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OZ zo dňa 21.01.2009 prijalo nasledovné uznesenia
Uznesenie č. 1/2009
Uznesenie č. 2/2009
Uznesenie č. 3/2009
Uznesenie č. 4/2009

– schvaľuje čerpanie finančného rozpočtu obce za r. 2008
– /príjmy bežného rozpočtu: 5.209.590,83 Sk, výdavky: 4.122.094,50 Sk/
– Schvaľuje inventarizáciu obecného majetku k 31.12.2008 v hodnote 27.653.000 Sk
– Schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Modrová spracovaný Trenčianskou
regionálnou rozvojovou agentúrou na roky 2008-2015
– Súhlasí s vypracovaním a podaním žiadosti na rekonštrukciu KD Modrová v Programe rozvoja vidieka
opatrenie 341 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Realizačný projekt vypracuje firma Stavikon
Piešťany

OZ zo dňa 25.03.2009
Uznesenie č. 5/2009
Uznesenie č. 6/2009
Uznesenie č. 7/2009
Uznesenie č. 8/2009
Uznesenie č. 9/2009
Uznesenie č. 10/2009

– Záverečný účet obce Modrová za rok 2008 a využitie rezervného fondu na kapitálové výdavky /kúpa
služobného auta, projekty eurofondov, vybudovanie chodníka na novom cintoríne/
– Schvaľuje záväzok obce hradiť prevádzkové náklady na KD
– doporučuje pokračovať v aktivačných prácach
– nedoporučuje požiadať o priznanie postavenia sociálneho podniku pre obec
– berie na vedomie zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci a jeho dopad na rozpočet obce
– Obec sa pripája k ostatným obciam požadujúcim novelizáciu zákona.
– berie na vedomie memorandovú spoluprácu pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy medzi vládou
SR a ZMOS
– schvaľuje úpravu platu starostu v súlade so zákonom

OZ zo dňa 27.05.2009
Uznesenie č. 11/2009
Uznesenie č. 12/2009

– Schvaľuje správu o hospodárení a čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2009
– Schvaľuje splátkový kalendár pre PDP Tematín v Modrovke na daň z nehnuteľností za rok 2009

OZ zo dňa 22.07.2009
Uznesenie č. 13/2009
Uznesenie č. 14/2009
Uznesenie č. 15/2009
Uznesenie č. 16/2009
Uznesenie č. 17/2009
Uznesenie č. 18/2009
OZ zo dňa 16.09.2009

– Schvaľuje správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2008
– Schvaľuje správu o hospodárení a plnení rozpočtu za I. polrok 2009
/príjmy: 89.688 €, výdavky: 69.914 €/
– Schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2009 v súvislosti so znížením z príjmu podielových daní FO o 16,7 %
/21.000 €/
– Schvaľuje Dodatok č. 1 k Prevádzkového poriadku pohrebiska na území obce Modrová
– Schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu p. Vladimírovi Forgáčovi a manželke
– Schvaľuje nehnuteľností v k. ú. Obce Modrová o výmere 60 m² z parcely č. 40 p.Antonovi Kobelárovi a p.
Vlaste Kobelárovej

Uznesenie č. 19/2009
Uznesenie č. 20/2009
Uznesenie č. 21/2009
Uznesenie č. 22/2009

– Schvaľuje prenájom časti suterénu KD o ploche 65,5 m² p. Rudolfovi Grancovi na zriadenie kaviarne
/espresa/
– Neschvaľuje uzavretie zmluvy s advokátskou kanceláriou Kiselica & Partners o poskytovaní právnych
služieb vo veci uplatňovania nároku na daň za umiestnenie jadrového zariadenia za roky 2007 a 2008
– Schvaľuje Povodňový plán obce Modrová
– Schvaľuje program a finančné zabezpečenie osláv 100. výročia dychovej hudby v obci – 1.300 € / celkové
náklady na oslavy 1.700 €: obec – 1.300 €, sponzori – 400 € /

