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V priebehu roka 2010 OZ v Modrovej zasadalo pravidelne podľa plánu práce a jednotlivé zasadnutia prijali tieto uznesenia:
9 OZ 18.02.2010
Uzn. č. 1/2010 schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce. Príjmy celkom 199.194 eur, výdavky 188.679 eur.
Uzn. č. 2/2010 – schválilo správu o plnení finančného a programového rozpočtu za rok 2009.
Uzn. č. 3/2010 – schválilo správu o inventarizácii obecného majetku k 31.12.2009 ( v hodnote 786.742 €)
Uzn. č. 4/2010 – poveruje starostu obce ukončiť členstvo obce Modrová v Združení Javorina – Bezovec v súlade so stanovami spoločnosti.
Uzn. č. 5/2010 – poveruje starostu obce podpísať zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti s nakladaním s odpadom medzi obcou Modrová a spoločnosťou
Marius Pedersen s platnosťou od 1.3.2010.
Uzn. č. 6/2010 – schvaľuje prijatie úveru v celkovej výške 118.357 € z Dexia banky Slovensko, a. s. na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu
Rekonštrukcia a modernizácia KD.
Uzn č. 7/2010 – schvaľuje poskytnutie príspevku na spolkovú činnosť Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základnej organizácii Nové Mesto
nad Váhom formou poskytnutia sponzorského daru vo výške 40€.
Uzn. č. 8/2010 – schvaľuje poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci p. Františkovi Kusovskému vo výške 100 €.
9 OZ 21.04.2010
Uzn. č. 9/2010 schvaľuje Správu o plnení finančného rozpočtu za I. štvrťrok 2010.
Uzn. č. 10/2010 – schvaľuje Správu nezávislého audítora Ing. Miroslava Rojka z overenia účtovnej závierky za rok 2009.
Uzn. č. 11/2010 a 12/2010– schvaľuje predaj nehnuteľností v k. ú. obce Modrová častí parc. č. 40 p. D. Salibovej a RNDr. T. Paulechovi, PhD.
Uzn. č. 13/2010 – neschvaľuje žiadosť spoločnosti Junior Game, s. r. o. o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkového
terminálu.
Uzn. č. 14/2010 – schvaľuje na celé volebné obdobie 2010 – 2014 päť poslancov obecného zastupiteľstva.
Uzn. č. 15/2010 – schvaľuje zásady odmeňovania poslancov a predsedov komisií obce Modrová.
9 OZ 24.06.2010
Uzn. č. 16/2010 – schvaľuje Zmeny finančného a programového rozpočtu obce Modrová.
Uzn. č. 17/2010 – schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrová č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Modrová.
Uzn. č. 18/2010 – schvaľuje splátkový kalendár na daň z nehnuteľností za rok 2010 PDP Tematín v Modrovke.
Uzn. č. 19/2010 – neschvaľuje poskytnutie sponzorského príspevku DH Modrovanka vo výške 200 € na zakúpenie zosilňovača.
9 OZ 25.08.2010
Uzn. č. 20/2010 schvaľuje čerpanie finančného rozpočtu k 30.06.2010 a Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k 30.06.2010.
Uzn. č. 21/2010 – určuje jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obce.
Uzn. č. 22/2010 – určuje, že vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce Modrová vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
Uzn. č. 23/2010 – ruší Rokovací poriadok OZ v Modrovej z 09.05.2007 a schvaľuje nový Rokovací poriadok OZ v Modrovej s účinnosťou od
26.08.2010.
Uzn. č. 24/2010 – schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej medzi obcou Modrová a p. Rudolfom Grancom.
Uzn. č. 25/2010 – schvaľuje návrh na zápis do obecnej kroniky za rok 2009 a odmenu vo výške 100 € spracovateľovi PhDr. Martinovi Lackovi, PhD.
Protipovodňové opatrenia platia i pre nás všetkých
Úprava Modrovského potoka je jednou zo stálych úloh skôr obce než Povodia Váhu. V posledných rokoch sa obec niekoľkokrát obrátila
s písomnými požiadavkami o zaradenie do plánu investícií Pokračovanie regulácie miestneho potoka avšak vždy i po miestnej kontrole zostalo iba pri
prísľuboch s nedohľadným riešením. Jediným výsledkom s Povodím Váhu je vypracovanie projektovej dokumentácie na úsek potoka od KD po ihrisko.
Posledné povodňové záplavy boli dôvodom na kontrolu Modrovského potoka členmi Obvodnej povodňovej komisie, ktorá konštatovala, že v súčasnosti
sú ohrozenými miestami najmä prietok potoka pri vstupe do hospodárskeho dvora PDP Tematín pri s. č. 129, kde je súčasný most nízko položený. Prudký
a neregulovaný tok vymýva tiež pozemok parc. č. 158, (ihrisko), kde je nutné spevniť breh. V extraviláne obce časť Potrusové je koryto potoka úplne
prehradené a voda voľne preteká trávnatými porastami v užívaní PDP Tematín. Obec sa naposledy 14.07.2007 obrátila so žiadosťou o úpravu koryta
Modrovského potoka na SVP – Povodie Váhu, ktoré zaujalo toto stanovisko: „ Na základe terénnej obhliadky konštatujeme, že koryto v danom úseku
(medzi ihriskom a KD) je pomerne stabilizované s dostatočnou prietočnou kapacitou a je možné konštatovať, že jeho technický stav je priaznivý. Doposiaľ
tu neboli žiadne problémy so stabilitou alebo prietočnosťou koryta toku. V súčasnosti naše finančné prostriedky ani stavebné kapacity neumožňujú

