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Prichádza sviatočný čas, na ktorý  
sa dlho teší každý z nás.  
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, 
vianočnej nálade každý z nás podlieha. 
Zabudnime na smútok,  
zanechajme zvady,  
buďme k sebe milí,  
dobrí a majme sa radi.  
Prišiel čas vianočný,  
zvonček tíško cinká,  
každému sa splní túžba,  
aspoň malilinká.  
Šťastné a veselé želajme si spolu,  
a potom spoločne k štedrovečernému stolu. 
 
Vážení spoluobčania, 

 

opäť je tu čas, kedy sa Vám v závere roka  prihovárame prostredníctvom novín. Je tu posledný mesiac 

v roku a s ním čarovný čas Vianoc. Väčšina z nás si už urobila krásnu vianočnú výzdobu, aby sme si to 

skoré stmievanie spríjemnili aspoň žiarivým blikotaním svetielok. Je to čas, keď si ľudia sadajú 

k spoločnému stolu, aby si prejavili vzájomnú úctu a lásku. Vianoce sú každoročne očarujúce 

a vzbudzujú v nás pocit spolupatričnosti. Vianoce sú čas, kedy v kruhu svojich blízkych prežívame 

neopakovateľné čaro vianočného stromčeka, radostných iskričiek v očiach detí. Vianočné sviatky sú 

predovšetkým príležitosťou znovu si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi potrebujeme, a že ľudské dobro 

je tou najväčšou hodnotou života. Vianoce sú symbolom lásky, dobroty a prajnosti.   

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2016 zišlo 7 krát. Prehľad  uznesení  (s výnimkou účtovníctva): 

 Uznesenie č. 1/2016: 

Obecné zastupiteľstvo obce Modrová  

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov 

a) berie na vedomie 

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015 

- správu audítora za rok 2015 

b) schvaľuje bez výhrad 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 

 

 

 

 



 

 

c) schvaľuje  

1. prebytok hospodárenia v sume 23.078,86 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2. použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 23.078,86 € 

.Uznesenie č. 6/2016: 

schvaľuje 

Zmluvu č. 1/2016 o vývoze komunálneho a triedeného odpadu s n. o. Senior Modrová na obdobie od 

01.01.2016 do 30.06.2016 

Uznesenie č. 7/2016: 

schvaľuje 

a) pridelenie voľného bytu č. 2 A p. Oľge Kramarovičovej a p. Martinovi Pšenkovi 

b) zámenu prideleného bytu č. 2 A za byt č. 2 C p. Lukášovi Borikovi 

Uznesenie č. 9/2016: 

schvaľuje 

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Modrová o overení účtovnej závierky 

k 31.12.2015.  

Uznesenie č. 10/2016: 

schvaľuje 

príspevok na spolkovú činnosť Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č. 58 Nové Mesto nad 

Váhom pre rok 2016 vo výške 40 €. 

Uznesenie č. 11/2016: 

schvaľuje 

cenovú ponuku firmy ENES – Norbert Ščasný na hydroizoláciu a reflexný náter strechy domu smútku 

v sume 1.727,76 € včítane DPH. 

Uznesenie č. 12/2016: 

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrová č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Modrová.  

Uznesenie č. 13/2016: 

schvaľuje 

splátkový kalendár PDP Tematín v Modrovke, družstvo na  Rozhodnutie č. 305/2016 na daň 

z nehnuteľnosti na rok 2016. 

Uznesenie č. 15/2016: 

schvaľuje 

predĺženie otváracej doby od 11.00 do 24.00 h v Pohostinstve Modrová na obdobie od 16.07.2016 do 

31.08.2016 v prípade uzavretej spoločnosti. 

Uznesenie č. 16/2016: 

schvaľuje 

realizáciu predvianočného vystúpenia rodiny Hlbockých za úhradu vo výške 400 € 

Uznesenie č. 18/2016: 

schvaľuje 

starostovi obce možnosť zmeny rozpočtových klasifikácií podľa skutočnosti do výšky 1.000 € medzi 

jednotlivými položkami v III. a vo IV. štvrťroku 2016.  

Uznesenie č. 19/2016: 

schvaľuje 

koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2015  a odmenu kronikárovi PhDr. Martinovi Lackovi, PhD.  

vo výške 150,- €. 



 

 

Uznesenie č. 20/2016: 

schvaľuje 

pridelenie obecného nájomného bytu č. 2. C sl. Diane Lazarovej a p. Emilovi Bernathovi od 01.09.2016. 

 Uznesenie č. 22/2016: 

berie na vedomie 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2015/2016. 

Uznesenie č. 23/2016: 

schvaľuje 

ústrednú inventarizačnú komisiu na inventarizáciu obecného majetku v zložení: predseda – Ing. Pavol 

Benech, členovia: Barbora Lehutová, Jozef Vaňovič; 

a 

komisiu pre inventarizáciu skladu CO v zložení: predseda – Lenka Kališová, členovia: Iveta Lazarová 

a Anna Žilková. 

Uznesenie č. 24/2016: 

berie na vedomie  

informáciu starostu obce o cenových ponukách na okná na budove OcÚ v počte 2 ks, KD – v počte 7 ks 

a MŠ v počte 15 ks a na zábradlie na moste do rekreačnej oblasti. 

Uznesenie č. 25/2016: 

neschvaľuje 

žiadosť  spoločnosti CHIRIMPEX TRADING, s. r. o., Bazovského 38, 921 01 Banka na úhradu časti 

nákladov na rekonštrukciu podlahy v prenajatom priestore – lekáreň v budove zdravotného strediska 

Modrová. 

Uznesenie č. 26/2016: 

a) ruší 

Zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice v Modrovej zo dňa 21.11.2007 schválenú uzn. OZ č. 

