odpadky, vyčistené okolie bytovky, či kultúrneho domu,
natreté ploty, či vyzberané smeti z „priehrady“. Teší ma keď sa ma viacerí pýtate s čím treba pomôcť. To všetko posúva nás aj našú obec
vpred, tak aby sa nám tu žilo lepšie.
 
 

ĎAKUJEM VÁM VŠETKÝM
S prianím všetkého dobrého

Ing. Vladimír Balaj – starosta obce Modrovka tel: 0908 286 201
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Správa o činnosti DHZ Modrovka

 

Foto z nočného zásahu

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc. 
Dobrovoľný hasičský zbor obce Modrovka má za sebou v celku rušné obdobie. V druhom štvrťroku 2019 sme sa sústredili na plnenie úloh,
ktoré sme si stanovili na výročnej členskej schôdzi. V apríli a máji sme odstránili technické nedostatky na Ivecu spôsobené silnými mrazmi
v zimnom období. Vymenili sme guľový ventil na prívode vody a opravili kryt hlavy motora striekačky Tohatsu. Týmto sa chceme poďakovať
najmä Petrovi Kucharovi za jeho nezištnú pomoc pri oprave motorovej striekačky.
V máji niektorí z nás úspešne absolvovali základné školenie hasiča, zvyšok sa ho zúčastní v septembri tohto roka.  V rámci prípravy
niektorí hasiči absolvovali aj psychotesty potrebné pre vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy, ktoré sú podmienkou používania Iveca
počas ostrých výjazdov. Vďaka tomu máme aktuálne troch kvalifikovaných a skúsených strojníkov.
 
V rámci technických výjazdov sme sa snažili motivovať aj mládež a zapájali ich do našej činnosti, čo malo veľmi pozitívnu odozvu. Ešte v
auguste plánujeme návštevu detskej hasičskej súťaže, ktorá sa uskutoční 24.08.2019 v Banke. V budúcnosti sa nám možno podarí postaviť aj
vlastné družstvo a zapojiť sa. Z kultúrnych podujatí sme v spolupráci s obecným úradom zabezpečili technickú prípravu, stavanie a 
zrezanie mája, ktorý sa tento rok vrátilo na svoje tradičné miesto pred reštauráciou Majami. Z technických výjazdov a brigád treba
spomenúť niekoľko brigád na úprave Jurkovho chodníka, čistenie koryta potoka pod mostom na hlavnej križovatke,  pomoc pri vývoze vody
pre zver v spolupráci s PS Lúka, dozor pri pálení krovia v novej IBV a iné.
Svoju odbornú a technickú pripravenosť sme potvrdili 23.07.2019, kedy sme na výzvu Krajského operačného strediska Hasičského a
záchranného zboru v Trenčíne uskutočnili výjazd k požiaru trávnatého porastu v  obci Nová Lehota časť Dolina za použitia techniky Iveco
Daily a v zostave 4+1 člen. Technika spolu s osádkou vyrazila z hasičskej zbrojnice presne 18 minút od vyhlásenia poplachu a dorazila na
miesto požiaru krátko po profesionáloch. Poďakovanie nielen za účasť na výjazde, ale aj celkovú činnosť a aktivitu patrí hlavne Danovi
Okruckému, Tomášovi Potočkovi, Jankovi Struhárikovi, Patrikovi Minárikovi, Vladovi Balajovi ako aj všetkým ostatným, ktorí boli a sú ochotní
priložiť ruku k dielu.
Zo získanej dotácie sme uhradili diely na opravu techniky, školenia a dokúpili výstroj, ktorú musíme mať podľa zákona, aby sme boli plne
pripravení na výjazd. Zároveň sme včas požiadali o ďalšiu dotáciu na budúci rok, aby sme sa mohli naďalej zlepšovať. Všetku našu činnosť
je možné sledovať na FB ako aj na webovej stránke DHZ Modrovka. Potvrdzujúc heslo "Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!" sme vždy
pripravení a ochotní pomôcť, kde sa dá..
 
Mgr. Marián Ábel 
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 Krátke správy z našej obce
Pokračovanie v prác na "Jurkovom chodníku"

Rekonšktrukcia chodníka pod hlavnou cestou
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KOSENIE, OPRAVY a NÁTERY
 

Nový plot na
škôlke

Čistenie po
lastovičkách

Náter plotu
škôlka
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KOSENIE, OPRAVY a NÁTERY
 

Na cintoríne je umiestnený kontajner určený na odpad len z
cintorína.

Ekonomicko - účtovná agenda Obecnej
vodohspodárskej spoločnosti Šáchor

spol. s.r.o.