zrealizovať požadovanú úpravu toku, nakoľko nie je naliehavá. V prvom rade musíme realizovať tie akcie, ktoré sú z hľadiska odstraňovania následkov
povodní ako i z hľadiska vykonania protipovodňových opatrení prioritnejšie a naliehavejšie. Chápeme, že v tejto časti obce chcete mať kultúrnejšie
a estetickejšie prostredie ale za súčasnej situácie Vám nemôžeme vyhovieť.
Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste zabránili vyvážaniu a sypaniu smetí do koryta toku.Určite to pôsobí neesteticky a naviac to môže spôsobiť
problémy v dolnej časti obce pri zvýšených prietokoch. Takéto konanie je v rozpore s § 47 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Je to
priestupok, ktorého riešenie je v kompetencii obce.“
Starosta obce týmto zároveň upozorňuje všetkých občanov, ktorých pozemky hraničia s miestnym potokom na priestupky na úseku ochrany pred
povodňami, ktorých sa občan dopúšťa, ak (citácia § 47 zákona 7/2010 Z. z.):
- umiestnil a prevádzkoval nebytovú budovu, stavbu alebo zariadenie vo vodnom toku a v inundačnom území
- skladoval odplaviteľný materiál, látky a predmety
- umiestnil a prevádzkoval skládku odpadu
- zriaďoval oplotenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje odtok povrchových vôd
- vykonával terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchovým vôd počas povodne
- obhospodaroval pozemky alebo záhrady spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd
Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopustí aj ten, kto:
- neumožnil na svojom pozemku vykonanie povodňovej prehliadky
- nepredložil ako vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku – most, lávka na nahliadnutie stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie
- neumožnil vstup orgánu ochrany pred povodňami, povodňovej komisii alebo krízovému štábu na nehnuteľnosť, ktorú má vo vlastníctve
- neposkytol osobnú pomoc alebo vecný prostriedok na ochranu zdravia, majetku, životného prostredia pred povodňami
- neriadil sa počas povodňovej situácie príkazmi orgánu ochrany pred povodňami alebo obce
Obec prejednáva priestupok podľa odseku 1, ObÚ ŽP podľa odseku 2, pričom za priestupky môže uložiť pokutu do výšky 1700 €.
Radi by sme vyslovili poďakovanie tým občanom, ktorí i za hranicami svojho pozemku v koryte potoka i jeho brehoch udržiavajú čistotu, vzhľad
a priechodnosť i bez ohľadu na zákonnú povinnosť z vlastnej iniciatívy. Vyzývame týmto i ostatných občanov, aby nepodceňovali stav koryta potoka,
nezneužívali ho na prípadnú skládku odpadu, aby aj naša obec nemusela byť raz v povodňovom ohrození.
Referendum 2010, výsledky, obvod Nové Mesto nad Váhom
Počet oprávnených
občanov