36/2007 zároveň i knižničný a výpožičný poriadok taktiež zo dňa 21.11.2007 

b) schvaľuje 

Zriaďovaciu listinu, knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Modrovej v súlade so 

zákonom č.  126/2015 Z. z. o knižniciach 

Uznesenie č. 27/2016: 

berie na vedomie 

žiadosť firmy PeteA o prenájom nebytového priestoru  

 

Podujatia v roku 2016: 

Deň narcisov 

V tomto roku sa na Slovensku už po 20-ty krát uskutočnila zbierka Ligy proti rakovine. Naša obec sa do 

tejto akcie zapojila prostredníctvom piešťanskej pobočky. Zbierku realizovala naša Jednota dôchodcov 

tak ako po minulé roky. Celkove sa v obci vyzbieralo 190 eur. Nie vždy sa členky  stretnú s priaznivým 

ohlasom. Je to na dobrovoľnosti každého z nás, či prispejeme alebo nie. Chápeme, že viacerí prispievajú 

mimo obec a aj inými spôsobmi. Pochybnosti, kde dané peniaze skončia sú na mieste, ale celoslovenský 

výsledok hovorí sám za seba. Táto zbierka sa koná cez zapečatenú pokladničku, ktorá sa po skončení 

odovzdá pobočke organizácie Ligy proti rakovine. Obec je o výsledku informovaná listom. Ďakujeme 

členkám Jednoty dôchodcov, konkrétne p. D. Janíkovej a A. Borikovej. Vďaka patrí všetkým, ktorí 

prispeli a deklarovali tak spolupatričnosť s onkologickými pacientami. 

 

Deň Zeme 

Každoročne si ho pripomíname 22. apríla. Dátum je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa 

konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide 

o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia 

a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. V našej obci sa pri tejto príležitosti uskutočnilo čistenie v  

 



 

 

 

prírode žiakmi zo ZŠ Lúka. Je to vhodná  akcia, prostredníctvom ktorej  deťom ukažeme, ako sa správať 

v prírode, že kríky nie sú smetné koše a 

potok nie je smetisko kam sa vyhadzujú 

plastové fľaše a ostatný odpad. Žiaci 

vyzbierali niekoľko vriec odpadu, ktorý 

sa potom roztriedený umiestnil do 

vhodných zberných nádob v obci. Do 

akcie pre krajšiu obec sa zapojili i naši  

dôchodcovia, ktorí taktiež vyzbierali 

niekoľko vriec odpadu. Všetkým 

zainteresovaným patrí naše veľké 

ďakujem. 

 

 

 

Tradičné Stavanie mája 

Neodmysliteľnou súčasťou každoročných podujatí je stavanie mája. V tomto roku sa uskutočnilo 30.4. 

za účinkovania DH Modrovanka a značnej účasti občanov. Bez dychovej hudby si podobné podujatie 

ani nevieme predstaviť.  

 

Oslavy Dňa matiek 

Našim mamičkám patrí už každoročne druhá 

májová nedeľa, aby sme si pripomenuli ich 

sviatok. V kultúrnom programe vystúpila  

mladá a talentovaná heligonkárka Vlasta 

Mudríková, ktorá našim mamám peknou 

hrou na harmoniku a spevom spríjemnila ich 

sviatočnú nedeľu. Ku koncu sa k nej pripojili 

i naše Modrovanky-Krojovanky. Paradoxom 

bolo, že väčší záujem o vystúpenie 

medzinárodne uznávanej heligonkárky prejavili jej fanúšikovia, ktorí na vystúpenie docestovali z diaľky 

než naši občania. Vstup bol pritom voľný.  

 

 

 

MDD 

Hoci oneskorene až 11. júna sme pre deti 

pripravili zábavné popoludnie na 

miestnom ihrisku. Program bol bohatý 

a zaujal i  väčšie deti. Každé dieťa bolo 

okrem súťažnej ceny odmenené 

i sladkosťou a malou pozornosťou, čo 

bolo financované sponzorom  a patrí mu 

naše poďakovanie. Okrem súťaží bolo 

popoludnie spestrené skákacím hradom, 

jazdou na koni, maľovaním na tvár 

a lukostreľbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozlúčka s  letom sa uskutočnila veľmi peknou akciou, ktorú usporiadali pani Renáta Kováčová a Ing. 

Lucia Kusovská so svojimi 

priateľmi. Pre deti pripravili 

množstvo pekných atrakcií na 

ihrisku ako bol rozprávkový 

les,  skákací hrad, jazda na 

poníkovi, ukážka zásahu 

hasičov, kúpanie sa v pene 

a množstvo súťaží o pekné 

ceny. Pri tejto príležitosti sa 

k akcii pridal aj náš pán farár 

Jozef Drobný, ktorý v tomto 

roku oslávil krásne životné 

jubileum 50 rokov. Na ihrisko 

pozval ľudí z celej farnosti od 

Novej Lehoty až po 

Modrovku. O náladu sa 

postarala skupina M Melodik.  

 

Hody 2016 

Neodmysliteľnou súčasťou každej obce sú hody. U nás sa hody oslavujú na Michala, ktorému je 

zasvätený kostol. Hody sa väčšinou konajú na konci leta a začiatkom jesene, kedy je sviatok spojený aj 

s oslavou poďakovania za úrodu. Vo väčšine domácností sa pripravuje kačica alebo hus, lokše, kapusta 

a knedľa. V tomto roku sa do našej obce po veľmi dlhej dobe vrátili kolotoče, z ktorých mali radosť 

nielen deti ale i dospelí, a tým čo sa netočila hlava už len z pohľadu, si aj vychutnali jazdu na veľkom 

reťazovom. Deti si prišli na svoje 

v 6D kine a v skákacom hrade. 