V malých obciach, ako je aj Modrová, nebývalo v minulosti príležitostí na spoločenské vyžitie. Tým skôr, ak zoberieme do úvahy jej
odveký poľnohospodársky charakter. Pôda bola jedinou obživou našich predkov. Absolútny nedostatok priemyslu či iných pracovných
možností v širokom okolí nútil všetkých, ktorí mali aké-také malé roličky, celý život pracovať na týchto, resp. si živobytie uľahčovať
chovom dobytka či hydiny. Nečudo, že naši predkovia boli takmer od narodenia až po starobu úzko spojení s pôdou, dalo by sa povedať – k
tejto doslova prikovaní.
Už malé deti boli od útleho detstva (3-4 roky) nútené pomáhať v zabezpečovaní obživy – pasením husí, neskôr kôz či kravičiek.
Pracovným povinnostiam doma podriaďovali obyvatelia aj školské povinnosti detí, a vôbec ich vzdelávanie. Prvoradé bolo postarať sa o
gazdovstvo, roličku, kravy, voly – až potom mohla ísť škola. Na štúdiá do škôl mohol ísť len málokto.
Nielen ekonomické, ale ani „technické“ podmienky nepriali rozvoju spolkovej a záujmovej činnosti. V obci totiž nebolo žiadnych
spoločenských priestorov na stretávanie sa, neexistovali kultúrne domy, sály. Elektrina bola zavedená až v roku 1958!
Niet divu, že za takýchto podmienok neostávalo dedinčanom cez rok mnoho priestoru ani na záujmovú, spolkovú činnosť. Počiatky
kultúrnych a spolkových aktivít na úrovni obce sa viažu až k najnovšiemu obdobiu, k 20. storočiu. Či už v podobe ochotníckeho
divadelného súboru, hasičského dobrovoľného zboru, Červeného kríža, futbalu, no najmä dychovej hudby.
O prvom dychovom súbore nemáme mnoho informácií. Členovia hudobného súboru si totiž pravdepodobne neviedli žiadne zápisy, alebo
sa nám jednoducho nezachovali. V obecnej kronike, ktorá sa viedla od roku 1932 by sa akiste našli nejaké informácie, no žiaľ tá bola –
pravdepodobne v roku 1945 – takisto stratená. Zakladajúcu fotografiu prvej dychovky nemáme. Fotografické prístroje vtedy u nás nik
nevlastnil, snímky sa v tom čase robili len v ateliéroch. Niektorých zakladajúcich členov dychovky z roku 1909 však môžeme identifikovať
na snímke z 20. rokov, ktorá sa zachovala u rodiny Janžovcov (v prílohe).
O prvom telese, založenom roku 1909 vieme len z ústneho podania, ktoré bolo neskôr zachytené do kroniky. Vieme, že kapelníkom bol
miestny rodák a občan Štefan Paulech (1888 – 1970). Učiteľom našich hudobníkov bol Michal Jurkovič z Dolnej Súče. Ako
poznamenáva vo svojej práci „Hudobná kultúra v obci Nová Lehota“ Renáta Brišková, Jurkovič položil základy až 56 dychovým
súborom v širokom okolí. Dnes je len ťažko si predstaviť, akú námahu stálo tohto učiteľa dochádzať z odľahlej Hornej Súče (leží približne
16 km za Trenčínom), do Modrovej, v čase, keď neexistovalo žiadne autobusové spojenie, navyše v zimných mesiacoch, po zasnežených a
zamrznutých cestách.
Nácviky v Modrovej sa konali v tom čase len v zimných mesiacoch, približne od decembra do marca, keď mali roľníci viac voľného času.
V tomto období bolo veľkým problémov zaobstarať si hudobný nástroj, vládol totiž akútny nedostatok peňazí. Podobne to bolo aj s
notovým materiálom. Nepoznáme ani miesto nácvikov prvých hudobníkov – akiste sa však konali len v niektorom z gazdovských domov.
Členmi prvej modrovskej dychovky boli:
Štefan Paulech (krídlovka)
Štefan Behan (klarinet)
Jozef Behan
Ján Benech (klarinet)
Viliam Bielik (Es-trúbka)
Ján Dzurka (klarinet)
Anton Filipek (barytón)
Michal Janžo (z Modrovky – bubon)
Jozef Kuchar (z Modrovky – bas barytón)
Ján Majko
Michal Uhrin (Es-trúbka) ......
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Piatok 2. 10. 2009
17:00
 Kultúrny dom Modrová, spoločné stretnutie bývalých a súčasných členov dychovej hudby Modrová
 prezentácia publikácie Sto rokov modrovskej dychovky (1909 - 2009)
 ocenenie hudobníkov a pohostenie
Sobota 3. 10. 2009
15:00 – Ďakovná sv. omša dychovej hudby
17:00 – Kultúrny dom – vystúpenie Modrovanky – krojovanky – Na modrovských dožinkách, ľudový rozprávač – koncertovanie
dychovej hudby Modrovanka
20:00 – Tanečná zábava – Bučkovanka, vstup voľný, bohatá tombola
Nedeľa 4. 10. 2009
10:30 – slávnostná sv. omša k sv. Michalovi archanjelovi
13:00–17:00 – ihrisko ŠK atrakcie pre deti – nafukovací hrad s lezeckou stenou
14:30 – majstrovský futbalový zápas Modrová – Nová Ves n/Váhom (B)
17:00 – priateľský hodový futbalový zápas bývalých hráčov

