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MODROVSKÉ   NOVINY   
Ročník XV.                                                 Číslo 1                                           december 2017 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
     Každá zapálená sviečka na adventnom venci nám v uponáhľanom období napovedá, že 
najkrajšie sviatky v roku sa pomaly blížia. Práve teraz si viac ako inokedy uvedomíme 
rýchlosť doby, uponáhľanosť života. Život nie sú preteky s časom, ani súťaž medzi výhrami 
a prehrami. Je o hodnotách, sile pomáhať. Je o tom, aby sme ho žili pre iných a pri pohľade 
do minulosti sme mali radosť. Všetko to si vo vianočnom období uvedomujeme omnoho viac 
ako inokedy. Aj to je čaro sviatkov, ktoré nás napĺňajú vnútornou pohodou. Pri 
štedrovečernom stole si spomenieme na najbližších, ktorí už nie sú medzi nami, ale navždy 
zostali v našich srdciach a spomienkach. V každom z nás sa miešajú pocity radosti a pokory, 
nádeje a nedočkavosti. Tešíme sa na chvíle strávené v harmonickej rodinnej nálade 
s najbližšími a tešíme sa z toho, ako naši blízki, deti a vnúčatá prežívajú vianočné napätie pri 
otváraní darčekov.  
     Prajeme Vám nech je pre Vás pevné zdravie a rodina oporou počas celého roka 2018. 
Zároveň chceme úprimne poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na podujatiach 
a akciách realizovaných počas celého roka,  hlavne pri oslavách 860. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci. Nech naďalej prevláda snaha a nadšenie spoločným prístupom meniť veci 
k lepšiemu v prospech našej obce. 

                                                                             Starosta obce, poslanci OZ         
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Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2017 zišlo celkove 6 krát. Prehľad uznesení ( s výnimkou 
účtovníctva): 
Uznesenie č. 2/2017: 
schvaľuje 
Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 
Uznesenie č. 3/2017: 
schvaľuje 
v súlade s §18a ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra obce Modrová na deň 29.03.2017 
Uznesenie č. 4/2017. 
schvaľuje 
prenájom miestnosti č. 28 v budove zdravotného strediska Modrová s. č. 72 vo výmere 21,9 
m² s výškou nájmu 100,- € mesačne firme ADOS OLITEC s. r. o. so sídlom Ľudovíta Čuláka 
33, 949 12 Nitra na poskytovanie domácej ošetrovateľskej služby. 
Uznesenie č. 5/2017: 
doporučuje 
starostovi obce uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb v oblastiach bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a niektorých činností pracovnej zdravotnej služby 
s poskytovateľom Dana Zelenay Tinková – DaTi, Moravské Lieskové č. 503 
Uznesenie č. 6/2017: 
schvaľuje 
nákup 100 ks stoličiek od firmy Damito s. r. o. Brunovce do interiéru kultúrneho domu do 
výšky 3.500,- €. 
Uznesenie č. 7/2017: 
schvaľuje 
voľbu hlavného kontrolóra obce – Ing. Mariany Kirkovej na obdobie od 01.04.2017 do 
31.03.2023 a zároveň výšku úväzku 6 h mesačne, t. j úväzok 0,03 
Uznesenie č. 10/2017: 
schvaľuje 
príspevok na spolkovú činnosť Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č. 58 Nové 
Mesto nad Váhom pre rok 2017 vo výške 40 €. 
Uznesenie č. 12/2017: 
neschvaľuje 
žiadosť Ing. Silvie Hlavatovičovej na premiestnenie prístrešku autobusovej zastávky. 
Uznesenie č. 14/2017: 
schvaľuje 
splátkový kalendár Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Tematín v Modrovke, družstvo 
na daň z nehnuteľnosti za rok 2017 
Uznesenie č. 15/2017: 
berie na vedomie 
žiadosť Ing. Ondreja Kurtiša o vyjadrenie, či má obec záujem odpredať obecné pozemky: 
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registra C: 506/2 – orná pôda o výmere 2175 m² a k nemu priľahlých pozemkov – registra E:  
parc. č. 39 – orná pôda o výmere 58 m² a parc. č. 40 – vodná plocha o výmere 140 m² 
a doporučuje zaslať písomnú odpovedať v znení, že obec nemá záujem o ich odpredaj. 
Uznesenie č. 16/2017: 
berie na vedomie 
žiadosť p. Františka Kaclíka s manželkou na pridelenie pozemku parc. č. 1286/3 – ostatná 
plocha o výmere 420 m² do osobného vlastníctva a doporučuje žiadateľa vyrozumieť v súlade 
so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne s úpravou nových pravidiel 
účinných od 01.07.2009. 
 Uznesenie č. 18/2017: 
poveruje 
starostu obce hľadať trvalé a perspektívne riešenie zásobovania pitnou vodou obyvateľov 
obce prostredníctvom Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s., konkrétne zaradením do ich 
plánu investícii 
Uznesenie č. 19/2017: 
poveruje 
starostu obce na rokovanie s Mgr. Robertom Turanskym k  predžalobnej výzve týkajúcej sa 
nehnuteľnosti – parc. č. 730/1 – ostatné plochy vo výmere 5248 m² - v k. ú. Modrová. 
Uznesenie č. 20/2017: 
schvaľuje 
žiadosť obce o dotáciu z Výzvy č. VII. PHZZ 2017 zameranej na podporu zvýšenia ochrany 
pred požiarmi prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov na účel 
hasičských zbrojníc vo výške 22 tisíc eur s 5% spoluúčasťou obce. 
Uznesenie č. 21/2017: 
schvaľuje 