Piatkový večer spestrila tanečná zábava so 

skupinou Pohoda. V sobotu sa pokračovalo 

futbalovým turnajom prípravky, a keďže 

nám žičilo i počasie kolotoče sa točili až do 

neskorých hodín.  

Nedeľa sa začala slávnostnou sv. omšou 

počas ktorej účinkovala i DH Modrovanka. 

Hodová nedeľa   pokračovala športovým 

popoludním, kde sa najskôr predstavili 

žiaci a neskôr muži. Záver hodov patril 

prezentácii k 25. výročiu  objavenia 

Modrovskej jaskyne.  

Spoluobjaviteľ Ing. Demovič usporiadal pri 

tejto príležitosti výstavu fotografií a prezentáciu v Piešťanoch a s ňou sa predstavil i u nás. Podujatie 

malo veľký  úspech, nakoľko jaskyňa nie je 

otvorená pre verejnosť a podľa rozprávania 

by sme vchod do nej ani nenašli.  Je to 

hlavne kvôli nie ideálnemu prístupu 

a možnosti ohrozenia zdravia. 

 

 

 

 

 



 

 

Modrovská jaskyňa je najväčšou v Považskom Inovci a nachádza sa nad obcou Modrová. Vchod sa 

nachádza na severozápadnom úbočí masívu Grnice (523 m). Objavená bola v r.1991. Trom členom 

Slovenskej speleologickej spoločnosti Ing. Ivanovi Demovičovi, Danielovi Mihálikovi a Máriovi 

Vráblovi sa 8. júla 1991 po takmer trojdňovom úsilí podarilo do nej preniknúť.Samotnému objavu však 

predchádzalo vyše ročné pozorovanie miesta, kde v zime Ing. Demovič 

zaregistroval prievan. Jaskyňa vznikla v litologicky i farebne pestrých 

triasových vápencoch pôsobením dnes už neexistujúceho vodného toku. 

Priestory jaskyne 

predstavujú veľmi členitý 

dvojúrovňový labyrint. 

Okrem niekoľkých 

menších siení ju tvoria dva 

väčšie dómy spojené 10 m 

hlbokou priepasťou. 

Najväčší priestor, 

Dažďový dóm dosahuje 

rozmery 20 x 15 m pri 

výške 8 - 10 m. V jaskyni 

sa okrem živej kvapľovej 

výzdoby zastúpenej 

stalaktitmi a stalagmitmi 

vyskytuje predovšetkým pre ňu charakteristická 

pizolitová výzdoba. Bohato sú zastúpené najmä rozmanité 

kríčkovité tvary pripomínajúce podmorské koraly. Celková dĺžka jaskyne dosahuje 570 m pri hĺbke 45 

m, pričom je reálny predpoklad jej ďalšieho pokračovania. 

Stretnutie so seniormi 

V mesiaci októbri v rámci Mesiaca úcty k starším každoročne realizujeme v obradnej miestnosti 

stretnutie s jubilujúcimi občanmi od 60 rokov vyššie. Celkovo ich bolo pozvaných 22. Po skončení tejto 

malej slávnosti  v sále kultúrneho domu pokračoval program pre všetkých seniorov, kde koncertovala  

DH Modrovanka.  

 

Uvítanie do života a Popoludnie s  Mikulášom 

Koncom každého roka tradične realizujeme slávnosť uvítania do života našich malých občiankov. 

V tomto roku to bolo  4. decembra. Uvítali sme 

celkovo päť detičiek - dve dievčatá a troch chlapcov: 

Sebastián Krajčech, Damián Darvaš, Marína Benková, 

Sophia Szellar, Matias Majko. Detičky pekne všetko 

zvládli aj keď sme niektoré vyrušili zo spánku. 

Na kultúrnom programe sa podieľali: p. Bc. J. Filipek 

– 

hra na varhanoch, p. J. Boriková – spev,  básničkou 

a spevom potešili Miška Chudíková a Lukáško 

Vlášek,  za čo im všetkým patrí poďakovanie.  

Po uvítaní sme sa presunuli do sály kultúrneho    

domu, ktorý už rozvoniaval vareným vínkom 

a čajom, aby sme si predvianočný čas spríjemnili 

milým programom od našich detičiek z materskej    

  školy.      

 



 

 

 

Po programe všetci spolu vítali Mikuláša a anjela, ktorý prišiel k nám bez čerta  vraj preto, že na 

Modrovej máme len dobré detičky. Mikuláš porozdával darčeky, za ktoré  obdarené deti poďakovali   

básničkou alebo pesničkou. Za príjemné mikulášske popoludnie sa chceme poďakovať pani riaditeľke 

MŠ M. Dominovej, pani učiteľkám A. Majkovej a p. J. Borikovej a samozrejme tiež L. Borikovej. 

 

Pohyb obyvateľov v roku 2016 

Narodení:         Damián Darvaš, Marína Benková, Sebastián Krajčech, Sophia Szellar, Matias Majko 

zomrelí:           Anton Kobelár, Jarolím Kusovský, Štefan Povinec, Jozef Benech, Angela Bačová,  

    Jozefa Kopčanová, Gustav Filipek, Janka Trakalová, Emília Filipková 

prisťahovaní:    Martin Pšenka,  Mgr. Ivan Božik, ThLic. 

odsťahovaní:     Lenka Lazarová, Patrik Galandák, Ema Galandáková, Michal Meliš,  Zuzana Švecová,      

                          Erik Povinec, Ing. Michaela Kobelárová, Natália Lukáčová, Martina Jurišová, Vladimír  

                          Struhárik, Viera Punová. 

 

Jubilanti v roku 2016 

60 roční :        65 roční:   70 roční :           75 roční: 

Peter Žikavský       Božena Martinková         Pavel Chmelina          Rudolf Vrbenský,Ing. 

