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Rok 2008 pomaly odchádza do histórie, a tak na jeho konci chcem pripomenú ť, čo priniesol pre našu obec, čím vypĺňal

prácu starostu obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Podstatnú časťaktivít v prvom polr oku zaberala výstavba 8

bytového nájomného b ytového domu stavebnou firmou K & K Piešťany. Po jeho kolaudácii 24.6 .2008 sa prví nájomníci

sťahovali 12.7.2008. Sedem dvoj izbových bytov a jeden jednoizbový byt v súčasnosti obýva 20 nových obyvateľov.

Štandartné podmienky a vybavenie bytového domu spĺňa 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 prostredí

cent ra obce sa stal bytový dom našou novou dominan tou.

Po niekoľkoročných žiadostiach na správcu cesty III /507-15 VÚC Trenčín 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

pokrytý novým asfa ltovým kobercom v dĺžke 1280m na celkovej ploche 7560 m² v hodnote 4.234.000 Sk . Touto

rekonštrukciou sa zvýšila plynulosťa bezpečnosťcestnej premávky i celkový vzhľad štátnej cesty. Obec požaduje VÚC

a SSC Trenčín zaradiťaj ďalšie úseky cesty na podobnú rek onštrukciu v nasledujúcom roku, čo je užzahrnuté v Pláne

opráv ciest II. a III . triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2009.

Dlhodobý stav otepľovania, znižovania zrážok, pribúdajúcich horúcich a suchých dní spôsobuje aj pokles výda tnosti

nášho vodného zdroja Studienka a poruchy v zásobovaní pitnou vodou. Min imálna výdatnosťprameňa spôsobuje pokles

hladiny vody vo vodojeme, čo TVS rie šila dopĺňaním vody cisternou do vodného zdroja a odstavením prípojky do

rekreačnej oblasti , aby obec mohla byťprednostne zásobovaná. Tento stav je však len prechodný -núdzový. Obec

v osobných jednaniach i v písomných požiadavkách požaduje od TVK trvalé riešenie novým vodným zdrojom a zaradenie

do plánu investíc ií. Zatiaľvšak veľa pochopenia nenachádza. J e povinnosťou TVK trva le a pravidelne a prednos tne

zabezpečiťzásobovanie našich obyvateľov pitnou vodou.

Znečistenie vodného zdroja v roku 2004 PD Stará Lehota bolo súdne riešené ažv roku 2008 s rozsudkom, o ktorom sme

sa dozvedeli z regioná lnej tlače (Trenčianske noviny z 3. 11. 2008: „Mužov oslobodil i, chýbal i dôkazy: Močovka , ktorá
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vytekala z poľnohospodárskeho družstva Bezovec – Stará Lehota zahubila ryby v potoku a znečisti la prameňpitnej vody

pre Modrovú.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Okresný súd však mužov, ktor í mali stáťza týmto skutkom, v pondelok 13. októbra

oslobodil. Muži boli obvinení z trestného činu ohrozenia životného pros tredia a hrozil im trest aždo výšky troch rokov.

Ako skonštatoval sudca, je síce zrejmé, že skutok sa stal , a súd nepochybuje, že močovku vypúšťali z areálu

poľnohospodárskeho družstva a nepresakovala z iných miest. „Nebolo však bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že

skutok spáchali dvaja obžalovaní , Ladi slav M. a Peter Š.“ Obžaloba mala k dispozícii tvrdenie jediného svedka. Ten

uviedol, že sa mu pracovní k družstva Peter Š. zdôveril, že dostal slovný príkaz od predsedu Ladislava M., aby čerpadlom

odčerpa l kal a znečistené látky a vylial do potoka. Predseda to však popiera l. Tvrdí, že takýto príkaz nikdy nevydal. Ako

uviedol sudca, ide tu o tvrdenie proti tvrdeniu. Družstvo znečisťovalo potok od jesene 2003 aždo 9. februára 2004.

