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I keď slnko chodí skôr spať,
jeseň radosť tiež môže dať,
stromom dáva farby krásne,
že sa o nich píšu básne.
Žltá, hnedá, oranžová,
tá sa dlho nezachová,
ale i tu krátku chvíľu,
tá krása dá žitia silu.
Slovo na úvod
Leto odišlo i keď sa nám zdá, že žiadne nebolo. Rozmanité počasie, ktoré vládlo na našom území
nám nedávalo veľa radosti, skôr starosti. Báli sme sa o svoju úrodu, ktorú sme si na jar zasadili do
záhrad. Väčšina zeleniny a ovocia by už mala mať svoje miesto v zaváraninovom pohári alebo
v pivnici. Prichádza nám jeseň možno skôr ako sme čakali. Už zasa sa musíme viac obliekať, čoraz
častejšie prší, teplota nám neúprosne klesá a slniečko nám zapadá za hory čoraz skôr. Jeseň však
nemá len negatívnu stránku. Jeseň je tu na to, aby sme si po ťažkej a náročnej jari a lete vydýchli,
keď už máme všetko zo svojich záhrad pozbierané, aby sme zhodnotili úrodu a pripravili zem na
odpočinok. Dúfame, že nám dopraje ešte pár slnečných lúčov v podobe Babieho leta, kedy stromy
začnú meniť svoje listy na krásnu hru farieb, pavučiny budú poletovať vo vetre a deti sa vyšantia
pri púšťaní šarkanov. Jesenné mesiace nám však pripomínajú aj veľmi významné udalosti.
September sa začína nemilo pre deti, ktoré po dvoch mesiacoch opäť nastupujú do škôl a škôlok.
Koniec septembra oslavuje naša obec v súvislosti s patrónom obce sv. Michalom Archanjelom ako
hody . Október patrí úcte k starším. V tomto mesiaci sa konajú rôzne kultúrne podujatia pre našich
starších spoluobčanov, ktorí si čo to už odžili a obohacujú naše spoločenstvo o rôzne postrehy
a názory. November je už oddávna spojený so sviatkom všetkých svätých a pamiatkou zosnulých.
Častejšie prichádzame na cintoríny a pripomíname si našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
Hľadáme v spomienkach rôzne zážitky, čo sme s nimi prežili. No a keďže jeseň končí až
21.decembra tak i december má pre nás veľmi dôležitú rolu. Tešíme sa predovšetkým na Mikuláša
a neskôr na advent a príchod Vianoc. U nás sú tieto sviatky považované za najkrajšie sviatky v roku
a určite či už pre deti alebo pre nás dospelých aj sú. Je to čas rodiny, priateľstva, vzájomného
porozumenia a tolerancie.
Z činnosti Obecného zastupiteľstva
OZ z 25.6.2014 :
Uznesenie č. 20/2014 : berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 2. zasadnutie OZ konaného
30.04.2014.
Uznesenie č. 21/2014 : schvaľuje zmluvu o nájme nebytových priestorov s MUDr. Martinou
Šmídovou, praktickou lekárkou pre dospelých, pričom cena nájmu za priestory je stanovená sumou 1
euro ročne a úhrada za energie vo výške 75 eur mesačne.
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Uznesenie č. 22/ 2014 schvaľuje pridelenie bytu č. 1 D v 8 b. j. Modrová rodine Kobelárovej.
Uznesenie č. 23 /2014 určuje v obci Modrová jeden volebný obvod pre voľby do orgánov
samosprávy v r. 2014 a na celé volebné obdobie 2014 – 2018 päť poslancov obecného zastupiteľstva
v súlade s § 11 odst. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 24 /2014 určuje podľa § 11 odst. 4 písm. i) , že rozsah výkonu funkcie starostu obce
vo volebnom období 2014-2018 bude v plnom rozsahu t.j. na plný úväzok.
OZ z 27.8.2014
Uznesenie č. 25/2014 berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 26/2014 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2014 o dočasnom
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.
Uznesenie č. 27/2014 ruší VZN č.11/1999 a Dodatok č.1 /2009 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach.
Uznesenie č. 28/2014 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrová č. 3 /2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce
Modrová.
Uznesenie č. 29/2014 schvaľuje Správu o plnení rozpočtu za 1.polrok 2014.
Uznesenie č.30/2014 schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3.
Uznesenie č. 31/2014 schvaľuje pridelenie nájomného bytu č.2 A v 8. B. j. Modrová p. Lukášovi
Borikovi a p. Emílii Novotkovej.
Uznesenie č. 32 /2014 schvaľuje koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2013.