Bartolomej Vitázek       Terézia Kobelárová Antónia Povinecová          Mária Kramarovičová 

Bohumil Vavro     Oľga Majková           Agáta Pavlechov 

Soňa Struháriková     Emília Horňáková          Bernardína Paulechová 

Jarmila Koščová                 Valéria Kopúnová 

                   Františka Filipková 

                   Emília Martinková 

                  

80 roční :   85 roční :    

Oľga Turzíková  Alžbeta Majková 

Jolana Uhrinová 

Štefánia Guttová 

 

 

Rozpočet na rok 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov 

 

V roku 2016 bolo nutná pristúpiť k rekonštrukcii obecných budov, a to domu smútku, zdravotného 

strediska, kultúrneho domu, obecného úradu.  

Celkovo sme na rekonštrukciu použili finančné prostriedky vo výške 12.343,30 €. Z toho sa upravila 

obradná miestnosť v KD novým stropom s osvetlením v zadnej časti miestnosti, vymenili sa okná na 

toaletách a v sklade riadu, ktoré  boli ešte ponechané staré od výstavby a vyspravili sa steny v prípravke. 

Celková suma rekonštrukcie budovy KD bola 1.603,79 €. 

V materskej škole sme vymenili okná v sume 2.704,80 €. Zdravotné stredisko sme začali postupne 

rekonštruovať od roku 2014 výmenou okien a v tomto roku sme vymenili podlahovú krytinu  v ordinácii 

a čakárni. Pôvodná tam bola od r. 1990. Tieto priestory boli zároveň vymaľované a boli tiež obnovené 

nátery dverí. Celková rekonštrukcia bola vo  výške 2.502,60 €.  

Ďalšou z rekonštruovaných budov bol obecný úrad – kancelária starostu a zasadačka. Ako prvé sme 

museli riešiť výmenu okien (pôvodné boli z 50 rokov), podlahu, vymaľovanie, výmenu osvetlenia – 

celkove v sume 3.159,84 €. Tiež sme riešili havarijný stav strechy požiarnej zbrojnice, ktorá začala 

zatekať. Rekonštrukcia bola vo výške 644,51 €.   

Zatekanie strechy sme museli riešiť aj na budove domu smútku celková oprava stála 1.727,76 €. 

Obnovili sme aj interiér domu smútku hlavne čelnú stenu, nefunkčný katafalk bol nahradený novým 

podstavcom. Obradná miestnosť v dome smútku je teraz značne presvetlená.   

 

 

Činnosť PZ Modrová v roku 2016 

 

Poľovnícke združenie Modrová sídli v katastri obce Modrová. PZ Modrová má teraz 19 

členov. Pre prijatie kandidáta za člena máme presne stanovené pravidlá, ktoré sú zakotvené 

v Stanovách PZ. 

Každý rok je povinnosťou členov svoj revír zveľaďovať, ochraňovať a regulovať nárast 

zveri. Okrem regulácie lovu zveri je prvoradou povinnosťou členov PZ starať sa o lesnú zver. 

Každý člen PZ má vlastné kŕmne zariadenie, v ktorom zverinu prikrmuje. Prikrmovanie sa 

uskutočňuje na vlastné náklady členov a to senom , jadrovým krmivom, soľou... Kŕmne 

zariadenia sú napĺňané hlavne počas zimného obdobia, aby zver ľahšie prežila toto ťažké 

obdobie. Reguláciu netvoríme svojvoľne. O počte kusov zveri na odlov rozhoduje Okresná 

obvodná komora v Trenčíne. Uskutočňujeme spoločné poľovačky. Tie máme hlavne 

v zimnom období a v čase povoleného lovu konkrétnej zveri. Na jednu spoločnú poľovačku 

sú pozvaní i hostia z iných poľovných združení. Táto poľovačka býva spojená s pohostením 

v priestoroch poľovníckej chaty. 

Tu sa uskutočňujú aj iné spoločné podujatia ako napr. schôdze, zahájenia a ukončenia 

spoločných poľovačiek, nezáväzné posedenia členov a pod. Tento rok sme tu usporiadali 

podujatie pre členov, rodinných príslušníkov a priateľov streľby zo vzduchových zbraní na 

terč. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách a víťazi si odniesli hodnotné ceny. 

V letnom období sme už po štvrtýkrát pripravili pre členov PZ a ich rodinných 

príslušníkov a priateľov veľmi pekné strelecké podujatie na brokovej strelnici v Kočovciach. 

Mohli sme predviesť svoje strelecké zručnosti v streľbe na asfaltové holuby z brokových 

zbraní. Toto podujatie sa stáva tradíciou a hodnotíme ho veľmi pozitívne. 

V tomto roku sme splnili svoje úlohy a povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo Stanov PZ. 

Vychádzame v ústrety požiadavkám Obecného úradu Modrová a PD Modrovka. Touto 

cestou chceme osloviť občanov obce Modrová a požiadať ich o spoluprácu pri zamedzení 

voľného pohybu psov v revíri. Taktiež upozorňujeme, že nadmerný hluk pyrotechnikou 

v čase Vianoc, Silvestra i v inom období roka spôsobuje stres ako pre ľudí, tak i pre zvieratá. 

 

Predseda PZ 

 

 

 



 

 

 

 

Naša organizácia JDS –Modrová oslávila desaťročnicu jednoty. 

 

Zakladateľmi boli Okresný výbor Nové Mesto n/V p. Lavásová a Ing. Šimko a bývalý starosta Mgr. 

