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MODROVSKÉ  NOVINY 
Ročník XVII                                                Číslo 1                                     December 2020 

___________________________________________________________________________ 

Vážení spoluobčania, 

v tomto období sa všetci snažíme aby náš domov bol čo najdokonalejší a už od 

začiatku adventu v mnohých domovoch rozvoniava medovník či iné slávnostné koláčiky. Áno 

snaha každého z nás je, aby štedrovečerný večer bol ten najkrajší a nezabudnuteľný. Vianoce 

v nás vyvolávajú spomienky na našich blízkych, ktorí sú niekde ďaleko alebo si v tichosti 

pripomíname aj tých, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami. Vianočné sviatky i napriek týmto 

vírusom poznačeným časom sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme lebo ich čaro 

a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná 

spomienok i očakávaní, nič nie je všedné napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich 

okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Boli sme zvyknutí na čas stretávania 

sa rodín, príbuzných a známych, žiaľ tento rok sa musíme viac sústrediť na bezpečnosť 

a ohľaduplnosť, aby sme zostali zdraví. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné 

ľudské hodnoty. Nesmieme preto zabudnúť na duch Vianoc, uvedomenie si sily priateľstva, 

lásky, úcty a obetavosti. Nesmieme prestať snívať a veriť v nastolenie pokoja a radosti. 

Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše 

vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či len pohľad a svet 

sa zrazu stáva krajším. Tíško znejú koledy, tichá noc – svätá noc rozciťuje naše srdcia. Milí 

spoluobčania, prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás 

všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý 

nový rok.  

Ing. Stanislav Uhrin, starosta obce 
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Prehľad uznesení Obecného zastupiteľstva Modrová 

V roku 2020 sa uskutočnilo 6 riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Chýbajúce čísla 

uznesení predstavujú uznesenia, ktorými sa schvaľovali doplnené body rokovania. 

Uznesenie č. 2/2020: 

schvaľuje 

správu o plnení finančného rozpočtu za rok 2019 a správu nezávislého audítora Ing. Jozefa 

Adamkoviča pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Modrová o overení účtovnej 

závierky k 31.12.2019. 

Uznesenie č. 3/2020: 

schvaľuje 

správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie obecného majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. 

Uznesenie č. 4/2020: 

schvaľuje 

príspevok na vybudovanie centrálneho príjmu pacientov v budove NsP Nové Mesto nad 

Váhom n.o. vo výške 500,- €. 

Uznesenie č. 5/2020 

berie na vedomie 

prehodnotenie tradície strieľania zábavnej pyrotechniky na Silvestra a Dňa vzniku Slovenskej 

republiky v obci Modrová na základe žiadosti.  

Uznesenie č. 6/2020 

schvaľuje 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2008 o poplatkoch za služby poskytnuté Obecným úradom 

Modrová. 

Uznesenie č. 7/2020 

schvaľuje  

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Modrová. 

Uznesenie č. 8/2020 

schvaľuje 

poskytnutie príspevku Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska základnej organizácii 

v Novom Meste nad Váhom na spolkovú činnosť na rok 2020 vo výške 50,- €. 

Uznesenie č. 10/2020: 

Obecné zastupiteľstvo obce Modrová 

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

predpisov  

a) berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu a individuálnej výročnej 

správy za rok 2019 

b) schvaľuje bez výhrad 

Záverečný účet obce, individuálnu výročnú správu a celoročné hospodárenie obce za 

rok 2019 

c) schvaľuje 
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1. prebytok hospodárenia v sume 25 091,69 € 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 25 091,69 €. 

Uznesenie č. 11/2020: 

schvaľuje  

predĺženie nájomnej zmluvy Oľge Kramarovičovej a Martinovi Pšenkovi do 01.06.2020 

a následný prenájom žiadateľov Karolíny Jaromerskej a Petra Koniara do obecného bytového 

domu č. 228, bytu 2.A po Oľge Kramarovičovej a Martinovi Pšenkovi. 

Uznesenie č. 12/2020: 

a) schvaľuje 

prenájom nebytového priestoru v správe a vlastníctve obce Modrová vo výmere 2,6 x 2,3 

m, na účel skladového priestoru v kultúrnom dome Modrová č. 27 na dobu užívania do 

31.12.2021. 

b) schvaľuje 

odpustenie nájmu za nebytový priestor baru a skladu počas trvania pandémie koronavírusu 

od 01.04.2020 do povolenia otvorenia prevádzok.  