Uznesenie č. 33/2014 berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Modrová za školský rok 2013-2014.
Voľby do orgánov samosprávy obci 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do
orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na :
sobotu 15. novembra 2014 v čase od 07.00 - 20.00
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v
mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice
trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.
Kandidáti na starostu obce Modrová
Marek Bača–koalícia SMER- SD + KDH (SMER-sociálna demokracia a Kresťanskodemokratické hnutie)
Juraj Domin – SNS – Slovenská národná strana
Stanislav Uhrin Ing. – nezávislý kandidát
Kandidáti na poslanca obce Modrová
Pavol Benech Ing. – KDH (Kresťanskodemokratické hnutie)
Juraj Domin – SNS (Slovenská národná strana)
Maroš Domin – SMER – SD (SMER- sociálna demokracia)
Eva Grancová – SMER – SD (SMER- sociálna demokracia)
Jozef Kališ – SMER -SD (SMER- sociálna demokracia)
Jozef Kusovský Ing. – KDH (Kresťanskodemokratické hnutie)
Marián Lacko ml. Mgr. – KDH (Kresťanskodemokratické hnutie)
Barbora Lehutová – SMER – SD (SMER- sociálna demokracia)
Jozef Vaňovič - SMER - SD (SMER- sociálna demokracia)
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Rozširujeme triedený zber
Popri skle, plastoch, papieri, textile a kovoch zavádzame
od októbra 2014 aj zber ďalšej zložky odpadu –
kompozitné obaly – tetrapaky. Obaly z viacvrstvových
kombinovaných materiálov na báze lepenky / nápojové
kartóny/ patria k najpoužívanejším obalom na balenie
tekutých a sypkých materiálov. Tieto obaly chránia
potraviny pred poškodením, svetlom, kyslíkom
a mikroorganizmami. Predstavujú efektívny a ekologický
spôsob distribúcie potravín a nápojov. Do kartónových
obalov sa balí najmä mlieko, výrobky z mlieka, ovocné
šťavy, vody, vína, polievky a sypké potraviny. Iste aj vo
vašich domácnostiach neviete, čo s tetrapakmi alebo ich
odkladáte do komunálneho odpadu. Spoločnosť Marius
Pedersen zabezpečuje aj v našej obci odvoz týchto
obalov. Na zber tetrapakov bude slúžiť plastová nádoba –
oranžový kontajner umiestnený na parkovisku pred
potravinami a hostincom. Do tohto kontajneru odkladajte
uvedené obaly – tetrapaky, prerezané po dĺžke,
vypláchnuté a stlačené. Prvý vývoz sa uskutoční vo
štvrtok 23.októbra 2014. Ak sa uvedený zber osvedčí
a kontajner nebude postačovať, môžeme zber rozšíriť do
vriec z každej domácnosti podobne ako plasty. Verím ,
že sa do tohto zberu zapojíte a uvedenú ponuku
využijete.
Výzva všetkým vlastníkom pobrežných pozemkov
Obec Modrová a správca vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik Povodie Váhu aj touto
formou opakovane upozorňuje občanov – vlastníkov pozemkov susediacich s pobrežným pásmom
vodného toku Modrovský potok, že v zmysle vodného zákona vlastník pobrežného pozemku je
povinný dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo
vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku
a údržbu vodného toku. Ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom toku ako je aj náš potok ,
je jeho vlastník povinný udržiavať breh v takom stave , aby sa nevytvorili prekážky , ktoré bránia
nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú
usadzovanie splavenín alebo ukladanie splavenín. Je preto zakázané ukladať odpady alebo skladovať
splaviteľný materiál na pobrežné pozemky, umiestňovať oplotenia a iné stavby do pobrežného pásma
! Pobrežným pásmom v zmysle zákona pri drobných tokoch je územie 5 m od brehovej čiary a toto
územie môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku užívať.
Výsledky sčítania obyvateľov v roku 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 bolo súčasťou celosvetového programu populačných a
bytových cenzov, ktorý v spolupráci s Eurostatom koordinovala OSN. Záväzným dokumentom na
vykonanie sčítania v roku 2011 sa stalo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008
z 9. júla 2008, podľa ktorého boli všetky členské štáty únie vrátane Slovenska povinné usporiadať v
roku 2011 sčítanie s využitím rovnakých, resp. podobných definícií zisťovaných údajov.
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Kultúrne podujatia v obci
Začiatkom roka 2014 sme sa zabávali na poradí III. Rodičovskom
plese, ktorý pre nás pripravila Základná škola Lúka. Plesalo sa
výborne do neskorých ranných hodín a o dobrú náladu sa postarala
dychová hudba Modrovanka a DJ Lučanzo. Pred veľkou nocou
6.apríla pripravila bohatý kultúrny program Dominika Horňáková.