Počet vydaných
hlasovacích
lístkov

Percento účasti
oprávnených občanov

Počet odovzdaných
hlasovacích lístkov

Počet odovzdaných
platných hlasovacích
lístkov

Počet odovzdaných
neplatných hlasovacích
lístkov

74 955

15 901

21,21

15 893

15 790

103

Otázka
Otázka č. 1
Otázka č. 2
Otázka č. 3
Otázka č. 4
Otázka č. 5
Otázka č. 6

Počet hlasov „ANO“
13 900
15 292
14 899
14 280
11 085
11 844

Počet hlasov „NIE“
1 469
243
545
863
3 650
2 169

% hlasov „ANO“
87,41
96,17
93,69
89,80
69,71
74,48

% hlasov „NIE“
9,23
1,52
3,42
5,42
22,95
13,64

Informácia o projekte sociálnych služieb
V našom regióne je čoraz naliehavejšia potreba zabezpečiť humanitárne a sociálne služby pre seniorov a osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby,
ako aj pre ostatných občanov, ktorí potrebujú zdravotnícke a sociálne služby.
Vzhľadom na pribúdajúci počet tejto vekovej a sociálnej kategórie našich občanov zaoberajú sa i starostovia obcí Mikroregiónu Beckov – Zelená voda –
Bezovec projektom vybudovania takéhoto takéhoto zariadenia pre občanov nášho mikroregiónu. Po viacerých pokusoch sa v súčasnosti javí reálna
možnosť vybudovať centrum sociálnych služieb v Penzióne Modrová (bývalom hoteli Horec). Jeho súčasný majiteľ už začal s prípravnými prácami na
prestavbe tejto budovy a jej okolia na zariadenie poskytujúce humanitárnu starostlivosť a sociálne služby v rozsahu zariadenia pre seniorov, domova
sociálnych služieb, opatrovateľskej služby a prepravnej služby pre všetkých občanov obcí mikroregiónu i širšieho okolia. V zmysle zákona č.448/2008 Z.z.
je najrozšírenejšou formou poskytovania sociálnych služieb nezisková organizácia zriadená obcou alebo mikroregiónom. Zámerom starostov jednotlivých
obcí mikroregiónu je založiť takúto neziskovú organizáciu, ktorá by poskytovala uvedené druhy sociálnych služieb v Penzióne Modrová. Zámerom je, aby
toto zariadenie bolo zaradené do siete sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Obraciame sa preto i na poslancov obecných zastupiteľstiev jednotlivých obcí mikroregiónu o podporu a ústretovosť pri realizácii tohto projektu
prospešného pre všetkých občanov našich obcí.
Náš kultúrny dom po rekonštrukcii
Pripomeňme, že kultúrny dom v Modrovej bol postavený v akcii „Z“ rokoch 1973 -1975 a slávnostne bol daný do užívania 31.mája 1975. Po takmer 35ročnom používaní si budova vyžiadala aspoň nevyhnutnú údržbu a prispôsobenie dnešným potrebám. Preto po vyhlásení výzvy z programu rozvoja
vidieka opatrenie Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo obec dala vypracovať projekt rekonštrukcie v rozsahu a finančných možnostiach obce.
V apríli 2009 bola podaná žiadosť s množstvom príloh a v novembri 2009 bol projekt schválený a obec získala nenávratné finančné prostriedky vo výške
123 429 €. Dodávateľom stavby bola a.s. Stavoúdržba Piešťany. Práce sa realizovali od 14. apríla do konca júna 2010. Kontrolu využitia NFP uskutočnila

