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Vôňa medu, ihličia,
dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná
liek na každý bôľ.
Zabudnite na starosti,
buďte stále šťastí,
nech je pre Vás nový rok
krajší ako krásny!
Je tu opäť koniec roka, čas Vianoc a silvestrovských osláv. Všetci sa tešíme ako si na chvíľku
oddýchneme pri vianočnom stromčeku v kruhu rodiny pri krásnych rozprávkach, koledách
a rôznych dobrotách, ktoré nám prevoňajú celý dom.
Čas Vianoc v nás zanecháva radosť, porozumenie, lásku a nehu. Snažíme sa byť lepšími,
tolerantnejšími a zabudnúť na rôzne nezhody, ktoré sa v každodennom živote stávajú.
Uvedomujeme si ako nám ubehol ďalší rok a zasa sme o rok starší. V práci má každý viac a viac
povinností, a koľkokrát nemá čas ani na svoje vlastné koníčky a zábavu, lebo nestíha ani prácu
okolo svojho domu, či v záhrade. Bilancujeme, čo sme stihli, a čo nás ešte čaká v nasledujúcom
roku. Veľa z nás si dáva do nového roka predsavzatia, ktoré aj tak nedodržíme a neskôr sa nad
nimi len zasmejeme. Preto Vám želáme požehnané vianočné sviatky, aby ste si pod stromčekom
našli to, čo si želáte : v prvom rade zdravie, šťastie a rodinnú pohodu a vašim deťom veľa
darčekov, pretože nie je nič krajšie ako úsmev a radosť dieťaťa; aby ste vykročili do nového roka,
s radosťou a spokojnosťou a s vierou, že nás čaká len príjemné a optimistické obdobie.

Výsledky komunálnych volieb : voľba starostu obce a volieb do obecného
zastupiteľstva Modrová.
1.
2.
3.

Stanislav Uhrin Ing., nezávislý
Marek Bača, SMER-SD + KDH
Juraj Domin, SNS

1.Jozef Vaňovič, SMER-SD,
2.Pavol Benech Ing., KDH,
3.Marián Lacko Mgr., KDH,
4.Jozef Kusovský Ing., KDH,
5.Barbora Lehutová, SMER-SD,

(219)
(48)
(16)

