
 

Modrovské             

          noviny
RoČník XII.      Číslo 1     apríl 2014 

 
 

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, 
hojnosť požehnania od vzkrieseného Pána, 

plnosť nádeje, radosti a pokoja želá 
starosta obce a kolektív pracovníkov 

Obecného úradu Modrová 
 

 

 

Kandidát 
Počet platných 

hlasov za obec 
Podiel za obec v % 

Počet platných 

hlasov za obvod 
Podiel za obvod v % 

Gyula Bárdos 0 0,00 32 0,09 

Jozef Behýl 7 3,62 197 0,58 

Ján Čarnogurský 1 0,51 160 0,47 

Robert Fico 57 29,53 11 399 33,84 

Viliam Fischer 1 0,51 274 0,81 

Pavol Hrušovský 8 4,14 833 2,47 

Ján Jurišta 1 0,51 297 0,88 

Andrej Kiska 33 17,09 7 968 23,66 

Milan Kňažko 21 10,88 3 863 11,47 

Stanislav Martinčko 0 0,00 31 0,09 

Milan Melník 4 2,07 149 0,44 

Helena Mezenská 5 2,59 1 088 3,23 

Radoslav Prochádzka 55 28,49 7 354 21,83 

Jozef Šimko 0 0,00 31 0,09 

(2. kolo) 

Kandidát Počet platných 

hlasov za obec 

Podiel za obec v % Počet platných 

hlasov za obvod 

Podiel za obvod v % 

Robert Fico 101 49,50 18 494 46,95 

Andrej Kiska 103 50,49 20 895 53,04 

 

 



 

MODROVÁ NA KOLESÁCH ALEBO 

ZAŽI NOVÝ 

SLOVENSKÝ 

DETROIT 

6. apríla v nedeľu bola 

naša dedinka „na kolesách“. Konal sa totiž 

festival Modrová na kolesách a spoločne sme 

strávili krásny deň plný zážitkov. Podujatím 

sprevádzali moderátori Mária Juríková 

a Marián Lacko. O príjemnú hudbu sa postarali 

Lívia Doležalová so skupinou Selenek 

Brothers, po nich nasledovala nitrianska 

skupina Decent, FS Modrovanky Krojovanky, 

hudobné zoskupenie Siya a medzinárodná 

hudobná skupina The Raw Bishops. Svoju 

premiéru mala aj nová modrovská kapela 

M.Melodik. Okrem hudby boli pripravené 

všakovaké atrakcie pre deti, ako napr. 

motodráha, skákací hrad, trojkolka, bicykel 

historického štýlu, truck a detský kútik. 

Súťažilo sa aj o najkrajšiu a najlepšiu 

podomácky zhotovenú minikáru. Hoci všetky 

boli  veľmi pekné a originálne, vyhrať mohla 

len jedna. Prvú cenu – tortu v tvare pneumatiky, 

ktorú do súťaže venovala p. S. Struháriková, si 

odniesol Marek Gábor. Vedomostný kvíz 

„Zopakuj si autoškolu“ vyhrala s plným počtom 

bodov Kristína Jánošíková. Na festival zavítali 

aj majitelia vzácnych veteránov, ktorí dotvorili 

kolorit festivalu. Súčasťou programu bola 

i prednáška o bezpečnosti na cestách, ktorú 

viedol p. D. Martinka. Vo vnútri v kultúrnom dome ste mohli obdivovať a zároveň si zakúpiť zaujímavé ručne robené 

výrobky všetkého druhu na HandMade trhu a trhu remesiel. Mohli ste spoznať rôzne remeslá, ako napríklad košikárstvo, 

naučiť sa robiť šibák alebo zistiť, ako sa vyrába fujara. Dokonca ste si v jednom zo stánkov mohli vyrobiť vlastné 

náušnice alebo inú bižutériu.  

Okrem slnečného počasia sa chcem veľmi pekne poďakovať Vám všetkým za to, že ste prišli a vytvorili takú krásnu 

atmosféru, aká na festivale panovala. Jedným z cieľov, ktorý sme chceli festivalom naplniť bolo i to, aby sme 

prostredníctvom kultúrno-spoločenského podujatia zintenzívnili a zlepšili naše vzájomné vzťahy a kontakty v obci, aby 

sme sa lepšie spoznali, aby sme sa viac stretávali, spoločne zabavili a zmysluplne využili svoj voľný čas.  

