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Milí občania,
 
máme koniec roka a vždy je dobré sa trošku ohliadnuť, za tým čo sa nám spoločne podarilo, ale aj na to čo sa nám nepodarilo. Je však
potrebné pozrieť sa aj na to čo nás všetko čaká. Mňa osobne potešila v tomto roku rekonštrukcia kultúrneho domu /okná, strechy,
vykurovanie/ a modernizácia strechy materskej školy, nový asfaltový povrch na „hornom konci“, kamerový systém, merače rýchlosti,
vodovod v novej štvrti za škôlkou, dokončenie požiarnej zbrojnice a vytvorenie elokovanej kancelárie v Obecnej vodohospodárskej spoločnosti
Šáchor spol. s.r.o.v priestoroch obecného úradu na Modrovke, vypracovanie auditu našej obce a zorganizovanie zopár myslím, že vydarených
kultúrnych podujatí (Máj, Divadlo, Stretnutie generácií). No treba spomenúť aj to, čo sa nám tento rok nepodarilo. Napríklad z podaných
žiadostí o dotácie nám nevyšiel Envirofond, ktorý mal pokryť obnovu budovy materskej školy. Preto sa pokúsime znovu zažiadať o túto
dotáciu. Taktiež sme neboli úspešní ani na Ministerstve financií, kde sme žiadali o rekonštrukciu kúrenia v MŠ. Skúsime znovu podať žiadosť
v novom roku. No najviac starostí nám robí výstavba novej lokality „Za škôlkou“. Od začiatku roka sa boríme s úradmi a získaním
potrebných povolení. Pred začatím bolo potrebné riešiť stavebné povolenia na vodovod, komunikáciu a výstavbu elektrických sietí. Bolo
potrebné riešiť úplne nové územné rozhodnutie vzhľadom na to, že sa menilo umiestnenie trafostanice, vyňatie pôdy, odpredaje pôdy pod
trafostanicou a veľa, veľa iného. Všetky finančné prostriedky z predaja boli investované do samotných sietí v tejto lokalite. Tento boj však ešte
nie je na konci a čakajú nás ešte náklady na realizačný projekt rozvodov elektriny, nové geometrické zamerania k prípadnej kolaudácií.
Každá činnosť si vyžaduje svoju námahu. 
 
Do nového roku prajem obci, aby sa nám podarila obnova materskej školy a jej areálu, veľa úspešných bojov s úradmi pri novej lokalite „Za
škôlkou“, nový plot na cintoríne, vyrovnaný rozpočet, pozitívnu správu z ekonomicko-účtovného auditu, spokojných zamestnancov, čistú
a bezporuchovú dodávku pitnej vody z OVHS Šáchor spol.s.r.o. a veľa spoločných stretnutí na kultúrnych podujatiach. Odstupom času sa mi
potvrdzuje to, čo som si aj myslel, že na Modrovke žijú skutočne dobrí a vďační ľudia. 
 

Všetkým Vám preto prajem hlavne veľa požehnania, zdravia a pokoja
vo Vašich rodinách. A ďakujem za všetku Vašu činnosť a aktivitu,

ktorou ste pomohli k tomu, aby sa nám tu na Modrovke žilo krajšie.
 

Ing. Vladimír Balaj – starosta obce Modrovka tel: 0908 286 201
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Pri adventných vencoch, alebo svietnikoch:
 
- uistite sa, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov, ako  sú napr. záclony či tapety
 
- položte adventný veniec na pevný podklad a sviečky na ňom umiestnite tak, aby sa nemohli    prevrátiť
 
- nenechávajte horieť sviečky na adventnom venci bez dozoru, alebo keď odchádzate z domu
 
- nikdy nenechávajte deti alebo zvieratá sami v miestnosti, v ktorej horia sviečky 
 
Pri vianočných stromčekoch:
 
- nikdy na ňom nezapaľujte sviečky ani prskavky
 
- používajte iba certifikované vianočné osvetlenie
 
- rešpektujte pokyny výrobcu/predajcu pri manipulácii s vianočným osvetlením
 
- vyhýbajte sa neodborným zásahom do osvetlenia (oprava jednotlivých žiaroviek a kabeláže,    predlžovanie a spájanie reťazí)
 
- pokiaľ odchádzate z domu, vypnite vianočné osvetlenie na stromčeku z elektrického zdroja
 
