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 Naši občania,
 
dovoľte mi sa Vám prihovoriť v týchto ťažkých časoch. Nikto z nás by nepovedal, že budeme nosiť rúška, dezinfikovať obec, nestretávať sa,
nenavštevovať sa počas sviatkov, neslúžiť omše. Vidím v mojom okolí strach, strach o stratu zamestnania, nedôveru človeka človeku, finančný tlak.
Každý z nás bol tak trochu „naštartovaný“ pre nové veci, no žiaľ vírus zasiahol do nášho každodenného života a priniesol obavy o zajtrajšok. Na
druhej strane hľadám to pozitívne čo táto situácia priniesla a nachádzam aj zopár pozitív. A verím, že aj Vy. Avšak záverečné prianie je také, aby
sme sa už vrátili do pôvodných koľají zdraví a obohatení aj o takúto skúsenosť. Aj keď osobne si myslím, že život už nebude v pôvodných
koľajách, ale budeme rozlišovať život "pred koronou" a život po "korone".
 
V skratke zhrniem v bodoch zopár udalostí v našej obci, vzhľadom na to, že boli dočasne pozastavené aj obecné zastupiteľstvá do
odvolania.
-   pokles príjmu obce Modrovka /aj ostatných obcí/ z podielových daní je vzhľadom na deficitnú situáciu štátneho rozpočtu predpokladaný o 1/3
a viac, čo je zlá správa. Reálne to znamená, že nie je možné plnohodnotne pokryť mzdy a investičné aktivity v obci. Vzhľadom na to v obci pre
tento rok nepredpokladáme významnejšiu investičnú akciu, mimo akcií zo žiadaných fondov, pokiaľ tieto fondy nebudú presunuté na boj
s vírusom
-   podali sme žiadosť o dotáciu na Ministerstvo životného prostredia o komplexnú obnovu škôlky – fasáda, kúrenie
-   podali sme žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií na výstavbu chodníka k novej IBV „za škôlkou“ spojenú s detským ihriskom
a oddychovou zónou
-   podali sme žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií na novú podlahu v škôlke
-   boli sme úspešní v projekte „Wifi pre Teba“ kde naša obec Modrovka získala dotáciu z Ministerstva dopravy na vybudovanie bezplatnej Wifi
siete v obci. V súčasnosti tento projekt je zbrzdení obmedzením fungovania jednotlivých úradov
-    neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a po neskutočnom procese sa nám podarilo získať právoplatné stavebné povolenie na výstavbu
trafostanice, VN a NN rozvodov v novej lokalite „Za škôlkou“ pre spoločnosť Západoslovenské distribučná a.s. ako investora výstavby
-   v obci sme zabezpečili priebežný finančný a ekonomický audit pre vzájomnú kontrolu
-   inštalovali sme v obci smetné koše, historickú mláťačku
-   vymenili sme osvetlenie  na „Jurkovom chodníku“ vďaka finačnej podpore spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s.
 
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa chovajú zodpovedne v našej obci, či vo vzťahu voči ostatným, ale aj vo vzťahu k samotnej obci. Nie je
nás tu veľa, sme tretia najmenšia obec v kraji, preto verím, že sa nám tu podarí vytvoriť prijemnú atmosféru na bývanie a spolunažívanie aj
v týchto ťažkých časoch. Buďme vzájomne nápomocní a všímaví. Prajem veľa, veľa zdravia!!!
 
Ing. Vladimír Balaj – starosta obce Modrovka

6



Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 
 

Vážení občania, žijeme vo veľmi ťažkom období. Denne počúvame, či čítame  zo všetkých médií správy o prítomnosti nebezpečného
koronavírusu COVID-19. Netreba túto situáciu podceňovať a ani zľahčovať. Prítomnosť vírusu sa objavila nielen v okresných mestách ako
Piešťany a Nové Mesto nad Váhom, ale aj v neďalekých Kočovciach, či dokonca v susednej Hornej Strede. Vážnosť situácie si uvedomujeme
aj v našom zbore a preto ste v uplynulých dňoch dostali do schránok ochranné rúška. Zabezpečila ich obec Modrovka a do schránok ich
rozniesli členovia DHZ. Poďakovanie patrí pani Anne Kupcovej ktorá ich pre nás všetkých ušila. Uvedomme si prosím, že nosiť rúško nie je
žiadna hanba.
  