Po mnohých denných priateľských stretnutiach so skupinou tanečníkov z Nového Zélandu sme ich i oficiálne privítali u nás na obecnom
úrade, kde ochotne odpovedali na naše zvedavé otázky. Je pre nás pocta, že vás môžeme privítať na Slovensku a práve u nás v Modrovej. Je
to prvýkrát, kedy sa naše kultúry stretávajú a máme možnosť sa spoznať.
Boli ste v televízii. Teraz by sme radi spravili rozhovor do našich miestnych novín.
1. Vieme, že pochádzate z Nového Zélandu. Mohli by ste nám bližšie predstaviť Vašu krajinu a lokalitu z ktorej pochádzate?
Pochádzame zo Severného ostrova Nového Zélandu, kde žije väčšina obyvateľov, konkrétne z okolia rieky Whanganui, kam prišli naši
predkovia okolo roku 1000. Táto rieka je jedna z najväčších na Novom Zélande a naše kmene žijú pozdĺž celej tejto rieky.
2. Čo rozhodlo o tom, že ste prišli práve na Slovensko?
Každý rok sa pri rieke Whanganui počas Veľkej noci stretávajú kmene, kde medzi sebou súťažia v rôznych disciplínach. Aj my, ktorí sme
teraz tu, sme sa stretávali a spoznali len na týchto hrách, na ktoré prišiel aj Miloš s Bernardínou, keďže práve v tomto období prekvitá u nás
cestovný ruch a turizmus. Vybral si nás a ponúkol nám možnosť vycestovať na Slovensko. Všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo a už o tri
týždne sme boli na Slovensku.
3. Čiže predtým ste neboli jedna skupina?
Nie, dali sme sa dokopy až na spomínaných hrách a absolvovali sme dovtedy len jeden spoločný nácvik.
4. Sme radi, že medzi nami a Maormi už vznikli kamarátske vzťahy. Mohli by ste bližšie predstaviť ľudí z Vašej skupiny a ich
povolania?
Najstaršia členka skupiny – Pikimai je lektorka a učí deti pôvodný maorský jazyk. Cestuje prakticky po celom severnom ostrove. Himi má
veľmi veľkú farmu s obrovským množstvom oviec a produkty vyváža takmer do celého sveta. Tarake je drevorubač, ale po návrate na
Nový Zéland chce študovať učiteľstvo a učiť maorský jazyk. Luke strihá ovce, Riwaru študuje hudbu, Ole učí v materskej škole. Shaia
dokončila kuchársky kurz. Väčšina pracuje v poľnohospodárstve.
5. Na Novom Zélande žije asi 15 percent Maorov. Rozpráva každý z nich maorsky?
Nie, ale každý Novozélanďan má možnosť naučiť sa náš jazyk. Všetci majú možnosť navštevovať kurzy maorčiny.
6. Vieme, že máte krásne hlasy. Je to jednoducho dar od Boha, alebo sú za tým hodiny a hodiny driny? Je to tradícia a odkaz
z generácie na generáciu?
Niektorí a niekedy. Máme naše tradičné piesne, ktoré sú generačné a hlavne tieto piesne prezentujeme na rôznych súťažiach a vystúpeniach,
na ktoré sa, samozrejme, musíme poctivo pripravovať. Trénujeme nielen spev, ale aj tanec a preto potrebujeme byť aj dobre fyzicky
pripravení.
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7. Zaujímajú sa maorské deti o kultúru a tradície vašich predkov? Pretože žiaľ u nás deti nejavia veľmi záujem o tradície a folklór.
Deti nemajú na výber. Už od narodenia spoznávajú maorské tradície, učia sa tradičné piesne a tance. V TV máme dva vlastné kanály, ktoré
vysielajú len v maorčine. V súčasnosti však veľa mladých ľudí žije vo veľkých mestách, kde spoznávajú aj iné kultúry a spôsoby života. Už
to dnes nie je tak silne o tradíciách ako v minulosti.
8. Na Slovensku ste už dlhšie. Čo Vám najviac chýba z domova?
Rodina a jedlo.
9. Takže Vám nechutí slovenské jedlo?
Nepovedal som, že nechutí, ale je iné. Sme zvyknutí na iné chute.
10. Začiatkom novembra sa vrátite späť domov. Už teraz je jasné, že mnohým ľuďom budete chýbať. Aká je možnosť, že sa znova
vrátite?
Vieme a teší nás, že sme si tu vytvorili veľa kamarátstiev a možno aj lások. Ľudia sú tu veľmi milí, pretože pre nás urobia takmer všetko,