Uznesenie č. 13/2020: 

schvaľuje 

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2008 o poplatkoch za služby poskytnuté Obecným úradom Modrová 

Uznesenie č. 14/2020: 

berie na vedomie 

Pracovný poriadok Materskej školy Modrová s platnosťou od 01.05.2020. 

Uznesenie č. 16/2020: 

a) vyhovuje 

protestu prokurátora proti VZN č. 2/2007 o určení času predaja v obchodných 

a pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v obci Modrová, 

b) vyhovuje  

protestu prokurátora proti uzneseniu OZ obce Modrová č. 5/2018 zo dňa 28.02.2018, 

ktorým schválilo predĺženie otváracej doby v Pohostinstve Modrová č. 43 počas 

piatkov a sobôt v čase od 11.00 h do 23:00 h pre uzavretú spoločnosť, bez hudby a po 

22:00 h s uzamknutím prevádzky pohostinstva, kde si OZ v uznesení zároveň 

vyhradilo právo povolenie prehodnotiť v prípade akejkoľvek sťažnosti s ním 

súvisiacej. 

Uznesenie č. 17/2020: 

ruší 

VZN č. 2/2007 o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času 

prevádzky služieb v obci Modrová. 

Uznesenie č. 18/2020 

ruší 

uznesenie OZ obce Modrová č. 5/2018 zo dňa 28.02.2018. 

Uznesenie č. 19/2020: 

berie na vedomie 
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požiadavky nájomníkov tlmočené p. Zuzanou Kobelárovou. 

Uznesenie č. 20/2020: 

schvaľuje 

Správu o hospodárení za I. štvrťrok 2020.     

Uznesenie č. 21/2020: 

schvaľuje 

predĺženie nájomných zmlúv v obecnom bytovom dome č. 228  p. Farkašovi, p. Kobelárovej, 

p. Bohunskej a p. Morvaiovi na dobu určitú v trvaní jedného roka. 

Uznesenie č. 22/2020: 

schvaľuje 

doplnenie žiadosti p. Horváta o zaradenie parc. č. 1325/1 evidovanej ako trvalý trávnatý 

porast vo výmere 106 m², parc. č. 1325/2 – lesný pozemok vo výmere 459 m² a parc. č. 682/1- 

trvalý trávnatý porast vo výmere 950 m ² do Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN- SÚ Modrová. 

Uznesenie č. 23/2020: 

berie na vedomie 

požiadavky Ing. Rudolfa Vrbenského. 

Uznesenie č. 24/2020 

a) berie na vedomie 

výsledky kontroly vykonávanej Najvyšším kontrolným úradom SR zameranej na zníženie 

administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy. 

b) schvaľuje 

opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného 

úradu SR. 

Uznesenie č. 26/2020: 

schvaľuje 

Správu o hospodárení za II. štvrťrok 2020.   

Uznesenie č. 27/2020: 

schvaľuje 

žiadosť ORION TIP SK, a. s. o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok 

v prevádzke Mona baru.  

Uznesenie č. 28/2020: 

schvaľuje 

doplnenie Pracovného poriadku MŠ a Pracovného poriadku zamestnancov obce Modrová 

v súvislosti s požiadavkou NKÚ SR, Expozitúra Trenčín v rámci plnenia opatrení 

a zosúladením s platnou legislatívou.  

Uznesenie č. 29/2020: 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Smernici o verejnom obstarávaní.  

Uznesenie č. 30/2020: 

schvaľuje 

Návrh VZN č. 2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci 

Modrová. 

Uznesenie č. 31/2020: 

berie na vedomie 
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pripomienky k zápisnici OZ zo dňa 24.06.2020 p. Ing. Rudolfa Vrbenského, p. Valérie 

Mackovej, p. Evy Chmelinovej a p. Márie Svítkovej. 

Uznesenie č. 33/2020: 

schvaľuje 

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

Pavol Dzurka, členovia: Marek Bača a Maroš Domin. 

Uznesenie č. 34/2020: 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Modrová č. 2/2020 o určení času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Modrová. 

Uznesenie č.35/2020: 

berie na vedomie  

zmeny vyplývajúce z novely zákona o miestnych daniach a poplatkoch.  