Rada by som vyslovila veľké ďakujem spoluorganizátorom festivalu: Juraj Motola, Stanislav Uhrin, Marián Lacko, 

Mária Juríková, Lukáš Horňák, Jozef Lacko a dobrovoľníkom Lucia Bobčíková, Monika Struháriková, Frederika 

Kirková, Veronika Pilátová, Veronika Vitisková, Palko Muha a Daniel Polonský.   

Ďakujeme veľmi pekne sponzorom a podporovateľom festivalu: Farský úrad Modrová, OÚ Modrová, Autoškola Sabína, 

Autodoprava Petrgalovič, Stavebniny Trial, OMI Servis, Autoservis Borik, Autoservis Polonský, Autoškola Sabína, 

ChipUp, Jozef Hornáček, REJM bar, KBT Piešťany a IUVENTA - Operačný program vzdelávanie EÚ.    

Špeciálne ďakujem patrí ctenému p. farárovi J. Drobnému, rodine Melicherovej, S. Struhárikovej, R. Petrgalovičovi, D. 

Martinkovi, J. Mrázovi, T. Gáborovi, M. Juríkovi, J. Božikovi a rodine Kusovskej. 

Veľmi si vážim každú Vašu pomoc a aktívnu účasť na festivale. Verím, že festival Modrová na kolesách sa nám podarí 

zorganizovať aj budúci rok a stane sa neodmysliteľnou súčasťou života v našej obci.  

Keďže sa blíži veľkonočné obdobie, prajem Vám príjemné a požehnané prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojich 

najbližších. 

Dominika Horňáková 

 



 

ZNOVA O ODPADOCH, TENTORAZ O KOMPOSTOVANÍ 

Množstvo vyprodukovaného a vyvezeného odpadu aj z našej obce sa každoročne zvyšuje, čo zväčšuje náklady obce 

i občana. I keď v našej obci máme možnosť a povinnosť triedeného odpadu v piatich zložkách – domový odpad, sklo, 

plasty papier, železo - žiaľ, stretávame sa v poslednom čase, že občania nedostatočne triedia tieto zložky. V kontajneroch 

na plasty nachádzame domový i biologický odpad, kontajnery na sklo obsahujú aj porcelán a plasty, na čo nás upozornil 

vývozca Marius Pedersen s možnosťou prerušenia vývozu. Znovu Vás touto cestou vyzývame na minimalizovanie 

vzniku odpadu, na dôsledné triedenie odpadov a na prísny zákaz odkladania odpadu na divoké skládky, či do potoka , 

ako je to u niektorých občanov stále zaužívané. Dnes Vás chceme upozorniť a vyzvať na jednu z možností zníženia 

množstva vyhadzovaného biologického odpadu domácim kompostovaním. Pri výbere vhodného miesta dbajme na tieto 

zásady: - kompostovisko si postavme na vlastnom pozemku, nie v blízkosti vodného zdroja – je dobré, ak je 

kompostovaný materiál v styku s pôdou, - ku kompostovisku by mal byť ľahký prístup za každého počasia, - okolo 

ponechať priestor na manipuláciu s náradím, - kompostovisko nemá byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo 

silnému vetru, - aby sme zabránili prílišnému zamokreniu je vhodné použiť poklop, striešku alebo textíliu na prikrytie, - 

nezabúdajme na susedov, ktorým by  kompostovisko mohlo prekážať. Podľa miestnych podmienok môžeme využiť tieto 

druhy kompostovísk: - hrobľa / kopa / zásobníky z rôznych materiálov – drevené, betónové, kamenné, z pletiva, plastové, 

kovové. Najjednoduchšie je zhotoviť drevený zásobník. Na kompostovanie je ideálna rozmanitá zmes biologických 

odpadov. Vhodnými surovinami sú najmä záhradné biologické odpady: pokosená tráva, zvyšky zeleniny, opadané 

ovocie, burina, lístie, orezané vetvy, kuchynské a domové biologické odpady: zvyšky ovocia, zeleniny, jedál, drevený 

popol, biologické odpady z chovu hospodárskych zvierat – hydinový či zajačí trus. V prípade potreby, či zloženia obsahu 

kompostoviska je vhodné pridať kompostovacie prísady: horninové múčky, bentonit, piliny, vápno a pod. Do kompostu 

nepatria: - odpady, ktoré nepodliehajú biologickému rozkladu: kovy, plasty, textil, plienky, tetrapaky, - odpady 

