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Milí priatelia obce Modrovka,
rok sa nám schyľuje ku koncu a preto je potrebné zrekapitulovať v našom jubilejnom 10. vydaní obecných novín
Zvonička čo sa udialo v tomto roku poznačenom globálnou krízou a pandémiou.
Napriek okolitým pesimistickým informáciám, ktoré sa na nás rútili z celého sveta si naša obec Modrovka, žila
takpovediac svojim životom. Podarilo sa nám postaviť Máj, zorganizovať Deň Detí, Hasičský guláš, obecnú
brigádu, zrekonštruovať interiér materskej škôlky, skolaudovať elektrickú sieť a vodovodnú sieť v novom obvode,
spevniť a upraviť cestu za cintorínom, parkovisko pred škôlkou a cesty v novom stavebnom obvode. Čo je však
tiež dôležité, že počas leta sa obec udržiavala čistá, pokosená a udržiavaná. To čo sa všetko stihlo si môžete
prezrieť buď priamo v obci alebo aj v obrazovej prílohe tejto zvoničky. 
Osobne ma veľmi potešilo keď som videl často krát keď niekto videl smeti a sám od seba ich zodvihol a dal koša,
alebo pokosil, opravil niečo a bez potlesku to nezištne urobil pre nás a teda pre našu obec – to vždy poteší! Preto
chcem všetkým teda poďakovať ku koncu roka – nechcem menovite, lebo by som istotne na niekoho zabudol, ale
každopádne keď sa budeme všetci snažiť, tak sa nám tu bude žiť krajšie. 
Jediné čo ma mrzí, že v tomto roku sa nám nepodarí zorganizovať z dôvodu pandemických opatrení pravidelné
stretnutie pre našich seniorov, uvítanie detí do života a vianočné posedenie. No verím, že bude lepšie a všetko
dobehneme.
Prajem všetkým pokojné sviatky, veľa veľa zdravia! A prajem všetkým čo majú v sebe nejaký hnev či nepokoj,
nech sa snažia udobriť s blížnym – odpustiť si, lebo oslava príchodu Ježiša Krista nám dáva každoročne
jedinečnú možnosť začať takpovediac odzačiatku.

S prianím „Štastných a veselých“
Ing. Vladimír Balaj – starosta obce Modrovka
0908 286 201

2/2021 
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Činnosť DHZ Modrovka za rok 2021

