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Radostné prežitie Veľkonočných sviatkov,
ktoré sú prameňom nádeje, radosti a pokoja,
veľa životnej pohody do ďalších dní Vám želajú
starosta obce, poslanci OZ a pracovníčky OcÚ

Dňa 10. marca 2012 sa v SR uskutočnili parlamentné voľby. V našej obci bolo v zozname voličov
zapísaných 437 voličov, na hlasovaní sa zúčastnilo 273 voličov a platných hlasov bolo 270. Do volebnej
komisie boli delegovaní členovia za: SMER, KDH, SNS, SaS, SDKÚ-DS, ĽS – HZDS.
Počet platných odovzdaných hlasov:
SMER – sociálna demokracia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská národná strana
99 % - občiansky hlas
Sloboda a Solidarita
Ľudová strana Naše Slovensko
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
Strana občanov Slovenska
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Robíme to pre deti – SF
Strana maďarskej koalície –Magyar Koalíció Pártja
Strana živnostníkov Slovenska
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Jarné i predsviatočné obdobie, prvé lúče teplého slnka nás pozývajú do záhrad, polí a do prírody, aby sme
po dlhých mrazivých zimných dňoch vychutnali príchod jari, nového života. Prebúdzajúca sa jarná príroda

odkrýva nielen nový život, ale aj stopy človeka, ktorý si z nej miestami urobil smetisko. Je však našťastie
veľa našich spoluobčanov, ktorým záleží na čistote, vzhľade, úprave aj priestorov a pozemkov, ktorých nie
sú vlastníkmi, ale ktoré užívame všetci. Vyslovujem im poďakovanie za ich ochotu, snahu a citlivý vzťah
k životnému prostrediu. Toto poďakovanie patrí i 11 dôchodcom – členom Jednoty dôchodcov Modrová –
ktorí vyčistili priestory na Dolných Lúkach pri vodnom prameni a popri ceste do Dolín, kde vyzbierali
a vytriedili 28 vriec odpadu po iných bezohľadných občanoch. Rovnako patrí poďakovanie Ing.
Vrbenskému, ktorý sa už pravidelne stará o úsek medzi Modrovkou a Modrovou a o koryto potoka na
dolnom konci. Do prác na zveľaďovaní životného prostredia zapájame aj našich aktivačných pracovníkov,
ktorí už pravidelne pomáhajú pri čistení verejných priestranstiev obce.
Starostlivosť o životné prostredie nie je však iba jednorazovou záležitosťou. Systém zberu triedenia
a likvidácie odpadu je v našej obci už dlhodobo zaužívaný. Štatistika nám dokazuje, že v roku 2011 naši
obyvatelia vyprodukovali 22,20 tony veľkoobjemového odpadu, ktorý bol vyvezený vo veľkoobjemových
kontajneroch. Je to o 12 ton viac ako v roku 2010, čo svedčí o tom, že do VOK vhadzujú i komunálny
odpad, ktorý inak patrí do smeťových nádob. Je to zbytočné zvýšenie nákladov pre obec. Zmesového
komunálneho odpadu sme vyprodukovali 61,12 tony, v roku 2010 68,63 tony čo svedčí o menšom využívaní
smeťových nádob. Celkovo sme z obce v roku 2011 vyviezli 83,32 tony odpadu čo predstavuje 160 kg na
jedného občana, v roku 2010 156 kg na jedného občana. V separovanom odpade skla sa z obce vyviezlo
8,06 tony skla oproti 5,72 tony v roku 2010, čo je 15,5 kg na občana. Aj v separovaní plastov je prírastok –
4,18 tony, v roku 2,76 tony, čo je 8,0 kg na občana. V separovaní plastov znova pripomíname občanom, že
všetky druhy plastu, aj tvrdé plasty – vedrá, prepravky, polystyrén - stačí odložiť do igelitových vriec pred
svoje domy, odkiaľ bude rovnako vyvezený. Nezapĺňajte zbytočne žlté plastové kontajnery odpadom, ktorý
Vám vyvezú spred domu.
Elektronického odpadu bolo z obce vyvezeného 1,74 tony. Akékoľvek množstvo stavebného odpadu
nahláste na OcÚ, kde je možné dohodnúť pristavenie kontajnera na stavebný odpad na náklady stavebníka.
Tradične v obci zabezpečujeme aj zber textilu v spolupráci s Jednotou dôchodcov. V roku 2011 ste
odovzdali 1,5 tony textilu a
v tomto zbere budeme pokračovať najbližšie v jesennom období. Podľa
záujmu spoločnosť Marius Pedersen ponúka aj vývoz pneumatík. Celkové náklady obce na zber, vývoz
a uloženie odpadu tvorili za rok 2011 -- 10 224,- €. Od apríla 2012 v spolupráci s LADIS CO s. r. o.,
zavádzame zber opotrebovaného kuchynského oleja. Takto použitý kuchynský olej odkladajte do plastových
fliaš v domácnosti a potom uzatvorené, naplnené PET fľaše prineste do kontajnera vo dvore Materskej
školy. Podrobnosti o tomto druhu zberu nájdete aj v ďalších článkoch Modrovských novín.
Od 1.4.2012 obec v spolupráci s Povodím Váhu a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste
nad Váhom zamestnala dvoch pracovníkov – UoZ – na čistenie koryta, vyrezávanie náletových porastov
v brehovom pásme Modrovského potoka, čistenie mostných otvorov a kosenie. V prípade potreby Vás
žiadame o umožnenie prístupu ku korytu potoka, ale najmä o dodržiavanie čistoty a prietočnosti potoka,
nevyhadzovanie žiadneho ani biologického odpadu do koryta, či na breh potoka. I takto máme možnosť
predísť povodniam či záplavám.
Zapojením do tohto systému zberu prispievate k starostlivosti o svoje prostredie a vzhľad obce. Žiaľ,
stretávame sa i s občanmi, ktorí svojou nezodpovednosťou, sebectvom a ľahostajnosťou robia z okolitých
ciest, lesných ciest skládky odpadu, smetiská a hnojiská, a tak vizitku nekultúrnosti a necitlivosti voči
prírode a svojím spoluobčanom. Tvorenie nelegálnych skládok je priestupkom proti zákonu a tieto
priestupky bude obec pokutovať i v tomto roku.