s obsahom nebezpečných látok a ťažkých kovov: farby, lieky , oleje, chemické prostriedky, kaly zo žúmp a septikov, - 

biologické odpady s rizikom zápachu, biolocké odpady s nadmerným obsahom soli. Pri správnom kompostovaní musíme 

dodržať štyri základné pravidlá: - správna veľkosť surovín, správna skladba zakládky, dostatočný prístup vzduchu,  

správna vlhkosť. Rýchlosť vzniku kompostu je závislá od kvality surovinovej skladby a dodržiavania podmienok 

kompostovania. Čerstvý čiže surový kompost /starý 2-6 mesiacov/ môžeme použiť len na mulčovanie /nastielanie/. 

Nezapracujeme ho do pôdy, necháme ho ležať na povrchu. Zrelý kompost /trvalý humus/ môžeme využiť na všetky 

účely: zakladanie nových plôch, aplikovanie do pôdy, prípadne priamo do výsevných jarčekov alebo jamôk. Pravidelným 

používaním kompostu zabezpečujeme rastlinám dostatok živín, vylepšujeme vlastnosti pôdy, podporujeme biologickú 

činnosť v pôde, obohacujeme pôdu o organické látky a humus. Možno vaše prvé kompostovisko nebude super, hlavné je 

začať a skúšať. Znížime tým množstvo odpadov, miestne poplatky za odpad a získame kvalitné hnojivo pre svoju 

záhradku. Viem, že viacerí toto praktizujú, ostatných chceme povzbudiť. 

A ešte na záver dôležité upozornenie: Zákon č. 223/2001 o odpadoch zakazuje pod hrozbou pokuty /občania do 166 eur, 

právnické osoby do 1660 eur/ biologický odpad z údržby verejnej zelene a záhrad spaľovať, vyhadzovať na nelegálne 

skládky , ukladať do zberových nádob na komunálny odpad. 

 

ZŠ LÚKA: REGIONÁLNY DEŇ  V NAŠEJ ŠKOLE 

Cieľom Regionálneho dňa, ktorý sa v našej škole uskutočnil dňa 10. 4. 2014 bolo priblížiť deťom tradície v našom 

regióne, pestovať a rozvíjať cit ku kráse svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a spoznávať a zachovávať kultúrne, 

duchovné a historické dedičstvo našich predkov. Sme presvedčení, že základná škola má v tomto smere nezastupiteľné 

miesto. 

Regionálna výchova je prierezovou témou na základných školách a jej prvky sú súčasťou existujúcich povinných 

predmetov ako sú prírodoveda, vlastiveda, geografia, či výchovné predmety: hudobná, či výtvarná výchova a prelínajú sa 

všetkými výchovno-vzdelávacími oblasťami. Nadobúda čoraz väčšie uplatnenie rozvíjať osobnosť dieťaťa prirodzene 

v najbližšom prostredí, ktoré ovplyvňuje jeho myslenie, cítenie a konanie.  

Myšlienku zorganizovať takýto deň všetci vyučujúci uvítali a s nadšením sa pustili spolu so žiakmi do prípravy 

zážitkových aktivít v triedach. A prečo práve teraz? Je predveľkonočné obdobie. Veľká noc je bohatá a pestrá na zvyky 

a tradície. Sme malá dedinská škola a preto sa každá trieda zamerala na jednu tému, ktorú  veku primeraným spôsobom  

odprezentovala pred 8ostatnými žiakmi. Konkrétne aktivity v triedach: zbieranie, sušenie, uskladňovanie a využitie 

liečivých rastlín s ochutnávkou čajov, význam predmetov dennej potreby v minulosti - ukážky práce na hospodárskom 

dvore, krása ľudového odevu - využitie pracovných i sviatočných odevov s ukážkou ľudového tanca, práca na tkáčskom 

stave, pečenie a zdobenie veľkonočných perníkov, výroba kraslíc rôznymi technikami, pletenie šibákov, žiacka 

prezentácia hradov v powerpointe i dramatizácia povestí hradov Beckov, Tematín, Čachtice a Trenčín pri zhotovených 



 

maketách, výroba košíkov, drôtikovanie, výrobky zo šúpolia. Pozvanie prijali aj p. farár Drobný, ktorý predstavil žiakom 

výrobu tradičných píšťaliek z vŕby a pani – teta Pavla Dominová z Modrovej – členka folklórnej skupiny Modrovanky – 

