Milí spoluobčania, bratia a sestry!
Túto nedeľu, 1. októbra, slávime v našej farnosti hody. Naši predkovia ich slávili od nepamäti
v nedeľu po sviatku sv. Michala archanjela, ako to zachytáva kanonická vizitácia z roku 1695.
Sviatok patróna nášho kostola oslávime už v piatok, ale vonkajšia slávnosť sa presúva na
nedeľu. To, že je náš farský kostol zasvätený sv. Michalovi svedčí o jeho starobilosti. Úcta
k sv. Michalovi sa veľmi rozšírila v ranom stredoveku. Hody sú teda sviatkom kostola.
Kostol je znakom prítomnosti Boha medzi nami a jeho záujmu o nás. Už spôsob stavby
kostola naznačuje jeho poslanie. Sv. Maxim Vyznavač píše o tom, že kostol je obrazom
vykúpeného, zachráneného sveta, je to miesto stretnutia neba i zeme: oltár je orientovaný na
východ, pretože na východe bol raj; loď kostola pripomína Noemovu archu, v ktorej sa
zachránili tí, čo unikli potope; stĺpy kostola symbolizujú apoštolov; štyri svetové strany
evanjelistov.
Prorok Izaiáš píše: “Môj dom sa bude volať domom modlitby“ /Iz 56,7/. Kostol je teda boží
dom a zároveň miesto modlitby nás veriacich. Iste môžeme sa modliť všade, ale nikde to nie
je možné tak ako v kostole, lebo to je miesto, ktoré si Boh vyvolil, kam môžeme prichádzať,
a kde sa On chce s nami stretnúť.
Na hody oslavujeme Božiu prítomnosť medzi nami jeho starostlivosť o nás, to, že nie sme
sami, ale že je s nami On. Myslím, že to je dôvod na skutočnú oslavu, tak tú liturgickú
v našom chráme, ako aj tú v kruhu našich rodín v našich domovoch. Je to dôvod na skutočnú
radosť, ktorá pramení z na šej viery. Túto skutočnosť chápali už naši predkovia a verím, že tú
istú radosť zdielame i my.
Prajem Vám, drahí bratia a sestry, hojnosť milostí prameniacu zo sviatku patróna nášho
kostola sv. Michala archanjela a skutočnú vnútornú i vonkajšiu radosť!
Pavol Hladík, farár
Obecné zastupiteľstvo informuje
Zasadnutie OZ zo 7.6.2006
Uznesenie č. 15/2006 schválilo správu o hospodárení a plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok
2006 a stav k 31.05.2006.
Uznesenie č. 16/2006 schválilo správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za
rok 2005.
Uznesenie č. 17/2006 schválilo dodatok k VZN č. 14 o poplatkoch za poskytovanie
opatrovateľskej služby v súlade s novým sadzobníkom poplatkov SÚS.
Uznesenie č. 18/2006 schválilo zvýšenie limitu nákupu pri jednom druhu tovaru v jednom
kalendárnom roku bez potreby prieskumu trhu.
Uznesenie č. 19/2006 schvaľuje návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2005.
Uznesenie č. 20/2006 schvaľuje za dodávateľa stavebných prác na projekte Úprava námestia
Modrová – II. etapa firmu Dušan Labudík a poveruje starostu obce na uzavretie zmluvy
o dielo s uvedenou firmou.
Uznesenie č. 21/2006 schvaľuje predaj časti obecných pozemkov parc. č . 433/1 – ostatná
plocha 28 m2 a parc. č. 433/5 – zastavaná plocha 30 m2 p- Štefánii Jánoškovej.
Zasadnutie OZ z 9.8.2006
Uznesenie č. 22/2006 schvaľuje Správu o hospodárení a plnení rozpočtu za I. polrok 2006,
príjmy spolu 2.223.000 Sk, výdavky spolu 1.531.000 Sk.

Uznesenie č.23/2006 schvaľuje použitie vrátenej kompenzácie za vložené náklady obce do
energetických zariadení vo výške 210.905 Sk na vybudovanie technickej infraštrukútry
k nájomnému bytovému domu.
