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   Nech láskou dýcha rodinný krb, 
   nech krásou kvitne každý kút, 
 nech čaro Vianoc k Vám priletí,  
              ako vločky snehu 
a prinesie Vám lásku, zdravie, nehu.  
 
Rok 2013 odchádza do minulosti 

 

I keď v tomto predvianočnom čase viac myslíme na prípravu a prežitie týchto sviatočných 

dní, na pracoviskách je to zároveň aj obdobie uzávierky končiaceho kalendárneho roka, a teda aj jeho 

hodnotenia. Rád využívam tento priestor, aby som Vám, milí spoluobčania, predostrel svoj pohľad na 

činnosť obecného úradu a obecného zastupiteľstva v roku 2013. Hodnotím ho ako pomerne náročný, 

ako denný súboj o zabezpečenie služieb a potrieb občanov. Rozpočtové možnosti obce nám 

neumožňujú väčšie investičné zámery, hoci by boli veľmi potrebné, najmä vybudovaním zberného 

dvora či kompostoviska. S denným vypätím sa snažíme zabezpečiť prevádzku a údržbu všetkých 7 

obecných budov, verejných priestranstiev a komunikácii. Od júna 2013 sme prevzali od nájomníka  

spoločnosti SETA plus s. r. o. priestory budovy zdravotného strediska. SETA plus ako nájomca nám 

hradila všetky energie a teda aj pre zdravotnícke služby. Od júna celú prevádzku budovy, všetky 

energie, revízne správy hradí obec zo svojho rozpočtu v snahe zachovať zdravotnícke služby pre 

občanov. Aj napriek opakovaným snahám nie je zatiaľ záujemca o prenájom priestorov, a tak sa bude 

musieť obecného zastupiteľstvo rozhodnúť, čo bude ďalej s budovou.  Prestavať na nájomné byty? 

Sociálne zariadenie? Radi prijmeme vaše podnety a návrhy. Podobne sa zvýšia náklady aj na 

prevádzku budovy OcÚ, keďže k 21.12.2013 končí so službami a prenájmom kaderníctvo v prízemí 

OcÚ. Je to žiaľ škoda, avšak odraz dnešnej finančnej a odvodovej situácie živnostníkov. V letných 

mesiacoch nás potešila investícia Slovenského vodohospodárskeho podniku – Povodia Váhu do 

vyčistenia a úpravy poldra ( suchej nádrže na zachytávanie povodňových vôd) v časti obce Malý 

dolec. Podobne aj čistenie koryta Modrovského potoka v strede obce zvýšilo prietočnosť potoka, 

avšak zlozvyky či zlomyseľnosť niektorých občanov pri vhadzovaní odpadov do potoka pretrváva. 

Uznesením OZ sme od februára zadali vypracovať Zmeny a doplnky č. 1 – Územného plánu obce. 

Pôvodný ÚPN z roku 2000 je už potrebné aktualizovať, rozšíriť plochy pre individuálnu bytovú 

výstavbu, vylúčiť plochy, ktoré už nie sú aktuálne a prispôsobiť ÚPN obce súčasným potrebám.  

Spracovateľom ZaD č. 1 ÚPN – SÚ je autor pôvodného ÚPN Ing. arch. Ivan Múranica 

a obstarávateľkou Ing. Marianna Bogyová.  

 Po vyjadrení  28 inštitúcií a občanov sú ZaD pripravené na schválenie OZ. Najväčšie 

problémy boli pri hľadaní spoločných riešení s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

a Krajským stavebným úradom. Aktualizovaný ÚPN je k dispozícii na OcÚ a bude prístupný aj na 

webovej stránke obce. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov rieši aj ROEP. Všetky mapové a textové 

dokumenty sú občanom k dispozícii. Z menších investícii sme aspoň čiastočne upravili niektoré 

úseky chodníkov a plynofikačnej ryhy v miestnych komunikáciách. V predchádzajúcom období sme 

avizovali otvorenie prevádzky v zariadení pre seniorov Senior Modrová v rekreačnej oblasti. Keďže 



je nutné ešte dovybaviť  penzión zariadením a fotovoltaikou, zatiaľ sa prevádzka posúva od jarných 

mesiacov – apríl.  

Tento rok bol náročným aj na spravovanie agendy OcÚ. S pribúdajúcimi zmenami v legislatíve 

elektronizáciou, novými softvérmi  a školeniami sa zvyšuje odbornosť i finančné náklady pre obec. 