Marián Lacko. S radosťou môžem konštatovať, že to boli plodné roky a to vďaka aktivite členov –

seniorov, ktorí nechcú byť izolovaní od spoločnosti, nepotrební, pasívni, ale naopak chcú starnúť 

aktívne. Pravidelne sa zúčastňujme brigád pri skrášľovaní obce. Boli sme na výstave kvetov v Trenčíne 

a na Vianočných trhoch vo Viedni. Navštívili sme Bratislavský hrad a zúčastnili sme sa na zasadnutí 

parlamentu. Organizujeme spoločenské posedenia, na ktoré pozývame dôchodcov z družobných 

organizácií. Je to vždy príjemné a zábavné posedenie s občerstvením a dobrú náladu nám kult. 

programom vylepšia deti zo ZŠ Lúka a naše Modrovanky-Krojovanky. 

Pred Vianocami pravidelne pečieme medovníčky a oblátky. Sledujeme politické dianie a nie sú nám 

ľahostajné životy detí v postihnutých krajinách. Robíme pre nich zber šatstva. Z predaja narcisov 

finančne prispievame onkologicky chorým deťom. Pravidelne sa stretávame v našom klube, kde si 

navzájom vymieňame skúsenosti. Občas si pozveme na besedu spisovateľku Máriu Pomajbovú, lekárku, 

pedagóga, aby sme si obohatili i náš duševno kultúrny život. Staráme sa aj o zdravie našich členov 

a umožňujeme im relax v kúpeľoch so štátnou dotáciou.  

Starosta obce bývalý aj súčasný - Ing. Stanislav Uhrin našu organizáciu podporujú. Podporujú nás 

i sponzori rodina Bobčíková a bratia Dzurkoví. Za to im všetkým patrí veľké ďakujem. Chcem 

poďakovať ochotným dievčatám z obecného úradu a mojím členkám za spoluprácu a ochotu pomáhať. 

Prajem im veľa zdravia elánu a aby sme spolu zažili ešte veľa zaujímavých akcií. Príjemné a pokojné 

prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a rodinnej pohody Vám želá  

Daniela Janíková – predsedníčka  

JDS-Modrová. 

 

 

 

FS MODROVANKY – KROJOVANKY 

Koniec každého kalendárneho roka je spojený s bilancovaním a prehodnocovaním. Náš súbor 

Modrovanky-Krojovanky má za sebou pekný a dá sa povedať, že aj plodný rok, sprevádzaný 

množstvom menších i väčších vystúpení. Tak ako aj v rokoch predchádzajúcich naše programy boli 

nasmerované hlavne pre starších spoluobčanov.  

Vystupovali sme pre dôchodcov pri príležitostiach úcty k starším v obciach v blízkom okolí, v dome 

seniorov Modrová 

a Moravany nad Váhom, kde 

sme predstavili „Starodávnu 

svadbu“ a čoskoro ich 

potešíme aj vianočným 

pásmom: „Od Lucie do 

Vánoc“. Naši seniori sú veľmi 

vďačnými divákmi a vždy ich 

radi potešíme. Zopár 

vystúpení bolo bohužiaľ 

smútočných, kedy sme 

spievali na poslednej rozlúčke 

s blízkymi našej obce. 

A naopak medzi veselé chvíle 

v našom pôsobení patrili 

vystúpenia jubilantom 

v súkromnom prostredí, 

varenie gulášu a stretnutia na 

nácvikoch, ktoré sú vždy naplnené radosťou. Všetkým našim priaznivcom prajeme veľa zdravia 

a Božieho požehnania v nasledujúcom roku 

                                                                              Eva Grancová  



                                                                

 

 

Dychová hudba Modrovanka v roku 2016 

 

Rok ubehol ako voda a prišiel čas na bilancovanie aktivít nasej dychovky. Aj v tomto roku sme 

absolvovali množstvo rôznych vystúpení v našej obci, ale aj mimo nej. Po krásnom vystúpení na sviatok 

Božieho narodenia u nás v kostole a tradičnom fašiangovom koncertovaní po dedine sme sa začali 

pripravovať na prvú akciu mimo obce, a to bola obecná zabíjačka v obci Hôrka nad Váhom. Síce sme 

boli pozvaní len na dvojhodinovky koncert, stúpajúca nálada, kvalitne zabíjačkové špeciality a hlavne 

super výkon od našich muzikantov však pretiahol akciu dlho do noci. Tak ako na Vianoce, tak aj na 

Veľkú noc a hody sme vystúpili na svätej omši a spríjemnili naším spoluobčanom atmosféru sviatkov. 

Notový materiál nám na tieto akcie upravil Marián Trautenberger. Nasledovali koncerty pri príležitosti 

stavania mája v obci Lúka, ako aj u nás, ďalej 1.sväte prijímanie, sviatok Božieho tela ,,oltáriky,, ale 

i pohreby. V rámci kultúrneho leta sme sa prezentovali veľmi vydareným koncertom v piešťanskom 

hudobnom pavilóne, kde náš prišlo podporiť veľa priateľov a známych. Takisto sme spríjemnili aj 

svadobný deň mladomanželom Jurišovým z Piešťan a Mordinovým z Kálnice. Nechýbal ani koncert pre 

našich dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V týchto dňoch opäť nacvičujeme vianočné 

piesne a koledy, ktoré chceme prezentovať na sviatok Božieho narodenia v kostole. 