Pre niektorých z nás je separácia odpadov samozrejmosťou, no mnohí sa k tejto dôležitej veci stavajú
ľahostajne.
Opotrebovaný (prepálený) kuchynský olej patrí do kategórie odpadov, preto je potrebné s ním
zaobchádzať veľmi opatrne. Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne vyrobiť z neho
ekopalivo – bionaftu. Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa
jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách.
Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxid síry a oxidy dusíka) je nižší ako pri klasickej nafte.
Použitý kuchynský olej býva obyčajne súčasťou komunálneho odpadu a môže preto spôsobiť závažné škody
na životnom prostredí (napr.: podzemnej vody alebo pôdy). Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja
do voľnej prírody sa môžu ohroziť i životy ľudí, pretože prepálený kuchynský olej obsahuje karcinogénne

(rakovinotvorné) látky, ktoré sa prostredníctvom vypestovanej zeleniny, či ovocia dostávajú späť do
ľudského organizmu. Opotrebovaný kuchynský olej sa nesmie pridávať do jedla domácim zvieratám,
pretože im spôsobuje vážne žalúdočné problémy. Navyše pri výrobe domácich špecialít z ošípaných sa
škodlivé látky z prepálených olejov dostávajú späť do nášho organizmu.
Keď vylievate opotrebovaný kuchynský olej, či masť do kompostu, živíte tak potkanov, ktorých prilákate
na tento olej. Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, tento olej vytvára olejový film na
odpadovom potrubí. Na tento olejový film sa začnú zachytávať rôzne nečistoty, množia sa baktérie a po čase
hrozí upchanie potrubia.
Možno ani neviete, že 1 liter benzínu alebo motorového oleja znečistí 5 miliónov litrov vody, 1 liter
prepáleného kuchynského oleja znečistí 1 milión litrov vody.
Spoločnosť LADIS CO, s.r.o. Považany ponúka systém zberu, ktorý chce naša obec v čo najkratšom čase
zaviesť do praxe. Do každej domácnosti budú distribuované lieviky na PET fľaše, do ktorých sa bude olej
zhromažďovať. Termíny a spôsob zberu naplnených fliaš budú propagované obecným rozhlasom.
Zbieranie kuchynského opotrebovaného oleja u nás doma hrou
Vážení občania obce Modrová,
naša spoločnosť ponúka pomocnú ruku a spoluprácu pri zbere opotrebovaného kuchynského oleja. Máme
vypracovaní vlastný systém zberu, ktorý zavádzame do obcí ako prvá spoločnosť na Slovensku. Takto
môžeme spoločne prispieť k záchrane životného prostredia aj mnohých ľudských životov.
Do Vašej obce, pre každú rodinu sme dodali zdarma plastové lieviky, ktoré si vyzdvihnite na Obecnom
úrade v Modrovej. Systém zberu je jednoduchý:
1) lievik, naskrutkujte na čistú PET fľašu
2) opotrebovaný kuchynský olej , masť, tuk ( NIE MOTOROVÝ OLEJ!!! ) nalejte do PET fľaše
3) naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte a vložte do zberného kontajnera, ktorý je umiestnený:
vo dvore materskej školy pri kotolni - prístup ku kontajneru je v pracovných dňoch v čase od
7.30 hod.- do 16.00 hodiny
Keď sa zberný kontajner naplní, na vlastné náklady zabezpečíme jeho odvoz a nahradíme kontajner
prázdnym.
Prosíme Vás, aby ste boli disciplinovaní a nehádzali do kontajnera iné odpadky.

