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Šibi ryby, mastné ryby,         
kus koláča od korbáča,        
kázal kadlec aj kadlečka,      Radosť a nádej    
aby´s dala tri vajíčka:       Veľkonočného tajomstva 
jedno biele, druhé čierne        nech naplní Váš život. 
a to tretie zafarbené, 
to je moje potešenie. 
 

 

Obecné zastupiteľstvo informuje: 
 Činnosť obecného zastupiteľstva je pravidelná a jeho riadne zasadnutia v tomto roku sú v týchto dňoch: 8. 

február, 5. apríl, 7. jún, 2. august, 4. október, 6. december 2006. 

Zasadnutia OZ 6. 2. 2006 prijalo tieto uznesenia: 

Uznesenie č. 1/2006, schválilo správu o hospodárení a plnení rozpočtu obce za rok 2005 (podrobnejšie čerpanie 

rozpočtu bolo zverejnené v decembrovom čísle). 

Uznesenie č. 2/2006, schválilo rozpočet obce na rok 2006. Jeho príjmy a výdavky sú vyrovnané vo výške 3, 7 mil. Sk. 

Uznesenie č. 3/2006, schválilo návrh na vyradenie majetku OTE za rok 2005. 

Uznesenie č. 4/2006, poverilo starostu obce zadať objednávku projektových prác na výstavbu nájomného bytového 

domu pre sociálne slabších na parcele č. 172 (MŠ). 

Uznesenie č. 5/2006, súhlasilo s predajom obecného pozemku, parcelné č. 430/1 vo výmere 246 m2 Márii Kobelárovej, 

za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov – užívanie dvora. 

 Toto zasadnutie OZ stanovilo investičné priority na rok 2006: 

- vypracovanie projektovej dokumentácie – 150.000 Sk 

- odtokový kanál splaškových a dažďových vôd, parcela č. 235 – 60.000 Sk 

- dobudovať úsek cesty na nový cintorín – 50.000 Sk 

- pokračovať v druhej etape úpravy námestia – parkovacie plochy – 80.000 Sk. 

Zasadnutie OZ 5. 4. 2006 prijalo tieto uznesenia: 

Uznesenia č. 6/2006, schvaľuje súčasný územný plán obce bez zmien a doplnkov. 



Uznesenie č. 7/2006, schvaľuje zadanie vypracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v rámci 

mikroregiónu. 

Uznesenie č. 8/2006, schvaľuje odpredaj obecného pozemku p. č. 51 vo výmere 71 m2 Františkovi Melicherovi 

(upozorňujeme i ostatných občanov na viacero vlastnícky nevysporiadaných vzťahov k užívanému majetku). 

 OZ riešilo problém stravovania dôchodcov v obci a ponúka možnosť odberu obedov do vlastného obedára zo 

školskej jedálne MŠ v predpokladanej cene 55,- Sk pri počte 1 – 5 stravníkov alebo 50,- Sk pri počte 6 a viac 

stravníkov. 

 
FAUNA A FLÓRA NAŠEJ OBCE 

 Po dlhých zimných mesiacoch konečne pociťujeme príjemné účinky jari. Keď sa v slnečných jarných teplých 

dňoch vydáme do prírody našej obce, všímajme si, čo hodnotné, vzácne a pekné ponúka svet prírody okolo nás. 

 Obec Modrová ležiaca v Považskom Inovci, v doline tiahnúcej sa juhozápadne od Modrovky láka návštevníka 

nielen zaujímavými turistickými aktivitami, ale i peknou krajinou a prírodou. Obec leží pri potoku v údolí a po oboch 

stranách sa rozprestierajúci najmä bývalé pasienky a borovicové monokultúry  na dolomitoch. Celá oblasť Modrovej 

patrí do dubovo-bukového lesného vegetačného stupňa, kde záver doliny vytvára na rozdiel od okolitých, prevažne 

ihličnatých lesov, hospodársky hrabovo-bukový les na hrubšej vrstve pôdy. 

 Brehové porasty po oboch stranách doliny sú na plytkej pôde s prevládajúcou dolomitickou materskou 

horninou. Pôvodne na týchto plochách boli pasienky s porastami teplomilných kríkov: lieska obyčajná, ruža šípová, 

hloh jednosemenný, hloh mnohosemenný, kalina siripútka, trnka, borievka obyčajná. 