najmä ľudia z kostola. Asi nie je veľká šanca, že sa sem znova vrátime ako skupina, ale už teraz môžem povedať, že niektorí z nás by sem
znovu radi prišli na výlet, alebo prázdniny. My budeme takisto veľmi radi, keď nás navštívite na Novom Zélande.
11. Aký je najväčší rozdiel medzi životom tu a u vás?
Hlavne jazyk. Prišli sme na pár týždňov do krajiny, kde sa nehovorí anglicky. Je to pre nás dobrá výzva naučiť sa niečo z vášho jazyka.
Ďalšia vec je pozorovanie spôsobu života ľudí v malej dedine, pretože väčšina z nás pochádza z väčších miest, kde zoženú prakticky všetko,
čo potrebujú. Tu na dedine je to úplne iné. Moji starí rodičia žili v oveľa menších dedinách ako je Modrová a iné okolité dediny a ich život
pripomínal život tu na dedine. My teraz máme možnosť vyskúšať si to na vlastnej koži.
12. Sú rodinné vzťahy v maorských rodinách blízke?
Áno. Veľmi, veľmi, veľmi silné. Nielen však rodinné vzťahy, ale vzťahy medzi Maormi všeobecne. Aj keď už v súčasnosti väčšina
Maorov žije v mestách, často sa vracajú do rodných dedín a stretávajú sa so svojimi najbližšími.
13. Novinári sa často pýtajú, či sa vám páči tu na Slovensku. Ja sa však chcem spýtať, čo sa Vám nepáči.
Už sme spomínali odlišné jedlo. Seriózne. Nemyslím si, že je tu niečo, čo by sa nám nepáčilo a čo by sme nemali radi. Sú tu milí ľudia, je tu
lacno. Ak by som mal predsa len niečo spomenúť, budú to asi autá a doprava. U nás má každý auto a všade sa rýchlo dostane. Tu je to iné.
14. Viete si predstaviť život na Slovensku?
Ja neviem. Len, ak by sme si tu založili rodinu. Je rozdiel byť sám alebo s rodinou. Skoro všetci sme veľmi mladí a stále naviazaní na
rodičov, máme mladších súrodencov a teraz by ich bolo ťažké opustiť. Ideálne by bolo, keby sme sem chodili každé leto.
15. Čo je najdôležitejšie vo vašom živote? Máte nejaký špeciálny odkaz pre našich ľudí?
Určite je pre mňa dôležitá rodina a dobré vzťahy s ľuďmi. Pre nás je veľmi milé, keď nás ľudia zdravia na ulici a sme veľmi radi, že
bývame v hoteli Horec, aj keď sme mali možnosť bývať v Piešťanoch, pretože ľudia tu sú naozaj veľmi priateľskí. Dúfam, že takíto ľudia
sú všade na Slovensku, pretože takéto maličkosti robia ľudí šťastnými a celý svet krajším.
16. Vieme, že ste katolíci a máme rovnaké vierovyznanie. Milo nás prekvapilo, že pravidelne v nedeľu chodíte do kostola, a preto by nás
zaujímalo ,ako je to s vierou na Novom Zélande.
Myslím, že kresťanstvo je najrozšírenejšie náboženstvo. Viac ako katolíkov je však anglikánov. Je to následok britskej kolonizácie. Dnes
však na Novom Zélande
prichádzajú
ľudia
z celého sveta, a preto je u nás
viacero
náboženstiev.
Náboženstvo však praktizujú
hlavne starší ľudia. Mladí
chodia na sv. omšu väčšinou len
na Veľkú noc alebo
Vianoce. Katolíci sú hlavne
v okolí rieky Whanganui.
Ako my.
Ďakujeme za rozhovor.
Adriana Juríková
Marián Lacko, ml.
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia uzatvoril s obcou Modrová
Dohodu na zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou aktivačných prác a dobrovoľníckej služby. Z radov uchádzačov
o zamestnanie v obci v súčasnosti pracujú 3 nezamestnaní na obdobie od 01.09.2009 do 28.02.2009. Počas tohto obdobia budú
nezamestnaní vykonávať činnosti pri tvorbe, ochrane a udržiavaní životného prostredia v našej obci v rozsahu 20 hodín týždenne.
V mesiaci októbri končí dohoda 3 občanom na aktivačné práce. V súčasnosti pre obec pracuje 7 občanov z radov
nezamestnaných. Aj táto forma aktivácie nezamestnaných je prínosom pre obec i pre zlepšenie sociálnych pomerov nezamestnaných
a ich pracovných návykov. Ich pričinením sú i naše chodníky, ulice a verejné priestranstvá čistejšie, upravené a udržiavané, za čo im patrí
pochvala.