Naši stali členovia v tomto roku sú: Pavol Dzurka, Jozef Kališ, Lukáš Dvorský – krídlovky, Jozef 

Dvorský – barytón, Ondrej Garec – tenor, Tomáš Benech, Radka Kováčová – klarinety,  

Jozef Gašpar – tuba, Milan Dzurka – bicie, Marián Vrbenský, Jozef Kališ st. – doprovod, Ing. Jozef 

Kusovský, Eva Grancová, Monika Struháriková – spev. Na koncertoch nám pravidelne vypomáhajú 

Marián Trautenberger – krídlovka, Marek Božik – bicie, na pohreboch Emil Bielik, Michal Rusnák, 

Cyril Potočný, a ďalší. O techniku a aparatúru sa nám starajú Jozef Kališ ml., a Štefan Povinec. Funkciu 

kapelníka aj v tomto roku vykonávalo osvedčené duo Marián Vrbenský a Ondrej Garec, ktorý je aj 

umelecký vedúci kapely. Všetkým členom a hosťom kapely sa chceme poďakovať za ich prístup 

a ochotu pri nácvikoch a akciách.   

Naša dychovka sa chce veľmi srdečné poďakovať starostovi p.  Ing. Stanislavovi Uhrinovi a celému 

obecnému zastupiteľstvu a poslancom za ich pomoc a podporu. Za finančný príspevok od obce sme si 

dali ušiť ďalšie vyšívané košele. Ako aj po minulé roky, tak aj tento rok našu dychovku podporila firma 

RESPECT, jej konateľka pani Ing.  Eva Juristová nám poskytla finančný dar, za ktorý sme si zakúpili 

novú tubu. Veľká vďaka patri aj pánovi Ing. Dušanovi Guľášovi, ktorý nám takisto poskytol finančný 

dar, za ktorý sme si zakúpili mixážny pult a inú zvukovú techniku. Keďže náklady na samotný chod 

dychovky či už po umeleckej alebo zvukovej stránke sú veľmi náročné a keď chceme držať krok 

a tempo aj s inými súbormi a kapelami, tak bez pomoci týchto sponzorov by sme len veľmi ťažko mohli 

fungovať na poloprofesionálnej úrovni. Naše poďakovanie patri aj účtovníčke Lenke Kališovej, ktorá 

nám pomáha pri 

účtovníctve. Aj v tomto 

roku sme pravidelné 

nácviky absolvovali 

v skúšobni v miestnom 

kultúrnom dome. Pevne 

veríme, že aj naďalej 

bude naša spolupráca 

s obcou na 

profesionálnej úrovni, 

aby sme aj naďalej 

mohli šíriť dobré nemo 

našej dedinky. 

Zároveň naša dychovka 

chce všetkým svojim 

priaznivcom a rodákom 

popriať šťastné a veselé 

vianočné sviatky, a do 

nového roku Vám popriať veľa pohody a zdravia, aby sme sa aj naďalej mohli stretať pri krásnej piesni 

a dobrej nálade.          Jozef Kališ ml. 

 



 

 

ŠK Modrová 2016 – 2017 

V úvode by som sa zopár vetami rád vrátil k zhodnoteniu predchádzajúcej sezóny 2015/16  

 

Prípravka sa ako nováčik prezentovala veľmi dobrými výkonmi, či už v prípravných zápasoch alebo 

priateľských turnajoch, takisto aj v súťažných stretnutiach. Okrem súťažných turnajov sme sa predstavili 

na zimných turnajoch v Bošáci a v Trenčíne. Na finálovom letnom turnaji nám len o vlások unikol 

postup medzi 4 najlepšie tímy hrajúce v ObFZ Trenčín. Sezóna 2015/16 bola každopádne parádna! 

V našej skupine sme dlho bojovali o celkové prvenstvo. Napokon sme obsadili pekné 2. miesto. O tom, 

že víťazom sa stali Tr. Bohuslavice sa rozhodlo až v záverečnom jarnom turnaji v Moravskom 

Lieskovom.  Najlepším strelcom prípraviek ObFZ sa stal so 65 gólmi Samuel Hesko a na 3. mieste so 

49 gólmi sa umiestnil Michal Domin!  

 

Starší žiaci v majstrovských stretnutiach dopĺňaní hráčmi z prípravky sa v konkurencii 14 tímov určite 

nestratili. Za 9 výhier, 1 remízu a 9 prehier získali 28 bodov a ako nováčik súťaže obsadili pekné 8. 

miesto. Ťahúnmi družstva boli najstarší žiaci – Ľuboš Bihary, Tomáš Uhrin, Richard Orviský či Martin 

Kramarovič. 

Znovu opakujem a som presvedčený o tom, že založenie žiackych družstiev malo svoj zmysel 

a význam! 

 

A-mužstvo figurovalo viac rokov sme po skončení sezóny na poslednom mieste. Zmenilo sa však 

viacero vecí.  O tých som podrobnejšie písal na konci minulého kalendárneho roka. Po sezóne 2015/16 

bol ale pohľad na tabuľku 8. ligy NM pre Modrovú oveľa veselší. Osem zápasov sme vyhrali, tri  

remizovali a trinásť prehrali. Získali sme solídnych 27 bodov a obsadili 8. miesto. 

.......................................................................................................................................................... 

Sezóna 2016/17 

Prípravka 

Pred aktuálnou sezónou sa s mužstvom prípravky rozlúčil Dominik Majko a Tomáš Zemánik, ktorí 

pokračujú v kádri starších žiakov. 

Sme radi, že futbalový boom u detí pokračuje. Do kádra prípravky pribudlo 7 nových detí: Filip Ušiak, 

Marianna Majková, Dušan Vrbenský, Sebastián Briška, Tomáš Vlášek, Ema Kopúnová, Leonard Lacko 

V aktuálnej sezóne sme sa zaradili k favoritom súťaže. V jesennej časti sme z 12 zápasov 11 vyhrali 

a len 1 remizovali. S tridsiatimi štyrmi bodmi zimujeme na 1. mieste pred Považanmi, Kočovcami 

a Hrádkom. Súperove siete sme rozvlnili 54 krát, z toho 46 gólov strelili Samuel Hesko s Michalom 

Dominom.  