Krojovanky, ktorá predviedla ukážku párania peria a svojim pútavým rozprávaním najlepšie zreprodukovala život, prácu 

a zvyky našich starých materí. Priestory školy na prízemí školy boli k tomuto dňu vyzdobené dobovými autentickými 

predmetmi, výšivkami, pracovnými a sviatočnými krojmi ako aj nástrojmi na spracovanie konopy, či bežného zariadenia 

a vybavenia domácností. Chodbu prvého poschodia zdobí „Vážska cesta“ s maketami hradov Tematín, Beckov, Trenčín 

a Čachtice. Ako občerstvenie sme pripravili chlieb s masťou a cibuľou príp. s pažítkou a bylinkový čaj. Celkovú 

atmosféru tohto dňa umocnilo aj samotné oblečenie vyučujúcich, ktorí sa po škole v tento deň pohybovali v tradičných 

pracovných krojoch a veľmi im to pristalo. Využívať bohatstvo regionálnej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese 

a to hlavne zážitkovými aktivitami je jednou z hlavných priorít našej školy. A verím, že v tejto tradícii budeme 

pokračovať aj v ďalších rokoch.                    Mgr. Adriana Holániová 

 

V MODROVEJ POSTAVILI NOVÝ DOM PRE SENIOROV 

V apríli otvoria päťpodlažné bezbariérové Centrum sociálnych služieb Senior Modrová. Zariadenie pre seniorov, ale aj 

pre mladších ľudí, ktorí potrebujú nepretržitú starostlivosť a špeciálnu opateru, má kapacitu 105 lôžok. V centre sa 

nachádza päťdesiatdva izieb s polohovateľnými posteľami a sociálnym zariadením a systémom privolania pomoci. Je tu 

tiež sedem apartmánov a päť terapeuticko-spoločenských miestností, na každom poschodí sú kuchynky na kávu, 

priestory na cvičenie, oddych i relaxáciu. Nachádza sa tu jedáleň, kuchyňa, ambulancia lekára, práčovňa a ďalšie 

technické priestory. Nový domov pre seniorov je energeticky sebestačný. „Strechu budovy pokrývajú solárne panely, 

ohrev vody a elektrickú energiu zabezpečuje fotovoltaická elektráreň. Pripravujeme výstavbu kotolne na drevoštiepku. 

Vyriešené máme aj odpadové hospodárstvo. Voda odteká do koreňovej čističky, kde ich špeciálne rastliny samočinne 

vyčistia bez použitia energie. Tým všetkým sa znížili energetické a prevádzkové náklady na takú úroveň, že pobyt v Senior 

Modrová bude prístupný širokým vrstvám obyvateľstva.“ 

Súčasťou domova je i trakt s hospicovou starostlivosťou pre ľudí v terminálnom štádiu ochorenia. „Takto chceme 

zabezpečiť dôstojný odchod ľudí, ktorým poskytneme úľavu a tíšenie bolesti,“ zdôzarnil A. Ondrášik. Rekonštrukciu 

a nadstavbu bývalého hotela Dumas vykonali za dva roky bez podpory eurofondov. 

     (prevzaté z Piešťanského týždňa) 

 

SENIOR MODROVÁ, N.O. CENTRUM 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Ponúka klientom voľné kapacity pre umiestnenie 

v našom novootvorenom, modernom sociálnom 

zariadení pre seniorov. Moderná budova sa 

nachádza v malebnom podhorskom prostredí, 

v rekreačnej oblasti Modrová a jej kapacita je 105 

lôžok v komfortne vybavených jedno a 

dvojlôžkových izbách a štúdiach. V priestoroch 

zariadenia sa nachádzajú pracoviská bazálnej 

stimulácie, fyzioterapie a rehabilitácie, 

reminiscenčnej terapie a ergoterapie, agentúra 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pracovisko sociálneho poradenstva. 

ČO PONÚKAME: Doménou zariadenia je poskytovanie ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti na vysokej 

úrovni v prostredí neevokujúcom prostredie nemocnice alebo domova sociálnych služieb, s využitím najnovších 

odborných poznatkov a metód z oblasti starostlivosti o seniorov, ľudí postihnutých poruchami správania sa v starobe. 