- umiestnite vianočný stromček do dostatočne veľkého priestoru
 
- umiestnite vianočný stromček čo najďalej od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa
 
- pokiaľ máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, aby rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa neprevrátil
 
- pokiaľ sa rozhodnete pre umelý stromček, vyberte si taký, ktorý je z nehorľavých materiálov
 
- dávajte pozor na to, aby vaše domáce zvieratko nepoškodilo elektrické osvetlenie (napr.  nerozhrýzlo káble) 

Vážení občania, rok sa nám opäť chýli ku koncu a s tým prichádzajú aj najkrajšie sviatky roka Vianoce. V mnohých domácnostiach už teraz
horia adventné vence a čoskoro k nim pribudnú aj vianočné stromčeky. Dodržaním týchto zásad predídete nešťastiu v podobe požiaru, či
nebodaj újmy na zdraví a prežijete naozaj pohodové Vianoce. Preto pamätajte:
 

 
Dňa 12. 10. 2019 sa v priestoroch HaZZ v Novom Meste nad Váhom, konalo OMZ (Odborno - Metodické Zamestnanie) pre členov DHZO.
Uskutočnilo ho Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom ako miestne príslušná organizačná jednotka Hasičského a
záchranného zboru na základe zmluvy o výpožičke hasičských automobilov pre DHZO z úrovne krajského riaditeľstva Trenčín. Zamerané
bolo na využitie vybraných technických prostriedkov v zásahovej činnosti, pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Za náš zbor sa ho zúčastnili traja členovia - Ábel Marián, Okrucký Daniel a Potoček
Pavol. 
   V mesiaci november sme sa zapojili do projektu spoločnosti FALCK, ktorá pripravila výzvu s názvom "15 AED PRE DOBROVOĽNÝCH
HASIČOV", ktorej myšlienkou je podporiť aktívne pôsobiace dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku a odovzdať im do užívania život
zachraňujúci prístroj AED (Automatický Externý Defibrilátor). Podmienkou k zapojeniu sa do projektu bolo vyplnenie registračného
formulára na webovej stránke vyhlasovateľa www.pomahatneboli.sk. Do projektu sa zapojilo viac ako 170 registrovaných a na Slovensku
pôsobiacich DHZ. V prihláškach sa častokrát ukrývali rôzne príbehy plné odhodlania, vytrvalosti a zanietenia pre dobrovoľníctvo a hasičinu.
Žiaľ v konkurencii 170 zborov sme neboli úspešní a defibrilátor sme nezískali.
   Tam kde sú čerti je aj veľa ohňa a tam kde je oheň je treba hasičov. V sobotu 7. 12. 2019 sa v Piešťanoch konal tretí ročník akcie Krampus
- Pochod Čertov. Organizátor nás požiadal o poskytnutie protipožiarneho dozoru na akcii. V spolupráci s členmi DHZ Moravany sme teda
dohliadali na bezpečnosť účastníkov a divákov pochodu. Za náš zbor sa ho zúčastnili Šlahor Martin, Potoček Tomáš, Ábel Marián a Okrucký
Daniel. Na akciu sa prišlo pozrieť niekoľko tisíc ľudí z celého Slovenska a my sme tak zviditeľnili nielen náš hasičský zbor, ale aj obec 
 Modrovka ako takú.
   Všetky dôležité informácie nájdete aj na webovej stránke www.dhz-modrovka4.webnode.sk
   V mene DHZ prajem všetkým občanom obce Modrovka šťastné a veselé Vianoce, veľa pohody v rodinnom kruhu a do roku 2020 prajem
veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote.
   Na záver sa chcem poďakovať všetkým členom DHZ, ktorí sa aktívne podieľali na činnosti zboru či už pri výjazdoch k
požiarom, účasťou na školeniach či pomocnými prácami v obci. 
 