77,4%
17,0%
5,7%
178 hlasov
173 hlasov
160 hlasov
144 hlasov
131 hlasov
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Milí Modrovania,
koniec roka 2014 je významný a pamätný najmä pre samosprávu obce , keďže po novembrových
komunálnych voľbách od 10.decembra 2014 spravuje obec nový p. starosta Ing. Stanislav Uhrin a noví
i staronoví poslanci obecného zastupiteľstva. Blahoželám mu i touto cestou k jednoznačnému víťazstvu
a teší ma , že svojím programom chce nadviazať na všetko pozitívne, čo sa v obci realizovalo a čím žije
obec. Verím, že i nový poslanecký zbor mu bude účinnou pomocou pri plnení jeho volebného
programu. Tri volebné obdobia, ktoré mi boli dopriate spravovať našu obec, ubehli naozaj rýchlo. Sám
seba hodnotiť je nepatričné , ale napriek tomu rád sa prihlásim ku všetkému prospešnému, čo našu obec
obohatilo a priznám sa k tomu , čo sa mi nepodarilo, kde nevyšli moje zámery a kde neboli dotiahnuté
do konca. Priznám sa , že túto prácu som robil rád, že ma naplno pohltila a že som jej venoval všetky
svoje sily a schopnosti, najmä vďaka porozumeniu a pomoci manželky , detí a rodiny. Som im za to
vďačný. Všetko má však svoj čas a hranice. Keď sa dnes obzerám späť , patrí sa mi poďakovať všetkým
dobrým , ochotným , úprimným spoluobčanom, ktorí majú radi svoju obec , ktorým záleží na dobrých
medziľudských vzťahoch a na ktorých som sa mohol vždy obrátiť o pomoc a radu. Zvlášť ma tešilo
i dobré slovo povzbudenie a odozva od našich rodákov Obecnú agendu zodpovedne a kvalifikovane
vedú pracovníčky OCÚ p. Žilková / p. Paulechová / a matrikárka p. Kališová. Vo všetkých troch
volebných obdobiach som mal česť spolupracovať s poslancami, ktorí otvorene, so zmyslom pre
spravodlivosť mi boli oporou pri hľadaní najlepších riešení. Všetkým úprimne ďakujem. Denne som
spolupracoval i s občanmi evidovanými na Úrade práce vykonávajúcimi rôzne druhy
verejnoprospešných prác, ktorí v rámci svojich možností pomáhali starať sa o obecné budovy,
priestranstvá ,zeleň i za minimálnu odmenu, za čo im patrí tiež moje poďakovanie. Veľa vecí pre dobro
obce sme urobili spoločne, za čo vám všetkým patrí veľké ďakujem. Musím povedať, že keď som
oslovil ktoréhokoľvek z vás, nikdy sa nestalo, že by niekto odmietol pomôcť. Aj to svedčí o vašom
vzťahu k obci , k rodisku , k prostrediu, v ktorom žijeme. Dúfam, že táto tradícia a spolupatričnosť nám
zostane. Osobitné Pán Boh zaplať patrí i správcom našej farnosti, u ktorých som vždy našiel
porozumenie a záujem o spoločnom nielen materiálnom , ale najmä duchovnom rozvoji obce.O tom , čo
nového v obci , aké sú zámery a projekty , spoločenské a kultúrne akcie , sme vás pravidelne
informovali v Modrovských novinách. V zámeroch a potrebách toho zostalo však oveľa viac. Splniť
a realizovať sme mohli len to ,na čo sme mali financie. A tie tvoria iba podielové a miestne dane. Žiaľ,
v poslednom volebnom období sme nemali úspešnosť v žiadnom projekte či grante , čo je výsadou iba
vyvolených starostov a obcí. Želám novému starostovi väčšiu úspešnosť pri hľadaní peňazí
z mimoobecných zdrojov.Teší ma , že sa v posledných rokoch oživil spoločenský a kultúrny život obce,
čím napl´ňal záujmy a záľuby občanov. Za aktívnu a úspešnú činnosť ďakujem dychovej hudbe
Modrovanka, folklórno- speváckemu súboru Modrovanky-Krojovanky, futbalovému oddielu ŠK
Modrová, Jednote dôchodcov Modrová , Poľovníckemu združeniu Modrová , hudobníkom M-Melodik
a všetkým , ktorí pomáhali zabezpečovať ich činnosť.Všetkým vám, milí spoluobčania, prajem pokojne
prežiť adventný čas, radosť a lásku narodeného Spasiteľa , pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a pokoja
v novom roku 2015.
Mgr. Marián Lacko ,bývalý starosta obce
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Príhovor novozvoleného starostu obce Modrová
Na začiatku môjho funkčného obdobia chcem sa poďakovať všetkým svojim voličom a ubezpečiť ich,
že budem dôsledne realizovať svoj volebný program. Poďakovanie patrí i mojim protikandidátom, ako
aj voličom za účasť vo voľbách. Dovoľte mi, aby som sa z tohto miesta poďakoval aj odchádzajúcemu
starostovi, pánovi Mgr. Mariánovi Lackovi. Veď jeho fungovanie vo vedení obce bolo výnimočné
a myslím si, že aj plodné. Nie je ľahká funkcia, ktorá si vyžaduje dôslednosť a aj veľkú obetu. Som
presvedčený, že počas svojho 12 ročného pôsobenia vo funkcii starostu sa vždy snažil urobiť všetko
v prospech obce. Táto práca prináša so sebou príjemné ale aj nepríjemné nepopulárne rozhodnutia.
Každé nepopulárne rozhodnutie nesie so sebou kritiku spoluobčanov, ktorá je mnohokrát aj
neopodstatnená. Áno taký je život a to je údel a aj zodpovednosť, ktorú na seba berie každý starosta.
Chcem využiť jeho znalosti a kontakty ktoré má, a ktoré budú určite potrebné pre našu obec. Dovoľte
poďakovať sa mu ešte raz a popriať mu do života zdravie, šťastie a radosť v kruhu svojej rodiny.
S novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva sa budeme usilovať o to, aby sme všetky
problémy v našej obci riešili k spokojnosti občanov a k zveľaďovaniu našej obce Modrová.
Máme vybudovaný a aj zrekonštruovaný naozaj pekný KD, na ktorý sme určite hrdí a je nám čo
závidieť. Je preto potrebné si to vážiť a aj využívať. Veľký dôraz by som chcel klásť aj na estetický
vzhľad našej obce a taktiež vytvárať podmienky mladým rodinám a pri tom nezabúdať na našich
najstarších spoluobčanov. Naša obec už dlhšiu dobu stárne, je to myslím si aj dobou a nedostatkom
práce v našom regióne. Čo by som si najviac želal a chcel by som maximálne podporovať kultúrnospoločenský život a šport v našej obci. Pod športom myslím nielen futbal, ale aj iné aktivity. Veľmi by
som chcel, aby sa naša mládež a deti viac zaujímali o staré zvyky, a aby si ich uchovali vo svojom srdci.
Tu chcem apelovať na všetkých občanov, ale hlavne na mládež a deti, aby sa maximálne zapájali do
akcií a spoločenských podujatí. Nebuďme len kritikmi, ale aj dobrými poslucháčmi, ktorí ocenia každú
dobrú vec a snahu. Budem sa maximálne snažiť pokračovať v realizácií začatých projektov
a pripravovať nové. Taktiež by som chcel pokračovať v rekonštrukcii osvetlenia a s tým spojeným
znižovaním nákladov našej obce. Taktiež nechcem zabudnúť na naše súbory, či je to dychová hudba
alebo folklórny súbor. Preto poďakovanie patrí členom a hlavne vedeniu týchto súborov. Priznajme si,
že nám to závidia mnohé bohatšie susedné obce. To, že nikto a nikdy nevyhovel každému a nebude to
inak ani v mojom prípade, je mi nad slnko jasné.
S nepopulárnymi rozhodnutiami úzko súvisí aj nespokojnosť a kritika. Ak sa Vám nebude niečo páčiť
a nebudete spokojní s mojou prácou, rád Vás privítam v priestoroch obecného úradu. Ja som odhodlaný
počúvať a učiť sa a hlavne pracovať pre obec. Snažme sa vytvoriť jednu veľkú rodinu a náš život bude
krajší a spokojnejší.
Ing. Stanislav Uhrin
starosta obce Modrová
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Pozývame Vás do
LEKÁRNE CHIRIMPEX v Modrovej
/ v zdravotnom stredisku/
Ponúkame:
-