 Záver každého roka je v znamení bilancovania toho, čo daný rok priniesol. Dovoľte mi nasledujúcimi riadkami priblížiť
činnosť DHZ Modrovka v roku 2021.
  Jarné obdobie bolo späté najmä s testovaním na COVID-19, kedy sa členovia aktívne zapájali na odbernom mieste v Kultúrnom
dome. V podstate od januára až do mája sme boli každú sobotu prítomní a pomáhali s koordináciou odberov. Za túto pomoc
boli traja naši členovia (Ábel Marián, Balaj Vladimír, Okrucký Daniel) odmenení aj odznakom Ministerstva Vnútra. Na jar sme
museli uskutočniť aj dva výjazdy pri ktorých sme odviezli túlavých psíkov do útulku v Novom Meste nad Váhom. Našťastie sa
majitelia v oboch prípadoch našli a k psíkom sa prihlásili. V posledný aprílový deň sme už tradične postavili pred reštauráciou
Majami Máj, ktorý potom zdobil obec celý mesiac. Pri stavaní pomáhalo veľa členov DHZ , menovite Ábel Marián, Balaj
Vladimír, Potoček Tomáš, Masár Pavol, Masár Michal, Draškovič Alexander a Okrucký Daniel. A napokon sme v posledný
májový deň pomohli s organizáciou Dňa Detí v Materskej škole v Modrovke, menovite veliteľ DHZ Ábel Marián a členovia
Potoček Pavol, Vatrtová Renátka, Potočková Evka a Okrucký Daniel.                       
  V letnom období sme, tak ako každý rok, pomohli Poľovnému Združeniu v Lúke s vývozom vody pre lesnú zver v období
sucha. Tiež sme poľovníkom pomohli prečistiť upchatú studničku – napájadlo lesnej zveri, ktoré im nejaký „dobrák“ upchal
pracovnou rukavicou. V každom z letných mesiacov sme však zaznamenali aj po jednom výjazde. V júni to bol výjazd k
spadnutému stromu na križovatke v našej obci. Jednotka DHZ v zložení Ábel Marián, Balaj Vladimír, Masár Michal a Potočková
Evka pomocou motorovej píly spadnutý strom zrezala a cestu sprejazdnila. V júli to bol výjazd k dopravnej nehode motorkárov
v dolnom konci obce pri Tehelni, pri ktorej musel dokonca zasahovať vrtuľník. Napriek hrozivo vyzerajúcej nehode sa nikomu z
účastníkov nestal závažnejší úraz. No a v auguste nám bol zase ohlásený stúpajúci dym nad obcou Modrovka. Jednotka DHZ v
zložení Ábel Marián a Okrucký Daniel vyšla udalosť preveriť a pri príjazde na lokalitu „Nadborie“ bola zistená príčina – horiaci
rozpadnutý balík slamy a strnisko. Našťastie sa oheň nerozširoval, pretože okolie už bolo poorané a tak bol požiar rýchlo
uhasený. 
  V jeseni sme vykonali protipovodňové opatrenia na križovatke, kde jednotka DHZ v zložení Ábel Marián, Potoček Tomáš a
Okrucký Daniel tlakom vody s prúdnicami rozbila usadené naplaveniny a nánosy blata pod mostom. Tiež sme boli zúčastnení
pri nácviku evakuácie Materskej školy v Modrovke a tiež aj v Materskej škole v obci Modrová. Evakuáciu mala na starosti
jednotka DHZ v zložení Ábel Marián, Potočková Evka a Okrucký Daniel. Za túto akciu nám dal starosta obce Modrová, pán Uhrín
20 litrov penidla, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Poďakovať by som sa chcel aj pánovi Petrovi Kucharovi, ktorý nám
nezištne pomohol s opravou motorovej striekačky a tiež pánovi Jánovi Fulkovi z Lúky, ktorý nám zase pomohol s pokazeným
dobíjaním akumulátora na striekačke. V jeseni sa však udiali aj dve udalosti, ktorým by som sa chcel venovať trošku