Uznesenie č. 36/2020: 

schvaľuje   

zazmluvnenie obce so spoločnosťou INTA spol. s.r.o, na zabezpečovanie vývozu biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v obci Modrová. 

Uznesenie č. 37/2020: 

schvaľuje   

koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2019 a odmenu kronikárovi vo výške 150,00 €. 

Uznesenie č. 38/2020: 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 – Materská 

škola Modrová. 

Uznesenie č. 39/2020: 

schvaľuje   

splátkový kalendár Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Tematín v Modrovke na daň 

z nehnuteľností za rok 2020. 

Uznesenie č. 40/2020: 

schvaľuje   

cenovú ponuku na aktualizáciu projektu ,,Lúka, Modrovka, Modrová - kanalizácia a ČOV“ 

v celkovej sume 4 700 €. 

Uznesenie č. 41/2020: 

schvaľuje   

zriadenie komisie na opravu strechy MŠ v zložení: Ing. Stanislav Uhrin, Maroš Domin 

a Marek Bača, ktorí budú rozhodovať o výbere spoločnosti, ktorá zabezpečí opravu strechy 

a tiež o cenových ponukách. 

Uznesenie č. 43/2020: 

a) schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie Dychovej hudbe Modrovanka z rozpočtu obce vo výške     

500,- € na rok 2021 

b) schvaľuje  

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 na financovanie činnosti 

ŠK Modrová, Modrová 68 vo výške 1 400,- € 
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c) schvaľuje 

zostavenie rozpočtu na rok 2021 

Uznesenie č. 44/2020: 

berie na vedomie 

zostavenie rozpočtu na roky 2022 a 2023. 

Uznesenie č. 45/2020: 

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrová č. 3/2020 o podmienkach určovania a vyberania 

miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Modrová.  

Uznesenie č. 46/2020: 

schvaľuje  

Dodatok č. 1 k VZN č.  1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Modrová. 

Uznesenie č. 47/2020: 

schvaľuje  

pridelenie obecného nájomného bytu v bytovom dome č. 228 p. Milošovi Bačovi s rodinou na 

dobu 1 rok. 

Uznesenie č. 48/2020: 

schvaľuje  

cenovú ponuku na rekonštrukciu strešného plášťa v MŠ s tepelnou izoláciou Pir od firmy 

Progres Portect, J. Madunického č. 472, Ostrov 922 01. 

Uznesenie č. 49/2020: 

schvaľuje  

financovanie z rezervného fondu na aktualizáciu projektovej dokumentácie na projekt stavby 

,,Lúka, Modrovka, Modrová - kanalizácia a ČOV“. 

Uznesenie č. 50/2020: 

schvaľuje  

zníženie prenájmu nebytových priestorov firme SCHAKO, SK, s.r.o. a firme Pavol Dzurka 

P+M o polovicu.     

Uznesenie č. 51/2020: 

schvaľuje  

prenájom pozemkov vo vlastníctve obce a to parc. č. 158 o výmere 8 613  m²  v k. ú. Modrová 

– futbalové ihrisko a skladová búdka, parc. č. 159 o výmere 138 m² v k. ú. Modrová – stavba 

s. č. 68 - šatne, klubovňa, WC, sprchy – pre činnosť ŠK Modrová, Modrová 68, na obdobie 

jedného roka. 

Uznesenie č. 50/2020: 

berie na vedomie  

plánovanú výstavbu optickej siete telekomunikačného operátora Slovak Telekom, a.s. v obci 

Modrová. Názov stavby: „INS_FTTH_PN_PIES_01_Modrová“. 
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Pohyb obyvateľov v roku 2020: 

Narodení: Pšenka Jakub, Bačová Timea 

 

Zomrelí: Hlísta Emil, Janík Ján, Prouza Stanislav, Vitázek Bartolomej, Hlísta František,  

Antalová Františka, Uhrin Ľubomír 

 

Prisťahovaní: Hoferica Vladimír, Granec Radovan, Ondrášik Andrej, Valášková Martina,   

Valášková Kristína, Valášek Juraj, Slovák Jozef 

 

Odsťahovaní: Dominová Pulína, Krajčech Pavol, Krajčechová Viera, Krajčech Tobias, 

Krajčech Sebastián, Pšenka Martin, Kramarovičová Oľga, Pšenka Martin, Pšenka Jakub, 

Kobelár Ľubomír, Malast Lucia, Horňák Lukáš 

 

Jubilujúci: 

 65                                  70                                                       75 

Svítek Jaroslav  Uhrin Ľubomír   Hlísta František 

Gregorovič Miroslav  Borik Bernardín   Dvorský František 

Benechová Anna  Dominová Mária   Borik Jozef 

Lazarová Jozefína  Uhrinová Anna   Lazarová Alojzia 

Boriková Helena  Koščová Ružena   Vrbenská Vlasta, Ing. 