Poľnohospodárska platobná agentúra Trenčín dňa 7.10.2010 a obci bol v týchto dňoch uvedená suma refundovaná. DPH, ktorá činí 23.451 € refundovaná
nebola.
Po rekonštrukcií a modernizácii KD vznikli priestory s vyšším štandardom využitia a vybavenia, ktoré predstavujú modernejší stánok kultúry, záujmovej
činnosti, spoločenských aktivít a mimoškolského vzdelávania pre občanov obce a návštevníkov regiónu.
Občania si v zrekonštruovanom a zmodernizovanom KD nájdu miesto na realizáciu nasledujúcich činností a záujmov:
• v oblasti vzdelávacích aktivít:
o získanie prístupu k internetovým informáciám
o školiace a vzdelávacie aktivity pre začiatočníkov, ale i pokročilých pre získanie zručnosti v ovládaní počítačov a internetu
o školiace a informačno-vzdelávacie aktivity v ďalších záujmových oblastiach (záhradkárske a ovocinárske kurzy, kurzy varenia a pečenia a pod.)
o činnosť aktivity Obecnej knižnice
• v oblasti kultúrno-spoločenských aktivít:
o usporiadavanie tradičných plesových stretnutí
o organizovanie výročných a jubilejných stretnutí
o uzatváranie manželstiev – sobáše
o privítanie novorodencov do života
o slávnostné prijatia jubilantov a významných návštev
o predstavenia ochotníckych a profesionálnych divadiel a folklórnych súborov
o usporiadanie osláv (Deň matiek, Mikuláš, Vianočná akadémia a pod.)
• v oblasti klubovej a spolkovej činnosti:
o vytvorenie priestorových podmienok pre činnosť a aktivity Jednoty dôchodcov, Slovenského červeného kríža, a pod.
• v oblasti záujmovej činnosti:
o vytvorenie podmienok pre činnosť a aktivity ochotníckeho divadla a folklórneho súboru obce Modrová
o vytvorenie podmienok Dychovej hudby Modrovanka a speváckeho súboru Modrovanky-Krojovanky
o vytvorenie podmienok pre športovú činnosť mládeže (stolný tenis a pod.)
o organizovanie výstav (ovocinárstvo a zelenina, ručné práce, tradičná remeselná výroba a podobne)
o inštalovanie stálej expozície histórie a tradícii obce Modrová a okolia

Západoslovenská energetika upozorňuje na množiace sa prípady sťažností a reklamácií, s ktorými nás oslovujú
zákazníci, ktorí naleteli podomovým predajcom elektriny. Podomoví predajcovia elektriny sa často vydávajú za pracovníkov Západoslovenskej energetiky
alebo za osoby, ktoré sú oprávnené Západoslovenskú energetiku (v skratke ZSE) zastupovať.
Týmto si vás dovoľujeme upozorniť na to, že ZSE nevykonáva podomový predaj elektriny.
Dávajte si preto zvýšený pozor na to, koho vpustíte do vášho bytu a komu dáte k nahliadnutiu váš občiansky preukaz alebo faktúru za
elektrinu.
Pracovníci Západoslovenskej energetiky sa identifikujú:
• zamestnaneckým preukazom,
• jazdia autami označenými logom Západoslovenskej energetiky,
• majú pracovné oblečenie s logom Západoslovenskej energetiky.
Pred dôležitými rozhodnutiami je vždy vhodné si nechať čas na rozmyslenie, preto odporúčame:
1. Dôkladne si overte, s kým hovoríte.
2. Stretávame sa s prípadmi, keď sa rôzne osoby vydávajú za pracovníkov Západoslovenskej energetiky, zákazníkov uvádzajú do omylu, že ZSE končí,
že sa premenovala, že sa zmenila legislatíva, že je potrebné podpísať nové zmluvy a pod. Tdc o konanie, proti ktorému podnikáme právne kroky,
nenechajte sa oklamať!
3. Nepodpisujte nič „medzi dverami", nedajte sa do ničoho tlačiť.
4. Na každé dôležité rozhodnutie si nechajte čas, porovnajte si výhodnosť ponuky, spýtajte sa známych, hľadajte informácie o dodávateľovi na internete.
Zmluvu nepodpisujte hneď, nechajte si pár dní na jej dôkladné prečítanie a až potom sa rozhodnite.
5. Pýtajte si cenník a zmluvu na preštudovanie a urobte si prepočet.
6. Pýtajte sa vždy na to, koľko eur mesačne ušetríte, nenechajte sa oklamať prísľubom zľavy. Porovnávajte celkovú výšku stálej mesačnej platby, nielen
cenu samotnej elektriny. Väčšina zdanlivo výhodných ponúk nie je vôbec výhodná.
7. Nenaleťte podvodníkom.
8. V prípade pochybností o predajcovi alebo ak potrebujete pomôcť s posúdením cenovej ponuky, môžete sa vždy obrátiť na ZSE. Telefonicky na
Zákaznícku linku 0850 111 555
Ak ste v nevedomosti naleteli podvodníkom, zavolajte v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 hod. na našu Zákaznícku linku 0850 111 555
Poradíme vám, ako ďalej.