Čistenie povaly na
škôlke
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VÝMENA STRECHY NA MATERSKEJ ŠKOLE

Strecha materskej školy bola v havarijnom stave, hrozilo zatečenie elektroištalácie, boli vymenené odhnité drevenné
pomúrnice, kotralaty, strešné laty a samotná krytina. Práce zabezpečovali pracovníci z "Oravy" spoločne s kolektívom
Jaroslava Tichého. Pracovalo sa do neskorých nočných hodín. Na povale bolo veľké množstvo neporiadku a starej sklennej
vaty, ktorú sme museli odstrániť pred začiatkom prác.

Večerná zmena na
streche škôlky
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Poďakovanie patrí Patrikovi Ševčíkovi za vyčistenie a odvoz smetí z
"priehrady"
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Prinášame krátky rozhovor s vicemajsterkou  Slovneska v parkúrovom

jazdení Radkou Frťalovou - rodáčkou s našej obce 
Ahoj, ako si sa dostala k jazdeniu? Čomu konkrétne sa venuješ?
K jazdeniu ma priviedol môj otec. Prvého poníka som dostala k 5. narodeninám a odvtedy som na koni sedela pri každej možnej príležitosti.
Venujem sa parkúrovému jazdeniu, čo je vlastne skákanie cez prekážky. 
Predstav nám, aké kone máš teraz? Kedy si začala pretekať a kto ťa pripravuje na preteky?
Momentálne mám na preteky dve kobyly. 12 ročnú Viki, s ktorou pretekám od mojich začiatkov a 10 ročnú Mariabellu, s ktorou pretekám prvú
sezónu. Pretekať som začala v 15tich rokoch a od začiatku ma trénuje tatino, čo beriem ako celkom fajn výhodu. 
Prezraď nám zopár svojich úspechov, na ktoré si hrdá?
Medzi moje najväčšie úspechy patria jednoznačne dosiahnuté výsledky v tímových súťažiach na Majstrovstvách Slovenska v kategórii juniorov.
V roku 2017 to bolo 3. miesto a v roku 2018 2. miesto.  Samozrejme som hrdá aj na ostatné výborné umiestnenia, s Viki máme na
konte viacero vyhratých pretekov, napríklad súťaže v Trenčíne alebo v Bratislave, z mnohých súťaží sme domov priniesli stužky za
umiestnenia na druhom či treťom mieste. Mariabella ešte nie je taká skúsená ako Viki, s ňou som spokojná po každom peknom parkúre. 
Čo máš v pláne do budúcna?
Určite udržať formu obidvom koňom, s Viki ďalej pretekať na aktuálnej úrovni, čo sú prekážky vo výške 110 až 120cm. S Mariabellou máme
v pláne sa zdokonaliť a posunúť sa zase o niečo vyššie. 
Máš okrem koní aj iné aktivity? 
Starostlivosť o všetky naše kone mi zaberá veľkú časť každého dňa, takže popri tom sa dá málokedy stíhať aj niečo iné. Ale vôbec mi to
nevadí, pretože to robím s radosťou.