 
         Daniel Okrucký
         Predseda DHZ Modrovka

 DHZ Modrovka informuje

Foto z nočného zásahu
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 Krátke správy z našej obce
Pokračovanie  prác na "Jurkovom chodníku"

Výsadba zelene  a úprava areálu MŠ Modrovka - poďakovanie patrí rodičom



Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 
Nový asfaltový povch v "Hornom konci"
 

Rozšírenie cesty smerom na Modrovú - Poďakovanie patrí pánovi Milanovi Struhárikovi za výbornú
myšlienku
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Obecný kamerový systém a merače rýchlosti
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DIVADLO DINO - "Pohreb - taký je život"

UVÍTANIE DO ŽIVOTA S POSEDENÍM PRE SENIOROV "STRETNUTIE GENERGÁCIÍ"
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 Inštalácia nového svietidla určeného na nasvietenie prechodu pre chodcov - poďakovanie patrí pánovi Jánovi
Čuvalovi za odbornú pomoc

Inštalácia adventného venca vďaka rodinám z našej obce



 
Určite každý z vás pozná alebo občas stretne človeka v zelenom a nemyslím tým policajta. Nie, mám na mysli poľovníka. 
Poľovníctvo má na našom území dlhú tradíciu. Jeho korene siahajú až do praveku, kedy sa naši predkovia začali živiť
lovom divej zveri, o čom svedčia početné náleziská na Slovensku. V stredoveku bolo právo loviť zver len výsadou šľachty.
Pre sedliakov a poddaných platil prísny zákaz lovu a za pytliactvo boli veľmi prísne tresty. Organizované ľudové
poľovníctvo sa u nás začalo až po 2.svetovej vojne, keď v roku 1947 vyšiel nový zákon, ktorý umožnil využívať právo
poľovníctva širokým masám bez ohľadu na výšku majetku a vlastníctva pozemkov. 
V poľovníckom okienku by som vám rád priblížil činnosť a aktivity poľovníkov, pretože často sa médiami šíria mylné
informácie v snahe negatívne ovplyvniť verejnú mienku. Poľovníctvo nie je obyčajná záľuba, je to životný štýl. Často sa
dedí z generácie na generáciu a vyžaduje si doslova celého človeka. 
Ľudia si pod pojmom poľovník často predstavujú len niekoho, kto bezcitne dokáže zabiť bezbranné zvieratko. Oni však
svoj čas využívajú inak. Medzi hlavné aktivity patrí starostlivosť o zver a o prírodu ako takú. Vieme, kedy začína obdobie
núdze a taktiež, že sa naň treba pripravovať už od jari. Seno je totiž najvýživnejšie, keď sa skosí tesne pred rozkvitnutím
kvetov. Vtedy obsahuje najviac vlákniny, výživných látok a vitamínov. Po správnom usušení ho uskladníme do krmelcov a
pridáme aj letninu – mäkké dreviny ako je lieska zviazané do snopov. Letnina obsahuje veľa vlákniny a znižuje ohryz
mladých drevín v našich lesoch. Počas celého roka zabezpečujeme pre zver soľ. Tá je veľmi dôležitá pre správne
trávenie  a fungovanie metabolizmu a to najmä na jar a na jeseň, kedy zver prechádza zo suchej stravy (seno) na
zelenú. V priebehu roka zabezpečujeme opravu starých a výstavbu nových kŕmnych zariadení a posedov, čistíme
studničky a lesné chodníky. Mnohí z nás sa neraz starajú o zber odpadkov, ktoré v prírode zanechali nezodpovední
návštevníci. V čase suchých letných dní sa staráme o dostatočný prísun vody a v zimnom období o prísun objemového
(seno) a dužinatého (cukrová repa, siláž) krmiva, aby zver mohla prežiť obdobie strádania. 
Okrem brigád sa podieľame aj na kultúrnych aktivitách. Jún je mesiac poľovníctva, preto v tomto mesiaci poriadame
posedenia pre známych, rodinných príslušníkov a deti zamerané na rôzne súťaže v streľbe, varení gulášu, výstavy či iné
akcie. 
Neodmysliteľnou súčasťou poľovníctva je aj lov. Tento je zameraný na udržanie početnosti zveri na úrovni, ktorá je
únosná pre životné prostredie, v ktorom žije. Jej zvýšená hustota by mohla viesť k nadmerným škodám na lesných
porastoch a poľnohospodárskych plodinách. Zároveň sa snažíme lovom dosiahnuť správny pomer pohlaví a zvyšovať
trofejovú hodnotu. 
Poľovníci žijúci v Modrovke vykonávajú právo poľovníctva v dvoch revíroch. Sú to poľovný revír Modrová, ktorý spravuje
Poľovné združenie Modrová, má výmeru 1294 ha, a do ktorého spadá aj väčšia časť katastrálneho územia Modrovky a
poľovný revír Tematín, ktorý spravuje Poľovná spoločnosť Lúka s výmerou 2146 ha, a ktorého časť zo severu zasahuje
čiastočne aj do katastrálneho územia Modrovky. Obe spoločnosti sú aktívne a spadajú pod novovzniknutú organizačnú
zložku Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Novom Meste nad Váhom. Treba
pripomenúť, že v rámci svojej činnosti obe spoločnosti úzko spolupracujú s lesníkmi (ochrana lesa), poľnohospodármi
(ochrana poľnohospodárskych plodín), obcami (kultúrne podujatia), s verejnosťou (zber jabĺk), ale v Modrovke napríklad
aj s hasičmi (doprava vody do revíru v suchých obdobiach).
Zimné obdobie je pre nás poľovníkov na jednej strane časom, kedy sa o zver treba najviac starať, na druhej strane aj
časom spoločných poľovačiek. Preto nás teraz môžete vidieť v prírode na terénnych autách či traktoroch s prívesnými
vozíkmi, alebo vlečkami naloženými krmivom, alebo s puškami a reflexnými vestami. Obe činnosti neodmysliteľne patria
k nášmu životu, ale tá prvá zaberá omnoho viac času. Preto veríme, že chápete význam a postavenie poľovníctva v
živote človeka a budeme sa vám pravidelne prihovárať v tomto okienku a prinášať aktuálne témy a postrehy. 
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pripravil Mgr. Marián Ábel - člen poľovného združenia