Budova našej materskej školy nám slúži od roku 1970. Táto budova, ako aj budovy v majetku obce, si už
vyžadujú väčšie náklady na údržbu a rekonštrukciu. Pre budovu MŠ máme vypracovaný projekt, ktorý už
viac rokov opakovane predkladáme do rôznych výziev. Našťastie, keď aspoň jedna z nich bola úspešná.
Obec dostala dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR vo výške 5000,- €. Za tieto peniaze
vymeníme okná na učebni, spálni, umyvárni a školskej kuchyni. Dodávateľom prác bude RenMont,
Modrovka 29. Dúfame, že tým znížime prevádzkové náklady a vylepšíme vzhľad a účel budovy.

Okolie Piešťan si málokto spája s jaskyňami. Ešte tak Čertova pec – jaskyňa pračloveka. Pritom
v neďalekom pohorí Považského Inovca máme aj ďalšie, a dokonca aj zaujímavejšie jaskyne. Jednou z nich
je Modrovská jaskyňa.
Vlani uplynulo 20 rokov od jej objavenia. Jaskyňa je pozoruhodná najmä tým , že ide o jedinú veľkú
kvapľovú jaskyňu v okolí Piešťan. Nachádza sa asi kilometer od obce Modrová v masíve Grnice, kúsok od
výrazného tektonického zlomu, ktorý sa tiahne severným okrajom vrcholovej plošiny.
Masívu Grnice sa nevenovala po speleologickej stránke dlhý čas žiadna pozornosť. Bolo to najskôr preto,
lebo neexistovali informácie o nejakých, aspoň malých jaskyniach v tejto oblasti. Záujem jaskyniarov
upútal tento masív až v roku 1989. Už počas prvej obhliadky krasového terénu dňa 06.01.1990 za mrazivého
počasia, ale bez snehovej pokrývky, našiel piešťanský jaskyniar Ivan Demovič mokrý fľak s priemerom 0,8
m, s pomaly vystupujúcou, sotva viditeľnou parou. Ešte pred koncom zimy jaskyniari na tomto mieste po
odprataní sutiny narazili už v hĺbke jedného metra na otvor horizontálnej plazivky (úzka štrbina, kde sa dá
iba plaziť). Bola vyplnená sedimentami takmer až po strop. Počas ďalších prác sa tak podarilo prekopať 8 m
dlhú jaskynku s pracovným názvom G1, ktorá smerovala k nenápadnej priehlbine na povrchu. Prúdenie