Prázdniny sa skončili a my sme sa s deťmi stretli opäť v materskej škole.
Na zveľaďovaní škôlky sa pracovalo aj počas voľných dní. Deti privítali vymaľovať interiér, nové hračky, didaktické pomôcky a nový riad
v školskej jedálni.
V areáli pribudlo telovýchovné náradie, ktoré sme zakúpili z financií, získaných vypracovaním projektu „Otvorená škola – oblasť športu“.
Deťom však veľmi chýba pieskovisko a hrací domček. V budúcnosti je potrebné dobudovať a spestriť exteriér. V školskom roku
2009/2010 sa začína pracovať podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCEDO – predprimárne vzdelávanie nultého stupňa.
Naša MŠ má vypracovaný školský vzdelávací systém pod názvom „Žiť zdravo a hravo“, ktorý obsahuje konkrétne ciele výchovy
a vzdelávanie na 5 rokov.
Našou snahou bude naďalej rozvíjať všetky stránky školskej pripravenosti, napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi,
podporovať enviromentálne cítenie detí, ochraňovať a posilňovať detský organizmus dodržiavaním základných psychohygienických
zásad.
Kapacita na tento školský rok je naplnená. Materskú školu navštevuje 22 detí.
Mária Dominová, riaditeľka MŠ