obsiahlejšie. 
Tou prvou bola Súťaž vo varení gulášu, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s obcou Modrovka, 4. septembra v areáli
Materskej školy v Modrovke. Musím povedať, že na príprave sme si dali veľmi záležať, pretože by sme z toho chceli spraviť
každoročnú tradíciu, pri ktorej sa môžu spolu postretávať občania nielen z našej obce ale aj blízkeho okolia. Pred samotnou
súťažou sme zaznamenali aj viaceré negatívne komentáre, ktoré nás však neodradili, práve naopak. Viem, že všetkým sa
vyhovieť nedá a nech sa súťaž spraví akokoľvek, viem, že bude vždy niekto kto bude mať výhrady. Viem, že viacerí by radšej
uvítali, keby bola súťaž pri Kultúrnom dome, v inom čase, a inej organizácii, no bol to prvý ročník a my sami sme nevedeli, do
čoho ideme. Viem aj to, že ľuďom, ktorí prišli neskôr sa už neušiel guláš ani pivo a ospravedlňujem sa, no naozaj sme nevedeli
akú účasť budeme môcť očakávať. To, že sa minulo všetko ale značí, že účasť bola naozaj veľmi vysoká a samotná akcia
predčila naše očakávania. Do budúceho ročníka už vieme čo treba zmeniť a ako veci organizovať inak a samozrejme príjmame
každú konštruktívnu kritiku, ktorá pomôže spraviť druhý ročník ešte lepším. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev, 3 z Modrovky, 2
z Lúky a 1 družstvo bolo z Modrovej. Víťazom sa napokon stalo družstvo „Kuchárok“ vedené pani Editou Štrbovou, na druhom
mieste tím z obce Lúka vedený pánom Jánom Kľúčovským, na treťom mieste bol tím „Divé svine“ z obce Modrová, štvrtá
priečka sa ušla nášmu tímu DHZ Modrovka, piaty bol tím Jager pána Karola Ábela a šieste miesto patrilo tímu Bidfood, ktorý
viedol pán René Richter z Lúky. Veľmi pekne by som sa chcel ešte raz poďakovať všetkým členom DHZ a občanom obce za
pomoc s organizáciou a prípravou podujatia, chcem sa poďakovať aj starostovi obce Lúka, pánovi Haluzovi za vypožičanie
stolov a lavíc a tiež sponzorom, ktorí poskytli ceny do súťaže. Konkrétne firme Energodozor, OVHS Šáchor, Urbárskej
spoločnosti Lúka, Urbárskej spoločnosti Modrovka, PDP Tematín v Modrovke, za spoločnosť Bidfood manželom Majerníkovcom,
Jozefovi Minárikovi a Radovanovi Petrgalovičovi.
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Druhá udalosť, ktorá si zaslúži viacej priestoru bolo odovzdávanie AED (Automatického Externého Defibrilátora) pre DHZ
Modrovka. Už sme sa v minulosti viackrát pokúšali defibrilátor získať cez rôzne súťaže, no nikdy sa na nás neusmialo šťastie.
Tiež sme zvažovali kúpu cez dotáciu, ktorú náš zbor každoročne dostáva od Ministerstva Vnútra. Napokon si našu snahu
všimli aj na Územnej Organizácii Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany v Novom Meste nad Váhom, ktorí nám pomohli získať AED
cez Trenčiansky samosprávny kraj a pomohla tiež žiadosť starostu obce, pána Vladimíra Balaja. Výsledkom našej aktivity bolo
prevzatie AED 10. septembra, z rúk Trenčianskeho župana, pána Jaroslava Bašku počas slávnostného ceremoniálu v
Trenčianskych Tepliciach. Možno sa niekomu bude zdať pridelenie defibrilátora ako samozrejmosť, no rád by som uviedol, že