vzduchu, ktoré je príznakom ďalších priestorov v podzemí, v lete i na jeseň v roku 1990 počas pozorovaní
úplne stagnovalo, preto sa v prieskume nepokračovalo. Prievan smerom von bol znova zaznamenaný až vo
februári nasledujúceho roku, keď sa zároveň v nepatrnej štrbine, 2 m pred koncovou úžinou jaskynky,
podarilo zistiť výrazné prúdenie vzduchu s teplotou +8,1oC. Koncom zimy 1991 bol nad jaskynkou G1
vykonaný prieskum za účasti senzibilov, ktorí nezávisle na sebe uskutočnili Ľ. Vinice a P. Magdolen
pomocou bagiet(medené prútiky v tvare písmena „L“). Tento prieskum indikoval prítomnosť priestorov, a to
dokonca už v hĺbke 3-4 m. Aj tieto výsledky prispeli k tomu, že jaskyniari v lete v roku 1991 obnovili na
lokalite sondovacie práce. Prvá sonda smerujúca do G1 bola neúspešná, a tak 6. júla 1991 začali v mieste už
spomínanej povrchovej priehlbiny, teda nad koncom G1, hĺbiť popri skalnom masíve ďalšiu sondu. Už
v hĺbke 1,5 m sa medzi balvanmi prejavilo výrazné nasávanie vzduchu do podzemia. Po jednodňovej
prestávke, 8. júla, v hĺbke 2,5 m prenikli I. Demovič, D. Mihálik, M. Vrábel do 25m dlhej klesajúcej chodby
so sintrovou výzdobou, zakončenej v hĺbke 12 m neprieleznou horizontálnou štrbinou.
Hoci už vstupný priestor jaskyne bol nečakane veľký, skutočne prekvapenie priniesol až ďalší objav, keď
sa 13.07.1991 trom členom jaskyniarskej skupiny (D. Mihálik, E. Rakovský, M. Vrábel)po rozšírení
neprieleznej úžiny na konci Vstupnej chodby podarilo preniknúť do Dažďového dómu a objaviť tak
podstatnú časť – asi 300 m – z dosiaľ známych priestorov. V tento a nasledujúci deň boli zbežne
preskúmané priestory pod Hlavnou priepasťou, Koralová chodba a Prítoková chodba. V priebehu ďalších
akcií sa po rozšírení tesného otvoru podarilo zostúpiť 8 m hlbokou priepasťou do Koralového dómu a z neho
ďalšou priepasťou do horizontálnej Zrútenej chodby, kde bola dosiahnutá doposiaľ najväčšia hĺbka – 45m.
Ďalšie čiastkové objavy v dĺžkach 5 – 15 m sa uskutočnili počas mapovania jaskyne a prekonávania menších
závalov. Do mája 1992 tak jaskyňa dosiahla dĺžku 542 m. Neskoršími objavmi jej dĺžka vzrástla na
dnešných 610 m.
Zdroj : Revue Piešťany Jar 2012
Keď sa v týchto jarných či letných dňoch vyberiete na vychádzku do nášho chotára a nohy a sily vás zavedú
až do Zadných Hlávok na hranicu chotára Modrovej a Starej Lehoty, iste sa zastavíte pri skalnom brale
nazývanom Jarošova skala. Príbehy a povesti spod Tematína zozbierala aj spisovateľka Anna Černochová
a túto povesť podľa rozprávania pána Rudolfa Petruša spracovala v knihe Krajina návratov.

Na hranici chotárov Starej Lehoty a Modrovej sa nachádza Hargušova skala. Niektorí ju nazývajú
Haraguška, ale aj Jarošova skala. Je zvláštna tým, že má tvar ihlana. To preto, že sa zošmykla pred státisícmi
rokov z brala. Zaškrípala, zavzdychala, oprela sa o bralo, a tak vytvorila dieru v tvare stanu. K nej sa viaže
príbeh, ktorý rozprával ujo Michal Borik.
Za čias vpádov Turkov na Považie žil v Starel Lehote mládenec Harguš, zvaný tiež Jaroš. Jeho meno si
už nich presne nepamätá, lebo sa zachovalo iba ústnym podaním a každý ho nazýval inak. Tento Harguš, či
Jaroš sa rozhodol, že sa veru nenechá zlapať do otroctva. Rýchlo si pobalil svojich pár slivák a ušiel ďaleko
do hôr. Prišiel k zvláštnej skale.
„Bude to dobrý úkryt,“ pomyslel si.
„Mám trochu poživne a niečo mi poskytne dobrotivý les.“
Keď však všetko minul, rozhodol sa, že nakúpi za päť prstov a šiestu dlaň. Raz večer zbehol do jednej,
druhýkrát do druhej dediny. Ráno sa kde - ktorý gazda čudoval, keď mu chýbala ovca, či kozľa.
V príbytkoch jednoduchých ľudí panovala bieda a nik nevyskakoval od radosti, keď mu zmizlo ešte aj
z toho mála, čo mal.
Raz sa vybral Harguš - Jaroš na zbroj znova. Ako si tak potichučky vykračuje po mäkkom machu, zrazu len
vidí, že proti nemu stoja dvaja Turci. A tí hneď na neho ! Lenže náš mládenec nebol žiadny strachopud, ani
plánka – ovalil oboch sekerou po hlavách a bolo po nich. Porozhliadol sa okolo seba a rozutekal sa k hore.
To je jeho milá, tá ho schová, tá ho privinie. Lenže, zazrela ho z diaľky ďalšia dvojčlenná turecká hliadka.
Ale Harguš-Jaroš splynul s horou ako dym.
Veliteľ Turkov – aga – dal na druhý deň pozháňať celú dedinu a hľadal vinníka. Lenže Harguš - Jaroš medzi
nimi nebol. Dvojčlenné hliadky doplnené kopovmi začali snoriť po horách.
Úlovok sa vydaril.
„Ááá, tu je ten pes pohanský,“ zatiahol Turek, keď svorka psov trhala skrčeného beženca pod skalou. Švihol
bičíkom, ten sa niekoľkokrát opásal okolo mládencovho tela. Chlapisko s turbanom na hlave, červenými