Svítková Mária 

Konečná Mária 

Kováčová Mariana       

  

80    85                                            90                        95 

Jánoška Rudolf Biháryová Alojzia  Majková Jolana Valentová Štefánia 

Domin Albert       

Paločková Matilda 
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Rozpočet na rok 2021 

Príjmy Rozpočet Výdavky 

Výnos dane z príjmov z DÚ  194 765,92   Správa obce -bežné výdavky   128 107 

Dane z nehnuteľností    20 870   Finančné poplatky banke          480 

Ostatné miestne dane         780   Matrika       2 237,92 

Príjmy z prenájmu    21 850   Splátka úroku z úveru       2 000 

Kopírovanie, mat. MR      1 300   Ochrana pred požiarmi            74 

Správne poplatky      2 000   Audit          850 

Za služby - vývoz odpadu    14 600   Cestná doprava          500 

Poplatok za materskú školu      2 000   Nakladanie s odpadmi     13 600 

Granty a dotácie zo štát. 

rozpočtu      4 170   Rozvoj obce, Bytový dom           660 

Stravné       7 000   Zdravotné stredisko       2 950 

Z rozpočtu obce         500   Verejné osvetlenie       5 800 

      Športový klub       1 400 

Bežný rozpočet   269 835,92   Knižnica          300 

Z rezervného fondu    73 287,39   

Kultúrny dom - bežné 

výdavky       3 500 

Finančné operácie   343 123,31   Miestny rozhlas          500 

      Cintorín a dom smútku       2 235 

      Ochrana živ. prostredie            55 

      Materská škola     64 417 

      Školská jedáleň MŠ     28 410 

      Vzdelávanie ostatné       1 500 

      Sociálne služby          200 

      Bežný rozpočet    262 335,92 

      Splátky úveru ŠFRB       8 200 

      Finančné operácie    270 535,92 

      Čerpanie RF      72 587,39 

      Kapitálový rozpočet     72 587,39 

Spolu príjmy  343 123,31   Spolu výdavky 343 123,31 
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Poľovnícke združenie Modrová 

Poľovnícke združenie pracuje v našej obci od r.1995 a dnes má 19 členov.  

V roku 2020 sme prešli pod novú správu. Tou je Slovenský poľovnícky zväz Okresná 

organizácia Nové Mesto nad Váhom. Teraz sa riadime ich pokynmi a usmerneniami. Oni 

rozhodujú hlavne o regulovaní nárastu zveri, organizovaní a zveľaďovaní poľovného revíru, 

o počte zveri na odlov. 

Naše združenie  sa okrem lovu venuje aj inej činnosti. Uskutočňujeme brigády na zlepšenie 

ekológie a čistoty životného prostredia, pričom spolupracujeme s OcÚ Modrová. Spoločné 

brigády sme uskutočnili v rámci celoslovenskej akcie ,,Čistý revír“ a tiež na prečistení 

lesných a poľovných chodníkov. Spolu sme odpracovali 180 brigádnických hodín. Pomáhame 

chrániť polia PD Modrovka pred spásaním ozimín lesnou zverou. 

Pre upevňovanie dobrých medziľudských vzťahov už dlhodobo uskutočňujeme spoločenské 

podujatie v streľbe na asfaltové holuby. Sem pozývame rodinných príslušníkov, priateľov 

a všetkých, ktorí majú pozitívny vzťah k prírode. 

Všetkým občanom obce Modrová prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko 

dobré v Novom roku 2021.       

Predseda PZ Modrová        

 

 

Dychová hudba MODROVANKA  

Rok 2020 bol v Dychovej hudbe Modrovanka iný ako predchádzajúce roky. Aj činnosť DH 

ovplyvnila celosvetová pandémia COVID-19. Začiatkom roka sme absolvovali Fašiangy - 

tradičné koncertovanie po dedine - od domu k domu. Počas jarného obdobia pandémia 

obmedzila všetky vystúpenia. Až v júli vystúpila Dychová hudba Modrovanka na tradičnom 
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koncerte v Hudobnom pavilóne v Piešťanoch. Koncom leta sme absolvovali ešte koncert v 

Moravanoch nad Váhom. DH Modrovanka bola pozvaná aj na veľmi milú cirkevnú slávnosť. 