Uznesenie č. 24/2006 určuje, že OZ v Modrovej bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú
zvolení v jednom volebnom obvode za celú obec.
Odpady
Súčasný konzumný spôsob života narušuje rovnováhu v prírode a ohrozuje životné prostredie.
Ak si ho chceme uchovať relatívne zdravé, musíme každý z nás začať rešpektovať prírodu
a prostredie, v ktorom žijeme, riešiť problémy súvisiace s odpadmi. Životnému prostrediu,
nášmu zdraviu, ale aj peňaženke najlepšie pomôžeme tak, že každý z nás bude znižovať
množstvo vyhadzovaných vecí, opätovne používať všetko, čo sa použiť dá, separovať odpad
pre recykláciu a kompostovať.
Problém nakladania s odpadmi nezaťažuje iba životné prostredie, ale aj rozpočet obce.
Každoročne sa zvyšuje množstvo vytriedeného a vyvezeného odpadu aj z našej obce, mnohí
z Vás si vzorne triedia a likvidujú vytvorený odpad, ale znovu pripomínam niekoľko
overených zásad a dôvodov pre separovanie zberu:
- zbavme sa zlozvyku vyhadzovať všetky nepotrebné veci do jednej odpadovej nádoby
- nevkladajme do smeťových nádob ťažké a objemné predmety
- plastové obaly / fľaše / dôkladne stláčajte a odzátkujte /inak túto prácu musia robiť
pracovníci v triedarni, čo zvyšuje náklady na likvidáciu odpadu/
- tuhé plasty /nárazníky, prepravky, bandasky, nábytok z PVC, vedrá, riad z PVC –
zbierame samostatne do VOK v zbernom dvore
- nespaľujte plasty v kotli alebo na otvorenom ohnisku
- do domčekov na sklo nevkladajte keramický riad alebo igelitové vrecia!
- v prípade záujmu je možné obcou zorganizovať zber železa
- nebezpečný odad /akumulačky, monočlánky, žiarivky, elektronický šrot, staré lieky,
farby, pesticídy – odkladajte doma –odovzdajte pri zbere nebezpečného odpadu /2 x
ročne/
- nevyhadzujte tento druh odpadu do potoka či na divoké skládky – trvalo ohrozujeme
zdravie sebe aj iným .
Keďže sa blíži vykurovacie obdobie, pripomínam dôležitú zásadu nespaľovať odpady
v domácnosti.
Pri spaľovaní doma v peci, alebo na ohništi môže vznikať viac nebezpečných škodlivín ako
v priemernej spaľovni. Hlavné príčiny sú dve: - teploty, pri ktorých prebieha horenie sú nízke
- palivo je nedokonale okysličované
Výsledkom je nedokonalé spaľovanie. Ak spaľujete v peci odpad, uniká z vášho komína
čpavok, fenoly, kyanidy, dechty...Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznice horných
dýchacích ciest, vedú k bolestiam hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed, boli dokázané
rakovinotvorné účinky.
Veci, ktoré do Vášho kotla nepatria je veľa. Pokiaľ doma riložíte do pece kúsok plastu,
drevotriesky, preglejku, gumu, alebo umelé textilné vlákna, buďte si vedomý, že to, čo potom
vychádza z Vášho komína, nie je len tak obyčajný dym.
Plasty často obsahujú ťažké kovy – hlavne kadmium a zinok. Pri spálení sa ťažké kovy jednak
uvoľňujú do ovzdušia, jednak zostávajú v popole. Pri nedokonalom horení plastov vzniká
taktiež veľa oxidu uhoľnatého. Tento plyn je jedovatý. Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC
– polyvinylchloridu! Horením PVC vzniká kyselina chlorovodíková, ktorá silne dráždi horné

cesty dýchacie. Pri spaľovaní doma uniká do komína aj monomér PVC - vinylchlorid. Je to
veľmi jedovatá látka s rakovinotvorným účinkom.
Guma – spaľovaním gumy vznikajú oxidy síry, ktoré dráždia dýchacie cesty a sadze. Sú tam
taktiež silné jedy a rakovinotvorné látky.