I preto patrí moje poďakovanie pracovníčkam obce, že tieto úlohy zvládajú i napriek zvyšujúcim sa 

počtom kontrol v samospráve.  Som vďačný za aktívnu spoluprácu poslancov OZ, ktorých účasť na 

zasadnutiach býva takmer 100 %. I v tomto roku bola dobrá spolupráca s Okresným úradom práce, 

keď na dohody na menšie obecné práce máme trvalo 3 pracovníkov. Aj im patrí poďakovanie za 

starostlivosť o verejné priestranstvá, cesty, chodníky a najmä o udržiavanie čistoty a poriadku.  

Som rád, že i naďalej sa spoločne stretávali pri voľnočasových aktivitách  naši občania združení  

v záujmových a občianskych združeniach : DH Modrovanka, Modrovanky – krojovanky, Jednota 

dôchodcov, ŠK, Poľovnícke združenie. Ďakujem za prezentáciu obce a vytváranie dobrých vzťahov.   

So želaním požehnaných, pokojných vianočných sviatkov, pevného zdravia, síl, spokojnosti 

v nastávajúcom roku  

 starosta obce 

 

Obec informuje : 

 

Rozpočet na rok 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozývame Vás, dňa 29. 12. 2013 o 17.00 hod. do KD Modrová 

na predstavenie folklórno – speváckeho súboru Modrovanky – 

krojovanky pod názvom „Konopa- konopa“. 

 
 
 
 

Výnos dane z príjmov z DÚ 111760 Správa obce -bežné výdavky 78118

Dane z nehnutelností 18200 Finančné poplatky banke 910

Ostatné miestne dane 790 Matrika 1800

Príjmy z prenájmu 15063 Splátka úroku z úveru 2300

Kopírovanie,mat. MR 530 CO, Dobrovoľný PZ 610

Správne poplatky 3650 Ochrana životného prostredia 110

Za služby - vývoz odpadu 10000 Cestná doprava 1100

Poplatok za materskú školu 1700 Nakladanie s odpadmi 10750

Úroky z účtov 60 Rozvoj obce, Bytový dom 780

Z dobropisov a refundácie 160 Zdravotné stredisko 300

Granty a dotácie zo štát. rozpočtu 2035 Verejné osvetlenie 5000

Stravné 500 Športový klub 1500

Bežný rozpočet 164448 Knižnica 150

Z rezervného fondu 25000 Kultúrny dom - bežné výdavky 3780

Finančné operácie 189448 Miestny rohlas 750

Cintorín a dom smútku 860

Príspevky 900

Materská škola 35720

Školská jedáleň MŠ 10460

Vzdelávanie ostatné 600

Sociálne služby 450

Bežný rozpočet 156948

Splátky úveru ŠFRB 7500

Finančné operácie 164448

Čerpanie RF 25000

Kapitálový rozpočet 25000

Spolu príjmy 189448 Spolu výdavky 189448

Príjmy Výdavky

Rozpočet na rok 2013



 
 

Voda, kanalizácia a my 

     Pred niekoľkými dňami nás „rozhorčil“ list riaditeľky TVS, a. s. Trenčín, v ktorom všetkých 

zmluvných odberateľov nielen v Modrovej vyzvala na preukázanie dokladov o vývoze žumpy. List 

by som chápal ako jej právo na upozornenie na protizákonné konanie a ponuku na vývoz obsahu 

žúmp na ich ČOV v Novom Meste nad Váhom fekálnym vozidlom TVS, a. s., čo opakovane aj 

predtým TVS, a. s. ponúkala. Súhlasím s tým, že vypúšťanie žumpových vôd do potoka je 

nemorálne, arogantné, protizákonné a v konečnom dôsledku proti človeku a zdrojom vody. Táto téma 

však vzbudila otázky o nutnosti výstavby kanalizácie. Preto využívam túto príležitosť, aby som Vás 

informoval o súčasnom stave. Obec  od r. 2003 má už vypracovaný projekt kanalizácie obce spolu 

s obcami Modrovka a Lúka so spoločnou ČOV v Lúke. Tento projekt je zaradený do 

vodohospodárskych stavieb PHSR VÚC Trenčín a plánu TVK, a.s. Na výstavbu obecnej kanalizácie 

máme vydané právoplatné stavebné povolenie naposledy predlžované 10.05.2011. Podľa tohto 

projektu obec Lúka začala postupne najmä z finančných prostriedkov Envirofondu etapovite budovať 

jednotlivé úseky kanalizácie najmä v stavebnom obvode. Obec Lúka plánuje v horizonte 2 rokov 

dobudovať ČOV, kde by bolo možné vyvážať fekálie.  Rozpočet na výstavbu kanalizácie  bol v r. 

2008 vypracovaný na 1.241.500 €. Z vlastných či štátnych prostriedkov je táto suma nereálna. 