 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE 

Adresa: Senior Modrová, Modrová 298, 916 35, t.č.: 0918 555 544, alebo 033/7740315 

e-mail: seniormodrova@gmail.com / www.seniormodrova.sk 

 

     ŠK Modrová – futbalový oddiel pred jarnou časťou 2013/14 

Najlepším strelcom ŠK Modrová po jesennej časti je Kristián Mikláš. 

Hlavnou úlohou funkcionárov pred jarnou časťou je stabilizovať a posilniť káder, čo sa nám, verím, aj podarilo. Na 

hosťovanie sme získali brankára Burzíka z Ratnoviec, hráčov Patrika Szaba a Filipa Zaťku (Piešťany), Dávida Valacha 

(Moravany), Richarda Hrdinu (Veľké Orvište), do tímu sa vracia Kováč z Trebatíc. Do tréningového procesu chceme 

zapojiť aj dvoch dorastencov z Modrovej – Daniela Polonského a Alexeja Lazara. S mužmi trénuje Paľko Muha zo Starej 

Lehoty. 

Hráčovi Jozefovi Púchovskému končí po sezóne (po odohratí jarnej časti) hosťovanie. So súčasným kádrom však chceme 

určite pokračovať aj v jarnej časti.  

Mrzí nás, že s futbalom musí na dlhší čas skončiť Majo Kalna (zdravotné dôvody). 

Z hosťovania sa do MŠK Lúka vracia Roman Žiška. Na hosťovaní v MŠK Lúka je Michal Pánik. 

Veríme, že zlé výsledky skončili spolu s jesennou časťou a že nikomu z ostatných hráčov príliš neznechutili radosť 

z futbalu a do jarnej prípravy sa zapoja všetci ostatní chalani, ktorí u nás pôsobili aj v jesennej časti.  

Problémy sú aj v súčasnosti v tom smere, že hľadáme a potrebujeme sponzora, intenzívne pracujeme na posilnení kádra, 

prišiel nový tréner – p. Peter Zelenay z Piešťan. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať p. Jaroslavovi Hazdovi z Lúky 

za jeho odvedenú prácu pre náš klub – odchádzajúci tréner. Chcem takisto poďakovať aktívnym chalanom z obce – p. 

Domin, Dzurka, p. Uhrin za podporu a prácu pre klub, starostovi Mgr. Mariánovi Lackovi no a pochopiteľne členom 

výboru a predsedovi ŠK Miroslavovi Lehutovi. 

Ako nevyhnutná sa ukázala aj kúpa novej traktorovej kosačky Stiga Estate 6102 HW v spolupráci s firmou Domoss. 

Pokračuje aj renovácia šatní, momentálne v šatniach prebiehajú vodárenské práce, prívod vody do klubovne a výmena 

bojlerov v kabíne domácich i hostí. Takisto je klubovými – obecnými farbami natreté celé zábradlie okolo futbalového 

ihriska. 

Štart do jarnej časti sa zatiaľ nevyvíja podľa našich predstáv. V Brunovciach sme prehrali 1:2 a doma s Moravským 

Lieskovým 1:4.         Jar 2014 – program majstrovskej súťaže 

 Jar 2014 čas domáci hostia 

16. 30. 3. 2014 15:00 Brunovce Modrová 

17. 6. 4. 2014 15:30 Modrová M. Lieskové 

18. 13. 4. 2014 15:30 S. Lehota Modrová 

19. 20. 4. 2014 16:00 Modrová Lubina – k. 

20. 27. 4. 2014 16:00 Modrová Lubina 

21. 4. 5. 2014 16:30 Potvorice Modrová 

22. 8. 5. 2014 16:30 Hôrka n/V Modrová 

23. 11. 5. 2014 16:30 Modrová Brunovce 

24. 18. 5. 2014 17:00 M. Lieskové Modrová 

mailto:seniormodrova@gmail.com
http://www.seniormodrova.sk/


 

 

 

  

 

 

 

Mgr. Marián Lacko, tajomník ŠK Modrová 

 

