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Naši milí občania,
 
práve čítate už ôsme vydanie našej spoločnej Zvoničky. Dozviete sa v tomto čísle všetko podstatné čo sa udialo
od tohto leta. Vzhľadom na to, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva nám povolil iba dve „spoločenské“
akcie a to bolo testovanie obyvateľstva na COVID-19, tak sme prišli o veľa. Neuskutočnilo sa plánované Posedenie
seniorov, Vianočné posedenie, Uvítanie do života novonarodených detí a Zastupiteľstvá – situácia s ochorením to
nedovolila. Dokonca aj posledné tohtoročné zastupiteľstvo v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 34 zo dňa 9.decembra
2020 sa musí uskutočniť za prísnych epidemiologických opatrení a bez účasti verejnosti resp. účastník musí
disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako
12 hodín. Napriek tak zlej finančnej situácií /zníženie podielových daní v priemere cca. 19,1%/ a zrušenia všetkých
žiadaných dotácií, sa nám podarilo tak povediac „s odretými ušami“ a podporou Ministerstva Financií SR
slávnostne otvoriť Park oddychu a zábavy, zastrešiť historickú mláťačku, vymaľovať spoločenské priestory v
škôlke, postarať sa o to, aby obec bola pokosená a čistá. Dokončili sme posledný úsek štrkovania cesty v novej
„IBV za škôlkou“. A čo je kľúčové a z čoho mám osobne radosť, že sa nám podarilo po dvoch rokoch vybaviť
stavebné povolenie a odovzdať stavenisko pre Západoslovenskú distribučnú spoločnosť a.s. na výstavbu
trafostanice a rozvodov pre novú „IBV za škôlkou“. Predmetná trafostanica bude postačovať na pripojenie
rodinných domov až po obec Lúka vrátane celej „Lokality za škôlkou“. Bude zokruhovaná s jestvujúcim vedením.
To znamená, že posilní celú kapacitu elektrickej siete v Modrovke. Dňa 18. novembra 2020 sme ukončili audit obce
za rok 2019, z ktorého je správa zverejnená na webovom sídle našej obce /www.modrovka.sk/.  Tento audit
dávame vypracovať každoročne z dôvodu vlastnej kontroly a v zmysle zákona.
Rok 2020 je pomaly za nami. Bol to ťažký rok. Nežili sme veľmi spoločensky, žili sme tak trochu doma s rodinou
za plotom. Museli sme sa vo veľa veciach upokoriť a skloniť hlavu, ale verím, že aj to nám dáva veľa!

Prajem všetkým hlavne pevné zdravie a pokoj!