sa udeľovalo po jednom kuse pre okresy v Trenčianskom kraji a za celý okres Nové Mesto nad Váhom to bol práve náš zbor,
ktorému bol defibrilátor pridelený. Len uvediem, že spoločne s nami si AED prebrali okresné mestá Myjava a Bánovce nad
Bebravou, či veľké obce ako Trenčianske Teplice (TN), Bošany (PE), alebo Kanianka (PD). A pri nich zbor z obce ktorá má 200
obyvateľov! Myslím si, že to rozhodne stojí za povšimnutie a som veľmi rád, že si naše snaženie o získanie AED pre našu
obec všimli aj na Župe. Samotný defibrilátor je už momentálne osadený na budove Obecného úradu, za čo sa chcem poďakovať
pánovi Petrovi Kusovskému. Skrinka v ktorej sa nachádza je vyhrievaná, osvetlená a zabezpečená alarmom. Miesto je tiež
monitorované bezpečnostnou kamerou. Defibrilátory sú skonštruované tak, že ich môžu používať aj laici a pomáhajú najmä v
miestach, kde je dlhší dojazd RZP. Je treba si uvedomiť, že keďže je v našej obci, vieme byť pri postihnutej osobe skôr a
poskytnúť predlekársku prvú pomoc efektívnejšie. Rovnako tak v obciach Modrová, či Stará a Nová Lehota. Zároveň je to aj pre
nás veľký záväzok, pretože AED je už plne registrované v sieti defibrilátorov a kedykoľvek nás môže Operačné stredisko 112
vyzvať na výjazd pri ktorom bude potrebné jeho použitie. Napriek tomu sme dúfali, že AED v praxi nikdy nevyužijeme. Žiaľ v
pondelok 13. decembra nás Operačné stredisko vyzvalo na výjazd do obce Nová Lehota. Jednalo sa o zástavu srdca u staršieho
muža v chatovej oblasti Dolina. Jednotka DHZ v zložení Ábel Marián a Okrucký Daniel sa veľkými problémami dostavila na
miesto, no hneď bolo jasné, že muž už nejaví známky života. Ihneď po príchode sa začala resuscitácia za použitia defibrilátora
a masáže srdca. Žiaľ neúspešne a posádka RZP ktorá dorazila pol hodinu po nás už len konštatovala smrť...
  Na sklonku roka sme mali ešte dva ostré výjazdy. Tým prvým bol výjazd 4. Novembra do susednej obce Modrová k požiaru
komína rodinného domu. Jednotka DHZ v zložení Ábel Marián, Balaj Vladimír a Potočková Evka po príchode na mieste udalosti
spolupracovala s jednotkou z HaZZ Nové Mesto nad Váhom. Požiar bol spôsobený vzplanutím sadzí a dechtu v telese komína,
ktoré v čase príchodu jednotky už boli vyhorené. Zbytok tuhého paliva bol odstránený a zahasený. Ukážkový príklad toho,
prečo nepodceňovať čistenie komínov pred zimným vykurovacím obdobím!!! Druhý výjazd nám bol ohlásený 10. Decembra v
obci Modrovka. Jednalo sa o spadnutý strom cez cestu v lokalite „Pod Lascom“, ktorý zrejme neuniesol váhu čerstvo
napadnutého snehu. Jednotka DHZ v zložení Ábel Marián, Balaj Vladimír a Struhárik Ján však pohotovým zásahom cestu veľmi
rýchlo sprejazdnila a strom odstránila.
  Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým členom DHZ Modrovka za aktívnu činnosť pri zásahom, alebo činnostiach
spojených s chodom nášho zboru. Tiež ďakujem ľuďom, ktorí nám pomáhali s opravami, ktorí nás podporovali a v
neposlednom rade tiež ďakujem obci Modrovka za bezchybnú spoluprácu. Tiež prajem všetkým občanom Veselé Vianoce a v
Novom Roku 2022 všetko najlepšie a hlavne to, čo je v dnešnej dobe najpodstatnejšie – zdravie.