Bola to slávnostná svätá omša v Moravanoch nad Váhom pri príležitosti jubilea kňazskej 

vysviacky vdp. Rudolfa Uhera. Po slávnostnej svätej omši dychovka ešte farníkom a hosťom 

zahrala pred kostolom niekoľko piesní. Táto milá slávnosť bola príjemným spestrením po 

niekoľkomesačných obmedzeniach. Ďalšou akciou bola hodová svätá omša v Lúke, ktorá sa z 

dôvodu zabezpečenia epidemiologických opatrení konala vonku pred kostolom. Pred svätou 

omšou Dychová hudba Modrovanka zahrala niekoľko mariánskych piesní; sprevádzala celou 

svätou omšou a po jej skončení ešte pre prítomných zahrala do tanca a do počúvania zopár 

veselých piesní. Aj napriek pandemickej situácii, dychová hudba prispela k slávnostnejšej 

atmosfére počas Prvého svätého prijímania v Modrovej a aj počas hodovej svätej omše v 

Modrovej. Pandémia COVID-19 ovplyvnila, že dychovka nemohla absolvovať niektoré 

tradičné akcie - svätá omša na Veľkú noc, slávnosť Božieho tela a iné vystúpenia. 

Obmedzenia boli aj pri pohrebných obradoch. Určité obmedzenia platia stále, preto dúfame, 

že budeme môcť svojou hudbou spríjemniť aspoň Vianoce - na sviatok Narodenia Pána. 

Obdobie počas prerušenia činnosti, zákazu vystupovania a obmedzenia pohybu sme využili 

aspoň na obnovu nášho hudobného repertoáru. Kapelník Marián Vrbenský spolu s Jozefom 

Dvorským a Lukášom Dvorským, a tiež s pomocou Cyrila Potočného vybrali zopár nových 

piesní a pripravujú noty pre všetky nástroje dychovky. Keď to epidemiologická situácia 

dovolí, postupne nacvičíme pripravené piesne. Aj keď rok 2020 bol iný ako minulé 

roky, cítime aj naďalej podporu sponzorov, priaznivcov a milovníkov dychovej hudby. 

Chceme sa im srdečne poďakovať za ich dôveru a pomoc. Osobitné poďakovanie patrí 

Obecnému úradu v Modrovej a firme Respect. Samozrejme ďakujeme aj Lenke Kališovej za 

účtovnícke práce. Na záver chceme vysloviť prianie, aby v roku 2021 mohla Dychová hudba 

Modrovanka prinášať svojou hudbou radosť všetkým priaznivcom. 

Krásne prežitie Vianočných sviatkov a v roku 2021 všetkým veľa zdravia, šťastia, Božieho 

požehnania, osobných aj pracovných úspechov prajú členovia Dychovej hudby Modrovanka v 

nezmenenej zostave.        

      Marián Vrbenský, kapelník       
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Jednota dôchodcov 
Ako každý rok i tento sme si stanovili určité úlohy a ciele, ktoré sme chceli dosiahnuť. Žiaľ 

pandémia koronavírusu nás v mnohých aktivitách pribrzdila a niektoré sa nedali uskutočniť 

vôbec.  

V začiatkoch pandémie, keď ešte neboli také prísne opatrenia, sme sa v klube rady stretávali: 

- vymieňali sme si recepty, 

- chodili sme na zdravotné prechádzky do prírody a spájali sme príjemné s užitočným. 

Nazbierali sme množstvo byliniek a hríbov, boli sme aj na starom cintoríne, kde sme 

položili kyticu kvetov k Pomníku padlým v I. a II. sv. vojne, 

- navštívili sme aj priateľov a známych v dome Senior, 

- dvaja naši členovia sa zúčastnili rekondičného pobytu v Trenčianskych Tepliciach. 

V súčasnosti, keďže je núdzový stav sme väčšinou doma. Občas sa v obci stretneme, 

podebatujeme, ale s tými rúškami to nie je ono. Náš klub nám chýba. Dúfame, že táto 

,,pliaga“ čoskoro skončí a my sa budeme môcť opäť stretávať. 