všetky lieky a zdravotné pomôcky, ktoré potrebujete,
doplnky výživy, vitamínové prípravky pre deti a dospelých,
prípravky dentálnej hygieny, kozmetiku, liečivé čaje,
veterinárne prípravky
aktuálne vianočné darčeky vo výhodných cenách
veľmi priaznivé ceny nielen pri sezónnych prípravkoch
zľava 5% pre držiteľov SPHERE karty
vrátenie 2% sumy z nákupu pre držiteľov LYONESS cashback card,
nových záujemcov zdarma zaregistrujeme
Neváhajte, prídite sa presvedčiť, sme tu pre Vás
Otvorené: utorok, štvrtok: 7,30- 16,00 hod.
piatok:
10,00-15,00 hod.
v pondelok a stredu po telefonickom dohovore : 0908 859 243, 033/ 74 290 77
- prijímame aj objednávky na uvedených tel. číslach, alebo na email: chirimpex@stonline.sk

Rozpočet na rok 2015
Príjmy
Výnos dane z príjmov z DÚ
Dane z nehnuteľnosti
Ostatné miestne dane
Príjmy z prenájmu
Kopírovanie, mat. MR
Správne poplatky
Za služby ‐ vývoz odpadu
Poplatok za materskú školu
Úroky z účtov
Z dobropisov a refundácie
Granty a dotácie zo štát. rozpočtu
Stravné
Bežný rozpočet
Z rezervného fondu
Finančné operácie

Spolu príjmy

Rozpočet
117000
18280
650
16000
700
3700
10000
1600
30
0
3467
500
171927
0
21000

192 927

Výdavky
Správa obce ‐bežné výdavky
Finančné poplatky banke
Matrika
Splátka úroku z úveru
CO, Dobrovoľný PZ
Ochrana životného prostredia
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obce, Bytový dom
Zdravotné stredisko
Verejné osvetlenie
Športový klub
Knižnica
Kultúrny dom ‐ bežné výdavky
Miestny rozhlas
Cintorín a dom smútku
Príspevky
Materská škola
Školská jedáleň MŠ
Vzdelávanie ostatné
Sociálne služby
Bežný rozpočet
Splátky úveru ŠFRB
Finančné operácie
Čerpanie RF
Kapitálový rozpočet
Spolu výdavky