S požiadavkou zaradiť výstavbu kanalizácie som sa už od nástupu do úradu opakovane obracal na 

TVK, a.s.. Odpoveďou býval prísľub, aby som sa zaujímal o túto investíciu po r. 2015. Keďže i tento 

termín sa blíži, opakovane som tieto otázky adresoval vlastníkovi našej vodohospodárskej štruktúry – 

TVK, a. s. Trenčín. Aktuálnu odpoveď Vám uvádzame zo dňa 16.12.2013 v plnom znení: 

Vec: Rozvoj vodohospodárskej štruktúry v obci Modrová – stanovisko  

     Vážený pán starosta,  

     V nadväznosti na Váš list zn. 395/2013 zo dňa 2.12.2013 a zároveň i Vašej osobnej návštevy 

v našej spoločnosti posielame nasledovné stanovisko. 

     Naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vlastní a cez zmluvnú prevádzkovú 

spoločnosť aj prevádzkuje obecný vodovod obce. Modrová. 

     Čo sa týka nákladov súvisiacich s prevádzkou vodovodu ako napr. opravy a režijné náklady, sú 

každé značne vyššie ako výnosy z dodaného vodného ( v prílohe). Navyše naša spoločnosť do 

obecného vodovodu za predchádzajúce roky investovala čiastku 37 tis. €. 

Problematika splaškovej kanalizácie v obci bola niekoľkokrát prerokovávaná aj na predstavenstve 

spoločnosti. Uvedomujeme si, že súčasný stav likvidácie odpadových vôd je neuspokojivý nielen pre 

jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť. Súčasne prebiehajúci projekt „Intenzifikácia ČOV, 

odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ rieši tento problém, ale ako 

ste uviedli nie vo Vašej obci. Následne budeme musieť prvotne riešiť obce, ktorú sú zadefinované 

v aglomeráciách (zo záväzkov SR vyplýva, že obce zadefinované v aglomeráciách musia byť 

odkanalizované do roku 2015). 

Musíme konštatovať, že naša spoločnosť nebude mať v najbližšom období finančné prostriedky na 

vybudovanie kanalizácie vo vašej obci. 

Čo sa týka domových ČOV aktuálne ich nedoporučujeme budovať. 

Zároveň chceme oznámiť, že cena vodného zostáva v zmysle oznámenia ÚRSO Bratislava na 

najbližšie tri roky rovnaká. 

     S pozdravom  

                                                                                                                              Ing. Jozef Gajdoš 

                                                                                                                              riaditeľ spoločnosti 

V zmysle tohto stanoviska vyvstáva pre nás povinnosť hľadať iné alternatívne riešenia napr. 

skupinové domové ČOV.  
 



Krojovaná bábika  

Každý štát sa môže pochváliť niečím svojím „národným“. Na Slovensku je to určite národný kroj, 

ktorý je typický pre každý kraj, mesto či dedinu. V našej obci je poznávacím znamením krásna 

výšivka, za ktorou je vidieť precíznu  práca a šikovné ruky žien.  

Teraz  sa však môžeme  vďaka šikovným rukám 

pani Pavly Turzíkovej pochváliť aj krojovanou 

bábikou, ktorá tvorí súčasť Mestského múzea 

Krojovaných bábik v Stropkove. Bábika je 

vystavená pár mesiacov  a už zožala veľa úspechov. 

Svedčí o tom aj list zaslaný z múzea, v ktorom p. 

Ing. Andrej Nábožný,  vedúci múzea,  ďakuje za 

krásnu krojovanú bábiku, ako sa pri nej zastavuje 

najviac ľudí a obdivujú precíznu ručnú prácu. Je 

rád, že môže pri nej vystaviť meno zhotoviteľky 

a tak zvečniť fakt, že je to čisto ručná práca, že pri 

nej pani Turzíková nechala svoje poznatky, 

vedomosti a hlavne svoju šikovnosť a zručnosť.  

Bábika však nebude natrvalo súčasťou múzea 

v Stropkove, pretože v budúcom roku navštívi  

Varšavu a iné mestá Európy ,   a tak našu obec 

a región preslávi ešte viac. Týmto sa chceme 

poďakovať aj my pani Pavle Turzíkovej za jej čas 

a námahu, ktorú vynaložila, aby aj naša obec mala 

zastúpenie v podobe krojovanej  bábiky u nás i vo 

svete  a že bábika v našom  kroji  je krásna môžete 

vidieť aj na priloženej fotografii.  