Poľovnícke okienko 
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 Historické okienko "DANKOVEC"
Veľká budova mlyna nachádzajúca sa za našou obcou dostala meno podľa rodiny Dankových, ktorá mlyn vlastnila. Posledná generácia
boli traja súrodenci. Michal zomrel pomerne mladý, slobodný a bezdetný. Vilma sa vydala za hudobného skladateľa, učiteľa Jána
Valašťana Dolinského. Pôsobil vo viacerých slovenských obciach a mestách, naposledy v Martine. Ako významný kultúrny dejateľ
(urobil veľmi veľa aj v oblasti esperanta) je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine, aj s celou rodinou. Takmer neuveriteľné, že
rodáčka z našej malej Modrovky leží na Národnom cintoríne!
Posledná zo súrodencov bola Mária. Jej manželom bol Ján Jurčo. Učil v Bratislave a tak cez týždeň bola v dome sama – pestovala kvety,
chovala morky, chodila na prechádzky. Jemná, krehká, elegantná – tak si ju mnohí z nás pamätáme. Po smrti manžela sa nikto zo
širšieho príbuzenstva k nej nenasťahoval a keď táto bezdetná vdova zomrela, budova mlyna prešla pod správu poľnohospodárskeho
družstva, resp. štátu. Už aj v minulosti istú časť užívalo aj družstvo, na kancelárie a začas tam bola aj kancelária
Miestneho národného výboru. Teda tento dom Dankových bol potom prerobený na ubytovňu pre sezónnych robotníkov a byt Jurčových
bol v prenájme zamestnancom a ich rodinám. Časť svojho detstva tu prežila aj naša súčasná pracovníčka OcÚ.
Neskôr budovu mlyna odkúpil súkromný majiteľ, no nevyužíva ju a tak budova chátra, čo je veľká škoda!

spracovala pani Okrucká - kronikárka obce Modrovka



 
Stančíková Anna            90r.      november
Štefová Mária              100r.       december

Naši jubilanti - srdečne blahoželáme!

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: 13.12..2019 PIATOK o 15,30 hod. v kultúrnom dome Modrovka.
Program
:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia starostu o aktivitách v obci 
- informácia o stave výstavby novej „IBV za škôlkou“,plán aktivít na rok 2020
3. Návrh rozpočtu pre rok 2020
4. Zámery odpredaja pozemkov  spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991  b. o majetku obcí 
5. Návrh Všeobecných záväzných nariadení 
6. Informácia starostu o aktivitách v Obecnej Vodohospodárskej spoločnosti Šáchor
spol. s.r.o./ predloženie správy z NKÚ, prevádzkový poriadok/ 
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver - OBČERSTVENIE

Srdečné prianie našej
oslávenkyni Márií Štefovej
k úžasnému jubileu 100
rokov praje celá obec
Modrovka - veľa, veľa
zdravia!

Novonarodení v Modrovke
Riško Masár 

Jakubko Struhárik
Jakubko Draškovič
Agneska Balajová
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