Modrová na kolesách mala veľký úspech a robila to ako svoju
diplomovú prácu. Ďalším kultúrnym program bol Deň matiek. Do
kultúrneho domu sme pozvali všetky mamy, babky, prababky, aby im
ich deti a vnúčatá z materskej, základnej školy zagratulovali milou
básničkou alebo pesničkou k ich sviatku. Na záver dostali malý
darček. Kultúrny program vyplnila ešte raz Dominika Horňáková,
ktorá si pripravila súťaž v zbieraný odpadkov a tak máme na
Modrovej aj EKOsupermanku. Kultúrny program bude pokračovať
i ďalej. Koniec septembra patrí už tradične hodom. Kedy si pozveme
k sebe hodárov, pomaškrtíme si na dobrých jedlách, máme možnosť
stretnúť ľudí, ktorých sme možno rok nevideli. Bude bohatý program
či v sobotu tak i v nedeľu a na všetkých hodárov sa veľmi tešíme.

Spomíname na rok 1944
Už na jar 1944 boli prelety obrovských zväzkov bombardérov v počte niekoľko sto kusov ponad
hlavy slovenských občanov takmer každodennou záležitosťou. Pomer síl vo vzduchu naznačoval
porážku Nemecka a víťazstvo spojencov.
Koncom augusta 1944 vyštartovalo viac ako 600 amerických bombardérov s cieľom bombardovať
vybrané rafinérie na území Nemecka, Rakúska a Poľska. Neraz sa stávalo, že došlo k poruche
lietadla, či k potrebe núdzovo zhodiť bomby. Jeden z pilotov, ktorí 22.augusta 1944 prelietavali nad
Považským Inovcom, mal zrejme tiež technické problémy. Potreboval núdzovo zhodiť bomby.
Z výšky niekoľkých kilometrov si zrejme nevšimol medzi lesmi malú obec akou bola Stará Lehota.
Najtragickejšie bolo , že bomby dopadli priamo do obce a v čase obeda, keď domy boli plné ľudí.
Následky boli tragické – šesť mŕtvych , z toho dve malé deti. V ten deň dopadli bomby aj pri iných
slovenských obciach – Kľačany, Zálesie, Stupava. Nikde však nemali také tragické ľudské
a materiálne následky ako v Starej Lehote. Ostali siroty , polosiroty , rodičia prišli o deti . Po
skončení vojny sa však pozostalí nedočkali odškodnenia. Pamätníčka týchto udalostí dnes 84 – ročná
pani Amália Behanová / rod. Brišková / v zlomku sekundy prišla o troch najbližších, o svoju sestru
Aničku , o mamu i babičku. Všetky tri zabila jedna z bômb , ktorá spadla priamo k stene ich domu. „
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37-ročná mama nemala vôbec hlavu, 72- ročnej babičke vyšli črevá a sedemročnú Aničku zasypalo
tak, že jej trčal z trosiek iba kúsok nožičky.“
Na strašnú tragédiu s plačom stále spomína p. Behanová : „ Mamička s babičkou v osudovej chvíli
lámali konope na dvore a Anička sa pri nich hrala. Jedna z deviatich bômb padla priamo do
susedovho dvora k múru nášho domu. Celý náš dom Briškovcov bol zvalený , tí čo z rodiny prežili,
skončili v nemocnici v Piešťanoch. Tato bol v nemocnici dlho , ja s bratom dva týždne. Ja som sa bez
otca po návrate do Lehoty veľmi bála. Boli nálety, utekali sme do krytov. A ja doráňané a opuchnuté
nohy, hlinu i kamenie som mala v ušiach ešte dlho po tragédii.“ Krátko pred preletom amerických
bombardérov pásla vtedy 14-ročná Amália kravy, brat oral a ich otec kosil ďatelinu.
„ Nakŕmili sme ďatelinou voly , chystali sme sa obedovať a tato si chcel odpočinúť. Mama ešte
stačila kričať, ako nízko ide lietadlo. Keď leteli , ako by sa zem i nebo hýbali. Strašne som sa bála.