Exis tuje dokonca videozáznam, na ktorom je dôkaz, že znečistené látky vytekajú z družstva . V kontaminovanej vode

zahynulo takmer dvetisíc kusov pstruhom, vodohospodári museli odsta viťvodný zdroj pitnej vody. Škodu vyčíslili na

milión dvestotisíc korún. Podľa sudcu, náhradu škody voči poľnohospodárskemu družstvu si musia poškodení uplatňovať

v občianskoprávnom konaní. Prot i rozsudku sa možno odvolaťdo 15 dní. Obžalovaní sa vzdali práva na odvolanie,

prokurátor si ponechal lehotu. Ak sa odvolá, bude prípad prejednáva ťKrajský súd v Trenčíne.“)

V poslednom období obec rieši internetizáciu domácností. Vzhľadom k tomu, že ÚTO Modrovka je užkapacitne naplno

využitá a ďalšie zriaďovanie pevných liniek užT-com nezabezpečuje, vidíme ako nevyhnutnosťbezdrôtovú internetizáciu

obce. Tejto úlohy sa podujala spoločnosťLombard Piešťany /www.lombard.sk /, ktorá v súčasnosti rieši súhlasy vlastníkov

na osadenie antén. /viďpriložený leták/

Riešenie problémov s komunálnym odpadom je jedna zo stálych úloh a problémov obce.

Každoročne pribúda množstvo vyprodukovaného odpadu, ale i náklady na jeho likvidáciu, zvlášťna uloženie odpadu. Od

r. 2009 dochádza k vážnej zmene skládky komunálneho odpadu /KO/ . Doterajšia skládka KO v Novej Vsi n/V. dňom

31.12.2008 končí svoju činnosť. Najbližšou skládkou odpadu pre združenie Javorina – Bezovec, ktorého sme členmi, je

skládka Lobbe Doliny – Kostolné. Pre našu obec to znamená zvýšenie nákladov na vývoz, ale najmä na uloženie z 800 Sk/t

na 1.740 Sk/ t. Obec priemerne ročne vyprodukuje 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 Veľkoobjemové kontajnery 10 VKO = 42.000 Sk

Nákup nových smeťových nádob = 15.000 Sk Za uloženie odpadu z VKO /Bojná/ = 9.000 Sk

____________ ___________
Náklady spolu: 256.800 Sk 67.000 Sk

Predpokladané náklady na vývoz a likvidáciu odpadu v r. 2009: 323.800 Sk

Príjem od občanov za rok 2008 230.000 Sk

Výrazný rozdiel medzi príjmami a nákladmi na likvidáciu odpadu nútia všetky obce združenia zvýšiťsumu 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/ očakávaný príjem 209. 090 Sk

vlastníci rekreačných chát a chalúp 16 € /482 Sk/ 33.740 Sk

právnické osoby /PO/ rok 45 € /1.356 Sk/ 16.272 Sk

očakávaný príjem za rok 2009 259. 272 Sk

predpok ladaný doplatok obce 64.528 Sk

Sme si vedomí, že i v budúcnosti mno žstvo produkovaného odpadu bude narasta ťpodobne ako i náklady na jeho

likvidáciu. Východisko vidíme v dôslednej separácii odpadu, pretože náklady na vyseparovaný odpad sú ažo 40 % nižšie.

Rovnako nevyhnutné bude i finančne post ihovaťi tvorcov nelegálnych divokých skládok a je iste i vo Vašom záujme, aby

ste na túto skutočnosťupozorňoval i.

V obci Modrová 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 vlámaním 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 porušovanie domovej slobody (§§

212 ods. 2 písm . a/, 194 ods. 1 Trestného zákona)

1x trestný čin krádeže vlámaním do rodinného domu, v súbehu s trestným činom porušovanie domovej slobody (§§ 212

ods. 2 písm. a/, 194 ods. 1 Trestného zákona) .

V oblasti spáchania priestupkov boli v obci spáchané nasledovné priestupky:

4x priestupok prot i majetku – poškodenie chát, rekreačných chalúp (väčšinou poškodenie dverí, okna alebo iného

zariadenia) (§50 ods. 1 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch)

1x priestupok proti majetku – úmyselné poškodenie osobného motorového vozidla (§50 ods. 1 Zák. č. 372/1990 Zb. o

priestupkoch)

1x priestupok proti občianskemu spolunažívaniu – 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 požívanie a podávanie alkoholických

nápojom mladistvým (vek do 18 rokov), kedy bolo zistené poru šenie § 30 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch – podávanie

alkohol ických nápojov mladistvým.