Do sezóny 2009/2010 vstúpil náš klub pod novým názvom ŠK KOBA Modrová. Za názvom KOBA sa skrýva meno Daniel Bartko,
ktorý pôsobil v 1. FC Košice, ktoré hrali v tom čase ligu majstrov – ako generálny riaditeľ klubu, ďalej bol majiteľom KOBA Senec. Pán
Bartko priviedol do nášho klubu 10 hráčov, ktorí hrali oveľa vyššie súťaže, čo sa prejavilo i na našej hre. Ďalej nám pomáha materiálne aj
finančne. Do mužstva prišiel tréner Jozef Petráš, bývalý hráč i tréner Piešťan. Mužstvo pravidelne trénuje 2x týždenne a cieľ, ktorý sme si
dali, sa nám zatiaľ plní. V 14-člennom peletóne sme na 1. mieste. To, že sa hra páči i našim divákom, svedčia i pekné návštevy na
stretnutiach, čo si môžu pamätať zo 70 rokov starší fanúšikovia. Za pomoci obecného úradu sa obnovuje i areál ihriska, nové oplotenie
a hlavne záchytná sieť za hornou branou. Na záver by som chcel poďakovať všetkým sponzorom za finančnú i materiálnu pomoc, bez
ktorej by sa futbal hrať nedal. Za zmienku stojí i slušné správanie našich divákov, ako doma, tak i vonku, čo pochvaľujú hlavne
rozhodcovia. Na záver chcem iba povedať MODROVÁ DO-TO-HO!
Miroslav Lehuta, predseda ŠK Modrová
Na hody uplynie práve rok od premiérového vystúpenia Modrovaniek – krojovaniek za spoluúčasti „mladých“: Na starodávnej svadbe.
Odvtedy sa kultúrne aktivity tejto folklórnej skupiny nezastavili, práve naopak. Okrem viacerých repríz spomenutého vystúpenia v rôznych
blízkych i vzdialených obciach sme prezentovali náš kroj a piesne. Pri jednej takejto akcii sme navštívili aj bývalého pána farára J. Leflera,
ktorý bol milo prekvapený a dojatý.
V máji sme sa zúčastnili prehliadky folklórnych súborov v Moravanoch n/Váhom a v júli krojovaného „Anna bálu“ v piešťanskom
Kursalóne.
Okrem spomenutých podujatí sme vítali i lúčili s Maorami, ktorých prítomnosť sa určite dotkla každého „modrováka“ v pozitívnom slova
zmysle a boli akýmsi osviežením tohtoročného horúceho leta v dianí na Modrovej. Pri rozlúčke sme im z vlastných prostriedkov zakúpili
a odovzdali milé suveníry. K tohtoročným hodom si Modrovanky – krojovanky spolu so skupinou mladých opäť pripravili predstavenie
„Na modrovských dožinkoch“, na ktoré všetkých srdečne pozývajú.
Eva Grancová
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Tak sa volá hodnotná publikácia, ktorú zostavil p. Jozef Lehocký. Táto publikácia sa venuje časovému úseku i. polovice 20. storočia, najmä
obdobiu medzi I. a II. svetovou vojnou kedy napriek neprajným sociálnym skutočnostiam ľudová kultúra zostávala súčasťou života
dedinského spoločenstva. Najmä ľudová pieseň bola stálym spoločníkom človeka v každodennom živote, pri práci, v slávnostných,
sviatočných a zvykoslovných príležitostiach. Piesňová monografia s komentármi k ľudovým, spevným a tanečným tradíciám z obcí
Beckov, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Kálnica, Kočovce, Krivosúd Bodovka, lúka, Modrovka, Modrová, Nová Lehota, Nová Ves nad
Váhom a Stará Lehota je monografiou nášho regiónu, jeho spevných a tanečných ľudových tradícií, čiastočne aj tradícií muzikantských
a stručným prehľadom ľudového odevu. V takomto obsahu a rozsahu doteraz neboli materiály z tohto územia nikde publikované.
Publikácia obsahuje i dobové texty a fotografie, ktoré poskytli i občania našej obce.
Monografický zborník si môžete zakúpiť na OcÚ Modrová v cene 8 €.