čižmami zapretými v ostrohách, ho pritiahlo k sebe. Mládenec sa mykal, trhal, bránil, ako len vládal, ale
proti presile si nepomohol. Spútali ho a pod kopijami a šabľami ho došikovali do dediny.
Turci, čo dlho a úmorne hľadali Harguša v horách, spoznali vinníka a s prevelikým jakotom mávali krivými
šabľami – chceli ho namieste a hneď rozsekať na márne kúsky.
„Počkajte, zadržte!“ rozkázal aga – veliteľ a ukázal na mládenca bičíkom.
„pretože si sa tak odvážne bránil, darujem ti krajšiu smrť. Budeš obesený! Ale predtým zažiješ také slasti, že
budeš preklínať hodinu, v ktorej ťa matka porodila! Mučte ho!“ smial sa na celé ústa.
Mládenca vyviazali na strom. Kožené bičíky namočili tureckí vojaci do vody a švihali ho po chrbáte a po
pätách. Na hlavu mu navliekli mokrú čiapku z kozľaciny. Tá keď vyschla na slnku, sa sťahovala a sťahovala
aj hlavu strýzneného.
Mládenec sa najprv držal statočne. Napriek silným bolestiam hlavy nepovedal ani slovo. No keď bolesti boli
neznesiteľné, také, čo by ani zviera nevydržalo, stonal, neskôr kričal, o zmilovanie prosil. V ukrutných
bolestiach sa pripravoval na druhý svet.
Ľudia ten krik a plač počuli, srdcia im trhal, no pomôcť mu nemohli, postihol by ich podobný osud..
Zrazu plač, náreky a prosby stíchli.
Na druhý deň zavírili pod šibenicou bubny. Ľudia stáli v nemom úžase. Dvaja svalnatí chlapi zmordovaného
mládenca obesili. Ubiedení občania mu dávno odpustili krádeže z hladu a nedostatku.
„Bola to krutá smrť,“ šepkali si a zatínali od bezmocnosti päste.
Každému utrpeniu ja však raz koniec. Prišiel čas, keď po ťažkých bojoch sa podarilo turecké hordy vyhnať
z krajiny.
Na pamiatku trýzneného chlapca Harguša – Jaroša ľud pomenoval skalu jeho menom: Hargušova skala.
Prevzaté z knihy Anna Černochová: Krajina návratov. Povesti a príbehy z Považia. IV

Liga proti rakovine, pobočka Piešťany sa tento rok už po 15. krát zúčastňuje v rámci celoslovenskej akcie
na organizovaní DŇA NARCISOV. Tak ako po ostatné roky budeme organizovať dobrovoľnú finančnú
zbierku pod ich záštitou a v spolupráci s Jednotou dôchodcov i v našej obci a to vo štvrtok 12. apríla 2012.
Celoslovenský čistý výnos bol 932.612,97 €. V uplynulom roku členky JD vyzbierali v našej obci 174,50 €.
Úprimne ďakujeme všetkým za podporu.
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XI.
XII.
XIII.

kolo
XIV.

dátum
7. 8.
14. 8.
21. 8.
28. 8.
4. 9.
11. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10. hody
9. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.

