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V ian oc e n apl n ené ra do s ťou , šť
a st í m a po ko j o m
a N o vý ro k 20 0 9 v p evn o m z dra ví , sp o ko jn o s ti ,
s o s o bn ým i i pra co vn ý m i ús p echm i a ro d in n o u po h od o u Vám
žel á st ar o s ta o bce, po s l anci OZ a p raco v ní č
k y O c Ú.

Rok 2008 pomaly odchádza do histórie, a tak na jeho konci chcem prip omen ú ť
, čo priniesol pre naš
u obec, čím vypĺ
ňal
prácu starostu obec ného úradu a obecného zastupiteľstva. Podstatnú časťaktivít v prvom polr oku zaberala výstavba 8
bytového nájomné ho b ytového domu stavebnou firmou K & K Pieš
ťany. Po jeho kola udácii 24.6.2008 sa prví nájomníci
sť
ahovali 12.7.2008. Sedem dvoj izbovýc h bytov a jeden jednoiz bový byt v sú č
asnosti obýva 20 nových obyvate ľov.
Štandartné podmienky a vybavenie bytového domu sp ĺ
ňa podmienky nájomníkov i obce. Bytový dom bol realizovaný
v náklade 11.716.896 Sk, z čoho je úver zo ŠFRB 7.502.000 Sk, dotácia z MVa RR SR 2.941.000 Sk. V tichom prostre dí
cent ra obce sa stal bytový dom naš
ou novo u dominan tou.
Po niekoľ
koročných žiadostiach na sprá vcu cesty III/507-15 VÚC Tren č
ín sa konečne úsek cesty Modrová – Stará Lehota
dostal do plánu opráv a údržby. V októbri tohto roku bol úsek cesty za obcou od „Hlboke j cesty“ po odbo čku na horáreň
pokr ytý novým asfa ltovým kobercom v dĺ
žke 1280m na celkovej ploche 7560 m² v hodnote 4.234.0 00 Sk . Touto
rekonš
trukciou sa zvý š
ila plynulo sťa bezpečnosťcestnej premávky i celkový vzhľ
ad š
tátnej cesty. Obec požaduje VÚC
a SSC Trenčín zaradiťaj ďal š
ie úseky cesty na podobnú rek onš
truk ciu v nasledujúcom roku, čo je užzahr nuté v Pláne
oprá v ciest II. a III. triedy Tren čianskeho samosprávneho kraja na rok 2009.
Dlhodobý stav otep ľ
ovania, zni ž
ovania zrá ž
ok, pribúdajúcich horúcich a suchých dní spôsobuje aj pokles výda tnosti
náš
ho vodného zdroja Studienk a a poruchy v zásobovaní pitnou vodo u. Min imálna výdatnosťprameňa spôsobuje pokles
hladiny vody vo vodojeme, č
o TVS rie š
ila

dopĺ
ňaním vody cisternou do vodného zdroja a odstavením prípojky do

rekrea čnej obla sti, aby obec mohla by ťpred nostne zásobovaná. Tento stav je vš
ak len prec hodný -núdz ový. Obec
v osobných jednaniach i v písomných požiadavkách požaduje od TVK trvalé rie š
enie novým vodným zdrojom a zaradenie
do plánu inve stícií. Zatiaľvš
ak veľ
a pochopenia nenachádza. J e povi nnosťou TVK trva le a pravidelne a prednostne
zabezpe čiťzásobovanie naš
ich obyvate ľ
ov pitnou vodo u.
Zne č
istenie vodného zdroja v roku 2004 PD Stará Lehota bolo súdne rie š
ené ažv roku 2008 s rozsudkom, o ktorom sme
sa dozvedeli z regioná lnej tlače (Trenč
ianske noviny z 3. 11. 2008: „Mužov oslobodili, chýbali dôkazy: Močovka , ktorá

vytekala z poľ
noho spodárskeho dru žstva Bezovec – Stará Lehota zahubila ryby v potoku a zneč
isti la prame ňpitnej vody
pre Modrovú.
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Okresný súd vš
ak muž
ov, ktor í mali stá ťza týmto skutkom, v pondelok 13. októbra
oslobod il. Mu ž
i boli obvi není z trestné ho činu ohrozenia život ného prostredia a hrozil im trest aždo výš
ky troch rokov.
Ako skonš
tato val sudca, je síce zrejmé, že skutok sa stal, a súd