a) osadenie prefabrikovanej betónovej žumpy o kapacite 10 m³ za budovou obecného 
úradu na parc. č. 301/1- zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Modrová 

b) zmenu rozpočtu: z rozpočtovej kapitoly 717002 Rekonštrukcia a modernizácia – 
v prípade havárie presun finančných prostriedkov vo výške 1000 € na rozpočtovú 
kapitolu 717002 Rekonštrukcia obecného úradu. 

Uznesenie č. 22/2017: 
schvaľuje    
Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrová č. 1/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni. 
Uznesenie č. 23/2017: 
schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do 
orgánov samosprávneho kraja 2017 a voľby do orgánov samosprávy obce 2018. 
Uznesenie č. 25/2017: 
schvaľuje 
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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 – Zuzana Frťalová, členovia: 
Iveta Lazarová a Anna Žilková. 
Uznesenie č. 26/2017: 
schvaľuje 
predaj pozemkov vo vlastníctve obce vedených na LV č. 1: KN-E – ostatné plochy, 
nachádzajúcich sa v k. ú. Modrová,  a to parc. č. 1286/3 o výmere 346 m² a parc. č. 1311/15 o 
výmere 21 m² v súlade s Geometrickým plánom č. 26/2017 zo dňa 05.10.2017 vypracovaným 
Ing, Vladimírom Uhlíkom – Geoinfos Trenčín, Tematínska 2652/33 overeným katastrálnym 
odborom Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom dňa 13.10.2017 číslo 690/2017 
a Znaleckým posudkom č. 190/2017 zo dňa 03.11.2017 vypracovaným Ing. Jurajom 
Sedláčkom, Záhradná 8, Trenčín, znalcom v odbore stavebníctvo, ev. č. znalca 913057. 
Celková výmera pozemkov je 367 m², jednotková cena pozemku 3,31 €/m², zaokrúhlená 
všeobecná hodnota predávaných pozemkov je 1.210,00 €, slovom: Jedentisícdvestodesať eur.  
Kupujúci p. František Kaclík a manž. Eva Kaclíková, obaja trvale bytom Piešťany, A. 
Dubčeka 3534/2, hradia náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy a na vklad do katastra 
nehnuteľností. 
Uznesenie č. 27/2017: 
schvaľuje 
prenájom priestorov v budove zdravotného strediska o celkovej ploche  56,5 m²  za mesačný 
poplatok vo výške 100 € mesačne p. Zuzane Fulkovej, trvale bytom Lúka 71, na zriadenie 
predajne textilu a darčekového tovaru. Energie si bude nájomca hradiť nad rámec nájmu 
poveruje 
starostu obce  vypracovaním a uzavretím nájomnej zmluvy  
Uznesenie č. 28/2017: 
schvaľuje 
prenájom obecnej plochy na parc. č. 169 – zastavané plochy a nádvoria,  vedenej na LV č. 1 
v k. ú. Modrová, o výmere 18 m² za účelom osadenia plechovej garáže za poplatok vo výške 
1€/m² mesačne – Patrikovi Jánovi Ušiakovi, trvale bytom Modrová 228 
poveruje 
starostu obce vypracovaním a uzavretím nájomnej zmluvy 
Uznesenie č. 29/2017: 
ruší 
VZN obce Modrová č. 22 – Požiarny poriadok obce zo dňa 04.08.2004 
schvaľuje 

a) Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce  
b) VZN obce Modrová č. 3/2017 – Požiarny poriadok obce Modrová 

Uznesenie č. 30/2017: 
schvaľuje 
koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2016 a odmenu kronikárovi PhDr. Martinovi 
Lackovi PhD. Vo výške 150 € 
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Verejnoprospešné práce 