80210
950
1800
2500
600
110
1100
11050
1040
3700
5000
1500
200
4950
750
1167
900
35310
10360
600
450
164427
7500
171927
21000
192927
192927
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Dychová hudba Modrovanka v roku 2014
Naša dychovka sa v tomto roku prezentovala v našej obci, ale aj mimo nej. Prezentovali sme sa
piesňami ľudovými, krásnymi slovenskými polkami a valčíkmi, no nechýbali ani české a moravské
piesne. Vo fašiangovom období sme koncertovali ako tradične po našej dedinke, a zahrali sme si aj na
školskom plese. Počas letnej sezóny sme sa prezentovali koncertami v Moravanoch n. V., v Brunovciach,
a v Hrádku. Všetky tieto akcie sme odohrali v krásnych krojovaných košeliach , ktoré obdivoval nejeden
poslucháč. Nasledovali koncerty aj v našej obci. Hrali sme na birmovnej slávnosti, na 1. svätom
prijímaní, oltárikoch. Na hody sme rozdávali radosť z pesničiek na miestnom ihrisku.
Nechýbali ani hrania na pohreboch, celkovo sme odohrali v tomto roku 33 akcií.
Našimi členmi v roku 2014 boli- Pavol Dzurka-1. krídlovka, Jozef Kališ- 2. krídlovka, Jozef Dvorskýbarytón, Ondrej Garec- tenor/umelecký vedúci/, Tomáš Benech- 1.B klarinet, Radka Kováčová- Es
klarinet, Jozef Gašpar- tuba, Milan Dzurka- bicie, Marián Vrbenský- trombón, Jozef Kališ st.doprovod, Ing. Jozef Kusovský – spev, Evka Grancová- spev, Janka Boriková- spev. Novými členmi sa
stali Lukáš Dvorský- 2. trumpeta, a Monika Struháriková- spev. Funkciu kapelníka aj v tomto roku
vykonávali Marián Vrbenský a Ondrej Garec. O techniku a zvuk sa postarali Jozef Kališ, a Štefan
Povinec. Na väčšine našich koncertov nám vypomáhali aj iní muzikanti, hlavne z dychovej hudby
Bučkovanka, a to Marián Trautemberger, Pavol Čechvala, Ľubomír Gašparík – krídlovky, Marek Božikbicie, Martin Košík- 1. B klarinet, Peter Dedík- bastrubka. Ďalej to boli Marián Burica – Es/B klarinet,
Branislav Gašpar- bicie. Na pohreboch nám vypomáhajú Emil Bielik, Cyril Potočný, Michal Rusnák.
Týmto sa chceme všetkým našim posilám veľmi pekne poďakovať za ich prístup a pomoc.
Ďalej
sa chceme poďakovať odchádzajúcemu starostovi Mgr. Mariánovi Lackovi za dlhoročnú spoluprácu
našej dychovky s obcou, takisto celému obecnému zastupiteľstvu, a veľmi sa tešíme aj na novú
spoluprácu s novým starostom Ing. Stanislavom Uhrinom. Pevne dúfame, že aj naďalej bude naša
spolupráca na dobrej ceste a spoločnými silami sa budeme snažiť rozvíjať kultúrny život v našej
dedinke. Veľká vďaka patrí aj Evke Grancovej, ktorá nám vyšila 4 kusy krásnych krojovaných vestičiek.
Ako už každoročne, tak aj v tomto roku sme dostali finančný príspevok od firmy RESPECT. Týmto sa
chceme poďakovať konateľke tejto firmy pani Evke Juristovej. Bez takejto podpory by sme len veľmi
ťažko mohli fungovať po technickej stránke. Príspevok sme použili na doplnenie aparatúry.Dychová
hudba Modrovanka sa chce poďakovať všetkým priaznivcom a poslucháčom, a zároveň Vám všetkým
rodákom chceme popriať šťastné, požehnané a veselé Vianoce, veľa úspechov v novom roku. Pevne
dúfame, že sa budeme aj v nasledujúcom roku stretávať pri krásnych piesňach, dobrom vínku a v plnom
zdraví.
Jozef Kališ ml.
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Advent a Vianoce ...
Čím sú pre mňa Vianoce? Nad touto otázkou sa iste každoročne zamýšľajú mnohí z nás. Myslíme na to,
ako nám naši starí rodičia rozprávali o Vianociach ako o období ticha, rodinnej pohody, spomalenia,
zastavenia sa, ako o období pokoja. Sú tým istým stále aj pre nás? Nie sú už dnes akosi obdobím stresu,
nervozity, zhonu a zbytočných pretekov v oslavovaní?
Ako deti sme každý rok strihali meter do Štedrého dňa a žiarili nám oči pri pohľade na darčeky. Pred