nepochybuj e, ž
e mo čovku vypúšť
ali z areálu

poľ
nohospodárskeho dru žstva a nepresakovala z iných miest. „Neb olo v š
ak bez akýchkoľ
vek pochybn ostí preukázané, ž
e
skut ok spáchali dvaja ob ž
alovaní, Ladi slav M. a Peter Š.“ Obžaloba mala k dispozícii tvrdenie jediného svedka. Ten
uviedol, ž
e sa mu prac ovní k druž
stva Peter Š. zdôveril, že dost al slovný príkaz od predsedu Ladisla va M., aby č
erpadlom
odčerpa l kal a zne č
istené látky a vylial do potoka. Predseda to v š
ak popieral. Tvrdí, že takýto príkaz nikdy nevydal. Ako
uviedol sudca, ide tu o tvrdenie proti tvrdeniu. Dru ž
stvo znečisť
ovalo potok od jesene 2003 aždo 9. februára 2004.
Exis tuje dokonca vide ozáznam, na ktorom je dôkaz, že znečiste né látky vyte kajú z družstva. V kontaminovanej vode
zahynulo takmer dvetisíc kusov pstruhom, vodohospodári museli odsta viťvodn ý zdroj pitnej vody. Škodu vyčíslili na
milión dvestotisíc korún. Pod ľ
a sudcu, náhradu š
kody voči poľ
noho spodárskem u družstvu si musia po š
kodení uplat ňovať
v občianskoprávnom konaní. Prot i rozsudku sa možno odvolaťdo 15 dní. Ob ž
alovaní sa vzdali práva na odvolanie,
prokurátor si ponechal lehotu. Ak sa odvolá, bude prípad prej ednáva ťKrajský súd v Trenč
íne.“)
V poslednom období obec rieš
i internetizáciu domácností. Vzh ľ
adom k tomu, ž
e ÚTO Modrovka je užkapacitne naplno
využitá a ďalš
ie zria ďovanie pevných liniek užT-com neza bezpečuje, vidíme ako nevyhnutnosťbezdrôtovú internetizáciu
obce. Tejto úlohy sa podujala spol o č
nos ťLombard Pie š
ť
any /www.lombard.sk /, ktorá v súč
asnosti rieši súhlasy vlastníkov
na osadenie antén. /vi ďprilo ž
ený letá k/
Rieš
enie problémov s komunálnym odpadom je jedna zo stálych úloh a problémov obce.
Kaž
doročne pribúda množstvo vyprodukovaného odpadu, ale i náklady na jeho likvidáciu, zvlášťna uloženie odpadu. Od
r. 2009 dochádza k váž
nej zmene skládky komunálneho odpa du /KO/ . Doterajš
ia sklá dka KO v Novej Vsi n/V. dňom
31.12.2008 končí svoju činnosť
. Najbli ž
š
ou skládkou odpa du pre zdru ž
enie Javorina – Bezovec, ktorého sme č
lenmi, je
skládka Lobbe Doliny – Kostolné. Pre naš
u obec to znamená zvý š
enie nákladov na vývoz, ale najm ä na uloženie z 800 Sk/t
na 1.740 Sk/ t. Obec priemerne ročne vypr odukuje 70 t KO.
Kalkulácia nákladov likvidácie odpadu na rok 2009
Komunálny odpad /KO/ 2 500 žetónov x 48 Sk

= 120. 000 Sk

Sklo a plasty

= 16.000 Sk

Uloženie 70 t x 1.740 Sk/ Kostolné/

= 121. 800 Sk

Veľ
koobjemové kontajnery 10 VKO

= 42.000 Sk

Nákup nových sme ť
ovýc h nádob

= 15.000 Sk

Za ulo ž
enie odpadu z VKO /Bojná/

=

Náklady spolu:

____________
256. 800 Sk

9.00 0 Sk

___________
67.000 Sk

Predpokladané náklady na vývoz a likvidáciu odpa du v r. 2009: 323. 800 Sk
Príjem od občanov za rok 2008

230. 000 Sk

Výrazný rozdiel medzi príjmami a nákladm i na likvidáciu odpadu nútia vš
etky obce združenia zvý š
iťsumu miestneho
poplatku za KO pre fyzické a právnické osoby. Nový miestny poplatok za KO stanov je
VZN obce č. 2/2008 a to nasledovne:
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občan /FO/ rok