Život v našej škole 

Našou spádovou školou je samozrejme Základná škola v Lúke. Z našej obce ju v tomto školskom 

roku navštevuje 37 detí. Šesť detí navštevuje ZŠ v inom sídle. Od 1.9.2013 je riaditeľkou ZŠ             

Ing. Adriana Holániová, s ktorej dovolením uvádzame i tento príspevok. S bohatou a pestrou 

činnosťou školy sa môžete zoznámiť aj na menovanej stránke : http://zsluka.edupage.org 

         Mgr. Marián Lacko 

              starosta obce  

Prvé tri mesiace školského roka 2013/2014 máme úspešne za sebou. Výchovno-vyučovací proces 

v základnej škole má na starosti spolu 13 pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov.  

V septembri do školských lavíc po prvýkrát zasadlo 17 prváčikov, ktorí sa školskému prostrediu 

veľmi rýchlo prispôsobili  a bez problémov zvládajú čítať a písať prvé písmenká. No začnime pekne 

po poriadku, čo sa v našej škole udialo za  uplynulé mesiace. 

V auguste sa nám za pomoci pána starostu podarilo obnoviť  priestory zborovne, znížil sa strop, 

zakúpili sa nové svietidlá, omaľovalo sa, renovovali sa parkety. Zborovňa má svoj kuchynský kút 

a rozsiahlu knižnicu. Podarilo sa nám vytvoriť návštevnú miestnosť pre pohovory s rodičmi, so 

žiakmi a hosťami školy. Aj naša špeciálna pedagogička má už svoj pracovný kútik pre individuálnu 

prácu s deťmi.  V spolupráci s obecným úradom sme zväčšili parkovacie priestory na školskom 

dvore, obnovili  sme bežeckú dráhu, doskočisko a záhradu školy sme pripravili na zimný odpočinok. 

Od októbra sa intenzívne pracuje na rekonštrukcii materskej školy, ktorá by svoje dvere mala otvoriť 

pre našich najmenších v septembri 2014.  

V tomto školskom roku sme rozbehli tzv. Školskú olympiádu, v rámci ktorej triedy každý mesiac 

môžu zbierať body v rôznym súťažiach - doteraz to boli napr. atletická olympiáda, tvorba násteniek, 

Talent školy, no budeme pokračovať aj napr. vedomostnými kvízmi - skrátka tak, aby sme dali šancu  

http://zsluka.edupage.org/


prejaviť sa každému. Predchádzajúce mesiace boli bohaté aj na rôzne akcie: športové - Memoriál 

Jána Dlhého, spomínaná atletická olympiáda, ukážky sebaobrany pomocou boxu, víťazstvo v Coca-

Cola Cup - školský pohár vo futbale, beseda o Austrálii, exkurzie- Farma Etelka Prašník, po stopách 

Jána Hollého, Gazdovský dvor Turá Lúka,  iné aktivity - zber papiera a plastových vrchnákov, 

divadelné predstavenie Princezná so zlatou hviezdou, výchovný koncert v kostole Pocta Cyrilovi 

a Metodovi, vernisáž v Bratislave, Deň jablka, súťaž Hovorme o jedle - získali sme strieborný 

diplom, súťaž žiakov základných škôl v Bratislave „Škola mojej profesie“ - jedna medaila za 1. 

miesto a niekoľko diplomov za druhé miesta. Spomenula som sprievodné akcie, ktoré sú súčasťou 

života v našej škole a o ktorých sa viac dozviete na webovej stránke školy www.zsluka.edupage.org.  

Popri všetkých spomínaných akciách naši žiaci nezaháľajú a svedomito si plnia aj svoje školské 

povinnosti , pretože tie sú prvoradé. A svoje vedomosti aktívne uplatňujú aj školských olympiádach, 

v Pytagoriáde, v súťažiach Expert, Všetkovedko, iBobor  a pod. Novinkou v tomto školskom roku je 

činnosť Žiackej rady školy, ktorá sa podieľa na organizácii vyššie uvedených školských akcií, tvoria 

poradný orgán vyučujúcim a tlmočia požiadavky žiakov na učiteľov. 

December  v našej škole už od prvých dní dýcha vianočnou náladou: vianočná výzdoba na oknách, 

v triedach, na chodbách, živý vianočný stromček, ktorý nám rozsvietil samotný Mikuláš a prípravy 

na vianočnú akadémiu, či vianočné trhy. Touto cestou  pozývame rodičov, starých rodičov, 

kamarátov, priateľov, bývalých žiakov na Vianočnú akadémiu spojenú s vianočnými trhmi, ktorá sa 

uskutoční dňa 19. 12. 2013 na 1. poschodí základnej školy o 15:30 hod. Príďte spolu s nami prežiť 

kúzlo Vianoc a nasať predvianočnú náladu, o ktorú sa postarajú naši žiaci. 

        Mgr. Adriana Holániová 

 riaditeľka školy 

Milé seniorky, vážení seniori. 