                                                                                                                          Daniel Okrucký, predseda DHZ Modrovka 
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Poľovnícke okienko 
Keď príroda spí
Kalendárny rok sa blíži ku koncu, lístie zo stromov už dávno opadlo, lastovičky a iné sťahovavé vtáky už odleteli do ďalekých
teplých krajín a príroda si tíško sníva svoj zimný sen. Pre mnohých ľudí nastáva čas oddychu, bilancovania a prípravy na
blížiace sa vianočné sviatky. Pre nás poľovníkov sa rok nekončí. Práve naopak. Keď sa obzrieme, vidíme za sebou síce kopec
odvedenej práce a príprav na zimu, vďaka ktorým sa môžeme postarať o zver v období strádania, ale tým to pre nás nekončí.  
Áno, i v tomto roku sme využili jarné dni a skôr než stromy a kríky zakvitli a ozeleneli, zamerali sme sa na odpadky a
vyzberali sme ich toľko, že sa zmestili do niekoľkých prívesných vozíkov. Nezabudli sme ani na vyčistenie a dezinfekciu
kŕmnych zariadení, prípravu a dovoz kvalitnej letniny a sena ako aj opravu posedov a dopravu vody v lete a soli počas celého
roka. 
Pred nami je ale najťažšia časť poľovníckej sezóny. Zo zveri, ktorá u nás žije, totiž v zime spí len jazvec. Je to však len
nepravý zimný spánok, pretože svoj podzemný brloh občas -hlavne v teplejších periódach - opustí aj počas zimy. Ostatná zver
sa síce pripravila na zimu najmä zmenou srsti s hustejšou podsadou a hrubšími tukovými zásobami, no po prvých mrazoch sa
jej možnosti nájsť si vhodnú potravu výrazne zúžili. Sústreďuje sa samozrejme najmä na prirodzenú prírodnú ponuku v
podobe semien lesných stromov a kríkov - žaluďov, gaštanov, trniek a lieskovcov. Srnčia zver vyhľadáva aj suché časti tráv,
púčiky kríkov a mladých stromčekov, diviaky vyhrabávajú korienky, ale nepohrdnú ani hlodavcami zalezenými v zemi, lístí a
pod koreňmi stromov. Sú na to dobre vybavení vynikajúcim čuchom a silným rypákom. Všetka zver už v tomto čase však
pravidelne navštevuje aj zásoby sena, letniny, repy a siláže, ktoré sme im pripravili v lete. Je to vidno hlavne v okolí krmelcov,
senníkov a solísk. Počas dňa zväčša vidíme len srnčiu zver a chodníčky vysokej, diviakov a muflónov, ktoré sem prichádzajú
podvečer a v noci. 
Keď napadne prvý sneh, zver je v otvorenom teréne podstatne lepšie vidno. Navyše sa aj jej správanie trochu zmení. Vidno to
najmä na muflónoch. Sú akoby menej plaché, často zastavia a nehybne sledujú svoje okolie. Akoby sa čudovali, čo sa to vlastne
stalo, prečo je všetko okolo nich zrazu biele. Dôvodom by mohol byť fakt, že muflónia zver nie je v našich končinách pôvodná.
Pochádzajú zo Sardínie a Korziky, odkiaľ boli na naše územie dovezené asi pred 150 rokmi. Prvé z nich sa začali chovať v
oblasti Tribeča a odtiaľ sa rozšírili aj do iných častí Slovenska. Jednou z nich sa, hlavne kvôli nadmorskej výške a prírodným
podmienkam, stali po druhej svetovej vojne  aj Tematínske vrchy. 
Táto zver je pre poľovníkov aj pre laikov veľmi zaujímavá. Má srsť hnedej farby a dosahuje váhu okolo 25-50 kg a výšku v
kohútiku okolo 70 - 90 cm. Samce sú väčšie, na hlave majú zatočené tuľajky - rohy, ktoré im dorastajú počas celého života a
sú indikátorom veku a kvality trofeje. Na boku samcov - baranov je biela škvrna, ktorú nazývame sedlo. 
Muflónia zver žije v skupinách počítajúcich niekedy aj viac ako 100 kusov. Na jar a v lete sa samice s mláďatami sťahujú do
nižšie položených častí revíru, na jeseň a v zime obľubujú vyššie položené skalnaté úbočia a hrebene pod Tematínom, kde si
obrusujú ratice a cítia sa tu ako ryba vo vode. V novembri sa stáda samcov a samíc premiešajú, začína sa ruja. Samci urputne
bojujú o samice a narážajú do seba prednou časťou rohov. Nárazy sú také silné, že sa ozývajú dolinami a je ich počuť aj na
niekoľko stoviek metrov. 
Aj vďaka snahám miestnych poľovníkov pod vedením poľovníckeho hospodára Karola Ábela sa tejto zveri u nás veľmi darí a
dosahuje zaujímavé a kvalitné trofejové výsledky. V zime sa často vyhrieva na južných - slnečných stráňach, alebo zalíha na
úbočiach pod košatými borovicami. Keď padne sneh, je naozaj veľmi pekne viditeľná a nechá si nás prísť aj na krátke
vzdialenosti. Po prekročení bezpečnej vzdialenosti však rýchlo vstáva a dáva sa hromadne na útek. 
Želáme vám všetkým, aby ste si počas svojich potuliek prírodou vychutnali pohľad na túto majestátnu, prispôsobivú a zároveň
tvrdú zver!!!!