V obci Modrová nebolo potrebné riešiťsituáciu závažnejšieho charakteru, ale i napriek tomu Obvodné oddelenie PZ

Nové Mesto nad Váhom žiada občanov, aby boli obozretní, nevpúšťali do svojich obydlí osoby, ktoré vykonávajú

podomový predaj, v prípade, že sa k nim dostavia osoby, ktoré by sa predstavil i ako pracovníci či užplynárn í, elektrární

alebo štátnych úradov, aby pri nich boli nanajvýšopatrní , vyžiada li si od nich doklad o tom, že sú skutočne zamestnancami

organizácií, za ktoré vystupujú, prípadne si môžu od nich vyžiadaťtelefonický kontakt , na ktorom si môžu over iť, že ozaj

vykonávajú činnosť, ktorú uviedli . Často je takto zneužívaná dôvera najmä občanov – dôchodcov a pod rôznymi legendami

takto okradnú ničnetušiacich a dôverčivých ľudí.

riaditeľOO PZ Nové Mesto nad Váhom, kpt. Jaroslav Madara
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Oddelenia, stránk ové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Trenčín

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne 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

cestovné doklady 0961 34 11
občianske preukazy 0961 24 34 22
vodičské preukazy 0961 24 34 13

Oddelenie dokladov Odboru
poriadkovej polície OR PZ

V Trenčíne
ul. Hviezdoslavova 38, 39 zbrojné preukazy 0961 24 34 30

evidencia motorových vozidie l 0961 24 35 35
oddelenie dopravných nehôd

Okresný dopravný inšpektorát
Nové Mesto n/Váhom
ul. Hviezdoslavova 38, 39

Úrad justičnej a kriminálnej polície OR PZ v Trenčíne
Odbor justičnej polície , vysunuté pracovisko NMn/V
Odbor skrá teného vyšetrovania, oddelenie skráteného
vyšetrovania NMn/V

ul. Hviezdoslavova 38, 39
(v komplexe Domu štátnej správy)

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Občianske preukazy:
Hviezdoslavova

2254/36
7.30 – 12.00 h

13.00 – 15.00 h
nestránkový

deň
7.30 – 12.00 h
13.00 – 17.30 h

nestránkový
deň 7.30 – 12.00 h

Cestovné doklady:

Hviezdoslavova
2254/36

7.30 – 12.00 h
13.00 – 15.00 h

7.30 – 12.00 h
13.00 – 15.00 h

(len výdaj
zrýchleného CP)

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
zrýchleného CP

Vodičské preukazy:
Hviezdoslavova

2254/36
7.30 – 12.00 h

13.00 – 15.00 h
nestránkový

deň
7.30 – 12.00 h
13.00 – 17.30 h

nestránkový
deň 7.30 – 12.00 h

telefónne čísla: Nové Mesto n/Váhom 0906124 - 3411, 3415, 3422, 3424
Zbrojné preukazy:
Hviezdoslavova

2254/36
7.30 – 12.00 h

13.00 – 15.00 h
nestránkový

deň
7.30 – 12.00 h
13.00 – 17.30 h

nestránkový
deň 7.30 – 12.00 h

telefónne čísla: 096124 - 3430
Evidenc ia vozidie l:
Hviezdoslavova

2254/36
7.30 – 12.00 h

13.00 – 15.00 h
nestránkový

deň
7.30 – 12.00 h
13.00 – 17.30 h

nestránkový
deň 7.30 – 12.00 h

telefónne čísla: Nové Mesto n/Váhom 096124 - 3550

Bronxx ?

Vianočné obdobie je nielen obdobím radosti a pokoja, ale taktie ž obdobím, v ktorom sa ľudia akosi „spomalia“

a sumarizujú celý uplynulý rok. Spomíname na chvíle kraj šie, ale aj tie menej príjemné. Som si istý, že mnohí z nás, ak nie

každý si všimol a pozastavil sa nad opakovaným a stúpajúcim vandalizmom dnešnej mládeže. Všímame si to nielen

v televízií , či v časopisoch ale žiaľ, užaj v našej obci . Zničené prícestné tabule s označením obce, dopravné značky v obci,

poškodená skrinka vere jného osvetlenia, ukradnutá z ástava SR z budovy OcÚ, poškodené autobusové čakárne, či časté
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rušenie nočného kľudu sú výsledkom bezcieľneho nočného potulovania sa našich mladých spoluobčanov. Mnohí z nás si

kladú otázky, kde je problém, prípadne, či rodičom deti v noci nechýbajú.