„NECH VÁS NIKDY NIKTO NEZASTAVÍ V PODPORE KULTÚRY ŽIVOTA“ 

Taliansky spisovateľ, novinár a básnik Nino Salvaneschi v jednom zo svojich románov hovorí, že každé narodené dieťa 

je dôkazom, že Boh neprestal dôverovať ľudstvu. Sme toho však hodní? Pred niekoľkými týždňami Európsky parlament 

odmietol udeliť povolenie na pestovanie geneticky modifikovanej kukurice v rámci Únie, pretože jej peľ môže ohroziť 

niektoré druhy nočných motýľov. Tá Európa, ktorá sa stala takto bezpečnou pre hmyz, je však podľa štatistík už 

dlhodobo najnebezpečnejším kontinentom pre dieťa pred narodením. Umelý potrat je tu totižto najčastejšou príčinou 

smrti, keďže o život pripraví jedno dieťa každých dvadsaťpäť sekúnd, čím Európa príde ročne o vyše milión dvestotisíc 

svojich občanov. Je to smutné, ale nenarodené deti môžu motýľom toľkú starosť o ich život len závidieť. Ten ich akoby 

úplne stratil hodnotu, keďže si z nich dokonca aj vedci spravili niečo ako stavebnicu, s ktorou si robia čo chcú nazývajúc 

to lákavým názvom výskum embryonálnych buniek. A to aj napriek tomu, že už aj tí, ktorí ho ešte donedávna nazývali 

sľubným a prevratný, priznávajú, že nikam nevedie, akurát zabíja bezbranných ľudí v embryonálnom štádiu. Ako 

spolupredseda pracovnej skupiny Európskeho parlamentu pre bioetiku sa snažím bojovať, aby už na to nešiel ani cent zo 

spoločných peňazí európskych daňových poplatníkov. A zároveň dnes a denne upozorňovať, že je chybou ak s každým 

poodhalením tajomstiev stvorenstva, človek získava pocit, že dobehol Stvoriteľa. Alebo ho dokonca predbehol. Že je 

chyba, že si automaticky pýta právo klásť vlastné pravidlá, písať svoje „desatoro". Som vďačný, že to svetu pripomenulo 

aj viac než osemdesiat tisíc Slovákov, ktorí sa zúčastnili minuloročného Pochodu za život v Košiciach. Som lekár a viem, 

ako nenarodené deti počas interrupcie urputne bojujú o život, ako sa bránia kliešťom, ktoré ich trhajú na kúsky 

a nástrojom, ktoré ich štvrtia. A dojalo ma, že toľko ľudí bojuje s nimi za to, aby to už žiadne ďalšie nezažilo. Že to 

Slováci ešte dokážu. V hlavnom meste osemdesiatmiliónového Nemecka, v Berlíne, totiž bolo ochotných ísť do ulíc 

brániť život len štyritisícpäťsto ľudí. Hlboko ma v tej chvíli oslovil odkaz Svätého otca Františka: „Nech vás nikdy nikto 

nezastaví v podpore kultúry života.“ Bolo to žičenie, ale aj prosba. Prorocká prosba. Veď takmer niet mesiaca, aby 

neprišiel v Európskom parlamente na program návrh proti životu a proti rodine. Socialisti sa najskôr snažili presadiť, aby 

nie život, ale potrat sa stal základným ľudským právom, aby bol bez súhlasu rodičov umožnený aj neplnoletým 

dievčatám. Rodičia mali byť celkovo  odsunutí na druhú koľaj, aby nemohli vychovávať deti podľa svojho uváženia, čo 

je ich suverénnym právom u nás. Toto malo byť nabúrané a zničené. Len, čo sa nám však podarilo odraziť tento útok 

prišiel ďalší, podľa ktorého sa zastať tradičnej rodiny môže hroziť väzením. A viem, že to neskončilo. No viem aj, že 

v našom národe je odvaha za život a rodinu bojovať. A verím, že v tej správnej chvíli sa opäť prejaví.  

Váš Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu 

 

POMOCNÝ ANJEL  

Nezisková organizácia Pomocný anjel týmto potvrdzuje, že v spolupráci s obcou Modrová bol 

v mesiaci marec 2014 zorganizovaný zber nepotrebného a obnoseného šatstva a textílií. V rámci 

tohto zberu bolo zozbierané a odvezené cca. 100 kg šatstva. 

Touto cestou sa chceme zároveň poďakovať vedeniu obce Modrová, Jednote dôchodcov 

Modrová  a jej občanom za účasť na tomto zbere a milú spoluprácu.  

 

S pozdravom  

Slavomíra Ploransky riaditeľka n. o. Pomocný anjel 

25. 25. 5. 2014 17:00 Modrová S. Lehota 

26. 1. 6. 2014 17:00 Lubina k. Modrová 

27. 8. 6. 2014 17:00 Lubina Modrová 

28. 15. 6. 2014 17:00 Modrová Potvorice 