Dňa 27.3.2010 sa rodina Matice slovenskej rozrástla o ďalšieho člena. Miestny odbor bol založený aj v ďalšej krásnej podhorskej obci s bohatou históriou
- v obci Modrová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Celé valné zhromaždenie sa nieslo v pokojnej priateľskej atmosfére. V úvode zaznela štátna hymna
spolu s krátkym kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili žiačky ZŠ pod vedením p. učiteľky. Nasledoval príhovor starostu obce - Mgr. Mariána
Lacku, ktorý prestavil históriu i súčasnosť tejto malej, no aktívnej obce. Následne sa prítomným prihovoril pán Mgr. Daniel Zemančík, (šéf Členského
ústredia Matice slovenskej v Martine), ktorý spolu s pani Jankou Valigurčinovou, (riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom) a
zástupkyňami krajskej rady MS v Trenčíne - Mgr. Ruženou Hromádkovou a Ľudmilou Pavlíkovou, tvoril štvoricu predstaviteľov MS na tomto podujatí.
Za predsedu MO bol zvolený Mgr. Marián Lacko ml., podpredsedníčkou sa stala p. Janka Boriková. Dozorný výbor bude viesť p. Pavol Valenta. Ďaľšími
členmi výboru sa stali Lucia Boriková, Dominika Horňáková a p. Ing. Stanislav Uhrin. Pokladňu vedie Mária Juríková.
Odhlasovali sme výšku členského príspevku. Pracujúci - 3 eurá, nezamestnaní a dôchodci - 1 euro, študenti - 50 centov. Všetci prítomní sa v závere
podpísali na prezenčnú listinu. Ešte raz chcem všetkým poďakovať za prejavenú dôveru a vyjadriť radosť z toho, že už dnes máme 20 aktívnych členov a
verím, že ďalší budú pribúdať.
s pozdravom
Mgr. Marián Lacko
predseda MO MS v Modrovej
Výlet na termálne kúpaliská Vincov les
V pondelok 12. 7. Zorganizoval MO MS v Modrovej výlet na termálne kúpaliská Vincov les pri Sládkovičove. Už predpoludním sme boli v cieli – v
krásnom, upravenom areáli a čakalo na nás skoro osem hodín leňošenia a relaxu. Viackrát sme “otestovali” všetky bazény a občerstvili sa v príjemných
bufetoch. Príjemne oddýchnutí a opálení sme sa večer vrátili domov. Všetkým zúčastnením sa tento výlet veľmi páčil a společne sme sa zhodli na jednom:
Treba ho zopakovať !
Mgr. Marián Lacko, Pavol Valenta
Rámcový plán MO MS v Modrovej na rok 2010:
‐ podporovanie a rozvíjanie spoločných stretnutí a výletov s najbližšími MO MS – Beckov, Bošáca, Čachtice, Dolné Sŕnie, Kálnica. Tr. Bohuslavice.
Krakovany
‐ účasť na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných MS
‐ získanie ďalších nových členov
‐