 Malá vrstva pôdy neodolávala vplyvu pasúcich sa hospodárskych zvierať a preto vznikli odkryté fragmenty 

dolomitu, kde miestni obyvatelia ťažili dolomitický štrk.  

 Niektoré lokality po pravej strane Modrovej sú zalesnené zmiešaným borovico-smrekovým porastom. Väčšiu 

časť zalesnených plôch tvoria však mladé, miestami strednoveké a dospelé monokultúry z borovice čiernej. Táto tu má 

funkciu pre prípravu pôdy hlbšej vrstvy a následne nástup náročnejších hospodárskych lesných drevín. Záver doliny na 

západných expozíciách tvoria zmiešané listnaté, prevažne hrabo-bukové porasty s cieľovou drevinou bukom lesným. 

Ak sa pozeráme na lesy Modrovej z produkčného hľadiska, tak rýchlo zbadáme markantný rozdiel medzi lesnými 

porastami v závere doliny a lesnými porastami po oboch stranách doliny. Porasty v závere doliny mali produkčný 

charakter i napriek tomu, že v súčasnosti ich tvoria prevažne strednoveké stromy s dominantou buka. Úplne iný význam 

majú borovicové, ale i zmiešané porasty po oboch stranách doliny. 

 Tieto porasty majú ochranný charakter a boli založené umelou obnovou – vysadením. Na výhrevných 

stanovištiach brehových porastov má veľký vedecký význam výskyt chráneného druhu ponikleca veľkokvetého, ktorý 

tu pomiestne osídľuje stanovištia s borovicou čiernou. Poniklec veľkokvetý osídlil na vyrubovaných miestach 

pasienkov, kde vznikla sekundárna skalnatá step s malou vrstvou pôdy na dolomitickom substráte. Pôvodné pasienky 

nevytvárali tak priaznivú mikroklímu pre výskyt tohto vzácneho druhu. Až po zalesnení borovicou čiernou vznikli 

lokality s bohatým výskytom poniklecov. Avšak zalesnenie má priaznivý účinok pre výskyt poniklecov len po štádium 

vývoja borovicových porastov, pokiaľ borovice nedorastú do stredného veku a nezapoja sa. Po zapojení borovicových 

korún sa plne zmenia podmienky pre výskyt ponikleca. Stanovište bude zatienené a vzácnej rastline poniklecu 

veľkokvetému hrozí na týchto lokalitách zánik, pretože je svetlomilný. Pre záchranu takéhoto významného druhu 

v oblasti Modrovej, zdá sa byť z hľadiska ochrany prírody účinné také opatrenie, že jednoducho niektoré výhrevné 

stanovištiach s výskytom poniklecov nebudú sa ďalej zalesňovať a ponechajú sa prirodzenému vývoju. Ak však už 



prevažná väčšina takýchto plôch bola už zalesnená, stoja za úvahu presvetliť niektoré plochy ťažbou borovíc na 

vianočné stromčeky a zaistiť tak podmienky, aby ponikec z doliny nevymizol. Zatiaľ je pomerne bohatá populácia 

ponikleca veľkokvetého na lokalite s chotárnym názvom Slaninov jarok. Možno ho však nájsť i na lokalitách Za 

Kamienkou, Doliny ,Hlávky, Bočinky, Čučkovica a Pačkovica. 

 Záchrana ponikleca sa však nesmie uskutočniť živelným a náhodným výrubom borovice čiernej, ale len na 

návrh orgánov štátnej ochrany prírody, keď vybrané lokality po vyhlásení chránených nálezísk budú zakomponované 

do lesných hospodárskych plánov s nevyhnutným návrhom lesohospodárskych zásahov, s cieľom vyťaženia borovice 

čiernej na vianočné stromčeky. 

 Dávnejšie zalesnené dolomitové plochy borovicou čiernou s nádejnou produkciou drevnej hmoty, v ktorých sa 

už poniklec nevyskytuje, treba chápať ako hospodársky tvar lesa pre produkciu drevnej hmoty. Takýmto markantným 

príkladom sú dospelé porasty borovice čiernej na lokalite Kamienka. Hospodárske lesy sú i na lokalitách Hlboký dol, 

Vypálenica, Pod Gonovými lazmi, Kalištia a Hradište. 