13,5 € /406 Sk/ o č
akávaný príjem

vlastníci rekrea č
ných chát a chal úp

16 €

/482 Sk/

33.740 Sk

právnické osob y /PO/ rok

45 €

/1.356 Sk/

16.272 Sk

209. 090 Sk

očakávaný príjem za rok 2009

259. 272 Sk

predpok ladaný doplatok obce

64.528 Sk

Sme si vedomí, že i v budúcnosti mno ž
stvo produkovaného odpadu bude narasta ťpodo bne ako i náklady na jeho
likvidáciu. Východi sko vidíme v dôslednej separácii odpadu, pret o ž
e náklady na vysepar ovaný odpad sú a žo 40 % nižš
ie.
Rovnako nevyhnutné bude i finančne post ihovaťi tvorcov nele gálnych divokýc h sklá dok a je iste i vo Vaš
om záujme, aby
ste na túto skut oč
nos ťupoz orňovali.

V obci Modr ová bola v roku 2008 spáchaná nasledovná trestná činnosť, ktorá bola oznámená na Obvodné oddelenie PZ v
Novom Meste nad Váhom:
2x tres tný čin krádeže vlám aním do motorových vozidiel (§ 212 ods. 2 písm . a/ Trestného zákona)
1x tres tný čin krádeže motorového vozidla (§ 212 ods. 1. ods. 3 písm. a/ Trestného zákona)
2x trestný čin krádeže vlámaním do rekreačnej chalupy/chaty, v súbehu s trestným činom poruš
ovanie domovej slobody (§§
212 ods. 2 písm . a/, 194 ods. 1 Trestného zákona)
1x trestný čin krádeže vlám aním do rodinné ho domu, v súbe hu s trestným činom poruš
ovanie domovej slobody (§§ 212
ods. 2 písm. a/, 194 ods. 1 Trestného zákona).
V obla sti spáchania prie stupkov boli v obci spác hané nasledovné prie stupky:
4x prie stupok prot i majetku – poš
kodenie chát, rekrea čných chalúp (väčš
inou po š
kodenie dverí, okna aleb o iného
zariadenia) (§50 ods. 1 Zák. č
. 372/1990 Zb. o priestupkoch)
1x priestupok proti majetku – úmyselné poš
kode nie osob ného motorového vozidla (§50 ods. 1 Zák. č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch)
1x priestupok proti občianskemu spoluna žívaniu – verbálne a fyzické napadnutie (§49 ods. 1 písm. d/ Zák. č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch).
Popri tom bola v obci vykonaná preventívno -bezpečnostná akcia zameraná na pož
ívanie a podávanie alko holických
nápojom mladistvým (vek do 18 rokov), kedy bolo zistené poru š
enie § 30 Zák. č
. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch – podávanie
alkohol ických nápojov mladist vým.
V obci Modrová nebolo potrebné rie š
iťsituáci u záva ž
nej š
ieho charakteru, ale i napriek tomu Obvodné oddelenie PZ
Nové Mesto nad Váhom žiada občanov, aby boli obozretní, nevpúš
ťali do svojich obydlí osoby, ktoré vykonávajú
podomový predaj, v prípade, ž
e sa k nim dostavia osoby, ktoré by sa pred stavili ako prac ovníci či užplynárn í, elektrární
alebo š
tátnych úradov, aby pri nich boli nanajvý šopatrní , vyžiadali si od nich doklad o tom, že sú skutoč
ne zamestnanc ami
organizácií, za ktoré vystupujú, prípadne si mô žu od nich vyž
iadaťtelefonický kontakt, na ktorom si mô žu overiť, že ozaj
vykonávajú činnosť, ktor ú uvie dli. Často je takto zneu ž
ívan á dôvera najm ä ob čanov – dôchodc ov a pod rôznymi legendami
takto okradnú ni čnetuš
iacich a dôverč
ivých ľ
udí.
riaditeľOO PZ Nové Mesto nad Váhom, kpt. Jarosla v Madara
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Oddelenia, stránk ové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Trenč
ín
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenč
íne má v Novom Meste n/Váhom nasledovné útvary PZ:
Oddelenie

Telefón

Fax

E-mail

Obvodné oddelenie PZ
Kollára č. 13 (pri parku)