foto z ustanovujúcej schôdze MO MS

zájazd – kúpalisko Vincov les

Naša 60 členná organizácia sa snaží o bohatú a pestrú činnosť a aktivity priebežne počas celého roka. Už v januári sme sa stretli na prednáške
o starostlivosti o zdravie s MUDr. Šmídovou. Vo februári sme zorganizovali zber šatstva pre charitu Broumov. V marci sme na výročnej členskej schôdzi
zhodnotili svoju činnosť za rok 2009. V tradičnej aprílovej zbierke na Ligu proti rakovine – Deň narcisov sme vyzbierali 181,30 €. Členky našej organizácie
si tiež v apríli prezreli výstavu kvetov, záhradkárstva a včelárstva v Trenčíne. Tradičný májový Deň matiek sme oslávili malým občerstvením z vlastných
zdrojov. Pri príležitosti MDD sme spoluorganizovali hry, súťaže a zábavu pre deti na miestnom ihrisku.
Pomohli sme aj pri čistení KD po jeho rekonštrukcii, kde sa do čistenia a upratovania zapojilo 18 žien. Nezabúdame ani na našich jubilantov, ktorých sme
navštívili v priebehu mesiaca júl. Pamiatku obetiam II. svetovej vojny a SNP sme si pripomenuli položením kytice k pamätníku na miestnom cintoríne, kde
sme i takto spolu so starostom obce uctili ich obete za našu súčasnosť. Obetiam postihnutým povodňami sme prispeli sumou 141 €, ktorú naše členky
vyzbierali od občanov.
V súčasnosti pripravujeme výstavu krojov a starých reálií v rámci hodových podujatí na poschodí KD. Každú nedeľu popoludní sa stretávame
v miestnom klube, kde si vymieňame skúsenosti, námety, rady a inšpiráciu pre ďalšiu činnosť.
Prostredníctvom organovej hudby sa 60 rokov prihovára Bohu
Veriaci z Modrovej, Lúky a ďalších okolitých obcí si hádam ani nevedia predstaviť, že by na nedeľnej omši na organe hral a spieval niekto iný ako Štefan
Filipek. Začiatkom septembra uplynulo dlhých šesťdesiat rokov odvtedy, ako sa prvýkrát posadil za harmónium v Modrovej. Šesť desaťročí sa takto,
prostredníctvom náboženských piesní takpovediac prihovára Bohu. Piešťanskému týždňu rozpovedal, a to priamo v miestnom kostole, ako sa dostal
k svojmu celoživotnému poslaniu - organistu z Modrovej.
Už šesťdesiat rokov pravidelne hráte na omšiach v Modrovej a okolí. Spomeniete si, ako to celé vlastne začalo?
Prvýkrát som pre ľudí na organe hral tretieho septembra roku 1950. S mojimi začiatkami organistu sa spája jeden príbeh – životná skúsenosť, na ktorú
nikdy nezabudnem. Bol som obyčajný dedinský chlapec, ktorého bavilo divadlo, spev a hranie na hudobných nástrojoch. Pamätám si, že som jedného dňa
bol v kostole. Mal som oblečený nedeľný oblek. Prišiel však môj otec, že ideme do hory. Nestihol som sa ani prezliecť. Bolo to v čase povstania a my sme
išli do urbárskeho lesa smerom na Lehotu. Ako som prechádzal po ceste do hory, stretol som kolónu nemeckých motoriek a vozidiel – išli na partizánov.
Najprv išli vojaci, potom dôstojníci. Viacerí ma obišli, no jeden z dôstojníkov ma zastavil. Bolo mu podozrivé, že v obleku idem do hory. Nevedel som, čo
vlastne chce, napadlo mi však, že už je so mnou zle.
Ako ste zareagovali, čo sa dialo potom?
Viete, vtedy sme mali namiesto občianskych preukazov legitimácie z notárskeho úradu. Deň predtým, ako som išiel s otcom do hory, sme popri
nacvičovaní divadla, si z dlhej chvíle kreslili päť cípe komunistické hviezdy. Takto pokreslený papier ten nemecký dôstojník našiel popritom, ako
kontroloval moje doklady. V tom momente, akoby do neho blesk udrel. Už ma podozrieval, že som partizán. V momente som sa už lúčil so svetom.
Našťastie sa objavil môj otec. Videl, že ma držia Nemci, tak za nami rýchlo utekal. Otec bol veľmi odvážny muž, nikoho na svete sa nebál. Vykríkol na
dôstojníka: Čo chcete s mojím synom!“ To hádam presvedčilo nemeckého dôstojníka, že nie som partizán. Pustil ma a otcovi lámanou slovenčinou
povedal: „Daj mu rozum!“ Tento zážitok ma prinútil zamyslieť sa nad sebou. Bol som vďačný Bohu, že som zostal nažive. Chcel som sa nejako
poďakovať, a preto som začal hrávať v kostole na organe.
Čo ste cítili, keď ste prvýkrát hrali pre ľudí v kostole?
Vtedy v Modrovej pôsobil dôstojný pán Rudolf Rummel. Bola to nedeľná omša a samozrejme som si bol vedomí svojich schopností, keďže som
predtým nehrával profesionálne, iba tak amatérsky. Neovládal som tento hudobný nástroj ako teraz. Prvé boli litánie, ktoré som hral v kostole na Modrovej.
Chcel som však viac, chcel som sa naučiť poriadne hrať na organe.
Ako ste teda pokračovali ďalej?
Začal som chodiť do slávnej Pádivého hudobnej školy v Trenčíne. Vtedy som mal tuším dvadsaťšesť rokov a tri roky som diaľkovo študoval hru na
klavír. Veľmi ma bavila aj hudobná teória. Hrával som stále, všetko a svedomito. Bolo to popri rôznych príležitostiach, či už to bola chrámová hudba alebo
pri zábavách. V Modrovej bolo najprv staré harmónium potom sa kúpil organ. Hrával som po nedeliach a sviatkoch a aj popri zamestnaní. Mal som preto
tiež problémy, ale viete sami, bola taká doba. Hrať bolo treba napríklad i počas pohrebov a postupne som sa naučil mnohé náročné náboženské obrady.
Kde všade ste teda hrali na organe?