 

Starší žiaci 

Príprava 

Žiacky turnaj  

V júli, pred začiatkom aktuálneho súťažného ročníka sme zorganizovali žiacky priateľský futbalový 

turnaj za účasti družstiev TJ Sokolovce, OŠK Prašník a ZDŽ Lúka/Hrádok. Turnaj mal vďaka ochotným 

organizátorom a sponzorom veľmi slušnú úroveň. Pozitívom určite bolo, že v mužstvách boli zapojení 

aj hráči z prípravky, ktorí sa medzi staršími rozhodne nestratili. Turnaj s prehľadom rozhodovali skúsení 

rozhodcovia Miroslav Kurnický z Nového Mesta nad Váhom a Ján Bušo z Kálnice. 

Obidva naše zápasy sa skončili remízou 2:2 a nasledovali pokutové kopy. V zápase so ZDŽ 

Lúka/Hrádok sme boli v rozstrele úspešnejší, vo finále sa už ale tešili hráči Prašníka. 

Z kádra starších žiakov pred sezónou odišli Ľuboš Bihary (dorast PFK Piešťany), Tomáš Uhrín (FC 

Kočovce), Martin Kramarovič (voľný hráč) a Richard Orviský (FBC Páv Piešťany – florbal) 

Do kádra pribudli Tadeáš Šutovský (Stará Lehota) a Emil Poturnay (OTJ Banka). 

 

V prvom zápase sezóny sme remizovali v Pobedime 2:2. Bola to skôr strata dvoch bodov ako zisk 

jedného. Po dvoch prehrách so silnými súpermi (Brezová p. Bradlom 0:5 a Bzince p. J 0:6) sme si chuť 

napravili vo víťaznom zápase v Hrádku – 9:0. Nasledovala vysoká prehra u ďalšieho ašpiranta na postup  

 



 

 

 

v Novej Vsi n. V. - 9:0. Jeden z najkrajších zápasov v jesennej časti bol domáci zápas s Moravským 

Lieskovým, napriek tomu, že v ňom gól nepadol. V ďalšom kole nás opäť čakal silný súper. V Turej 

Lúke sme prehrali 12:0. Nezabudnuteľný bol hodový zápas s Beckovom. Po výhre 3:1 deti čakala 

víťazná odmena – jazda na kolotoči. V posledných troch kolách jesennej časti sme už neprehrali. 

Z Hornej Stredy sme priviezli bod za remízu 0:0, doma sme následne porazili Potvorice 1:0 a cennú 

výhru sme priviezli z Podolia po víťazstve 2:1.  

Spolu žiaci teda štyrikrát zvíťazili, trikrát remizovali a štyrikrát prehrali. Získali 15 bodov a umiestnili 

sa v strede tabuľky na 7. mieste. Cieľom tímu je skončiť po sezóne na 5. mieste.  

Pozitívnou správou je fakt, že po skončení sezóny 2016/17 odíde do dorasteneckej kategórie len 

dievčenské duo Kristína Jánošíková a Viktória Kňažíková. Celý hráčsky káder tak zostane do 

nasledujúcej sezóny prakticky spolu. Verím, že sa nám do už do jarnej časti podarí získať jednu cennú 

posilu. 

 

A mužstvo 

 

Príprava 

 

Turnaj mužov v Rudiciach 

V prvú júlovú sobotu sa v obci Rudice uskutočnil ďalší ročník Memoriálu Petra Gavlase a Miroslava 

Kopřivy – medzinárodný futbalový turnaj, za účasti mužstiev ŠK Modrová, Zlín – Louky, SK 

Záhorovice a TJ Sokol Rudice 1922 

Tento prípravný priateľský turnaj nám nevyšiel podľa predstáv. V oboch našich stretnutiach sme 

prehrali 0:1. Najskôr  s domácimi Rudicami a  následne so Záhorovicami. Najlepším hráčom turnaja 

a tiež víťazom v kopaní pokutových kopov sa stal Roman Bíro z Modrovej. 

Po konečnom 8. mieste v sezóne 2015/16 je cieľom tímu mužov skončiť na rovnakej alebo vyššej 

pozícii. Do tímu sa nám v letnom prestupovom období podarilo získať spolu až 8 nových hráčov. Na 

prestup piatich: Matej Petruš (Stará Lehota), Patrik Majko (Stará Lehota), Ľuboš Miklovič (OFK  

Trebatice), Martin Jurík (SFK Nová Ves nad Váhom) a Ľuboš Darvaš (TJ Hrachovište). Náš tím 

výrazne posilnili aj hráči, ktorí sú u nás na hosťovaní – Marián Haluza a Miroslav Fekete (MŠK Lúka) 

a Ján Masár (PFK Piešťany). Z tímu odišli Peter Zelenay (OŠK Merašice) a Štefan Potúček (PFK 

Piešťany).  

Aktuálnu sezónu sme začali domácou prehrou 2:4 s Potvoricami - hlavným adeptom na postup. Ako sa 

ukázalo, sme jediným tímom, ktorí v jesennej časti strelil Potvoriciam 2 góly. V druhom kole sme 

vycestovali na derby zápas na Starú Lehotu. Po mnohých rokoch sme z Lehoty vďaka dvom gólom 

Ľuba Mikloviča priniesli veľmi cenné 3 body. V domácom zápase s Brunovcami sme v 20. minúte 

viedli 3:0. Napokon sme sa tešili z víťazstva 3:2. Nasledovala prehra 0:3 v Beckove a domáce víťazstvo 

1:0 s Novou Bošácou, kde o výhre rozhodol pekným gólom Peter Ščasný. V Hrachovišti sme nevyužili 

šance z úvodu stretnutia a prehrali sme 0:2. Najviac nás však v tomto zápase mrzelo zranenie nášho 

kľúčového záložníka Dominika Hajdúcha. Následne sme privítali Moravské Lieskové a vo vyrovnanom 

zápase sme prehrali tesne 1:2, hoci remíza by zápasu pristala viac. Dobrý futbal s remízovým 

výsledkom 2:2 sa hral v zápase s Lubinou. Body sme určite mali priniesť z lubinských kopaníc, žiaľ 

prehrali sme 0:1. V poslednom domácom jesennom stretnutí sme zaslúžene získali tri body. Porazili sme 

Považany 3:1. Najväčšou „škvrnou“ v jesennej časti bola kontumačná prehra. Do Hôrky n. V. sme pre 

nedostatok pripravených hráčov nevycestovali.  