0961 24 37 55

0961 24 37 09

oonmnv@minv.sk

tel. č
. núdzová linka: 158
Oddelenie dokladov Odboru
poriadkovej polície OR PZ
V Trenčíne
ul. Hviezdoslav ova 38, 39

cestovné doklady
občianske preu kazy
vodičské preu kazy
zbrojné preukazy

0961 34 11
0961 24 34 22
0961 24 34 13
0961 24 34 30

Okresný dopravný inš
pektorát
evidencia mot orových vozidie l
0961 24 35 35
Nové Mesto n/Váhom
oddelenie dopravných nehôd
ul. Hviezdoslavova 38, 39
Úrad justič
nej a kriminálnej polície OR PZ v Tren číne
Odbor justičnej polície, vysunuté prac ovisko NMn/V
ul. Hviezdoslavova 38, 39
Odbor skrá teného vy š
etrovania, oddelenie skráteného
(v komplexe Domu š
tátnej správy)
vy š
etrovania NMn/V
Pracovisko
Pondelok
Ob č
ianske preukazy:
Hviezdoslavova
7.30 – 12.00 h
2254/36
13.00 – 15.00 h
Cestovné doklady:
Hviezdoslavova
2254/36

7.30 – 12.00 h
13.00 – 15.00 h

Utorok

Stred a

Štvrtok

Piatok

nestránkov ý
deň

7.30 – 12.00 h
13.00 – 17.30 h

nestránkov ý
deň

7.30 – 12.00 h

7.30 – 12.00 h
13.00 – 17.30 h

7.30 – 12.00 h
13.00 – 15.00 h
(len výda j
zrýchleného CP)

7.30 – 12.00 h
13.00 – 15.00 h
(len výda j
zrýchlenéh o CP

7.30 – 12.00 h
13.00 – 15.00 h
(len výdaj
zrýchlenéh o CP)

Vodičské preukazy:
Hviezdoslavova
7.30 – 12.00 h
nestránkov ý
7.30 – 12.00 h
nestránkov ý
2254/36
13.00 – 15.00 h
deň
13.00 – 17.30 h
deň
telefónne č
ísla: Nové Mesto n/V áhom 0906124 - 3411, 3415, 3422, 3424
Zbrojné preukazy:
Hviezdoslavova
7.30 – 12.00 h
nestránkov ý
7.30 – 12.00 h
nestránkov ý
2254/36
13.00 – 15.00 h
deň
13.00 – 17.30 h
deň
telefónne čísla: 096124 - 3430
Evidenc ia vozidiel:
Hviezdoslavova
7.30 – 12.00 h
nestránkov ý
7.30 – 12.00 h
nestránkov ý
2254/36
13.00 – 15.00 h
deň
13.00 – 17.30 h
deň
telefónne č
ísla: Nové Mesto n/Váhom 096124 - 3550

7.30 – 12.00 h

7.30 – 12.00 h

7.30 – 12.00 h

Bronxx ?
Vianočné obdobie je nielen obdobím radosti a pokoja, ale taktie ž obdo bím, v ktorom sa ľ
udia akosi „spomalia“
a sumarizujú celý uplynulý rok. Spomíname na chvíle kraj š
ie, ale aj tie menej príjemné. Som si istý, že mnohí z nás, ak nie
kaž
dý si vš
imol a poza stavil sa nad opakovaným a stúpajúcim vandalizmom dne š
nej mládeže. Vš
ímam e si to nielen
v televízií, či v časopisoch ale žiaľ, užaj v naš
ej obci. Znič
ené prícestné tabule s označením obce, dopravné značky v obci,
poš
kode ná skrinka vere jného osvetlenia, ukradnutá z ásta va SR z budovy OcÚ, poš
kodené autobusové čakárne, či časté
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ruš
enie noč
ného kľ
udu sú výsledkom bezcie ľ
neho nočného potulovania sa naš
ich mladých spoluobčanov. Mnoh í z nás si
kladú otázky, kde je problém, prípadne, či rodičom deti v noci nechýbajú.
Problém je vš
ak niekde inde. Veľ
ká vä čš
ina mladých dnes odmieta akúkoľ
vek aktivitu, ktorá by im zmysluplne vyplnila
voľ
ný č
as. Asi jediným hobby je u žlen návš
teva pohostinstva a konzumácia alkoholu. Na mieste je otázka. Len alkoholu?
Výsledkom je nielen vanda lizmus v obci, ale aj priamo v pohostinstve.(Zni č
ený stolný futbal, biliard, č
i dokonca aj
poš
kode né stoly na novej terase).
Mladí majú svoj svet. Áno, aj my sme ho mali, aj my sme sa zopárkrát „zabudli“, ale nikdy sme nerozbíjal i, neni čili
a úmyselne nepoš
kodzovali cudzí majetok. Mali sme toti ž
to zmysel. To, čo sme robili, sme vedeli, preč
o robíme. Mali sme
gitaru, dobrú náladu a úsmev. Nerozmýš
ľ
ali sme, kde čo rozbiť
, ale akú pesni č
ku si eš
te zahráme. Nebavili sme sa
o drogách, ale o futbale. Rozpráv ali s me sa normálne, osobne, nie cez chat, rad š
ej sme iš
li na rybačku, alebo grilovačku,
ako na kadejaký „pochybný“ koncert. O drogách sme vedeli asi toľko, že je to svinstvo a to nám stačilo. Dnes je to ž
ia ľ
tro š
ku inak...
Mrzí nás to. Nie je to totiž
to tak dávno, keďsme zdravú part iu na š
ej mládeže tvor ili my. Ale my svetu dne š
nej mládež
e
užasi nerozumieme.
Mysl ím, ž
e nemusím ďalej pokračova ť
. Každý rozumný č
lovek si o tomto článku spraví svoj názor.
Marián Lacko, ml.