Hrával som a doteraz hrám po takmer celom okolí. V Modrovej a Lúke je to pravidelne. Dvadsaťdva rokov chodievam na omše aj do Starej a Novej
Lehoty a stále ma to neopustilo. Pokiaľ mi to zdravie dovolí, chcel by som aspoň v Modrovej vydržať. To cestovanie je už pre mňa veľmi náročné, už je to
veľká záťaž.
Boli vo vašej rodine aj ďalší hudobníci okrem vás? Máte svojho nástupcu?
V histórii môjho rodu nájdete zopár ľudí, ktorí boli hudobne nadaní. Hrávali napríklad v rôznych dychových hudbách. Môj bratranec, ktorý odišiel do
Ameriky, je hudobník. V najbližšej rodine to tiež pokračuje, syn Janko je klavirista a občas hráva tu v Modrovej, no neviem, či to po mne preberie.
Uvidíme...
Igor Paulech

Piatok 1. 10. 2010
17. 00 Stolnotenisový turnaj v KD – účasť bez vekového obmedzenia
štartovné: 3 eurá
Sobota 2. 10. 2010
14. 00 Tradičný hodový priateľský futbalový zápas „ Piešťanci - Modrovania
V prestávke vystúpenie mažoretiek a maorské privítanie
Od 13.00 detský nafukovací hrad na ihrisku ŠK
19.00 Diskozábava v KD Modrovka
Nedeľa 3. 10. 2010
10. 30 Slávnostná sv. omša k sviatku sv. Michala - Archanjela
15. 30 Vystúpenie folklórneho súboru Modrovanky – krojovanky ,
Premiéra vystúpenia s názvom Rok na dedine
17.30 – 19.30
Koncertovanie DH Modrovanka
14.00 -19.30
Sprievodná výstavka miestnych dobových krojov a reálií v KD

60 roční:
1. Borik Bernardín
2. Domin Marián
3. Dominová Mária
4. Kobelár Ján
5. Koščová Ružena
6. Majko Vladimír
7. Uhrin Ľubomír
8. Uhrinová Anna

65 roční:
1. Borik Jozef
2. Dvorský František
3. Hlísta František
4. Hlístová Zdena
5. Lazarová Alojzia
6. Vrbenská Vlasta, Ing.

70 roční:
1. Bielik Jozef
2. Domin Albert
3. Jánoška Rudolf
4. Kusovský Jarolím
5. Lintnerová Helena
6. Paločková Matilda

75 roční
1. Biháryová Alojzia
2. Kobelárová Mária

85 roční
1. Lehuta Jozef
2. Valentová Štefánia

80 roční
1. Behanová Amália
2. Filipková Emília
3. Majková Jolana

Diamantovú svadbu oslávili manželia Štefan a Emília Filipkovci
Zlatú svadbu oslávili manželia Mikuláš a Bernardína Paulechovci
Blahoželáme !
V historickej budove SND v Bratislave dňa 28. júna 2010, prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal menovacie dekréty novým univerzitným profesorom.
Tento najvyšší vedecko – pedagogický titul udelil 54 pracovníkom z rôznych odborov ako prejav celospoločenského uznania a ocenenia ich doterajšej
práce. Teší nás a sme hrdí, že medzi ocenenými je aj naša rodáčka doc. Ing. Valéria Michalová Csc. (rodená Turzíková) z Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave, ktorej prezident republiky udelil titul profesor v odbore obchod a marketing. Ocenená prof. Michalová v mene všetkých
novovymenovaných profesorov poďakovala i. Gašparovičovi a sľúbila naďalej rozvíjať tvorivé schopnosti mladých ľudí, rozvíjať vedu, oddanosťsvojej
práci, univezite a spoločnosti, pretože najväčším potenciálom a budúcnosťou slovenska sú vzdelaní ľudia.