 Ďalšie lokality, ktoré hostia osobitné a bohaté populácie kvetov a stromov, sú okrajové partie lesných porastov 

– háje a remízky prevažne na poľnohospodársky využívanom pôdnom fonde. Tieto osídlilo pestré zastúpenie hájnych 

a hájových druhov bohato kvitnúce hlavne začiatkom leta – v máji. V hájoch, remízkach a na okrajoch lesa možno 

v tomto období pozorovať bohaté populácie jahody obyčajnej, zbehovca ženevského, púpavy lekárskej, lipkavca, 

hluchavky, prvosienky jarnej, brečtanu popínavého. 

 V bylinnom poschodí teplomilných spoločenstiev rastú stanovištné druhy, ktorých výskyt podmienilo stanovište 

prevažne výhrevných južných a západných expozícií: fialka lesná (Viola silvatica), fialka voňavá (Viola odorata), fialka 

trojfarebná, prvosienka jarná, mliečnik chvojkový, skalnica horská, pľúcnik lekársky, hluchavka obyčajná, hluchavka 

žltá a gulička Wilcomova. Bohaté populácie kvetov a zaujímavé lesné porasty lákajú i nemálo turistov a chatárov do 

vkusne upravených chát a rekreačných zariadení v závere Modrovskej doliny. 

 Stručne opísané bohaté populácie rôznorodých a rôznovekých lesných porastov hostia nemenej bohaté 

populácie lesného, poľného hmyzu, spevavcov, dravcov a lovnej zveri. Z fauny v kategórii lovnej zveri tu žijú: sviňa 

divá, jeleň európsky, srnec hôrny, muflón  európsky. Drobná zver je zastúpená zajacom poľným, bažantom, jarabicou 

poľnou. V porastoch obilia a poľnohospodárskych plodín možno v lete počuť tokať prepelicu poľnú. 

 Z hmyzožravcov sa tu vyskytuje jež západný, piskor malý, piskor obyčajný, dulovnica väčšia, krt obyčajný 

a niektoré druhy netopierov. Z dvojzubcov sa tu vyskytuje králik divý a zajac poľný. Z hlodavcov tu žije veverica 

stromová, plch sivý, pľšik lieskový, hrdziak lesný, potkan hnedý a myš domová.Zo šeliem sa vyskytuje líška hrdzavá, 

jazvec lesný, hranostaj čiernochvostý, lasica myšožravá, tchor tmavý, kuna lesná, kuna skalná, mačka divá. Prechodne 

sa tu môže vyskytnúť i rys ostrovid. Rad párnokopytníkov zastupujú diviak lesný, jeleň lesný a srnec lesný. 

 Z vtákov tu žijú vtáky lesov, lúk i polí. Sokolotvaré zastupujú jastrab krahulec, jastrab lesný, myšiak lesný, 

myšiak  severský, orol kráľovský, sokol lastovičiar, sokol myšiar. Rad kurotvaré tvoria cíbik chocholatý, sluka lesná, 

hrdlička záhradná, hrdlička poľná, holub plúžik, holub hrivnák a kukučka jarabá. Zo sovotvarých sa tu vyskytuje 

plamienka driemavá, výr skalný, myšiarky ušatá, kuvik plačivý, sova lesná a lelek lesný. Ďatlovité zastupujú žlna 

zelená, ďateľ čierny, ďateľ veľký, ďateľ trojprstý, ďateľ malý a krutihlav hnedý. Rad vrabcotvaré tvorí škovránok 

poľný, pipíška chocholatá, lastovička domová, labťuška lesná, labťuška lúčna, trasochvost biely, strakoš sivý, strakoš 

červenochrbtý, sedmohlások hájový, penica čiernohlavá, kolibkárik čičpavý, slávik červienka, žltochvost domový, 

slávik krovinový, drozd čierny, drozd vikotavý, mlynárka dlhochvostá, sýkorka bielolíca, sýkorka belasá, sýkorka 

uhliarka, brhlík lesný, kôrovník krátkoprstý, oriešok hnedý, stehlík pestrý, srnádka lúčna, pinka lesná, hýľ lesný, vrabec 

domový, vrabecpoľný, vlha hájová, škorec lesklý, sojka škriekavá, vrana túlavá, havran poľný a straka čiernozobá. 