ĎAKUJEME za mimoriadnu reprezentáciu a prajeme veľa úspechov



Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 Historické okienko pri príležitosti výročia SNP
Vo štvrtok, 29. augusta, si pripomenieme 75. výročie SNP. Hoci priamych účastníkov druhej svetovej vojny je medzi nami čoraz menej, ich osudy
stále žijú v spomienkach.  V tomto príbehu si zaspomíname na rodáka z Modrovky - pána Michala Potočka.
 Rodina Potočková sa do Modrovky prisťahovala v roku 1870  z Krajného, z osady U Stanov. Michal sa narodil 15.9.1922. V škole bol šikovný,
vyučil sa u kováčskeho majstra Ľudovíta Gallu v Modrovke. V októbri 1943 narukoval do slovenskej armády. Absolvoval kurz delmajstra a pôsobil
v I. batérii pri prvom dele. Počas bombardovania továrne Apollo spojeneckými vojskami v roku 1944 zostrelil dva bombardéry. 
Keď vypuklo Slovenské národné povstanie, pridal sa k partizánskej jednotke kpt. Gondu v Ľubochni. Ich úlohou bolo vykonávať výzvednú činnosť
a prepadávať nemecké jednotky. Čoskoro sa však dostali do nemeckého zajatia. Zajatcov previezli do Brezna nad Hronom, neskôr ich internovali
v Banskej Bystrici v budove súdu. Nasledovali výsluchy, telesné tresty, nadávky a ponižovanie. Nemci sa k nim správali ako „nadľudia.“ Vojaci
trpeli hladom, zimou, neľudským zaobchádzaním. Po desiatich dňoch boli pešo premiestnení do Martina. No ani to nebola "konečná stanica."
Nákladným vlakom zajatcov presunuli do zajateckého tábora Gerlitz v Hornom Sliezsku, kde bolo sústredených až 70 tisíc zajatcov rôznych
národností.
V decembri 1944 bol Michal presunutý do pracovného tábora Kaltwasser a zaradený ako kováč do dielne. Neskôr pracoval aj na stavbe vykládky
vozíkov. Opäť ho trápil večný hlad, zima, ťažká práca a navyše aj rôzne parazity (vši, ploštice).  Vo februári 1945 im oznámili, že odchádzajú
z tábora. Z diaľky sa ozývalo dunenie ruských kanónov. Nasledoval Pochod smrti. V neľudských podmienkach pochodovali k česko-slovenským
hraniciam. Nemci ich poháňali pažbami. V máji 1945 sa dostali do zberného tábora v Linzi. Absolvovali hygienickú očistu, zbavili sa vší. S veľkou
radosťou sa zvítali s krajanmi z Trebatíc a Ducového. V Linzi pobudli niekoľko dní. Putovali ďalej. Po cestách bolo veľa ľudí, z Nemecka sa vracali
zajatci - Rusi, Juhoslovania, Česi, Maďari... Cestovali vlakom, peši, ako sa im ušlo.
Na česko-slovenskom veľvyslanectve vo Viedni dostali potvrdenie, že sú československí štátni občania a môžu sa vrátiť do vlasti.  20. júna 1945
sa Michal dostal do Bratislavy. V Rači nastúpil na vlak do Hornej Stredy, odkiaľ sa kompou dostal na druhú stranu Váhu. Zvítanie doma bolo
radostné i smutné zároveň.  Po vojne, v roku 1946 sa Michal oženil s Annou Lajdovou z Prašníka. Mali spolu tri deti - Pavla, Zdenku (vyd.
Hulmanovú) a najstaršieho Bohumíra.   Michal Potoček bol dlhoročným predsedom Zväzu protifašistických bojovníkov a svoje zážitky z ťažkých
vojnových časov prednášal na besedách, šíril myšlienky mieru a odporu voči akejkoľvek vojne. V obci Modrovka pôsobil ako predseda MNV,
neskôr ako tajomník. Pracoval ako účtovník v miestnom poľnohospodárskom družstve. Zomrel v roku 1999.
 
(Zdroj: Článok "K domovu po Ceste smrti," KOPANIČIAR expres_4.9.2007)
 



Havrlent Milan                60r.       júl
Škulecová Anna             65r.       august
Praženková Božena       70r.       august
Potočková Jarmila          60r.       september
Stančíková Anna            90r.      november
Štefová Mária              100r.       december

Naši jubilanti - srdečne blahoželáme!

Ján Kuliška + 10.7.2019

So zármutkom  spomíname  

POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Na základe §12, ods.1zákona č. 369/1990 Z.z. Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa:
30.8.2019 PIATOK o 17,30 hod. v kultúrnom dome Modrovka.
Program
:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia starostu o aktivitách v obci 
- stav podaných žiadostí o dotácie v roku 2019
- informácia o stave výstavby novej „IBV za škôlkou“
3. Odsúhlasenie plánovaných aktivít  /zateplenie MS, parkovisko pred
MS, plot cintorín, vykurovanie MS, osvetlenie nová IBV, rekonštrukcia Dom
Smútku, rekonštrukcia chodníkov, vybudovanie wifi siete internet, kamerový
systém s meračmi rýchlosti, výstavba osvetlenia v novej IBV za škôlkou, rekonštrukcia zvonice
spoločne so zvonmi/
4. Správa nezávislého audítora v zmysle zákona č.423/2015 a zákona č. 431/2002Z..z. 
5. Zámery odpredaja pozemkov  spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991  b.
o majetku obcí 
 6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Modrovka
7. Návrh možnosti financovania refundácie na základe poskytnutej dotácie z
Poľnohospodárskej platobnej agentúry na obecný kamerový systém spojený s meraním
rýchlosti v oboch smeroch
8. Informácia starostu o aktivitách v Obecnej Vodohospodárskej spoločnosti Šáchor
spol. s.r.o./ predloženie správy z NKÚ/ 
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver - OBČERSTVENIE

Ďakujeme p. Martinovi Struhárikovi za výrobu
a osadenie novej výplne do 

vitríny na cintoríne a p. Janke Okruckej za
vyčistenie vitríny 

a umiestnenie obrázkov.

Novonarodení v Modrovke

Riško Masár 
Jakubko Struhárik
Jakubko Draškovič