V spolupráci s OVHS Šáchor, spol.s.r.o. sme tiež zabezpečili dezinfekciu verejných priestranstiev, nielen v našej obci, ale aj v susednej Lúke.
Zamerali sme sa hlavne na autobusové zastávky, smetné koše, poštové schránky, detské ihriská, lavičky či zábradlie pred Jednotou.
Dezinfekciu sme po veľkých útrapách priviezli z Leopoldova v objeme 50 litrov a zriedili na požadované množstvo. Na opatreniach v boji
s koronavírusom sa podieľali členovia DHZ, menovite Kusovský Peter, Balaj Vladimír, Ábel Marián a Okrucký Daniel.
  
V týchto dňoch je viacero z Vás doma a venujete sa práci okolo domu, či v záhrade. K tomu patrí mnohokrát aj likvidácia suchého lístia
a konárov, ktoré sa nahromadili po jeseni vo Vašich záhradách. Touto cestou Vás prosím, aby ste na uvedenú činnosť nepoužívali oheň.
Čím menej budeme musieť zasahovať, tým viac budeme chránení nielen my, ale aj Vaše zdravie a majetok. V neposlednom rade -  plošné
vypaľovanie tráv a porastov môže skončiť pokutou vo výške 331 eur, pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.
Nikto však v momentálnej situácii nechce rozdávať, ani dostávať pokuty. 
  
Na záver: DHZ Modrovka a je plne pripravený pomôcť občanom v tejto situácii. Môžu sa na nás obrátiť aj starší občania, ktorým robia
problémy nákupy potravín a nedokážu si do obchodu zájsť sami. Tiež ak by sa chcel niekto pridať a pomáhať nám, prijmeme každého kto
by mal záujem stať sa našim členom. Buďme prosím zodpovední a konajme tak ako to vyžaduje súčasný stav. Len tak sa totiž čím skôr vráti
náš život do starých koľají. 
 
Daniel Okrucký - Predseda DHZ Modrovka
                                                                                                

 DHZ Modrovka informuje
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 Krátke správy z našej obce
Renovácia a inštalácia historickej mláťačky obilia
 
 
 
 Historickú mláťačku sa nám podarilo zohnať až z Turčianskych

Teplíc. Bola vyrobená v roku 1949, to znamená že minulý rok, ktorý
bola ešte funkčná tak oslávila svoje sedemdesiatiny. Nadšenci
histórie Bohuš Ferianec, Tibor Taraba, náš maliar a výtvarník Jozef
Minárik, študent Adam Kováč a Marián Ábel pomohli pri renovácií a
samotnej inštalácií medzi  dva orechy pri cintoríne. Veríme, že
historická mláťačka dotvára siluetu príjazdu do našej Modrovky a
bude symbolom usilovnosti, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci,
vzhľadom na to, že v minulosti sa ľudia stretávali pri mlátení a
pomáhali si. Sme si vedomí, že časom musíme vytvoriť jednoduché
estetické zastrešenie, tak aby nám tento kus histórie zostal čo
najdlhšie.
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Stolnotenisový turnaj - obnova tradičného stolnotenisového turnaja
 
Umiestnenie: 1. Peter Kuchar 2. Martin Šlahor 3. Patrik Ševčík
Oranizačne zabezpečili Peter Kusovský a Ján Čuvala - Vďaka za vydarenú akciu!!! a veríme, že sa
opätovne stane tradíciou.
 
 

Stretnutie Jednoty dôchodcov Lúka a Modrovka

Výborná akcia pod taktovkou organizácie
Jednoty dochôdcov - občerstvenie, zábava,
rozhovory, tanec, spev - výborne. Ďakujeme
Jednote dôchodcov za svoje aktivity aj pre našich
seniorov.

Inštalácia smetných košov na Modrovke /5 kusov/
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 Výmena solárneho osvetlenia za elektrické led-osvetlenie "Jurkovho chodníka". Ďakujeme za sponzorské nové
lampy od spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s../dodávateľa plynu a elektrickej energie pre našu obec/ Pôvodné
solárne lampy sme inštalovali na začiatok cesty nad citorín a oproti "Lascu". Za nátery stĺpov, elektroinštaláciu a
výmenu osvetlenia ďakujeme pánovi Jánovi Čuvalovi.

Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol.s.r.o. informuje o svojich aktivitách na novom webovom sídle
www.sachor.sk. Na tejto stránke nájdete veľa užitočných informácií od digitálnej mapy vodovodnej siete až po postup
v prípade nového pripjenia. Vdohľadnej dobe bude zverejnená informácia o hospodárení za rok 2019 a plán
hodpodárenia na rok 2020, taktiež hospodársky výsledok a plán nevyhnutných aktivít a investícií zá účelom
dodržania bezpečnej dodávky kvalitnej pitnej vody, 

Foto zo školenia
montáže vodomerov a
pracovného výjazdu v
Slovenskom
metrologickom ústave 
 
 

Informácia z Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor spol. s.r.o.
 
 



 
Po nezvyčajne teplej zime sa nám dni už pomaly ale isto predlžujú a i napriek studeným nociam vo vzduchu cítiť jar. Príroda sa
prebúdza k životu a nezaujíma ju ani politická situácia po parlamentných voľbách ani aktuálny vývoj pandémie, ktorá hučí celým
svetom.  My, poľovníci, toto obdobie vnímame úplne inak.  Skoré rána sú plné spevu vtáctva, pestrých farieb a krásnych vôní. Lesy
a lúky tvoria jeden dokonale fungujúci organizmus, kde každý chrobák, steblo trávy, každý kvet, kvapka rosy, lúč slnka, strom, krík
i každé zviera má svoje neodmysliteľné miesto a nenahraditeľnú funkciu. Na jar si jeho existenciu uvedomujeme o to viac, že je to
obdobie, kedy sa rodí nový život. Prichádzajú na svet mláďatá všetkých druhov zveri a preto sa snažíme dať prírode viac pokoja.
Chcem preto upozorniť každého, kto vstupuje do lesa či na lúku, aby mal toto na pamäti a správal sa zodpovedne. Mám tým na
mysli najmä obmedzenie voľného pohybu psov a mačiek ako aj citlivé správanie sa ľudí. Ak nájdeme v tráve učupené srnča, nikdy
ho nechytáme a ani neodnášame. Určite sa nezatúlalo a jeho mama je nablízku a čaká, kým odídeme, aby sa k nemu mohla vrátiť.
Srnča sa ani nehne a pred predátormi je chránené tým, že nezanecháva vo vzduchu pachovú stopu. Ak by sme sa ho dotkli,
mama by ho už nemusela prijať kvôli ľudskému pachu a pudu sebazáchovy. Ak nájdeme diviača, utekajme rýchlo preč, lebo ak sa
o nás jeho mama dozvie, už bude neskoro. Taktiež by mohol zle pochodiť aj náš štvornohý miláčik.  Prvou činnosťou, ktorá nás,
poľovníkov čaká na jar, je vyčistenie a dezinfekcia krmelcov, studničiek a napájadiel. Keďže sú počas zimy hojne navštevované,
treba všetky zbytky krmiva a trusu vyhodiť, vyhrabať lístie a konáre z ich okolia i z napájadiel a všetko poriadne vydezinfikovať. Tým
zamedzíme prípadnému šíreniu rôznych druhov ochorení prenosných na zver a pripravíme kŕmne zariadenia na nasledujúcu
sezónu. Taktiež doplníme kamennú soľ, pretože na jar zver prechádza zo suchej stravy na zelenú a preto potrebuje soľ na
podporu zmeny zažívania.  Staráme sa aj o prostredie, v ktorom zver žije. Keďže sa v našom regióne nachádza zrúcanina hradu
Tematín, je často navštevovaný turistami. S návštevnosťou prírody sa do nej často dostáva množstvo prevažne plastového
odpadu a ten nelahodí ani oku ani duši správneho poľovníka. Preto každoročne organizujeme niekoľko brigád zameraných
napríklad na čistenie potokov a lesov od takéhoto odpadu pod heslom „čistý revír = čistá príroda“. Každému z nás a to nielen
poľovníkom by malo záležať na tom, v akom prostredí žijeme. Často nemusíme ísť ani do lesa, aby sme sa zhrozili pri pohľade na
množstvo odpadu ležiaceho pri cestách, cestičkách, chodníkoch, lúkach a potokoch. Každý môže začať od seba a verte mi, že
každá zodvihnutá plastová fľaša sa počíta!!! 
 