ĎAKUJEM VŠETKÝM, KTORÍ POMOHLI AKOKOĽVEK NAŠEJ OBCI MODROVKA
 
Ing. Vladimír Balaj /0908 286 201/
- starosta obce Modrovka
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Vážení občania, 
dovoľte mi v nasledujúcich riadkoch informovať Vás o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Modrovka. Našťastie sme v
poslednom období nezaznamenali žiadne vážne výjazdy k požiarom, či iným živelným pohromám. Zbor však nezaháľal a pracoval na
mnohých iných, nemenej dôležitých činnostiach.    Tak ako každý rok, sme aj tento obdržali dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške
3000 euro, ktorú bolo treba využiť na zveľadenie a rozšírenie techniky nášho zboru. Sumu sme teda použili na zakúpenie šatníkových
skríň do hasičskej zbrojnice, pretože naše zásahové odevy boli buď v aute, alebo len tak pohodené na zemi, či povešané na oknách.
Ďalšou investíciou, bolo zakúpenie hadicového navijaku, ktorý sme svojpomocne nainštalovali na výsuvný plát v zásahovom vozidle Iveco
Daliy CAS15. Hadicový navijak je výborné riešenie, pretože má nižší prietok ako klasické B, alebo C hadice, vyprázdnenie nádrže z vodou
teda trvá dlhšie a zároveň pri vyššom tlaku, čo umožňuje efektívnejší zásah. Tiež sme zakúpili nový akumulátor do zásahového vozidla a
novú pohotovostnú nabíjačku, dokúpili sme aj jednu vysielačku Motorola a pracovné uniformy UBO a tričká pre troch členov, ktorí ich ešte
nemali.  Za zvyšok sa kúpila motorová pila STIHL, ktorá určite svoje využitie v DHZ nájde.    Novozakúpené prostriedky sme využili
napríklad pri čistení cesty pri PDP Tematín a to dvakrát, v dňoch 27. júla a 30. októbra, kde bola cesta zanesená nečistotami pri
vychádzaní poľnohospodárskych strojov na polia. Po búrke 1. augusta naplavilo nános blata aj pod prístrešok pri zvonici, ktorý bolo
taktiež potrebné vyčistiť a posledné čistenie cesty bolo v uličke pri škôlke dňa 1. septembra. V tento deň sme odstránili aj nebezpečné
liesky v areáli Materskej školy. Dňa 11. júla  sa napriek situácii okolo koronavírusu uskutočnilo športové podujatie a to Beh okolo hradu
Tematín. Trasa závodu smerovala z obce Modrovka, cez obec Lúka a hory až pod hrad Tematín, kde krátkym úsekom cez Hrádockú dolinu
trasa pokračovala priamo popod hrad a naspäť do obce Modrovka. Organizátor náš požiadal a pomoc pri občerstvovaní pretekárov. Tak
sme na rázcestie, v mieste kde sa trasa závodu pretínala, vyniesli občerstvovaciu stanicu a pretekárom sme ponúkli osvieženie v podobe
čerstvej pramenitej vody. Tiež bola zapožičaná centrála na nafúknutie štartovacej a cieľovej brány. S príchodom druhej vlny koronavírusu
COVID-19 sme 21. augusta z Leopoldovského liehovaru priviezli 55 litrov 96% liehu, ktorý sme zriedili na požadované množstvo
a  s týmto roztokom sme následne vydezinfikovali smetné nádoby, poštové schránky, autobusové zastávky, či detské ihriská nielen v
obci Modrovka, ale aj v susednej Lúke. Oproti minulej akcii na jar, sme však dezinfekčný roztok neaplikovali pomocou GENFO vakov, ale
cez klasické záhradné postrekovače. A musíme uznať, že to bolo oveľa efektívnejšie a úspornejšie riešenie. Peniaze na dezinfekciu
uvolnila OVHS Šáchor. Dňa 15. septembra sme vykonali rýchly technický zásah v koryte miestneho potoka. Pod mostom na poľnej ceste
smerujúcej k Váhu sa usadilo veľké množstvo naplaveného odpadu a hladina potoka stúpla natoľko, že hrozilo vyliatie vody na okolité
polia. Pomocou trhacieho háku sme spod mosta vytiahli naplavené nečistoty a hladina potoka tak rýchlo klesla do normálu. Dôkladné
čistenie následne vykonalo Povodie Váhu.   23. septembra sa v areáli Materskej školy otváralo nové detské ihrisko. Pri tejto príležitosti
sme spravili menší program pre deti s prezentáciou hasičskej techniky. Deti si vyskúšali striekanie vody na terče a tiež jazdu hasičským
automobilom. Pre nepriazeň počasia sme však neaplikovali penu, na ktorú sa deti veľmi tešili.
No a poslednou akciou do ktorej sa zapojil aj DHZ Modrovka bolo celoplošné testovanie na COVID 19, ktoré bolo v dňoch 1. a 8. Novembra
v priestoroch hasičskej zbrojnice a kultúrneho domu. Najprv sme priviezli zdravotnícky materiál potrebný na testovanie, ktorý sme boli
zobrať od vojenského zásobovania v Hôrke nad Váhom. Následne sme boli nápomocní aj pri samotných odberoch a zapisovaní ľudí,
zúčastnených na testovaní. Na záver by som sa veľmi rád poďakoval členom DHZ, ktorí sa aktívne podieľali, či už na ostrých výjazdoch,
technických výjazdoch, čí kultúrno-spoločenských akciách ktoré sme zabezpečovali. Menovite veliteľovi DHZ Ábelovi Mariánovi a členom
Balaj Vladimír, Draškovič Alexander, Kusovský Peter, Masár Michal, Minárik Patrik, Potoček Tomáš, Struhárik Dušan, Struhárik Ján,
Šlahor Martin a Tulis Silvester. Sila je v kolektíve a nie v jednotlivcoch a tak Všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEM!