KVALITA VODY VO VRTE DOLNÉ LÚKY  
 V poslednom čase čoraz častejšie vídať našich občanov plniť nádoby pitnou vodou z vrtu Dolné lúky. 

Požiadal som chemické laboratórium Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti o mikrobiologický rozbor. 

Z tabuľky výsledkov skúšky vyberáme: 
PARAMETER VÝSLEDOK NORMA 

Escherichia coli 0 0 

Enterokoly 0 0 

Koliformné baktérie 0 0 

Klostrídie 0 0 

Kultivované mikroorganizmy pri 22 st. 0 200 

Kultivované mikroorganizmy pri 36 st. 0 20 

Abioseston 3 10 

Bezfarebné bičíkovce 0 10 

Mŕtve organizmy 0 30 

Živé organizmy 0 0 

Železité a mangánové baktérie 0 10 

Vláknité baktérie bez Mn a Fe bk 0 0 

Mikromycéty 0 0 

Dusičnany 8,4 50 

Dusitany < 0,006 0,1 

Absorbancia 0,004 0,08 

Vodivosť 57,4 100 

Zákal 0,07 5 

pH reakcia vody 7,51 6,5 – 8,5 

Amónne ióny < 0,05 0,5 

Chloridy 5 100 

Farba 0 - 

Železo < 0,02  0,2 

Mangán < 0,01 0,05 

Chemická spotreba kyslíka 0,38 3 

Pach 0 - 

Kvalita vody má výborné výsledky podobné kojeneckej Lucke. 

V zimných mesiacoch obecní pracovníci vyčistili okolie prameňa, urobili prerezávku vrbín, aby tak 

bolo miesto príjemným prostredím na oddych a zastávku na vychádzke. Neznečisťujme ho odhadzovaním 

papierov a plastových fliaš! 

 
Pes – priateľ, či nepriateľ človeka? 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrová č.18, ktoré upravuje podmienky držania psov nadobudlo 

účinnosť dňom 1. 1. 2003. I keď obec viedla evidenciu psov i pred tým, týmto nariadením bol každý majiteľ 

psa povinný vyplniť evidenčný list psa, obsahujúci všetky potrebné údaje, včítane evidenčnej známky psa. 

Svojim podpisom na evidenčnom liste sa majiteľ zaväzuje, že bude rešpektovať VZN číslo 18. Ako ukázal 



čas, niektorí držitelia psov nie sú si tejto závažnej skutočnosti dostatočne vedomí, inak by nedochádzalo 

k častým prípadom porušenia predmetného nariadenia. Ide hlavne o: 

 neprihlásenie psa do evidencie 

voľný pohyb psa na verejnom priestranstve 
 nezabránenie, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá 
 neohlásenie skutočnosti, že pes napadol človeka, dokonca že ho uhrýzol 

Najmä toto posledné porušenie  nariadenia je nanajvýš aktuálne v posledných dňoch. V uplynulom týždni 

sme totiž s poľutovaním zaregistrovali v našej obci dve napadnutia psom. Prvý prípad sa majiteľ ani neunúval 

nahlásiť. V druhom prípade podala sťažnosť napadnutá osoba. V oboch prípadoch bolo nutné lekárske 

ošetrenie. Sťažnosť bola riešená na OCÚ za prítomnosti napadnutej osoby i majiteľa psa, ktorý okrem 

kompenzácie škody bude musieť uhradiť i pokutu uloženú starostom obce, v súlade s VZN. Na našu malú 

obec evidujeme 121 psov, čo znamená, že ich vlastní každá 1, 5 domácnosť. Pre mnohých bude tento údaj 

možno prekvapením, ale skutočnosť je taká.  

Pri vlastníctve a chove psov majme hlavne na pamäti, aby bol ináč pes prijateľný pre ostatných 

spoluobčanov a nepredstavoval pre nich ohrozenie ich bezpečnosti, či dokonca zdravia. Zase je to iba 

o vzájomnej tolerancii a ľudskosti. 