Stručný sprievodca po zrúcanine hradu
Jednou z dominánt je i zrúcanina hradu Tematín. Jeho biele žiariace múry sa týčia na vrchole horského hrebeňa. Tematínsky hrad svojou
architektúrou bojujúcou s neúprosným časom stále upozorňuje na svoju prítomnosť a vyzýva k poznaniu dávnej histórie. Touto publikáciou
sa môžeme vy brať spoločne po stopách minulosti Tematína. V publikácii nájdeme podrobne popísanú polohu hradu, jeho dejiny, osudy
hradu v novodobých dejinách, stavebné premeny hradu až po konkrétnu prehliadku hradnými priestormi. Slovenský skauting v osobe
autora brožúra Ing. Arch. Martina Bónu v prehľadnej farebnej brožúre predstavuje staviteľskú zručnosť našich predkov a slávnu minulosť
tohto hradu – symbolu Považského Inovca.
Aj táto publikácia je k dispozícii na OcÚ v cene 2 €.

Súčasťou života našej obce je i pastoračná práca kňaza. Dĺžka jeho pôsobenia je ohraničená rozhodnutím p. arcibiskupa. Tak je to
i v prípade nášho p. farára Mgr. PhDr. Pavla Hladíka, ktorý po trojročnom pôsobení u nás prechádza do farnosti Horné Trhovište.
Rád využívam aj túto príležitosť, aby som mu i touto cestou vyslovil poďakovanie za jeho pastoračnú prácu, ktorej formy si získali obľubu
farníkov. Srdečne ďakujem i za úpravu a modernizáciu interiéru farskej budovy a vylepšenie vybavenia farského kostola.
Obohatením spoločenského života farnosti i obce bola ním zavedená tradícia farských plesov, ktorá prispela k zblíženiu veriacich farnosti
i filiálok.
Úprimné Pán Boh zaplať za Vašu úprimnosť, jednoduchosť, úsmev, optimizmus, povzbudenie vidieť dobro v iných ľuďoch a vo svojom
okolí i za pochopenie našich nedostatkov.
So želaním pekných spomienok na svoju prvú farnosť Vám želáme všetci, aby ste pokoj, porozumenie, optimizmus a lásku prinášali aj na
Vašich ďalších pôsobiskách.
Zároveň sa tešíme z toho, že naša farnosť nezostane neobsadená a jej novým správcom bude dp. Jozef Drobný, predchádzajúci kaplán
v Hlohovci, ktorého vítame v našej farnosti i obci.

Kalendár vývozu na október 2009 – marec 2010
Október

November

December

Január

Február

Marec

1. 10.
ostatný odpad

12. 11.
ostatný odpad

4. 12.
plasty

14. 1.
ostatný odpad

11. 2.
ostatný odpad

5. 3.
nebezpečný odpad

15. 10.
ostatný odpad

26. 11.
ostatný odpad

10. 12.
ostatný odpad

22. 1.
plasty

23. 2.
plasty

11. 3.
ostatný odpad

22. 12.
ostatný odpad

28. 1.
ostatný odpad

25. 2.
ostatný odpad

25. 3.
ostatný odpad

29. 10.
ostatný odpad
30. 10. plasty
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