Daniel Okrucký, predseda DHZ Modrovka

Zo života DHZ Modrovka
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Otvorenie Parku oddychu a zábavy na Modrovke
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Otvorenie Parku oddychu a zábavy na Modrovke
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Zastrešenie historickej mlátačky a činnosť DHZ Modrovka
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Každé ročné obdobie má svoje čaro. Jeseň je čas, ktorý možno mnohých deprimuje. Dni sa skracujú a i to málo, čo z nich zostáva,
je upršané, blatisté a zahalené hustou hmlou. Po krátkom babom lete sú už vyhliadky na slnko v nedohľadne a po posune času sa
už ani neoplatí vychádzať von.  My poľovníci si však aj v tomto menej obľúbenom čase vieme nájsť množstvo pozitív. Už začiatkom
septembra sa začína jelenia ruja a srdce každého z nás zajasá, keď po prvý krát začuje zvuky oznamujúce jej príchod.
Spočiatku je možno ešte pozorovať jelene v skupinách ako si - najmä mladšie - kamarátsky merajú sily, ale už o niekoľko dní je
koniec kamarátstvam a starší si urputne bránia svoje jelenice na vyhradených rujoviskách. Ak je dobré počasie, je ich možno počuť
aj celú noc, niekedy dokonca do neskorých ranných hodín. Je však ťažké sa k nim priblížiť. Jelene sú možno nepozorné, no jelenice
obozretne strážia toto prírodné divadlo a dovolia len málo komu nahliadnuť za kulisu. Niekedy však stačí počúvať. Kto to zažije
zblízka, nikdy nezabudne.  V polovici októbra už les stíchne a na rade sú daniele. Tie sa však v našich končinách ukazujú len
sporadicky. Preto už netrpezlivo čakáme na mufloniu ruju, ktorá sa začne v novembri a charakteristické búchanie spôsobené
nárazmi rohov sa ozýva našimi dolinami i počas denných hodín. 
 
Ale to nie je ani zďaleka všetko, čo nám naša prekrásna príroda ponúka na jeseň. Keď človek vkročí do tohto zázračného sveta,
nájde tam úžasné ticho, pokoj a uvedomí si, ako dokonale je zariadený kolobeh života. Všetko, čo na jar žiarilo sviežou zeleňou
pretkávané rôznorodými farbami a vôňami kvetov a prinieslo úrodu koncom leta, sa zrazu ukladá na zimný spánok v spleti žltej,
červenej a hnedej, aby si oddýchlo a pripravilo sa na nový život. Hustý les je zrazu taký priehľadný, tichý a upravený, že si tam
pripadám ako na inej planéte.   Ak človek hľadá oddych, upokojenie, povzbudenie alebo nové nápady, je možno práve jeseň ten
pravý čas, kedy si treba nájsť priestor na prechádzku lesom. A tak sa občas treba vybrať skoro ráno do lesa a zabudnúť na stres,
naplniť pľúca čerstvým vzduchom a rozprúdiť krv od nôh až po hlavu. Nechať vietor rozptýliť naše obavy, kvapky dažďa očistiť našu
dušu. Možno zrazu uvidíme veci z inej perspektívy, pochopíme, čo sme predtým nechápali.  Nezabúdajme však, že tu nie sme sami.
I keď sťahovavé vtáky už možno dávno odleteli do teplých krajín, iné prileteli zo severu a lesná zver sa pripravuje na obdobie
strádania tým, že si robí zásoby. Ale na to sme my poľovníci mysleli už na jar. Voňavé seno je pripravené, kamenná soľ nechýba v
žiadnom období a jablká, cukrová repa  či iné pochúťky nebudú tiež chýbať. Spoločné poľovačky obmedzujeme na minimum, aby
sme zveri pôsobili čo najmenej stresu a o to prosíme aj vás. Ak chceme v prírode načerpať sily a nájsť pokoj, doprajme jej ho tiež!

Poľovnícke okienko – prechádzka jesenným lesom. 