Opäť uplynul jeden rok zase sme o niečo starší. Hodnotíme, čo nám priniesol. Čo si popriať do 

nového roku? Nech nám predovšetkým slúži zdravie, nech sa v našich rodinách  nestane nič zlé, nech 

máme radosť zo svojich detí a vnúčat. Blížia sa najkrajšie sviatky roka a v tejto súvislosti mi dovoľte 

zaželať Vám všetkým seniorom krásne a pokojné Vianoce. Ale predovšetkým chcem poďakovať 

naším sponzorom p. Pavlovi a Milanovi Dzurkovi,  p. Milošovi Bobčíkovi a Ing. Stanislavovi 

Uhrinovi. Ďakujem obecnému úradu za podporu v našej činnosti, ale hlavne Vám moje pomocníčky 

chcem vzdať úctu, že ste ochotné vždy pomáhať. Krásne a požehnané prežitie vianočných sviatkov, 

veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody v novom roku 2014                                                                        

                                                                                           Vám  želá ZO JDS Daniela Janíková  

Činnosť PZ Modrová 

        Poľovnícke združenie Modrová sídli v katastri obce Modrová na rozlohe 1295ha. Každý člen je 

vlastníkom pôdy, lesa, lúky a je aj jej hospodárom a ochrancom. PZ Modrová má 18 členov a dvoch 

čakajúcich kandidátov. 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. Reguláciu netvoríme svojvoľne. O počte kusov zveri na odlov rozhoduje 

Okresná obvodná komora.  Uskutočňujeme  spoločné poľovačky. Tie máme hlavne v zimnom období 

a v čase povoleného lovu konkrétnej zveri. Spoločné  poľovačky v sezóne máme naplánované 4. 

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. V uplynulom roku sme 

splnili svoje úlohy a povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo Stanov PZ. Spolupracovali sme i s rôznymi 

inštitúciami v obci. Vychádzame v ústrety požiadavkám Obecného úradu Modrová a takisto i PD 

Tematín so sídlom v Modrovke.  



V tomto roku nám absentovala brigádnická činnosť, ktorá patrí k  nezanedbateľným zdrojom príjmov 

do pokladne PZ. V budúcom roku sa budeme snažiť túto časť našej činnosti využiť v prospech PZ, 

revíru, pomoci zvieratám, pomoci prírode.                  

      František Uhrin, predseda PZ Modrová                   

Hody v Modrovej 

Ako je už u nás zvykom aj v tomto roku sme mali sviatok patróna našej obce sv. Michala a s tým 

spojené hody.  Tento krát nám to vyšlo presne na nedeľu 29.09.2013. Pripravili sme si bohatý 

program na sobotu i na nedeľu. V sobotu sa nám predstavil futbalový šláger ženatí – slobodní a pre 

deti bol pripravený skakáci hrad a jazda na poníkovi. Večer sa konala hodová zábava. Hodová nedeľa 

sa niesla tradične slávnostnou svätou omšou po nej sme si mnohý privítali doma hodárov a poobede 

sa konal majstrovský futbalový zápas. Deti sa mohli do sýtosti vyskákať opäť v hrade, ktorý nám 

sponzorsky zapožičal obchodný dom DOMOSS za čo veľmi pekne ďakujeme a jazda na poníkovi, 

ktorá sa veľmi zapáčila deťom menším, ale i starším.  

 

 

 

 

 

 

 
Modrovanky – krojovanky 
 
Folklórny súbor Modrovanky – krojovanky prispieva k zachovávaniu tradícií obce a šíreniu folklóru medzi 
obyvateľstvom. V súčasnosti je v regióne jeden z mála aktívne činných folklórnych súborov. Už sedem rokov 
pozitívne vplýva na hrdosť obyvateľov obce, ovplyvňuje jej históriu a zachováva kultúrne dedičstvo po svojich 
predkoch. 
Aj v tomto roku bolo folklórnemu súboru umožnené vystúpiť s pásmom ľudových piesní pri rôznych 
príležitostiach. Prvým našim tohtoročným vystúpením bolo ukončenie fašiangov v obci Veľké Kostoľany. Ďalej 
nasledovali vystúpenia na výročnej schôdzi dôchodcov v Modrovej a v Moravanoch nad Váhom. V máji sme 
sa predstavili na oslavách 660. výročia obce Hubina a v júni spievaním na slávnosti Božieho tela v kostole. 
V júli sa náš súbor zúčastnil na Anna bále v Piešťanoch a v auguste sme vystupovali na jarmoku v Špačinciach 
s pásmom „Modrovské dožinky“. V októbri  sme znova potešili svojimi pesničkami dôchodcov v Moravanoch 
nad Váhom a s pásmom „Konopa“ sme sa prezentovali dôchodcom v Bošáci. V tomto roku sme spievali aj na 
svadbách, „odčepčili“ sme 3 nevesty a spievali sme aj na pohreboch. Naše vianočné zvyky sme predstavili 
dôchodcom v Moravanoch nad Váhom i v neďalekej obci Madunice. Šnúru vystúpení v roku 2013 
zakončujeme 29. decembra v Piešťanoch a tradične doma v Modrovej s pásmom „Konopa“.  
Každý člen folklórneho súboru prispieva svojim osobným prínosom a vtláča do fungovania súboru svoju 
individualitu. Mladých členov súboru treba pochváliť za choreografiu, ktorú si pripravujú k tancom sami. 
Ďakujeme harmonikárovi Otovi Horňákovi, v ktorom spočíva bremeno hudobného sprievodu. Napriek 
pracovnému vyťaženiu si vždy nájde na náš súbor čas. Ďalej chceme poďakovať OcÚ za umožnenie nácvikov 
v kultúrnom dome. Na záver chceme poďakovať p. Janke Borikovej, ktorá je prirodzenou vedúcou súboru pre 
nesporné spevácke, režisérske a organizačné kvality.  
Prajeme všetkým našim priaznivcom požehnané vianočné sviatky a veľa úspechov v novom roku. 