Marián Ábel
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HISTORICKÉ OKIENKO 
JUDr. Darina Tisová, rod. Praženková
 
JUDr. Darina Tisová sa narodila 29.augusta 1932 v Modrovke rodičom Paulíne Praženkovej, učiteľke a Alexandrovi Praženkovi,
mlynárovi. Detstvo strávila práve v Modrovke, na ktorú ju viazali do konca života nezabudnuteľné spomienky.
Po skončení prvého stupňa Obecnej školy v Modrovke odišla študovať Gymnázium v Novom Meste nad Váhom, kde aj
maturovala. Počas štúdia sa zoznámila so svojim budúcim manželom, Jozefom Tisom, takisto absolventom tohto gymnázia.
Vydala sa za neho 16.augusta 1952, boli manželmi krásnych, láskyplných 61rokov. Po svadbe, do roka a do dňa sa im narodila
dcéra Darina, o dva roky neskôr prišla na svet druhá dcéra, Iveta. Kedže manžel, Jozef Tiso, bol profesionálny vojak,
presťahovali sa do Bratislavy, kam bol privelený.
 
Darina Tisová počas starostlivosti o svoje dve malé dcéry vyštudovala právnickú fakultu UK v Bratislave a stala sa sudkyňou,
konkrétne sudkyňou trestného práva, ktorému sa venovala celý život. Bola predsedníčkou trestného senátu na Mestskom,
Okresnom aj Krajskom súde v Bratislave. Verejnosť ju poznala aj z médií, či už z televízie vďaka relácii Kto je vinný?, ktorá sa
roky vysielala naživo alebo z rozhlasu či z článkov a kníh.
 
V roku 1968, ako členka rehabilitačného senátu, vracala spravodlivosť tým, ktorí boli neprávom odsúdení, najmä v 50-tych
rokoch. Neskôr pojednávala trestné činy tzv. prvej hlavy, t.j. najťažšie zločiny. Svoju profesijnú kariéru ukončila ako riaditeľka
trestného odboru na Ministerstve spravodlivosti SR.
Právnickú prax ukončila predčasne pre zlý zdravotný stav svojej mamy. S láskou ju opatrovala dlhých 17rokov za veľkej
podpory svojho manžela. V tom čase trávila každý rok viac ako 6mesiacov na Modrovke. Nevedela sa dočkať, kedy príde jar a
ona pôjde do svojej milovanej záhrady. Jej muškáty na schodoch aj kvety v záhradke obdivovali 
 
Takto nám JUDr. Darinu Tisovú priblížila jej dcéra PhDr. Darinka Hluchová. 

 



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: 
     22.12.2021 /streda/ o 17:00 hod. v kultúrnom dome Modrovka.
Program :
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Informatívna správa starostu obce k uskutočnením a plánovaným aktivitám v obci Modrovka
3. Úprava VZN č. 2/2021 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Modrovka 
4. Zámer o odpredaj pozemku „pod cestu“ p.č. 161/8
5. Návrh rozpočtu na rok 2022,2023,2024
6. Informatívna správa z činnosti OVHS Šáchor spol.s.r.o.
7. Podnety od občanov
8. Diskusia 
9. Záver

Žiaľ zastupiteľstvo bude v komornejšej atmosfére vzhľadom na súčasné epidemiologické opatrenia v režime OP a
25 % kapacity KD. Ďakujeme za pochopenie.
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NAŠI JUBILANTI v roku 2021 
Pániková Janka 60 r.
Sevaldová Jozefína 70 r.
Potoček Ján 60 r.
Potočková Anna 80 r.
Škulec Pavel 70 r.
Anstee Anna 50 r.
Tichý Jaroslav 55 r.
Pomajbo František 75 r.
Potoček Bohumír 75 r.
Rybnikárová Eva  70 r.  

ZOSNULÍ v roku 2021   
Ing. Dušan Praženka      14.2.2021    
Mária Štefová                   20.10.2021   
Anna Zámečníková         24.10.2021   

Narodeni od 1.1.2021  
19.2.2021 Hanka Draškovičová  
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"ROK NA DEDINE"

STAVANIE MÁJA
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DEŇ DETÍ
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pripravil Mgr. Marián Ábel - člen poľovného združenia

Najväčšiu investíciou roku 2021 bola  rokonštrukcia interiéru
materskej škôlky vrámci ktorej boli vybudované nové anhydridové
podlahy, nové športové linoleá, nové radiátory a rozvody kúrenia,

výmalby, osvetlenie a zakúpený detský nábytok.
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 HASIČSKÁ SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU



Odovzdávanie defibrilátora DHZ Modrovka a činnosť DHZ Modrovka



Brigády v obci a čistenie obce



Brigády v obci a čistenie obce
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Rekonštrukcia cesty za cintorínom, za škôlkou a obnova parkoviska v MŠ