Na záver vždy ďakujem tým, ktorí na nás nezabúdajú. Ďakujeme manželom Bobčíkovým za 

občerstvenie, ktoré nám každý rok poskytujú. Ďakujeme p. starostovi, ktorý si  nás chránia a 

dal nám rúška. Ďakujem všetkým členom za spoluprácu a prajem im a samozrejme 

i nečlenom krásne a požehnané vianočné sviatky. Prežite ich v zdraví v kruhu svojich 

blízkych.                                                                 

    Daniela Janíková 

                                                  

ŠK Modrová 2020 

Krátky návrat do sezóny 2019/20 

Predchádzajúca sezóna, presnejšie povedané jej jesenná časť, nám vyšla nad očakávanie. Ako 

nováčik U15 v 4. lige ObFZ Trenčín sme obsadili 1. miesto. (O poradí na 1. a 2. mieste 

rozhodol vzájomný zápas) 

4.Sportika LSŽ - U15 - ObFZ TN 

  Klub Z V R P Skóre B 

1  ŠK Modrová 11 9 1 1 39:15 28 

2  TJ Slovan Trenčianska Turná 11 9 1 1 44:19 28 

3  TJ Inovec Trenčianske Jastrabie 11 7 2 2 51:12 23 

4  OŠK Trenčianske Stankovce 11 6 1 4 31:22 19 

5  FK Bradlan Brezová pod Bradlom 11 5 4 2 31:9 19 

6  TJ Družstevník Opatová nad Váhom 11 6 0 5 37:25 18 

7  OFK Čachtice 11 5 2 4 33:35 17 

8  TJ Cementár Horné Srnie 11 3 2 6 16:24 11 

9  TJ Slovan Rovnosť Krajné 11 2 4 5 11:19 10 

10  Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie 11 3 1 7 14:28 10 

11  Telovýchovná jednota Štart Svinná 11 1 2 8 15:31 5 

12  TJ Slovan Zamarovce 11 0 0 11 12:95 0 

https://futbalnet.sk/klub/2865/tim/38923
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/tj-slovan-trencianska-turna/tim/34136
https://futbalnet.sk/klub/1178/tim/37576
https://futbalnet.sk/klub/2823/tim/35939
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/fk-bradlan-brezova-pod-bradlom/tim/36419
https://futbalnet.sk/klub/590/tim/34178
https://futbalnet.sk/klub/1458/tim/38815
https://futbalnet.sk/klub/111/tim/38878
https://futbalnet.sk/klub/1817/tim/38340
https://futbalnet.sk/klub/834/tim/35525
https://futbalnet.sk/klub/2213/tim/34408
https://futbalnet.sk/klub/1849/tim/38848
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Zimný halový turnaj 

Odmenou za toto umiestnenie 

bola naša účasť na zimnom 

halovom turnaji starších žiakov 

ObFZ Trenčín o Pohár 

predsedu ObFZ. Zúčastnili sa 

ho najlepšie mužstvá z 5. a 4. 

ligy. Po jeho skončení patril 

našim chlapcom prívlastok 

neporazení. Turnaj sme 

opúšťali ako jediné neporazené 

mužstvo. Domov sme sa vrátili 

hrdí a spokojní s pohárom za 3. 

miesto a s pohárom pre 

najlepšieho brankára turnaja. 

Stal sa ním Noe Hanzlík. 

Známe udalosti v súvislosti s COVID -19 však všetko zmenili a súťažný ročník 2019/20 sa 

nedohral.  

 

Aktuálna sezóna 2020/21 

Pred začiatkom sezóny 2020/21 prišlo v našom športovom klube ku viacerým zmenám. 

Do dorastu odišli: Dominik Majko - PFK Piešťany, Emil Poturnay - PFK Piešťany, Adam 

Húserka – AFC Nové Mesto nad Váhom, Nikolas Horváth - BK AS Trenčín (basketbal). 

Odchod štyroch hráčov do dorasteneckej kategórie a skutočnosť, že TJ Hrádok prihlásila do 

súťaže družstvo starších žiakov, pre nás v momentálnej situácii znamená nedostatok hráčov 

pre kategóriu U15. 

Po rozumnom uvažovaní a stretnutí s niektorými rodičmi sme sa rozhodli do súťažného 

ročníka 2020/21 prihlásiť družstvo mladších žiakov – U13.  