                                                                                                                                              Erika Horňáková,    
                                                                                                                                              Dominika Horňáková    



Dychová hudba Modrovanka v roku 2013 

Naša dychovka prežila v tomto roku veľmi  aktívne obdobie. Vo fašiangovom období sme už ako tradične 
koncertovali po našej dedinke. V máji sme vystupovali v našej obci pri príležitosti Dňa matiek a na prvom 
svätom prijímaní. Ďalšie koncerty nasledovali v Moravanoch n. V. , Továrnikoch a  Brunovciach. Na všetkých 
týchto akciách sme vystupovali v krojovaných košeliach  a naše speváčky v krásnych krojoch. Vždy sme zožali 
veľký úspech. Ako tradične sme hrali na sviatok Božieho tela. Hrali sme aj na troch svadbách. 
Nezabudnuteľná bola hlavne svadba manželov Lackových a Kotulových, lebo sme boli pýtať nevesty v Novom 
Meste nad Váhom,  pričom  spievali s nami desiatky ľudí na sídliskách. Hodovú nedeľu sme spríjemnili našim 
občanom ľudovými piesňami, ktoré sme im zahrali pred kostolom.  
V tomto roku sú členovia našej dychovky: Pavol Dzurka – 1. krídlovka, Jozef Kališ – 2. krídlovka, Jozef Dvorský 
– barytón, Ondrej Garec – tenor, Tomáš Benech – 1.B klarinet, Radka Kováčová – Es klarinet, Jozef Gašpar – 
tuba, Milan Dzurka – bicie, Marián Vrbenský – trombón, Jozef Kališ st. – trubka 3-4 B. Jozef Kusovský – spev, 
Evka Grancová – spev, Janka Boriková – spev, Štefan Povinec – zvuk. Neodmysliteľnou súčasťou našej 
dychovky sú muzikanti z DH Bučkovanka, konkrétne Marián Trautenberger – 1. Krídlovka, Marek Božik – 
bicie, Ľubomír Gašparík – 2. krídlovka, Miloš Kváčala – barytón, tenor, ktorí nám pravidelne chodia 
vypomáhať hlavne na koncerty. Na pohreboch s nami hrávajú Emil Bielik, Michal Rusnák, Cyril Potočný, 
Gabriel Haring. Všetkým týmto muzikantom ďakujeme za ich aktívny prístup. Žiaľ, v tomto roku nás opustil 
náš dlhoročný kamarát a muzikant Mikuláš Moravčík, ktorý hrával vo viacerých dychovkách na tenor. Hlavne 
naši starší rodáci si na neho určite pamätajú. Opustil nás vo veku 86 rokov,  „ Česť Tvojej pamiatke, muzikant 
náš, aj naďalej hraj v Nebeskom orchestri.“ V danom roku si funkciu kapelníka rozdelili Marián Vrbenský, 
ktorý má na starosti pohreby a cirkevné akcie, a Ondrej Garec, ktorý má funkciu kapelníka pri veselých 
akciách. Technické a notové zabezpečenie a zároveň aj umeleckým vedúcim dychovky je Jozef Kališ ml. 
Dychová hudba Modrovanka sa chce poďakovať starostovi a celému obecnému zastupiteľstvu za to, že nám 
umožňuje pravidelné nácviky v priestoroch kultúrneho domu. Pevne dúfame že naša spolupráca potrvá aj do 
ďalších rokov. Takisto sa chceme poďakovať firme RESPECT, a hlavne konateľke tejto firmy pani Ing. Evke 
Juristovej, ktorá už ako každoročne nám dala sponzorský dar vo výške 600 euro. Túto sumu sme využili na 
doplnenie zvukovej aparatúry. V tomto roku sme si obohatili notový a piesňový repertoár, ktorý sme si 
zakúpili od pána Pavla Prostredného. Chceme poprosiť všetkých bývalých členov, ktorí  by mali záujem 
o opätovný návrat do 
dychovky, môžu tak 
urobiť. Budeme len 
radi ak sa kapela 
rozrastie o ďalších 
muzikantov. Keďže 
máme záujem 
o rozšírenie 
repertoáru, boli by 
sme radi, aby nám 
neaktívni členovia 
a bývalí muzikanti 
posunuli,  prípadne 
požičali notový 
materiál, ktorý by sme 
určite veľmi uvítali. 