Keďže väč
š
ina domácnost í sa vrac ia k vykurovani u tuhým palivom – drev om – pripomíname ob č
anom nieko ľ
ko
dôlež
itýc h zásad. Jednou zo základných foriem predchádzania po ž
iarom je včasné zisťovanie prí č
in ich vzniku a ich
neodkla dné odstraňovanie. Štatisti ka požiarovos ti jedn označne dokazuje, že hlavným i príčinami týchto požiarov sú najmä
nevedomosť, nedbalos ťobčanov, deti bez dozoru, nesprávna in š
talácia a prevádz ka vykurovacích telies, nedodržanie
najzákladnejš
ích po ž
iarno-bezpečnost ných predpis ov a pod. Je dôle ž
ité uvedomi ťsi, že:
- pri in š
talácii vykurovacie ho telesa treba bezpodmiene č
ne dodržaťpokyny výrobcu,
- vo vykurovacom telese mô žete použ
íva ťvýhradne predpísané palivo,
- ak je vykurovacím médiom hor ľ
avá kvapalina, mô ž
ete ju dopl ňova ťlen pod ľ
a pokynov výrobcu vykurovacieho telesa,
- ak je vykurovacím médi om tuhé pali vo, musí by ťuložené od tepelnéh o spotrebič
a najmenej 800 mm,
- je potrebné udr ž
iava ťporiadok najm ä v pivniciach, na pova lách a vš
ade tam, kde je nebezpe čenstvo vzniku požiaru,
- občan nesmie skladovaťmateriály a predmety tak, aby zatarasil únikové cesty a tým znemožnil prístup k rozvodným
zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody,
- v gará ž
i je povolené v pred písa ných obaloch skladova ťnajviac 40 litrov pohonných hmôt pre osobné mot orové vozidlo
a 80 litrov pre nákladné motorové vozidlo,
- majitelia a už
ívatelia sú povinní umo žniťprav idelné č
iste nie a kontrolu komínov a dymovodov v rodinných domoch
a inýc h objektoch.

Oznám enie SPP
V poslednej dobe čoraz č
astejš
ie dochádza k poš
kodzovaniu plynáre nských z ariadení v dôsledku vykonávania stavebných
prác a to pri rôznych výko pových prácach, vyko návanýc h často aj bez prísluš
ného stavebného povo leni a alebo ohlásenia.
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Práva a povinnosti prevádzkovate ľ
a plynáre nského zariadenia, ako aj fyzických a právnic kých osô b vo vz ť
ahu
k ochr annému pásmu a bezp ečnost nému pásmu plynáre nských zariadení, upravuje zákon č
. 656/2004 Z. z. o energetike.
Prec hádzanie poš
kodzovaniu plynáre nských zariadení je niel en v záujme prevádzkovate ľ
a, ale aj v záujme vš
etkých
občanov.

NARODILI SA

OPUSTILI NÁS

Vláš
ek Luká š

Antalová Eleónora

87 r.

Lacko Eliá š

Kusovská Emíl ia

76 r.