Problém je však niekde inde . Veľká väčšina mladých dnes odmieta akúkoľvek aktivitu, ktorá by im zmysluplne vyplnila

voľný čas. Asi jediným hobby je užlen návšteva pohostinstva a konzumácia alkoholu. Na mieste je otázka. Len alkoholu?

Výsledkom je nielen vanda lizmus v obci, ale aj priamo v pohostinstve.(Zničený stolný futbal, biliard, či dokonca aj

poškodené 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 nepoškodzoval i cudzí majetok. Mali sme toti žto zmysel. To, čo sme robili , sme vedeli , prečo robíme. Mal i sme

gitaru, dobrú náladu a úsmev. Nerozmýšľali sme, kde čo rozbiť, ale akú pesničku si ešte zahráme. Nebavili sme sa

o drogách, ale o futbale. Rozprávali sme sa normálne, osobne, nie cez chat, radšej sme išli na rybačku, alebo gri lovačku,

ako na kadejaký „pochybný“ koncert. O drogách sme vedeli asi toľko, že je to svinstvo a to nám stačilo. Dnes je to žiaľ

trošku inak...

Mrzí nás to. Nie je to tot ižto tak dávno, keďsme zdravú part iu našej mládeže tvor ili my. Ale my svetu dnešnej mládeže

užasi nerozumieme.

Mysl ím, že nemusím ďalej pokračovať. Každý rozumný človek si o tomto článku spraví svoj názor.

Marián Lacko, ml.

Keďže väčšina domácnost í sa vrac ia k vykurovaniu tuhým palivom – drevom – pripomíname občanom niekoľko

dôležitých zásad. Jednou zo základných foriem predchádzania požiarom je včasné zisťovanie príčin ich vzniku a ich

neodkladné odstraňovanie. Štat isti ka požiarovos ti jednoznačne dokazuje, že hlavnými príčinami týchto požiarov sú najmä

nevedomosť, nedbalosťobčanov, deti bez dozoru, nesprávna inštalácia a prevádzka vykurovacích telies , nedodržanie

najzákladnejších požiarno-bezpečnostných predpisov a pod. Je dôležité uvedomiťsi, že:

- pri inštalácii vykurovacieho telesa treba bezpodmienečne dodržaťpokyny výrobcu,

- vo vykurovacom telese môžete používaťvýhradne predpísané palivo,

- ak je vykurovacím médiom horľavá kvapalina, môžete ju doplňovaťlen podľa pokynov výrobcu vykurovacieho telesa,

- ak je vykurovacím médiom tuhé palivo, musí byťuložené od tepe lného spotrebiča najmenej 800 mm,

- je potrebné udržiava ťporiadok najmä v pivniciach, na pova lách a všade tam, kde je nebezpečenstvo 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 garáži je povolené v predpísaných obaloch skladovaťnajviac 40 litrov pohonných hmôt pre osobné motorové vozidlo

a 80 litrov pre nákladné motorové vozidlo,

- majitelia a užívatelia sú povinní umožniťprav idelné čistenie a kontrolu komínov a dymovodov v rodinných domoch

a iných objektoch.

Oznámenie SPP

V poslednej dobe čoraz častejšie dochádza k poškodzovaniu plynárenských z ariadení v dôsledku vykonávania stavebných

prác a to pri rôznych výkopových prácach, vykonávaných často aj bez príslušného stavebného povolenia alebo ohlásenia.
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Práva a povinnosti prevádzkovateľa plynárenského zariadenia, ako aj fyzických a právnických osô b vo vzťahu

k ochrannému pásmu a bezpečnostnému pásmu plynárenských zariadení, upravuje zákon č. 656/2004 Z. z. o energet ike.