Termínová listina – 2011/12 – jeseň
III. trieda sever muži
hodina
domáci
hostia
17. 00
Hôrka
Modrová
17. 00
Brunovce
Modrová
17. 00
Motešice
Modrová
17. 00
Dolné Srnie
Modrová
16. 00
Horňany
Modrová
16. 00
Omšenie
Modrová
15. 30
Potvorice
Modrová
15. 30
Z. Podhradie Modrová
14. 30
Lúka
Modrová
14. 30
Stará Lehota Modrová
14. 00
Beckov
Modrová
14. 00
TTS Trenčín
Modrová
14. 00
Nová Bošáca Modrová

výsledok
2:3
2:0
1:7
8:0
2:3
5:0
1:2
3:0
1:3
2:0
2:4
3:3
4:1

dátum
25. 3.

Termínová listina – 2011/12 – jar
III. trieda sever muži
hodina
domáci
hostia
15. 00
Hôrka
Modrová

výsledok
3 : 2

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

1. 4.
8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.
17. 6.

15. 30
15. 30
16. 00
16. 00
16. 30
16. 30
16. 30
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00

Modrová
Motešice
Modrová
Horňany
Modrová
Potvorice
Modrová
Lúka
Modrová
Beckov
TTS Trenčín
Modrová

Brunovce
Modrová
Dolné Srnie
Modrová
Omšenie
Modrová
Z. Podhradie
Modrová
Stará Lehota
Modrová
Modrová
Nová Bošáca

2 : 2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Výbory pozemkových spoločenstiev Starý urbár, Pasienkový urbár a Lesná spoločnosť Hlávky Modrová
v zmysle stanov zvolávajú valné zhromaždenie spoločenstiev, ktoré sa uskutočnia v sobotu 21. apríla 2012
v sále KD Modrová o 16.00 hodine s týmto programom.
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
3. Správy o činnosti a hospodárení pozemkových spoločenstiev
4. Schválenie ročných účtovných uzávierok p. s. za rok 2011
5. Voľby členov výborov a dozornej rady.
6. Diskusia, rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Ukončenie
Vaša účasť na VZ je nevyhnutná, v prípade neúčasti písomne splnomocnite svojho zástupcu.
Ing. Pavol Benech
Starý urbár, predseda

Ing. Stanislav Uhrin
Pasienkový urbár, predseda

Mgr. Marián Lacko
Lesná spoločnosť Hlávky , predseda

Polícia upozorňuje
Okresný dopravný inšpektorát vyzýva k väčšej tolerantnosti a ohľaduplnosti na cestách zvlášť cyklistov
a korčuliarov a touto cestou im pripomína niekoľko základných pravidiel:
- v zadnej časti bicykla musí byť umiestnené červené odrazové sklo (môže byť nahradené odrazovými
materiálmi na odeve alebo obuvi cyklistu).
- nad povrchom predného kolesa musí byť biele odrazové sklo. Odrazové sklá oranžovej farby musia
byť na oboch stranách pedálov a na lúčoch kolies.
- riadne osvetlenie je dôležité počas jazdy za zníženej viditeľnosti! Vpredu biele svetlo, prípadne biele
prerušované svetlo s účinnosťou 20 m. Vzadu červené svetlo (aj prerušované), môže byť kombinované
so zadným červeným odrazovým sklom.
Základné zásady bezpečnej jazdy na bicykli:
• na bicykli sa jazdí pri pravom okraji vozovky
• cyklista počas jazdy mimo obce používa ochrannú prilbu ( samozrejme deti i v obci)
• cyklisti jazdia jednotlivo za sebou a s dostatočným odstupom
• pri zníženej viditeľnosti sa nesmie jazdiť bez osvetlenia bicykla.
Pokuty – podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke hrozí pokuta vo výške 30 € cyklistom, ktorí na
sebe nemajú reflexné prvky za zníženej viditeľnosti. Za jazdu mimo obce bez ochrannej prilby hrozí pokuta
10 €. Oveľa vyššie sankcie hrozia cyklistom jazdiacim pod vplyvom alkoholu.
Korčuliar:
• nemusí mať ochrannú prilbu, ale pre jeho bezpečnosť sa odporúča
• pri zníženej viditeľnosti musí mať na odeve reflexné prvky
• smie ísť po chodníku, ak neohrozí či neobmedzí chodcov (inak musí použiť pravú krajnicu alebo okraj
vozovky)