Všetci členovia našej 
dychovky sa chcú 
poďakovať našim rodákom za priazeň, ktorú  nám venovali v roku 2013. Prajeme Vám šťastné a veselé 
vianočné sviatky a požehnaný nový rok. Zároveň Vás chceme pozvať na naše akcie, ktorými sa budeme 
prezentovať v obci aj mimo nej. 

                                                                                                                                                                   Jozef Kališ ml. 

 

 

 



 

Kronika obce  

Narodili sa :     

Ella  Gajdošech, Patrik Galandák , 

Jonáš Lacko, Nataša Kusovská    

 

 

Zosobášili sa : 

Silvia Lukáčová – Miloš Sedmák 

 

Zomreli : 

Podhorská Mária, Demeter Ladislav, Turzík Anton, Kobelárová Mária, Krajčech Rudolf,  

Lehuta Jozef   

              

Jubilanti : 

60. roční                                         

Bača Jozef, Vaňovič Jozef, Lazar Emanuel, Bačová Alexandra, Kališová Františka   

65. roční 

Paulech Marián, Domin Anton, Kobelár Milan, Bírová Anna, Hlístová Emília, Dvorská Zdenka, 

Vrbenská Libuša, Krajčechová Eva, Bačová Oľga 

70. roční 

Melicher František, Vrbenský Dušan, Lazar Rudolf, Dzurka Rudolf, Paulechová Mária, Dominová 

Magda, Paulechová Anna, Balážová Janka, Tuzíková Oľga, Bieliková Cecília 

75. roční 

Majko František, Kobelár Anton, Uhrinová Alžbeta, Behanová Albína, Melicherová Zuzana 

80. roční    

Filipek Augustín 

 85. roční 

Lacková Janka 

90. roční 

Kopčanová Jozefa, Paulechová Štefánia    

  

 

Prisťahovaní        

 

Ing. Stanislav Uhrin, Miloš Sedmák , Chmelina Peter, Chmelinová Gabriela, Chmelina Filip, 

Chmelinová Lívia, Jánošíková Danka, Jánošíková Kristína, Jánošík Juraj     

 

Odsťahovaní  

Klúčovská Drahomíra, Klúčovská Natália, Klúčovský Andrej, Lukáč Juraj, Kusendová Dana, 

Kusendová Petra, Domin Martin, Hluchová Katarína, Petrgalovičová Lucia, Petrgalovič Radovan, 

Šulanová Etelka  

 

Privítanie nových občanov našej obce a Mikuláš 

Každoročne si v našej obci pripomíname  aj narodenie našich malých občanov. Uvítanie sme 

zorganizovali na druhú adventnú nedeľu 8. decembra. V tomto roku sme vítali  štyroch našich 

spoluobčanov : dve dievčatá Ellu Gajdošech, Natašu Kusovskú  a dvoch chlapcov Patrika Galandáka 

a Jonáša Lacka. Program si pripravila pani Lacková - vystúpili dievčatá zo základnej školy v Lúke ( 

Sárka Hesková, Klaudika Majková,  Dominová Nikolka, Paulechová Kristínka, Hátriková Barborka) 

a úvodnú pieseň zaspievala Monika Strukáriková. Hudbou a spevom nám vypĺňali atmosféru           

pán Bc. Filipek Ján, pani Boriková a pani Grancová. Týmto sa chceme všetkým zúčastnením 

poďakovať. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihneď po uvítaní sa začala sála kultúrneho domu zapĺňať rodičmi a starými rodičmi, ktorí sa prišli 

pozrieť ako budú vystupovať ich deti zo škôlky  a školy, aby spoločne po programe privítali 

Mikuláša. Deti z materskej školy vystúpili s pásmom piesní, tanca a básní, po nich vystúpili žiaci zo 

Základnej školy v Lúke a po nich sa ozval ako prvý anjel, ktorý zavolal k sebe aj Mikuláša. Mikuláš 

zistil podľa veľkého počtu balíčkov, že na Modrovej máme len dobré deti, a tak ich začal po mene 

vyvolávať. Každý, kto prišiel, povedal básničku alebo zaspieval Mikulášovi pesničku a dostal krásny 

balíček.  Touto cestou ďakujeme Mikulášovi a Anjelovi, že zavítali aj do našej obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠK Modrová 

Zhodnotenie jesennej časti ročníka 2013/14. 