Drevotrieska –pre jej výrobu sa ako tmeliaca látka používajú formaldehydové živice. Pri
horení sa rozkladajú a uvoľňujú formaldehyd a fenoly – jedná sa o jedy so silným dráždivým
účinkom.
Organický odpad
Spadnuté lístie alebo trávu síce nepálime v peciach, ale hlavne na jar a na jeseň môžeme
vidieť a hlavne cítiť dusivý dym stúpajúci zo záhrad. Tento dym obsahuje hlavne oxid
uhoľnatý, uhľovodíky a dechtové látky. Spálením organického odpadu však doslova
vypúšťame do vzduchu skvelé hnojivo a meníme ho v škodlivé plyny. Pritom obyčajný
kompost nás môže zbaviť nielen lístia, ale aj kuchynského odpadu. Lístie napadnuté
chorobami, ktoré nie je možné dať do kompostu, nechajteodviesť spolu s iným odpadom,
alebo ho po vysušení na slnku spáľte spolu s drevom, ktoré zaistí prístup kyslíka a vyššiu
teplotu horenia.
Do vašich pecí, či kotla, teda nepatria žiadne plasty, guma, drevotrieska, ani umelé vlákna.
Nepatrí sem dokonca ani žiaden iný odpad. Pri nedokonalom horení z neho vždy vznikne
nebezpečne veľa škodlivých plynov a veľmi výhrevný taktiež nie je.
Pre prírodu, pre zdravie Vaše, Vašich detí a Vašich susedov, dokonca i pre vašu peňaženku je
najvhodnejšie spaľovať doma drevo, či ešte lepšie drevený odpad.
Žiaden spôsob likvidácie problém odpadov nevyrieši. Vždy sa totiž znovu objavia v nejakej
inej forme. Preto je potrebné, aby sme sa riadili trvalodržateľnou hierarchiou nakladania
s odpadmi.
Vieme čo vyhadzujeme?
Každý Slovák vyprodukuje ročne približne 290 kg komunálneho odpadu. Spoločne teda
vytvoríme každý rok cca 1,6 milióna ton komunálnych odpadov.
Hmotnostné zloženie našej odpadovej nádoby:
45 % biologický odpad
- využiteľný kompostovaním
20 % papier
- dobre recyklovateľný
12 % sklo
- dobre recyklovateľné
7%
plasty
- recyklovateľné v obmedzenej miere
4%
textil
- recyklovateľný v obmedzenej miere
4%
kovy
- dobre recyklovateľné
4%
anorganický odpad - dobre recyklovateľný
3%
drevo, guma, koža - recyklovateľné v obmedzenej miere
1%
nebezpečný odpad - recyklovateľný v obmedzenej miere
Vedeli ste, že ?
Priemerná domácnosť dnes „vyhodí“ 10% - 50% z cien potravín a nápojov len na ich obaly.
Len z plienok na jedno použitie je toľko odpadu, že by dosiahlo 7 krát na Mesiac a späť.
Nákupom čistiacich, hygienických, pracích prostriedkov bezobalovým spôsobom môžeme
ušetriť 30 – 50 % z cien týchto produktov.
Odborné štúdie zistili u ľudí žijúcich do 3 km od skládok odpadov zvýšený výskyt rakoviny,
leukémie a vrodených porúch u detí.

90 % dioxínov prijíma človek prostredníctvom potravy – najmä mäso, mliečne výrobky, ryby.
Z ovzdušia je to len 1 – 5 %. Približne 60 % dioxínov na Slovensku vzniká práve spaľovaním
odpadu.
Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár
80 ročného lesa.
Recyklovanie papiera znižuje znečistenie ovzdušia o 75 %, vody o 35 % a spotrebu energie
o 75 %.
Zo života materskej školy
Vďaka OcÚ v Modrovej v priestoroch materskej školy máme nové radiátory, ktoré prispeli
k značnej úspore energie, estetickému vzhľadu, ale i ušetreniu priestoru v interiéry.
Deti dostali nové hračky a pomôcky na výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Od mája 2006 poskytuje školská jedáleň možnosť stravovania dôchodcom. Na základe toho
sa do jedálne zakúpil nový nerezový riad a sporák s teplovzdušnou rúrou.