Vianocami bol vždy advent - obdobie očakávania. V adventnom kalendári sme každý večer otvárali
okienka s čokoládou. Takéto čakanie malo zmysel a zvyšovalo v nás radosť. O to viac sme sa tešili,
keď konečne nastal Štedrý deň a prišlo otváranie balíčkov s darčekmi...
Je pochopiteľné, že detská radosť netrvá večne. Človek dospieva a pochopí, že za vyzdobeným
stromčekom a kôpkou farebných balíčkov je aj trocha práce. Brázdenie obchodných centier, balenie,
dokupovanie ozdôb. Radosť z úľavy od toho všetkého, keď si celá rodina sadne k sviatočnej večeri tu
však zostáva. Mala by. Musí. Inak Vianoce strácajú svoju podstatu a jedinečné čaro.
Vieme, že v obchodných domoch a nákupných centrách oslavujú Vianoce už od polovice októbra.
Obchodníci vraj nechcú, aby si ľudia všetko nechávali na poslednú chvíľu a vyhli sa predvianočnému
stresu. Vystihujú ale americké vianočné piesne, hrané v obchodných reťazcoch každý deň od rána do
večera niekoľko týždňov, vianočnú a predvianočnú atmosféru ?
Uvedomujeme si, ako sa vplyvom často násilnej komercie zmenil prístup k Vianociam a totálne sa
vytratila podstata adventu - obdobia očakávania? Vianočná výzdoba je teraz nielen v obchodoch ale aj v
mnohých domácnostiach už niekoľko týždňov pred sviatkami.
Samozrejme, vyzdobené domy či byty už v novembri majú tiež svoju krásu. Len sa zamýšľam, či táto
vonkajšia krása nie je niekedy na úkor skutočnej krásy Vianoc...
Súčasný predvianočný zhon a nedočkavosť mi pripomína nevestu, ktorá sa poobliekala do svadobných
šiat a nosila ich denne celý mesiac pred sobášom. Keď prišiel jej veľký deň, už pre ňu neboli jedinečné.
Čakanie na Vianoce je niečo jedinečné a učí nás byť trpezlivými. Všetko má svoj čas, svoje zákonitosti.
Tak, ako niet nevesty bez ženícha, tak niet Vianoc bez adventu. Bez naozajstného tichého, pokojného
adventu. Nie však adventu v podobe nekonečne omieľaných vianočných piesní a dvojmetrových
stromčekov v supermarketoch.
Nezabúdajme na podstatu Vianoc. Kresťania dali tomuto nádhernému sviatku úplne iný rozmer.
Pôvodne to bol pohanský zvyk Rimanov, oslava zimného slnovratu, kedy sviečkami vítali návrat slnka –
svetla. Pre kresťanov to je tiež príchod svetla na zem, ale svetla duchovného – svetla Krista. Počas
stáročí si ľudia Vianoce skrášlili vyzdobenými stromčekmi, či tradičnými špecifickými jedlami.
Podstata však vždy zostala. Obdobie očakávania a odriekania - advent - a po ňom slávnostné
vyvrcholenie.
Možno si aj mnohí z nás uvedomujú, že nám celý ten humbuk okolo Vianoc lezie na nervy. Možno sa
už na Vianoce ani netešíme ako kedysi. A keď konečne príde vytúžený Štedrý deň, sme radi, že to už
máme "za sebou". Akoby sme zabudli na to, že Štedrým dňom sa všetko vianočné nekončí, ale začína.
Skúsme spomaliť, nič nám neutečie. Sadnime si s blízkymi a naplno si užime skutočnú vianočnú radosť.
Všetkým vám želám pokojné a modernou dobou nerušené Vianoce v kruhu vašich najbližších
a požehnaný rok 2015 !
Mgr. Marián Lacko ml.
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Aj seniori mali svoj sviatok.
Už každoročne patrí október našim seniorom a jubilantom. Ani tento rok sme nezabudli a 26. októbra
sme si najskôr pozvali jubilantov a neskôr seniorov do kultúrneho domu. Jubilantov sme privítali
v sobášnej miestnosti a po krátkom posedení sa presunuli do sály KD, kde program pokračoval
vystúpením detí zo ZŠ a pásmom piesní od speváckeho súboru Modrovanky –krojovanky. Okrem
programu bolo pripravené malé občerstvenie a každý si odniesol darček.
Všetkým jubilantom ešte raz gratulujeme k ich životnému jubileu.
60 roční
Lehuta Miroslav
Fančovič Štefan
Košč Pavol
Božik Vladimír
Lehutová Anna
Vaňovičová Matilda