Hlavena Michal

Paulechová Hele na

93 r.

Kačerik Tomáš

Uhrinová Anna

50 r.

Paulech Filip

Filipek Rudolf

86 r.

Trautenbergerová Diana

Paulech Franti š
ek

73 r.

Ondrejechová Vaneska .

Garecová Štefánia

71 r.

Prisťahovaní:

Ods ťahovaní:

1. Hlavena Vladimír

16. Farkaš
ová Eva

1. Kvetán Branko

2. Hlavenová Ema

17. Ondr ejec hová Dominika

2. Koš
čová Veronika

3. Hlavena Michal

18. Ondr ejec h Luká š

3. Magula Roman

4. Nagyová Erika

19. Ondr ejec hová Vanesa

4. Magulová Silvia

5. Gábor Marek

20. Gajdoš
ech Jozef

5. Magulová Simona

6. Gáborová Veronika

21. Kř
ístek Richard

6. Janžová Zuzana

7. Morvai Ladislav

22. Kř
ístek Richard, ml.

7. Káčerik Štefa n

8. Morvai Stanislav

23. Kř
ísteková Iveta

9. Morvaiová Iveta

24. Kř
ísteková Iveta, ml.

10. Morvaiová Lucia

25. Korec Václav

11. Morvaiová Mirosla va

26. Korecová Zuzana

12. Morvaiová Veronika

27. Fila Peter

13. FarkašFili p

28. Hanicová Marcela

14. FarkašLibor

29. Horváthová Jana

15. Farkaš
ová Denisa
UZAVRELI MANŽELSTVO
Pavol Kerák z Pobe dima a Emília Uhlárová z Modrovej

Počet obyvate ľov k 9. 12. 2008:
515 (muži 204, ženy 225, deti do 15 r. 86 – chla pci 37 a diev čatá 49)
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Takýmto názvom kultúrneho pásma sa prih ovor ili ž
iaci UŠ v Lúke svojim starš
ím spol uob č
anom. Toto pásm o
odznelo nielen v Modrovej, ale aj v Lúke a v Moravanoch v Domove sociálnych slu žieb. Deti zostavili program
z básní, piesní, hádaniek, pranost ík a vyčítaniek. Zakomponovali doňzaujímavú detskú hru „Jab ĺ
č
nica deti chytá“.
Jab ĺ
č
nica sa predviedla v peknom, vlastnými rukami zhotovenom kostýme, ktor ý nebolo jednoduché urobi ť
. Po
jesenných vystúpeniach sa mladí herci do nácviku Mikulá š
a, vianočnej akadémie, jasličkovej slávnosti a koledníc kej
Dobr ej noviny. Rada spomeniem a pochválim hlavne Veroniku Vitiskovú, Luciu Borikovú, Luci u Bob č
íkovú, Moniku
Polonskú, Veroniku Fedákovú, Patr íciu Kobelárovú a Moniku Struhárikovú. K týmto „stálym hviezdam “ sa pripájajú aj
mladš
í ž
iaci : Nikolka Dominová, Sabínka Ko š
č
ová, Klaudia Majková a Janko Kopún. Vš
etkým patrí veľká vďaka.
A potom, ž
e sú mladí zlí a neochotní? To na Modrovej neplatí.