Starostlivosť OcÚ o areál zariadenia je pre nás prínosom nielen z hľadiska bezpečnosti pri
pobyte vonku, ale i z hľadiska estetického.
OcÚ počas roka zabezpečuje údržbu a odstraňuje všetky nedostatky, ktoré sa v prevádzke
vyskytnú.
V školskom roku 2005/2006 navštevovalo MŠ 23 detí. Jedno dieťa je zo sociálne slabšieho
prostredia, ktorému OcÚ poskytuje určitú finančnú výpomoc.
Deti sa prezentovali na verejnosti svojim programom v KD.
Počas roka sme viackrát navštívili profesionálne bábkové predstavenia a kino v Piešťanoch.
Na záver školského roka sme s deťmi absolvovali prehliadku Kúpeľného ostrova a prehliadku
mesta vláčikom.
Prevádzku v MŠ sme ukončili 14. júla 2006.
Ďakujeme OcÚ, rodičom a firme Seta plus s.r.o. za materiálnu pomoc, ktorú nám počas roka
poskytovali.
Nový školský rok 2006/2007 sme začali s počtom detí 26 a k 30. júnu 2007 ukončí dochádzku
do MŠ 11 detí – predškolákov.
Pre Vašu informáciu:
- od júla 2006 spoločnosť T- com pokryla vysokorýchlostným internetom DSL aj UTO
Modrovka, teda i našu obec. Cez pevnú linku je možné pripojenie do internetu s využitím
rozličných druhov programov. Osobný počítač je možné využiť aj na telefonovania a
zriadenie služby Hlas cez internet.
- obec ponúka dôchodcom výhodné stravovanie – odber obedov do obedárov v Jedálni MŠ.
V súčasnosti uvedenú službu využíva už iba 5 občanov / pri zahájení to bolo 10/ . Za obed
sa platí 50,- Sk, pričom sa zväčšili porcie. Celkové náklady na obed sú 66,- Sk, zostatok
dopláca obec. Pri väčšom počte obedov by bola ich cena nižšia.
- vzhľadom na prechod domácností na vykurovanie tuhým palivom pripomíname potrebu
čistenia prieduchov komínov. Obec opakovane žiadala o tieto služby Kominárstvo Ocet,
ktoré prisľúbilo poskytovať tieto služby od prvého októbrového týždňa.
- vývoz tuhých plastov – keďže sa hromadia v domácnostiach tvrdé plasty /obaly, PVC,
prepravky, bandasky, nárazníky a pod./ obec pripraví samostatný zber tohto druhu plastov.
Plasty treba priniesť na skládku do voľného kontajnera vo dvore KD. Zberným dňom bude
sobota 14.10.2006.

Ponuka
Obec ponúka skladaciu panoramatickú mapu Stredné Považie – Biele Karpaty vydavateľstva
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. v cene 40,- Sk/ks. Mapu si možno zakúpiť na OcÚ.
Dávame do pozornosti
Povolenie na výrub drevín
1. októbrom začína obdobie vegetačného pokoja a končí 31. marcom. V tomto období je
možné uskutočniť výrub dreviny, ktorému však musí predchádzať súhlas obce.
Daň z nehnuteľností a miestne poplatky
K dnešnému dňu evidujeme podlžnosti na dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch za
komunálny odpad u niektorých občanov. Týmto boli doručené platobné výmery, ak ani na
základe tohto upozornenia nebudú daň a poplatky uhradené je správca dane, t.j. OcÚ povinný
pristúpiť k výzvam a následnému vymáhaniu / v asi dvoch prípadoch i za asistencie
exekútora/.
Jesenné pranostiky
Lastovičky na odletu, koniec i babiemu letu.
September – z poľa sa ber!
Po Matúši čiapka na uši.
Po Michale tráva už von nepôjde.
Na Šimona Judy mrznú v poli hrudy.
Sv. Martin a Hromnice pradú z tej istej praslice.
Katarína hudcom husle berie.
Na Katarínu schovaj sa pod perinu.