V polovici aktuálnej sezóny teda prezimujeme na 7. mieste s 13 bodmi za 4 víťazstvá, 1 remízu a 6 

prehier. Najlepším strelcom mužstva je s 8 gólmi Ľuboš Miklovič.  

Všetky výsledky a štatistiky nájdete na www.futbalnet.sk 

Jarná časť súťaže začne 9.4.2017 (muži) a 16.4.2017 (žiaci). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.futbalnet.sk/


 

 

 

FIT Park Modrová 

Náš športový areál už pár mesiacov skrášľuje FIT 

Park – štyri cvičebné stroje, ktoré sme získali 

vďaka grantu z firmy Coca-Cola v projekte Coca- 

Cola pre región.     

 

Sponzoring a marketingové aktivity 

Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým 

tradičným i novým sponzorom, ktorí rôznymi 

formami podporujú náš klub.  

Úspešne pokračuje naša spolupráca s futbalovým 

klubom AS Trenčín. Našou spoločnou aktivitou 

v končiacom sa kalendárnom roku bolo 

vyprevádzanie hráčov AS Trenčín na majstrovský 

pohárový zápas s MFK Ružomberok.  Tešili sme 

sa nielen z výhry AS Trenčín, ale aj 

zo spoločného pozápasového 

fotografovania našich detí s ich 

hráčskymi idolmi. Deti si z tejto 

udalosti určite odniesli 

nezabudnuteľné zážitky.  

Za zájazd z decembra minulého 

roku a podporu ASTN v Trnave 

dostali žiaci sadu futbalových 

dresov Adidas. V riešení sú ďalšie 

spoločné podujatia. 

 

 

Poďakovanie  

V mojom mene a v mene ŠK Modrová sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ochotne a 

dobrovoľne pomáhali nášmu športovému klubu aj v roku 2016. Ďakujem predsedovi ŠK Modrová p. 

Miroslavovi Lehutovi za obetavú prácu a o.i. pravidelné lajnovanie ihriska, všetkým, ktorí pomohli pri 

organizácii letného turnaja. Ďakujem p. starostovi za podporu ŠK, a o.i. za opakovanú pomoc v bufete. 

Ďakujem p. Miroslavovi Dominovi a Pavlovi Dzurkovi za príkladnú starostlivosť o trávnik a ostanú 

pomoc. Zo sponzorov chcem zvlášť spomenúť p. Hazuchu a  p. Petrgaloviča. 

Ďakujem trénerom ŠK – p. Jurajovi Grancovi, hlavnému trénerovi mužov, p. Romanovi Bírovi, 

trénerovi žiakov. Títo mladí začínajúci tréneri a aktívni futbalisti sa svojich úloh zhostili veľmi dobre 

a verím, že sa tejto činnosti budú v našom klube venovať čo najdlhšie. V neposlednom rade ďakujem 

všetkým hráčom A-mužstva, za aktívnu účasť na tréningoch i zápasoch napriek vzdialenosti (Nitrianska 

Blatnica, Bratislava) všetkým žiakom a ich rodičom za akúkoľvek pomoc, zvlášť za pomoc pri prevoze 

detí na zápasy. Chcem takisto poďakovať p. farárovi za aktívnu pomoc pri práci s deťmi. 

Čo nás čaká? 

Práce okolo športového klubu je vždy dosť. Ak sa ale táto práca robí s nadšením a dobrým úmyslom, 

potom je to radosť.  

Financie: Organizujeme Trojkráľovú zábavu v našej obci, na ktorú vás srdečne všetkých pozývame 

a tešíme sa!  

 

Areál ŠK: Čaká nás výstavba sociálnych zariadení pre verejnosť. 

Pohyby v hráčskom kádri: Cieľom je stabilizácia kádra, prípadne rozumná, kvalitná posila. 

Výročná schôdza: január 2017 

 

Záverom 

Vieme, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe, ochota ešte nevymrela. Keď spojíme sily a budeme ochotní 

naďalej spolupracovať, nehľadať chyby, ale tešiť sa zo spoločných úspechov, dostavia sa úspechy nielen 

na ihrisku, ale aj mimo neho. 



 

 

 

Ešte raz ďakujem za príkladné reprezentovanie obce, u mnohých dobrovoľne, bez finančnej odmeny. 

Pred prichádzajúcimi vianočnými sviatkami vám prajem veľa Božieho požehnania, zdravia, síl, 

úspechov, veľa nielen futbalových a organizačných úspechov v roku 2017  

 

                                                                                                Mgr. Marián Lacko ml. 

                                                                                             manažér ŠK, zástupca starostu 

 

Oznámenie 

 

Lekáreň Modrová oznamuje, že od 01.12.2016 ruší svoju prevádzku v Zdravotnom stredisku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Starosta obce Vás pozýva 

          na silvestrovský prípitok 
                              a ohňostroj 
                       v sobotu 31.12.2016 
      o 23.30 h pri KD Modrová, 
                            aby sme spolu  
                     privítali Nový rok 2017 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