Odchody starších žiakov U15: Jakub Hátrik - CFM JA Trebatice, Noe Frederik Hanzlík – 

Hrádok, Alex Millar – Hrádok, Jakub Riška – Hrádok, Samuel Hesko - PFK Piešťany, Michal 

Domin a Matej Tarana - CFM JA Trebatice boli u nás v sezóne 2019/20 na striedavý štart a v 

sezóne 2020/21 pokračujú vo svojich kluboch. 

Príchody nových hráčov do mužstva U13: Martin Kováč, Jaroslav Zimányi, Jozef Polakovič, 

Timotej Domin, Patrik Tekula, Zoran Vavrovič. 

Chlapcom sa v súťaži darí veľmi dobre. Výborné výkony sa pochopiteľne odrazili aj v 

tabuľke ObFZ Trenčín. Po neúplnej jesennej časti sme v tabuľke na 1. mieste so skóre 20:0. 
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ŠK Modrová – 2020/21 - 

jesenná časť - výsledky 

Modrová D. Srnie 5:0 

Modrová M. 

Lieskové 

1:0 

Bošáca Modrová 0:2 

Modrová Krajné 6:0 

D. Srnie Modrová 0:6 

 

            4. LMŽ - JUH - U13 - ObFZ TN 

  Klub Z V R P Skóre B 

1  ŠK Modrová 5 5 0 0 20:0 15 

2  TJ Zavažan Kálnica 4 4 0 0 16:5 12 

3  OŠK Bošáca 5 2 0 3 13:8 6 

4  ŠK Dolné Srnie 6 2 0 4 8:25 6 

5  MFK Stará Turá 2 1 1 0 3:2 4 

6  TJ Iskra Moravské Lieskové 5 1 1 3 10:10 4 

7  TJ Slovan Rovnosť Krajné 5 0 0 5 3:23 0 

 

Rudice 

Kontakt s našou partnerskou obcou Rudice radi udržiavame. 1.8.2020 sa v tejto obci konal 

tradičný priateľský turnaj – Memoriál Miroslava Kopřivy a Petra Gavlase. Pred samotnými 

zápasmi sme navštívili kúpeľné mesto Luhačovice. Pani starostka Rudíc nám ukázala 

nádherný ručne vyrezávaný betlehem v Rudiciach. Chlapci napriek dvom prehrám priniesli 

domov krásny Pohár priateľstva a ocenenia pre najlepšieho mladého hráča a najlepšieho hráča 

turnaja.  

Budúcnosť 

Aby mohla činnosť ŠK pokračovať, potrebujeme káder doplniť ďalšími deťmi. Aj touto 

cestou chcem preto poprosiť rodičov, aby svoje deti podporovali v športe a vo futbale a deti 

pozvať, aby sa pripojili k svojim kamarátom futbalistom. 

František Hlísta 

Začiatkom novembra nás náhle zastihla smutná správa. Opustil nás náš dlhoročný funkcionár, 

fanúšik a podporovateľ František Hlísta. Futbal bol vždy jeho veľkou záľubou. Rád ho hrával 

v mladosti i na vojenčine (TJ Sokol Dyjákovičky, okr. Znojmo). Po návrate z vojny 

odhodlane vstúpil aj na funkcionársku dráhu v rodnej obci Modrová. Koncom 60. rokov sa s 

nadšením spolu s p. Rudolfom Lazarom a Jaroslavom Bednárom pustil do výstavby nového 

futbalového ihriska, ktoré nám slúži dodnes. Členom výboru TJ a ŠK bol prakticky až do 

https://futbalnet.sk/klub/2865/tim/38923
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/tj-zavazan-kalnica/tim/42804
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/osk-bosaca/tim/41786
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/sk-dolne-srnie/tim/41903
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mfk-stara-tura/tim/44392
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/tj-iskra-moravske-lieskove/tim/44208
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/tj-slovan-rovnost-krajne/tim/41292
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svojho odchodu. I keď v posledných mesiacoch už zdravie slablo, vždy sa prišiel rád pozrieť 

na každé stretnutie. Za všetku jeho ochotu a činnosť pre náš ŠK mu veľmi pekne ďakujeme a 

zostávame v spomienkach. 