Prechádzanie poškodzovaniu plynárenských zariadení je nielen v záujme prevádzkovateľa, ale aj v záujme všetkých

občanov.

NARODILI SA

Vlášek Lukáš

Lacko Eliáš

Hlavena Michal

Kačerik Tomáš

Paulech Fil ip

Trautenbergerová Diana

Ondrejechová Vaneska .

OPUSTILI NÁS

Antalová Eleónora 87 r.

Kusovská Emíl ia 76 r.

Paulechová Helena 93 r.

Uhrinová Anna 50 r.

Filipek Rudolf 86 r.

Paulech František 73 r.

Garecová Štefánia 71 r.

Prisťahovaní: Odsťahovaní:

1. Hlavena Vladimír 16. Farkašová Eva 1. Kvetán Branko

2. Hlavenová Ema 17. Ondrejechová Dominika 2. Koščová Veronika

3. Hlavena Michal 18. Ondrejech Lukáš 3. Magula Roman

4. Nagyová Erika 19. Ondrejechová Vanesa 4. Magulová Silvia

5. Gábor Marek 20. Gajdošech Jozef 5. Magulová Simona

6. Gáborová Veronika 21. Křístek Richard 6. Janžová Zuzana

7. Morvai Ladislav 22. Křístek Richard, ml. 7. Káčerik Štefan

8. Morvai Stanislav 23. Křísteková Iveta

9. Morvaiová Iveta 24. Křísteková Iveta, ml.

10. Morvaiová Lucia 25. Korec Václav

11. Morvaiová Miroslava 26. Korecová Zuzana

12. Morvaiová Veronika 27. Fila Peter

13. FarkašFilip 28. Hanicová Marcela

14. FarkašLibor 29. Horváthová Jana

15. Farkašová Denisa

UZAVRELI MANŽELSTVO

Pavol Kerák z Pobedima a Emíl ia Uhlárová z Modrovej

Počet obyvateľov k 9. 12. 2008:

515 (muži 204, ženy 225, deti do 15 r. 86 – chlapci 37 a dievčatá 49)
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Takýmto názvom kultúrneho pásma sa prihovor ili žiaci UŠ v Lúke svoj im starším spol uobčanom. Toto pásmo

odznelo nielen v Modrovej, ale aj v Lúke a v Moravanoch v Domove sociálnych služieb. Deti zostavili program

z básní, piesní, hádaniek, pranost ík a vyčítaniek. Zakomponovali doňzauj ímavú detskú hru „Jabĺčnica deti chytá“.

Jabĺčnica sa predviedla v peknom, vlastnými rukami zhotovenom kostýme, ktorý nebolo jednoduché urobi ť. Po

jesenných vystúpeniach sa mladí herc i do nácviku Mikulá ša, vianočnej akadémie, jasličkovej slávnosti a koledníckej

Dobrej noviny. Rada spomeniem a pochválim hlavne Veroniku Vitiskovú, Luciu Borikovú, Luciu Bob číkovú, Moniku

Polonskú, Veroniku Fedákovú, Patr íciu Kobelárovú a Moniku Struhárikovú. K týmto „stálym hviezdam“ sa pripájajú aj

mladší žiaci : Nikolka Dominová, Sabínka Ko ščová, Klaudia Majková a Janko Kopún. Všetkým patr í veľká vďaka.

A potom, že sú mladí zlí a neochotní? To na Modrovej neplatí.

Kultúrny život v našej obci v poslednom období svojou

aktivit ou reprezentovala užiba dychová hudba. V minulos ti to

bolo ešte aj ochotnícke divadlo, ktoré sa postaralo o kult úrne

zážitky pri rôznych príležitostiach. No v 70. rokoch ich

činnosťzanikla . Aj modrovské kroje sa pomaly z dediny

začali vytrácať. Babičky, ktoré ich s láskou nosili, postupne

vymiera jú. Preto sme sa niektoré dobrovoľníčky, ktoré máme

radi ľudovú pieseň a folklór, rozhodli založiť spevácku

skupinu Modrovanky – krojovanky. Prvou prí ležitosťou bol farský ples 2007, kde sa žiadalo vystúpiťs určitým