 

Pre Vašu bezpečnosť! Ako si správne zabezpečiť svoje obydlie. 
Pocit bezpečia a istoty je základnou ľudskou potrebou. Pociťujeme ju všade: v rodine, na pracovisku, 

i vo voľnom čase. V ostatných mesiacoch sa čoraz častejšie objavujú aj v našej obci rôzni fingovaní 
pracovníci a nevítaní hostia, podomoví obchodníci, príslušníci rôznych siekt i ľudia, ktorí sa vydávajú za 
pracovníkov rôznych spoločností. Majú vytipované domácnosti, kde zvlášť cez deň sú doma samí osamelí 
dôchodcovia, často zneužívajú ich dôverčivosť a pod rôznymi zámienkami snažia sa skontaktovať s občanmi 
a dostať sa do domácnosti. Ponúkame Vám niekoľko praktických rád pre tieto situácie: 

 
 Starajte sa sami o bezpečnosť Vášho domu! 
• Nikdy nenechávajte kľúč od domu na tzv. 

dohovorenom mieste (pod rohožkou, 
v kvetináči, pri elektromeri.)Sú to prvé 
miesta, kde zlodeji kľúč hľadajú. Nie je 
vylúčené, že Vaše zvyky pozorujú 
nenápadne už dlhší čas.  

• Ak opúšťate dom na dlhší čas, dbajte na to, 
aby Vaša neprítomnosť nebola očividná. 
Nikdy nezaťahujte žalúzie. Postarajte sa 
o pravidelné vyberanie poštovej schránky 
rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi.  

• Požiadajte susedov, aby počas Vašej 
neprítomnosti dozreli na Váš dom, príp. si 
všímali pohyb neznámych podozrivých 
osôb. Zároveň ich požiadajte, aby 
neinformovali neznáme osoby, že nikto nie 
je doma alebo že Váš dom bude dlhšiu 
dobu opustený. Podobnú službu urobte i Vy 
pre Vašich susedov.  

• Ak spozorujete pohyb podozrivých osôb vo 
Vašom okolí, upozornite na túto skutočnosť 
vašu rodinu, okolitých susedov, príp. 
obecný úrad alebo políciu. Ak je to možné, 
dajte týmto podozrivým osobám na 
vedomie, že ste si ich záujem o Vaše 
obydlie všimli a pozorujete ich. Zamyslite 
sa nad zabezpečením Vášho domu 
a prijmite potrebné bezpečnostné opatrenia.  

 Nezabudnite zabezpečiť okná a dvere! 
• Vstupy do domu zabezpečte kvalitnými 

bezpečnostnými zámkami. Dôsledne dbajte 
na to, aby boli uzamknuté v čase 
neprítomnosti osôb v dome, ale i vtedy, 
keď je niekto doma alebo v záhrade.  

• Nezabúdajte na poschodie, podkrovie, malé 
strešné a pivničné okná. Zlodej sa dostane 
dovnútra každým väčším otvorom. 
Nenechávajte otvorené okná bez dozoru. 
Vetracie okná zabezpečte mechanizmom, 



ktorý neumožňuje ich plné otvorenie. 
Mreže  na oknách nie sú síce pekné, ale 
zabránia zlodejovi vniknúť do domu.  

• Na hlavné dvere inštalujte bezpečnostnú 
retiazku, ktorá Vám umožní nevpustiť 
dovnútra neželanú osobu. Pred otvorením 
dverí sa najskôr pozrite, kto stojí pre 
dverami (cez okno,„kukátko“,z poschodia).  

 Zabezpečte si okolie domu! 
• Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do 

domu. Zlodej vždy uprednostňuje prístup 
maskovanými kríkmi či stromami, pretože 
sa cíti dobre krytý.  

• Zlodeja odradí dobre viditeľný spôsob 
ochrany, nálepky o chránení objektu alebo 
tabuľka „Pozor zlý pes“.  

• Ak máte dom oplotený, vstupné brány tiež 
zamykajte. Pre návštevy inštalujte na 
vstupnej bráne zvonček.  

• Pes je dobrý strážca. Umožníte mu pohyb 
okolo domu, nie iba vzadu vo dvore. 
Možno nedokáže odradiť neželanú osobu, 
svojím  brechotom aspoň upozorní na jej 
prítomnosť.  