70 rokov futbalu v obci 

V lete budúceho roku si pripomenieme 70. výročie organizovanej športovej činnosti v našej 

obci. Ak nám to situácia a okolnosti umožnia, radi by sme pri tejto príležitosti zorganizovali 

priateľské futbalové stretnutia žiakov a dospelých. 

Stolný tenis 

Hoci športovú činnosť v našej obci tvorí predovšetkým futbal, nemôžeme zabudnúť ani na 

stolný tenis. Vždy tradične na konci starého resp. začiatku nového roka sa v KD koná turnaj 

žiakov a dospelých. Stalo sa tak aj 28.12.2019. Uvidíme, či nám situácia dnešných dní dovolí 

spraviť turnaj aj tento rok. Okrem toho sa deti a muži pravidelne stretávajú pri 

stolnotenisovom stole najmä počas zimného obdobia v suteréne kultúrneho domu. 

Poďakovanie  

Ďakujeme žiakom za účasť na tréningoch a zápasoch, za fantastické výkony na ihrisku, za 

slušné správanie. Trénerom Lukášovi Horanskému a Dominikovi Hajduchovi ďakujeme za 

ochotu pracovať s deťmi, za príkladnú dochádzku na tréningy a zápasy, rodičom vďaka za 

spoluprácu a pomoc, predsedovi ŠK za všetku organizačnú pomoc, trávnikárovi za pekne 

pripravené ihrisko pred každým zápasom. Ďakujeme OcÚ za finančný príspevok z rozpočtu 

obce na činnosť klubu.  

Do roku 2021 vám prajeme predovšetkým zdravie a Božie Požehnanie. Veríme, že sa čo 

najskôr stretneme znovu na ihrisku. Častejšie a pri väčšom počte stretnutí ako v minulej 

sezóne. 

                                                                                     Mgr. Marián Lacko, Miroslav Lehuta 
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Súbor Modrovan 

Želáme všetkým dobrým ľuďom požehnané vianočné sviatky, hlavne plné zdravia v tomto 

čase, kedy vládne koronavírus, veľa trpezlivosti a vzájomnej úcty.  

Ďakujem všetkým členom súboru za spoluprácu počas celého roka. Verím, že v nasledujúcom 

roku sa situácia zlepší a budeme sa môcť prezentovať našim ďalším novým tancom Myjava 

v originálnych krojoch. Som hrdá na každého člena súboru, že svojim talentom prezentuje 

krásu folklóru nášho národa. 

Do nového roku Vám všetci členovia súboru želáme pevné zdravie, veľa šťastia a ľudskosti. 

                                                                                            Členovia súboru a Hana Kupcová 

 

 

Hudobná skupina M.Melodic 
Ďalší  rok sa blíži ku koncu pre skupinu M.Melodic .Tento rok nebol pre nikoho z nás ľahký 

ani v osobnom ani v pracovnom živote. Rok 2020 bol pre každú kapelu náročný, tak ako aj 

pre našu. Začiatok roka sa začal ukazovať ako veľmi dobrý. Účinkovali sme každú sobotu 

celý mesiac február na rôznych oslavách či plesoch .V Marci sa začali rušiť naše akcie kvôli 

epidémii, ktorá postihla celé Slovensko. Leto bolo neisté, vtedy býva najviac hrania najmä pre 

rôzne akcie, ktoré sa organizujú, ale opak bol pravdou. Naše hranie sa zúžilo na neistotu, 

ktorá sa tu diala a žiadne hranie nebolo na 100% potvrdené. Všetko čo bolo dohodnuté sa 

časom rušilo. Dočkali sme sa až koncom júla, kedy sme účinkovali na oslave známemu 

hercovi  Jožkovi  Vajdovi,  ktorý oslávil 65 rokov. Bola to veľká česť hrať takému známemu 

velikánovi Slovenského plátna, ďakujeme za pozvanie. Žiaľ, epidémia začala ukazovať svoju 

silu a naše hranie bolo v koncoch. Rok 2020 bol pre nás ako kapelu neistý, skúšanie bolo na 



~ 16 ~ 
 

bode mrazu, tak snáď sa to všetko napraví a budeme opäť môcť rozdávať radosť ľudom na 

oslavách či rôznych vystúpeniach. Tiež by som vám chcel popriať všetko dobré 

v nadchádzajúcom vianočnom čase, veľa šťastia, zdravia a sily do nového roku 2021. 

             Pavol Dzurka 

 

 