Kultúrny ž
ivot v naš
ej obci v posl ednom obdo bí svoj ou
aktivit ou reprezentovala užiba dychová hudba. V minulosti to
bolo eš
te aj ochotnícke divadlo, ktor é sa postaralo o kult úrne
záž
itky pri rôznych príle žitostiach. No v 70. rokoch ich
č
innos ťzanikla. Aj modrovské kroje sa pomaly z dediny
zač
ali vytráca ť
. Babičky, ktor é ich s láskou nosili, postupne
vymiera jú. Preto sme sa niektoré dobrovo ľ
níčky, ktoré máme
radi ľ
udovú pieseň a folklór, rozhodli založiť spevácku
skupinu Modrovanky – krojovanky. Prvou príležitos ť
ou bol farský ples 2007, kde sa žiadalo vyst úpi ťs urč
itým
program om, prezentujúcim tuna jš
iu kultúru. Na podnet p. Pavlíny Dominovej, ktor á mala zozbieraný ur č
itý repertoár
piesní a mala podobnú skúsenos ťso speváckou skupinou miestnych žien a dievčat užv minulosti, sme za č
ali postupne
nac vičova ť
. Za krát ky čas prichádzali príležitosti na vystupovanie s pásmom ľ
udových pies ní pri rôznych
príležitostiach: II. farský ples 2008 , pose denia dôchodcov, 850. výro č
ie založenia naš
ej obce, Cyri lo-metodej ské
slávnosti v Ducovom, De ňmatiek a pod. Neskôr sme sa rozhodli roz š
íriťsvoj u činnosťobnovením star odávnych
zvykov a tak sme nacvičili tradičnú modr ovskú svadbu. Nácvik predchádzal o zozbieranie repertoáru piesní a zvykov,
ktoré v minulosti boli. Pote š
ila nás ochota mladých spolupracovať, ktorých sme prilákali ako dru ž
bov a dru ž
ičky. Zo
začiatku to bolo síce ť
ažké, no postupne sa im to veľ
mi zapáčilo. Premiéru sme mali na modrovské hody, potom sme
vystupovali v domove dôchodcov v Moravanoch a v Hrádku. O č
innosti naš
ej speváckej skupiny prejavilo záujem
Kultúrne a metodic ké stre disko Trenč
ín, s ktor ým sme nadviazali spoluprácu. Pomohli by nám, ak by sme sa prih lásili
do regionálnej súť
až
e. Veľmi odceňujeme ochotu ná š
ho hudobného dopr ovodu s harm onikou p. Ota Hor ňáka a sme
radi, že je na š
im č
lenom. V budúcnosti by nás poteš
ila pomoc muž
ských hlasov, ktorá by na š
u spevácku skupinu
posilnila. Boli by sme radi, keby sme čo najviac divá kov potešili ľudovou pies ňou, ktorá je určite balzamom na každú
ľ
udskú dušu v dne š
nom prem oder nizovanom svete, ktor ý nám spôsobuje iba stres.
Eva Granc ová
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Kaderníc tvo Natali kon čí
20. 12. 2008 bol posledným dňom prevádzky v Kaderníctve Natali. Z dôvo du legislatívnych zmien pani Natália
Kraváriková musela svoju činnosťukon č
iť. Tento druh služieb bude v naš
ej obci určite znač
ne chýba ťa preto sa
obraciame i na Vás vážení ob č
ania s prosbou o pomoc pri zabe zpe č
ovaní pokračovania tejto činnosti novým obsadením
prevádzky kaderníctva a holičstva.

Kniž
nic a
Pri výbere darčekov k Vianociam iste mnohí neza budnú ani na knihu. Z bohatej ponuky vydavate ľstiev je dnes
mož
né tematicky vybraťpre ka ž
dú vekovú a záujmovú skupinu. Ak to finan č
ne nevychá dza v rodine je mo žné si
hodnotnú knihu požič
aťa prečítaťaj z naš
ej obecnej kni žnice. Aj v tomto roku sa roz š
íril počet titulov o nové knihy
z obla sti pôvodnej klas ic kej literatúry urč
enej hlavne š
tudentom, zo š
portu, zo záhradkárstva, z odbornej literatúry,
z rozpráv ok pre deti a z beletrie.
V posledných rokoch stále klesá po čet č
itateľov, ba naopak pribúda počet návš
tevníkov poho stinstva najmä z radov
mládež
e. Je žiaľna š
kodu vzdelanostnej úrovne, ak tento boha tý kni ž
ni č
ný fond sa minimálne vyu ž
íva i napr iek tomu,
ž
e obec pravidelne, pod ľ
a finančných možností, dopĺ
ňa nové kni ž
né tituly. Je na Vás, zvlá š
ťmladí čitatelia, či si
nájdete čas na zapož
ičanie a prečítan ie týchto nových kníh.

Organizačný výbor srde čne pozýva na III. farský ples, ktor ý sa uskutoční dňa 14. 02. 2009 v KD Modr ová.
Do tanca a na poba venie hrá hudobná skupina M – trio. Čaká Vás i boha tá tombola.
 Keďna Božie narodenie prš
aťzačne, za š
tyri týždne počasie bude mračné.
 Keďje hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľ
ade.
 Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením že zima bude dlho trva ť
.
 Lep š
ie Vianoce treskúce ako tekúce.
 Ak sa na Vianoce voda z neba leje, staros ťo úrodu kečku vám zohreje.
 Na svätého Štefa na nesmie by ťužbarina
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