• Lákadlom pre zlodejov sú i garáže a ďalšie 
budovy pri Vašom dome. Rôzne kôlne, 
dielne, letné kuchyne tiež skrývajú veci, 
o ktoré majú zlodeji záujem. Pre ich 
zabezpečenie platia podobné pravidlá ako 
pre obytný dom. Nenechávajte voľne na 
dvore rôzne stroje, nástroje a iné veci (píla, 
miešačka, súdky, materiál ...)  

 Vstup osôb do Vášho domu a na pozemok! 
• Nikto nemá právo vstúpiť na Váš pozemok 

a do Vášho domu, ak si to neprajete (bez 
Vášho súhlasu).  

• Nevpúšťajte  za oplotenie ani do domu 
neznáme osoby, ak to nie je potrebné. Ak to 
chcete urobiť, požiadajte neznámeho 
o preukázanie totožnosti (občiansky 
preukaz), ktorú si dobre overte 
a zaznamenajte si ju. Seriózny človek Vám 
bez váhania preukáže svoju totožnosť 
hodnoverným dokladom s fotografiou.  

• Pracovníci vodární, plynární, elektrární 
i telekomunikácií môžu pri odpisovaní 
stavu meracích zriadení vstupovať na Váš 
pozemok. Ak je však meracie zariadenie 
(plynomer, vodomer, elektromer) 
umiestnené mimo domu, v žiadnom prípade 
nevpúšťajte pracovníka do domu. 
Povinnosťou týchto osôb je na Vaše 
požiadanie predložiť zamestnanecký 
preukaz s fotografiou.  

• Podobne to platí i pre pracovníkov rôznych 
inštitúcií (poisťovní, predajcov, 
obchodníkov). Seriózne firmy spravujú 
svoje obchody vo svojich stálych 
pracoviskách a iba výnimočne navštevujú 
klientov v domácnostiach. Ak áno, ide 
o pracovníkov všeobecne známych.  

 Keď spozorujete podozrivé osoby? 
• Upozornite okolobývajúcich občanov, príp. 

ich požiadajte o pomoc.  
• Urobte si písomné poznámky o pohybe 

týchto osôb – poznačte si čas, miesto, počet 
osôb, ŠPZ ich motorového vozidla a iné 
dôležité okolnosti.  

• Ak to podľa Vás situácia vyžaduje, 
upozornite telefonicky obecný úrad, príp. 
políciu (158)!  

 Čo robiť, keď Vás navštívil zlodej? 
• Prekonajte čo najrýchlejšie prvý šok po 

tomto zistení a neodkladne zavolajte 
políciu na tel. č. 158.  

• Až do príchodu polície nechajte všetko tak, 
ako ste našli. V žiadnom prípade nič 
neprekladajte, neupratujte a nechytajte do 
rúk. Mohli by ste zničiť stopy, ktoré 
páchateľ zanechal.  

• Kým príde polícia, snažte sa získať 
informácie súvisiace s krádežou. Spomeňte 
si i na maličkosti, ktoré vo Vás prebúdzajú 
podozrenie na možného páchateľa. Zistite 
u susedov, či nezaznamenali počas Vašej 
neprítomnosti pohyb podozrivých osôb 
v okolí. Ak je to možné, udajte čas, 
v ktorom asi došlo ku krádeži.  

 Pripravte si pre políciu zoznam 
ukradnutých vecí. 

 Ak zavoláte na linku 158 
• Predstavte sa svojím menom. V prípade 

obavy o svoju bezpečnosť môžete páchanie 
trestného činu oznámiť i anonymne. I také 
oznámenie je polícia povinná preveriť.  

• Oznámte miesto, kde sa nachádzate.  
• Popíšte udalosť, prečo voláte na linku 158.  
• Oznámte vaše telefónne číslo pre prípad 

spätného overenia oznámenia.  
• Odpovedajte na doplňujúce otázky a riaďte 

sa pokynmi a odporúčaniami polície.  
Uvedenými pokynmi sa riaďte i pri 

podávaní oznámenia na obecný úrad. 