S jarným obdobím sa nám poľovníkom spája ešte jedna dôležitá povinnosť a tou je príprava sena a letniny. Seno kosíme vždy na
jar tesne pred prvým kvetom. Vtedy má totiž seno najvýživnejšiu hodnotu, obsahuje najviac vlákniny a vitamínov. Vystihnúť
správny čas na kosenie a sušenie sena vyžaduje dobré plánovanie a veľa času. Pri správnom postupe nám je odmenou krásne,
zelené a voňavé seno, ktoré v senníku nikdy neprečká do ďalšej jari. Letnina sa pripravuje z mäkkých drevín ako napríklad lieska
a dodáva zveri najmä prepotrebnú vlákninu v zimnom období, čím sa znižujú škody na lesných kultúrach.  Na jar taktiež
spolupracujeme s poľnohospodármi. Snažíme sa všetkými dostupnými spôsobmi zamedziť škodám, ktoré spôsobuje zver na
často veľmi lákavých poľnohospodárskych plodinách ako sú kukurica či repka a podobne očakávame zodpovedný prístup
poľnohospodárov pri obrábaní polí vo vzťahu k zveri, ktorá na nich žije. 
Žijeme v krajine s prekrásnou prírodou plnou rozmanitej flóry aj fauny a nenahraditeľným prírodným bohatstvom v hĺbke zeme
vo forme čistej a zdravej vody, preto si ju vážime a chceme ju zachovať a zveľadiť aj pre nasledujúce generácie. Ak si to uvedomí
každý z nás, určite bude náš svet krajší a zdravší. 
 
 

Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 

pripravil Mgr. Marián Ábel - člen poľovného združenia

Poľovnícke okienko 



Za Nataškou
 
Pred niekoľkými týždňami našu obec navždy opustila pani Jadviga Havrlentová, ktorú
všetci volali Nataša. Pochádzala z Poľska a so svojim manželom – našim rodákom
Ivanom Havrlentom sa zoznámila počas štúdií.
 
V mladších rokoch žili vo Vrbovom, kde jej manžel robil riaditeľa podniku Trikota.
Nataška bola výtvarne veľmi nadaná, pracovala na návrhoch modelov v spomínanej
spoločnosti. V dôchodku prišli bývať do Modrovky na chalupu po tete Anne Štefovej
(tento dom si kedysi postavili sestry Štefové, Anna a Paulína vydatá Kuricová, na tú
dobu veľmi nevídaný počin). Z tejto chalúpky si Nataška vytvorila svoju galériu – celý
priestor vyzdobila svojimi dielami, postupne aj dvor a plot. Často sa tu zastavovali deti z
MŠ na vychádzkach, ona im rozprávala, viackrát aj obdarovala. Svoje zručnosti
posúvala aj ďalej – učila tých, ktorí mali záujem. Napriek dlhotrvajúcim zdravotným
problémom a úderom v rodinnom živote sa nevzdávala a stále niečo robila a tvorila.
Bola všestranne nadaná – textil, vlna, pletenie, háčkovanie, vyšívanie, servítkovanie,
maľovanie, .. Vždy chodila módne oblečená, milovala klobúky a čiapky. Odevom sa úplne
odlišovala od našich mamičiek v zásterách. Aj keď veľa času trávili v Modrovke,
nestratila kontakt ani s Vrbovým, kde sa zapájala do aktivít aj v tomto meste.
 
Určite mala ešte veľa nápadov, veľa plánov, no choroba ukončila jej život. Nemala ešte
ani 80 rokov. Avšak jej výtvarné diela pretrvajú dlhý čas. Jednoducho bola originálna a
neopakovateľná.
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 Spomíname

spracovala pani Okrucká - kronikárka obce Modrovka



Novonarodení v Modrovke

Adamko Repka
Šarlotka Potočková 

 

„OBECNÉ NOVINY OBYVATEĽOV OBCE MODROVKA "ZVONIČKA"“, občasník,  vydavateľ : Obec Modrovka, č. 35, 916 35  Modrovka, IČO:
00687243,  dátum vydania : apríl 2020, poradové číslo : 6/2020, 1.ročník, výtlačok zdarma, evidenčné číslo : EV 5844/19

Termín odvozu plastov je 22.mája 2020

Gratulácia patrí:
 

Jarmila Hubinská – 65 rokov
František Ištok - 75 rokov

Mária Kobelárová – 75 rokov
Ján Tlstovič – 85 rokov

 
Najbližšie jubileá slávia:

 
Marta Masárová  - 60 rokov
Oľga Feriancová – 65 rokov
Milan Struhárik – 70 rokov
Vlasta Potočková  - 70 rokov

Emília Mosná  - 75 rokov
Michal Masár – 90 rokov

Parlamentné voľby 2020 - 80,1 % účasť, bezproblémový priebeh - Poďakovanie patrí komisii za prípravu