Jesennú časť prebiehajúcej sezóny musíme, žiaľ, zhodnotiť ako veľmi neúspešnú. A to aj napriek 

tomu, že sme do nej vstúpili vynikajúco a po prvých troch kolách a troch najtesnejších víťazstvách 

3:2 doma s Hôrkou, 1:0 v Brunovciach a 1:0 doma s Moravským Lieskovým sme boli na čele 

tabuľky. Potom sa nám však úplne prestalo dariť a v ďalších 12 zápasoch (na konci jesene sa 

predohrávalo 1.jarné kolo) sme získali už len 1 bod za domácu remízu s Lubinou v 6. kole. V tabuľke 

III. triedy stred sme teda poslední so ziskom 10 bodov. Na predposlednú Starú Lehotu strácame 4 

body. 

 



Zimná príprava prebieha už tradične najmä v telocvični. Výročná schôdza ŠK Modrová je 

naplánovaná na január. 

Oddýchnime si však na pár dní aj od futbalových starostí a v kruhu svojich najbližších si v pokoji 

a pohode vychutnajme čarovné chvíle Vianoc a požehnané sviatočné dni.  

Všetkým fanúšikom takisto prajeme aj úspešný vstup a celý rok 2014. Veríme, že modrovský futbal 

vám v ňom prinesie oveľa viac radostných chvíľ. 

Počas zimnej prestávky by sme radi zorganizovali skoro už tradičný stolnotenisový turnaj, ktorý by 

mal byť aj prípravou na februárové zápolenia v Hrádku na turnaji obcí z mikroregiónu Beckov – 

Zelená voda – Bezovec. 

                                                                                                                           Mgr. Marián Lacko ml.,      

                                                                                                                                Miroslav Lehuta 

                                                                                                                                  ŠK Modrová 

 

Klub Z V R P Body + Body

1 Potvorice 15 12 3 0 56 : 13 39 18

2 Brunovce 15 7 4 4 36 : 27 25 4

3 Lubina 15 6 3 6 38 : 28 21 -3

4 Hôrka n/V 15 6 3 6 29 : 22 21 0

5
Moravské 

Lieskové 15 6 2 7 19 : 30 20 -4

6

Lubina 

Kopanice 15 6 2 7 33 : 46 20 -1

7
Stará 

Lehota 15 4 2 9 27 : 40 14 -10

8 Modrová 15 3 1 11 17 : 49 10 -14

Skóre

 

  Jeseň 2013 čas domáci hostia Výsledok a strelci 

1.    4. 8. 2013 17:00 Modrová Hôrka n/V  3:2  (2:1) Puchovský, Motola, Dzurka 

2.  11. 8. 2013 17:00 Brunovce Modrová  0:1  (0:0) Drabant 

3.  18. 8. 2013 17:00 Modrová M. Lieskové  1:0  (0:0) Kobelár 

4.  25. 8. 2013 17:00 S. Lehota Modrová  5:1  (2:0) Dzurka 

5.    1. 9. 2013 16:00 Modrová Lubina – k.  1:3  (0:2) Mikláš 

6.    8. 9. 2013 16:00 Modrová Lubina  3:3  (1:1) Hrubý 2, Mikláš 

7.  15. 9. 2013 16:00 Potvorice Modrová  3:0  (1:0) 

8.  22. 9. 2013 15:30 Hôrka n/V Modrová  3:1  (1:1) Mikláš 

9.  29. 9. 2013 15:30 Modrová Brunovce  2:4  (0:1) vlastný, Strieženec 

10.   6. 10. 2013 14:30 M. Lieskové Modrová  2:0  (0:0) 

11. 13. 10. 2013 14:30 Modrová S. Lehota  0:1  (0:0) 

12. 20. 10. 2013 14:00 Lubina k. Modrová  4:2  (1:0)  Drabant, Kobelár 

13. 27. 10. 2013 14:00 Lubina Modrová  5:0  (2:0) 

14.   3. 11. 2013 13:30 Modrová Potvorice  0:10 (0:2) 

15. 10. 11. 2013 13:30 Modrová Hôrka n/V  2:4   (2:3) Mikláš, Potoček 

 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  

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 