Jar 2006 – žiaci a dorast – ŠK Modrová 
JAR 2006  - ŽIACI  
 
19.03.06 odložené Drietoma   ŠKM 
26.03.06 odložené ŠKM M. Lieskové 
02.04.06 odložené Záblatie ŠKM 
08.04.06 sobota 13. 30  ŠKM Dolná Súča 
16.04.06 nedeľa 11. 30 Tren. Turná ŠKM 
22.04.06 sobota 13. 30 ŠKM Skalka 
29.04.06 sobota 14. 00 Podolie ŠKM 
06.05.06 sobota 13. 30  ŠKM Soblahov 
14.05.06 nedeľa 10. 30  Častkovce ŠKM 
21.05.06 nedeľa 10. 30  Horná Streda ŠKM 
27.05.06 sobota 13. 30  ŠKM Čachtice 
03.06.06 sobota 14. 00 Tren. Teplice ŠKM 
10.06.06 sobota 13. 30 ŠKM Horná Súča 
 
JAR 2006 – DORAST 
 
19.03.06 odložené Nová Ves ŠKM 
26.03.06 odložené ŠKM Kočovce 
02.04.06 odložené Bošáca ŠKM 
09.04.06 nedeľa 13. 30 ŠKM Dolné Sŕnie 
16.04.06 voľno   
23.04.06 nedeľa 13. 30 ŠKM Beckov 
30.04.06 nedeľa 13. 30 Kostolné ŠKM 
07.05.06 nedeľa 13. 30 ŠKM Bzince p. J 
14.05.06 nedeľa 14. 00 Tren. Bohuslavice ŠKM 
21.05.06 nedeľa 14. 30 Krajné ŠKM 
28.05.06 nedeľa 13. 30 ŠKM Kálnica 
04.06.06 nedeľa 17. 00 Horná Streda ŠKM 
11.06.06 nedeľa 13. 30 ŠKM Považany 
 
                          ...tak chlapci,  prajeme vám veľa úspechov !!! 
 

Nielen futbalom, ale aj stolným tenisom žijeme. V prvú marcovú sobotu nás reprezentovali 
na stolno-tenisovom turnaji mikroregiónu Miroslav Lehuta, Michal Behan , Jozef Benech.a Rudolf 
Lazar. Ďakujeme! 
Máte prístup na internet? Môžete si pozrieť webovú stránku našej obce www.modrova.eu.sk 
 

Pred jarným upratovaním 
  Neobvykle dlhá zima nie a nie odísť. Bola nielen dlhá, ale aj drahá a nákladná na 
zabezpečenie zjazdnosti miestnych ciest a chodníkov. O tie sa starali najmä naši aktivační 
pracovníci. Rád im vyslovím poďakovanie, že vždy ochotne a pohotovo nastúpili, keď bolo treba.  
 Prvé slnečné lúče a jarný vánok však volá i do jarného upratovania. Vyhrabané a vyčistené 
predzáhradky, záhrady a dvory prinášajú aj veľa odpadu. Biologický odpad patrí na 
kompostovisko. Ostatné druhy odpadu separujeme: plasty, sklo, kovy. Papier, ak nespálite na 
vykurovanie, odložte a žiaci ho radi odnesú do zberu do ZŠ (začína od 24. apríla 2006). Väčší 
objemný odpad možno odložiť do kontajnera, nie však pneumatiky, či nábytok. Nebezpečný odpad 
a elektronický šrot zbierame 2 x ročne, odkladajte ho a pripravte na odvoz. V poslednom vývoze 



nebezpečného odpadu 5. apríla 2006 sme z obce vyviezli 3200 kg tohto odpadu. Žiaľ, ihneď po 
odvoze je vyhodený ďalší televízor v kontajneri! Smutný je pohľad aj do niektorých úsekov nášho 
potoka. Je to nepekná vizitka našej kultúrnosti. Podobný obraz možno vidieť pozdĺž cesty do 
Dolín. Divoké skládky domového stavebného odpadu zohyzďujú upravené terény okolo cesty. Pri 
tom je veľa iných, kultúrnejších spôsobov likvidácie odpadu. Žiaľ, ľudská ľahostajnosť, či 
zlomyseľnosť je nekonečná. Verím, že tak ako dbáme o svoj zovňajšok, tak chceme žiť v zdravom, 
čistom prostredí, ktoré si určite zaslúžime. 

 
Krátky relax... 

Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým nezačnú ... (dokončenie v tajničke). 
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