65 roční
Lacko Marián Mgr.
Košč Jozef
Martinková Mária
Janíková Daniela
Boriková Anna
Polonská Oľga

75 roční
Hlísta Emil
Paulech Albín
Dominová Paulína

80 roční
Paločko Jozef
Uhrinová Anna

70 roční
Povinec Štefan
Turzíková Agáta
Kusovská Anna
Paulechová Emília
Uhlárová Jolana
Turzíková Marta

Kusovská Terézia

Uvítanie do života a príchod Mikuláša.
V našej obci je už dlhoročnou tradíciou, že si vítame našich najmenších spoluobčanov. V tomto roku to
bolo na druhú adventnú nedeľu 7. decembra a bolo ich spolu 7 : 4 chlapci a 3 dievčatá.
Viktorka a Tamarka Bačové, Viktorka Lenická, Martinko Kováč, Tobiasko Krajčech, Adamko Kobelár,
Nicolasko Novotka. Uvítanie zvládli na jednotku, aj keď každé má svoj zabehnutý režim a niektorých
sme vyrušili zo spánku. Hudbou a spevom spríjemňovali atmosféru pán Bc. Ján Filipek – organ, pani
Janka Boriková a Evka Grancová – spev. Po uvítaní sme sa presunuli do sály kultúrneho domu, kde
o 15. hodine prišiel Mikuláš aj s Anjelom, a keďže na Modrovej máme len dobré deti čertovi prísť
nedovolili. Ako prvé však vystúpili deti z MŠ s pásmom vianočných vinšovačiek a kolied, po nich
nasledovali zo Základnej školy v Lúke a ako posledný prišiel Mikuláš.
Za príjemné mikulášske popoludnie sa chceme poďakovať pani riaditeľke Dominovej, pani učiteľkám
Majkovej, Grancovej, Borikovej a Lackovej.
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Vývoz odpadu v roku 2015
Papier

– modrý kontajner

–

23.01., 06.03., 17.04., 29.05., 10.07.,

Sklo
Plasty

– zelený kontajner
–
– žltý kontajner + vrecia –

30.01., 13.03., 24.04., 05.06., 17.07.,
02.01., 13.02., 27.03., 08.05.,, 19.06.,

Kovy

– červený kontajner

–

18.02., 13.05.,

Tetrapaky

– oranžový kontajner

–

12.02., 12.03., 09.04., 07.05., 04.06.,
2-30.07., 27.08., 24.09., 22.10., 17.12.,