programom, prezentujúcim tuna jšiu kultúru. Na podnet p. Pavlíny Dominovej, ktorá mala zozbieraný ur čitý repertoár

piesní a mala podobnú skúsenosťso speváckou skupinou miestnych žien a dievčat užv minulos ti, sme začali postupne

nacvičovať. Za krátky čas prichádzali príležitosti na vystupovanie s pásmom ľudových piesní pri rôznych

prí ležitostiach: II. farský ples 2008 , posedenia dôchodcov, 850. výro čie založenia našej obce, Cyri lo-metodej ské

slávnosti v Ducovom, Deňmatiek a pod. Neskôr sme sa rozhodli rozšíriťsvoju činnosťobnovením starodávnych

zvykov a tak sme nacvičili tradičnú modrovskú svadbu. Nácvik predchádzalo zozbieranie repertoáru piesní a zvykov,

ktoré v minulos ti boli . Potešila nás ochota mladých spolupracovať, ktorých sme prilákali ako družbov a družičky. Zo

začiatku to bolo síce ťažké, no postupne sa im to veľmi zapáčilo. Premiéru sme mali na modrovské hody, potom sme

vystupovali v domove dôchodcov v Moravanoch a v Hrádku. O činnosti našej speváckej skupiny prejavi lo záujem

Kultúrne a metodické stredisko Trenčín, s ktorým sme nadviazali spoluprácu. Pomohli by nám, ak by sme sa prih lásili

do regionálnej súťaže. Veľmi odceňujeme ochotu nášho hudobného doprovodu s harmonikou p. Ota Horňáka a sme

radi, že je našim členom. V budúcnosti by nás potešila pomoc mužských hlasov, ktorá by našu spevácku skupinu

posilnila. Boli by sme radi, keby sme čo najviac divákov potešili ľudovou piesňou, ktorá je určite balzamom na každú

ľudskú dušu v dnešnom premodernizovanom svete, ktorý nám spôsobuje iba stres.

Eva Grancová
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Kaderníc tvo Natali končí

20. 12. 2008 bol posledným dňom prevádzky v Kaderníctve Natali. Z dôvodu legisla tívnych zmien pani Natália

Kraváriková musela svoju činnosťukončiť. Tento druh služieb bude v našej obci určite značne chýbaťa preto sa

obraciame i na Vás vážení občania s prosbou o pomoc pri zabezpečovaní pokračovania tejto činnosti novým obsadením

prevádzky kaderníctva a holičstva .

Knižnica

Pri výbere darčekov k Vianociam iste mnohí nezabudnú ani na knihu. Z bohatej ponuky vydavateľstiev je dnes

možné tematicky vybraťpre každú vekovú a záujmovú skupinu. Ak to finančne nevychádza v rodine je možné si

hodnotnú knihu požičaťa prečítaťaj z našej obecnej knižnice. Aj v tomto roku sa rozšíril počet titulov o nové knihy

z oblasti pôvodnej klas ic kej literatúry určenej hlavne študentom, zo športu, zo záhradkárstva , z odbornej literatúry,

z rozprávok pre deti a z beletrie.

V posledných rokoch stále klesá počet čitateľov, ba naopak pribúda počet návštevníkov pohostinstva najmä z radov

mládeže. Je žiaľna škodu vzdelanostnej úrovne, ak tento boha tý kni žničný fond sa minimálne využíva i napr iek tomu,

že obec pravidelne, podľa finančných možnost í, dopĺňa nové knižné tituly. Je na Vás, zvlášťmladí čitatelia, či si

nájdete čas na zapožičanie a prečítan ie týchto nových kníh.

Organizačný výbor srdečne pozýva na III . farský ples, ktorý sa uskutoční dňa 14. 02. 2009 v KD Modr ová.

Do tanca a na pobavenie hrá hudobná skupina M – trio. Čaká Vás i boha tá tombola .

Keďna Božie narodenie pršaťzačne, za štyri týždne počasie bude mračné.
Keďje hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením že zima bude dlho trvať.
Lepšie Vianoce treskúce ako tekúce.
Ak sa na Vianoce voda z neba leje, starosťo úrodu kečku vám zohreje.
Na svätého Štefana nesmie byťužbarina
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