Zrazu jedno lietadlo vybočilo z kŕdľa a vtedy sa to stalo, „ dodnes spomína pani Behanová. „ Bola
som prizabitá , aj otca zosypaný dom zo surovej tehly zavalil. Brat veľmi kričal, vtedy som sa
prebrala. Otcovi sa podarilo vyhrabať aj so zlomenou rukou, ktorá sa mu do smrti nezahojila. Mal
zlomených aj sedem rebier. Počas poludnia bola všade strašná tma a ticho. Mysleli sme si , že nastal
súdny deň. Ľudia nás rukami i motykami vyhrabávali spod trosiek. V Bratislave mi neskôr operovali
oko , hlava ma bolievala aj po dlhých rokoch, v hlave som mala krvnú zrazeninu, „ spomína pani
Behanová.
Následky škôd núdzového zhodenia amerických bômb nad Starou Lehotou boli obrovské. Touto
tragédiou bolo poškodených 44 rodín. Okrem šiestich vyhasnutých ľudských životov / aj v rodine
Jána Ozefovicha/ si nešťastie vyžiadalo obrovské materiálne škody na domoch a hospodárskych
budovách. Zničené boli múry , strechy, okná , komíny. Na dvoroch ostalo ležať aj množstvo zabitých
sliepok, husí, ošípané a dva kone. Zničené boli aj včelíny a ovocné sady. Okrem rodinných domov
bol poškodený aj kostol a fara.
Martin Lacko
Martin Šimovec

LEKÁREŇ CHIRIMPEX
Lekáreň CHIRIMPEX TRADING s. r. o., oznamujeme občanom, že lekáreň
v zdravotnom stredisku v Modrovej je otvorená :
Utorok od 7,30 do 16,00 hod.
Štvrtok od 7,30 do 16,00 hod.
Piatok od 10,00 do 14,30 hod.
Prípadné požiadavky na lieky a iný tovar z lekárne si môžete objednať aj telefonicky
na čísle :
033/7429077 alebo 0908859243.
Srdečne Vás pozývajú do novej lekárne.
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Vstup do nového súťažného ročníka
nám vyšiel nad očakávanie. Lubinu
sme v 1. kole zdolali vysoko 7:0.
To je však, čo sa týka výsledkov,
zatiaľ jediné pozitívum. V ďalších
kolách sme nezískali, žiaľ, ani
jediný bod. V Motešiciach a doma
so Svinnou sme prehrali 1:3,
v Moravskom
Lieskovom
2:4
a doma so Selcom 1:4. Najviac ale
mrzí predvedená hra a prehra 0:3
v Novej Bošáci. Na hody privítame
Brunovce.
Čo sa týka pohybov v hráčskom kádri zo Starej Lehoty sme získali skúseného brankára Mareka
Gašparíka, z Lúky útočníka Borisa Šupku a z Ratnoviec záložníka Lukáša Ščasného. Teší nás, že do
kádra sa vrátili staronoví domáci hráči Dominik Vindiš a Ivan Kramarovič. Káder opustil Jozef
Puchovský, ktorý sa presťahoval do Hornej Stredy a Filip Zaťka, ktorý prestúpil do Považian. Obom
ďakujeme za odvedené služby a prajeme veľa úspechov na nových pôsobiskách.
Zmena nastala aj na trénerskom poste. Po ukončení spolupráce s p. Petrom Zelenayom sa trénovania
ujal p. Pavol Dzurka.
Veríme, že sa hra našich hráčov zlepší a v tabuľke nebudeme zimovať na poslednom mieste.
Mgr. Marián Lacko ml.
tajomník ŠK Modrová

Ochrana a výrub drevín
Keďže až 63 % nášho katastra je zalesnených, žijeme v prostredí, kde ochrana a výrub drevín sú
súčasťou denného života. Pripomeňme si niekoľko zákonných povinností obce i občana najmä pred
obdobím vegetačného kľudu ( 01.10.-31.03.). Vlastník, správca alebo nájomca pozemku na ktorom
sa nachádza drevina je povinný starať sa o drevinu, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Za dreviny sa
považujú nielen vzrastlé ale i krovinaté porasty. Orgánom príslušný pre ochranu drevín rastúcich
mimo lesa je obec, ktorá vydáva povolenie na výrub drevín. Žiadosť o výrub drevín je prístupná i na
stránke obce www.modrova.eu.sk a spoplatnená je správnym poplatkom 10,- €.
Odôvodnením prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä zlý zdravotný stav dreviny,
nevhodné hygienické podmienky v bytových priestoroch a narušenie stability stavby koreňovým
systémom dreviny.
O súhlas na výrub dreviny je potrebné požiadať na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo
výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2. Ďalšie podmienky výrubu
a náhradnej výsadby sú obsiahnuté v žiadosti.
Súhlas sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, ak rastú v záhradách.
Podrobnejšie podmienky na ochranu a výrub drevín obsahuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a novely platnej od 01.09.2014.
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