Použitý olej z domácnosti - Čierny kontajner – pri budove MŠ.
Batérie – kontajner v budove obecného úradu na prízemí.
Komunálny odpad v pravidelných intervaloch každých 14 dní :
13.01., 27.01., 10.02., 24.02., 10.03., 24.03., 07.04., 21.04., 05.05., 19.05., 02.06., 16.06., 30.06.
Povedzte, máme kedy myslieť na starobu?
V mesiaci októbri sme oslávili Mesiac úcty k starším. OcÚ nám pripravil krásne posedenie s kultúrnym
programom a občerstvením. Prežili sme príjemné chvíle, kde i pán starosta poďakoval seniorom za
prácu ktorú robia.
Veríme, že aj naďalej sa nám bude dariť pripravovať svojím členom príjemné chvíle v dňoch staroby.
Touto cestou by som chcela poďakovať sponzorom, ktorí nám prispeli do tomboly na Hodovú zábavu :
Ing. Uhrinovi, p. Dzurkovi, p. Bobčíkovi, p. Polonskému, p. Martinkovi, p. Horňákovi, rodine Jozefa
Majku, i tým ktorí nechceli byť menovaní. P. učiteľkám za kultúrny program. Pracovníčkam OcÚ za
krásnu výzdobu a obsluhu, pánovi starostovi za prácu, ktorú nám po celé roky venoval. Keďže nám
prichádzajú najkrajšie sviatky roka, chcela by som Vám zaželať príjemné a požehnané vianočné sviatky
veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody v novom roku.
Daniela Janíková
predsedníčka ZOJDS Modrová
Úspechy našich spoluobčanov
Milan Kováč prestúpil do českého extraligového tímu Panthers Otrokovice!
Milan Kováč, odchovanec tímu FBC Páv Piešťany, ktorý v minulej sezóne obliekal dres extraligového
tímu ŠK Victory Stars Nová Dubnica prestúpil pred sezónou 2014/15 do českého extraligového
klubu Panthers Otrokovice! Dvadsaťšesťročný obranca si obliekol dres Panterov už na najbližšom
medzinárodnom turnaji Czech Open, ktorý sa hral v lete v auguste. Otrokovice v minulej sezóne
skončili v českej AutoCont Extralige v semifinálovej sérii, ktorá sa hrala na 4 víťazné zápasy, kde
podľahli vicemajstrovi Českej republiky pre rok 2014 Tatranu Střešovice 0:4 . S Milanom sme urobili
rozhovor, v ktorom sa dočítate ako sa dostal českého extraligového tímu Panthers Otrokovice, či ako to
bude mať s cestovaním.
Ako ste sa dostali do českého extraligového klubu Panthers Otrokovice ?
“Po rozhovore s Jurajom Matejkom som sa zúčastnil
“Extraligovej výzvy,” ktorú organizoval Panthers Otrokovice, po ktorej
ma oslovil tréner Daniel Folta, aby som s nimi začal tréningovú prípravu.”
Ako prebieha tímová letná príprava ?
“Tréningy mávame v pondelok, v stredu a v piatok. Nakoľko je v pondelok kondičný
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tréning a po dohovore s kondičným trénerom mám vypracovaný individuálny plán, aby som
nemusel tak veľmi cestovať.”
Čo od Vás klub očakáva?
“Určite dobré a stabilné výkony.”
Ako to máte s dopravou a ubytovaním? Bývate v priamo v Otrokoviciach, alebo musíte
dochádzať ?
” Bývam v Modrovej, to je kúsok od Piešťan, a na tréning dochádzam, nakoľko pracujem v
Piešťanoch.”
Florbalová vizitka Milana Kováča:
“K florbalu ma dotiahol asi pred rokom a pol Matuš Kromholc, ktorému sa
chcem poďakovať a pochváliť ho za to, čo robí pre piešťanský florbal, kde som aj ja
začínal. Z Piešťan som po pol roku prešiel do Dubnice, kde som pôsobil doteraz.”
Milanovi prajeme veľa šťastia a úspechov v novom tíme a sezónu bez zranení!
www.slovakfloorball.sk (upravené)
Vyrastá nám skvelá džudistka !
Šiestačka Sabína Kobelárová zbiera úspech v svojom športe – džude. V končiacom sa roku získala
dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu obce !
Úspechy v roku 2014:
11.10.2014- Považská Bystrica- 1. miesto
25..10.2014- Kolárovo- 3. miesto
15.11.2014- Martin- 1. miesto
Je držiteľkou zeleného opasku.

Príďte si zaplesať !
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Kalendár vývozu - Obec Modrová

Dátum
január
február
marec
apríl
1.
x
x
2.
Plasty
3.
x
4.
x
x
5.
x
6.
7.
x
x
Oo
8.
x
x
9.
10.
x
Oo
Oo
11.
x
x
12.
x
13.
Oo
Plasty
Sklo
14.
x
x
15.
x
x
16.
17.
x
18.
x
Kovy
x
19.
x
20.
21.
x
x
Oo
22.
x
x
23.
24.
x
Oo
Oo
Sklo
25.
x
x
26.
x
27.
Oo
Plasty
28.
x
x
29.
x
30.
Sklo
31.
x
VYSVETLIVKY: Pa-papier, Pl-plasty, Sk-sklo, Žnk - žel.anežel.kovy
Oo-ostatný odpad,komunálny odpad,x- dni
pracovného voľna
Kovové obaly- vyčistené konzervy, nápojové
plechovky
Nádoby si prosím vyložte ráno
6.00 hod. pred dom

máj

jún

x
x

Oo

Oo

Sklo
x
x

Plasty
x
x

Kovy

x
x

x
x

Oo

Oo

Plasty
x
x

x
x

x
x
x
x

Oo