pripravil Mgr. Marián Ábel - člen poľovného združenia



Modrovčania - a na toto si  pamätáte?
Čerpaciu stanicu PHM za dedinou smerom na Piešťany (benzínku) si pamätáme mnohí, veď zrušená bola približne pred
dvadsiatimi rokmi.
Pri „váhovej“ ceste, za potokom vľavo stála ohrada pre kravy – „rajčula“. Cez deň boli kravy na paši  a na noc ich
pastieri zatvorili do rajčule – oddychovali bez SBS pracovníkov, elektrického ohradníka, či kamerového systému. Za
dedinou, smerom na Ducové, na pravej strane tiahla do poľa „obecná“ cesta. Rástli popri nej slivky a ľudia pracujúci na
poli radi v letných horúčavách vyhľadávali tieň stromov. Tiež ich plody osviežili a trochu zasýtili. Pred budovou Jednoty
(dnes Majami) bola studňa – betónová skruž, na ktorej večer posedávali
pivári, resp. mládež. Poobede sme si tam – deti, alebo mamičky s deťmi – pochutnávali na zmrzline. Tú teta Čuvalová
predávala v „šenku“ z veľkých termosiek. Chutila tak výborne, že dnešné mrazené pochúťky sa môžu schovať. Tam pri
ceste stála aj hruška. Dozreté plody spadnuté na zem očistené od trávy a osí, boli sladké a vôbec nás netrápila alergia
na prach alebo potravinová intolerancia.
Tak – trošku sme si zaspomínali na našu Modrovka v dávnejších časoch. A mnohým
z nás sa akosi automaticky vybaví pocit radosti, veselosti a ... akejsi istoty? Je to len nostalgia?
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Poruchy a opravy, výmeny, údržba:
Porucha Lúka – ul. Školská – prasknuté hlavné potrubie      
Porucha Baranec Lúka – prasknutá časť od prípojky    
Porucha Modrovka – Jurík – prasknutý hydrant       
Porucha Modrovka – Nový obvod – zatrhnutý hydrant    
Porucha Kanalizácia – Luka – plná nádrž – vytvorenie podtlaku vo vetvách kanalizácie a spätný tlak do žúmp 
Poruchy vo domových šachtách – 7 x       
Sanitácia a dezinfekcia vodojemov     
Výmena vodomerov 60 ks     
Porucha dispečing
Porucha chlorátor

Historické okienko

spracovala pani Okrucká - kronikárka obce Modrovka

Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol.s.r.o. krátka správa z
poruchovosti

OVH Šáchor spol. s.r.o. ďakuje za vzornú spoluprácu pri nahlasovaní stavov vodomerov a za vzorovú
platobnú disciplínu. 



Gratulácia patrí:

Roman Pomajbo 50 r.
Peter Kuchar 55 r.
Jana Okrucká 55 r.

Ján Masár 60 r.
Marta Masárová 60 r.
Miroslav Masár 65 r.

Jarmila Hubinská 65 r.
Oľga Feriancová 65 r.
Anna Kupcová 65 r.

Viera Šlahorová 65 r.
Milan Struhárik 70 r.

Bohuslav Ferianec 70 r.
Vlasta Potočková 70 r.
Emília Urbanová 70 r.

František Ištok 75 r.
Mária Kobelárová 75 r.

Emília Mosná 75 r.
Milan Štefo 80 r.
Tibor Blažej 80 r.
Ján tlstovič 85 r.

Mária Štefová 101 r.

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: 

17.12.2020 /štvrtok/ o 17:00 hod. v kultúrnom dome Modrovka.

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zámer prevodu pozemku „pod cestu“ p.č. 217/2 za účelom cestnej komunikácie
3. Návrh zámeru na odkúpenia pozemkov „pod cestu IBV2“za 1 EUR/m2
4. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 219/72 za účelom prístupovej ceste
5. Návrh riešenia pozemku IBV2
6. Návrh vytvorenia zmeny územného plánu IBV2
7. Návrh kalkulácie návratnosti pri výstavbe bytového domu 
8. Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania  miestnych daní a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady
9. Správa audítora za rok 2019
10. Návrh prehodnotenia obstaraného DHM (vyradenie)
11. Návrh rozpočtu na rok 2021,2022,2023
12. Informatívna správa z činnosti OVHS Šáchor spol.s.r.o.
13. Podnety od občanov
14. Diskusia 
15. Záver
Obecné zastupiteľstvo je v zmysle VYHLÁŠKY RÚVZ zo dňa 8.decembra 2020 č. 3/2020
obmedzené účasťou verejnosti - podmienka účasti verejnosti je mať negatívny PCR, alebo
antigénový test nie starší ako 12 hodín.
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Milan Novotný vo veku 84r
Michal Masár vo veku 90r.

Úmrtia - úprimnú sústrasť: Novonarodení v našej obci:
Stela Hriadelová 

Ján Teodor Hriadel
Solomia Ševčík 

Šarlota Potočková 