V rámci dohody s ÚPSVaR sa podarilo pre rok 2017 zabezpečiť z radov nezamestnaných 2 
občanov, ktorí aktívne zabezpečovali potrebné práce pri údržbe obecných budov, drobné 
stavebné práce, kosenie verejných priestranstiev, ihriska ŠK, detského ihriska, cintorínov, 
svahov potoka, okolia miestnych komunikácií i v rekreačnej oblasti. V zimnom období 
spočíva ich činnosť okrem údržby obecných budov v zametaní chodníkov a posype miestnych 
komunikácií. Ich pracovný pomer končí 31.03.2018, ale už teraz hľadáme spôsob ako i na 
ďalšie obdobie uvedených pracovníkov zazmluvniť. V priebehu roka sa nám i ich zásluhou 
podarilo zrealizovať v KD: rekonštrukciu osvetlenia v sále, zrenovovať sokle, vymeniť 
záclony a závesy v sále (pôvodné boli z r. 1985). Ich práca sa odzrkadlila i pri rekonštrukcii 
vnútorného i vonkakajšieho zariadenia MŠ (výmena zostávajúcich pôvodných okien, 
maľovanie, výmena nábytku, osadenie lávky do skladu hračiek z dôvodu bezpečnosti). 
Uskutočnila sa i rekonštrukcia hydroizolácie striech na dome smútku, šatniach ŠK a na 
hasičskej zbrojnici.V zdravotnom stredisku bola dokončená výmena zostávajúcich pôvodných 
okien. Najväčšou investíciou bola prístavba sociálnych zariadení šatní ŠK. Podarilo sa opraviť 
výtlky na miestnych komunikáciách. Z drobnejších, ale nutných vylepšení - nainštalovanie 
stabilného stojana  k 1. máju a nové osvetlenie vianočného stromčeka pred farou (pôvodné 
bolo viac ako dvadsať ročné).  

 

Pohyb obyvateľov v roku 2017 

Narodení :  Martin Miklovič, Tereza Kopúnová, Nela Chmelinová, Zoe Hana Vitko, Nikolaj  
                   Darvaš, Eliška Kališová, Tobiáš Hajduch 
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Zomrelí  : Alžbeta Majková,  Soňa Struháriková,   Františka Kališová, Zdenka Hlístová,   
                 Daniela Kobelárová, Libuša Vrbenská, Alžbeta Uhrinová 

Prisťahovaní :  Sophia Szellár, Sebastian Krajčech, Iveta Toráčová, Jozef Toráč, Iveta   
                         Toráčová, Jozef Polakovič, Denisa Polakovičová, Denisa Polakovičová, Jozef   
                         Polakovič, Kevin Polakovič, Natália Lukáčová, Lucia Hajduchová, Dominik   
                         Hajduch, Dominik Hajduch 

Odsťahovaní : Anna Vitázková, Vladimír Kollár, Matej Petruš 

Jubilanti v roku 2017 
 
60 roční :                         65 roční :                     70 roční :                 75 roční:                                                            
Emil Uhrin                       Jozef Kališ                    Dušan Martinka       Ivan Kľúčovský 
Milan Kováč                     Dušan Petrgalovič        Ján Polonský            Mária Kramarovičová 
Milan Božik                      Stanislav Prouza          Jaroslav Kusovský    Štefana Kusovská 
Rudolf Petruš                    Ing. Rudolf Paulech     Ján Janík                   Vlasta Kobelárová 
Miroslav Konečný            Anna Paulechová          Emília Kľúčovská                     
Jozef Majko                       Mgr. Anna Lacková     Eva Chmelinová 
Jaroslav Uhrin                                                         Pavla Turzíková 
Ing. Dušan Hazucha                                                Eva Dzurková 
Mária Podhorská 
Janka Božiková 
 
 
80 roční :                             85 roční :                               Zlaté svadby: 
Pavol Gut                             Helena Behanová                   Rudolf a Alojzia Lazaroví 
Mikuláš Paulech                   Františka Antalová                František a Emília Hlístoví  
                                              Margita Fančovičová             Ján a Oľga Polonskí 
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Rozpočet na rok 2018     
Príjmy   Výdavky  

Výnos dane z príjmov z DÚ 155000  Správa obce -bežné výdavky 96623 
Dane z nehnuteľnosti 19971  Finančné poplatky banke 1350 
Ostatné miestne dane 630  Matrika 1900 
Príjmy z prenájmu 17201  Splátka úroku z úveru 2500 
Kopírovanie, mat. MR 850  CO, Dobrovoľný PZ 1000 
Správne poplatky 1000  Ochrana životného prostredia 55 
Za služby - vývoz odpadu 10000  Cestná doprava 1600 
Poplatok za materskú školu 1400  Nakladanie s odpadmi 12150 
Stravné ŠJ 5000  Rozvoj obce, Bytový dom  3080 
Z dobropisov a refundácie 0  Zdravotné stredisko             

4300 
Granty a dotácie zo štát. rozpočtu 4160  Verejné osvetlenie 6000 
 Bežný rozpočet 215212  Športový klub 1400 
Finančné operácie 45649,75  Knižnica 300 
Z rezervného fondu     45649,75  Kultúrny dom - bežné výdavky 7390 
   Miestny rozhlas 700 

   Cintorín a dom smútku 4367 
   Príspevky 0 
   Materská škola 40416 
   Školská jedáleň MŠ 21131 
   Vzdelávanie ostatné 1000 
   Sociálne služby 450 
   Bežný rozpočet  207712 
   Splátky úveru ŠFRB 7500 
   Finančné operácie  45649,75 
   Čerpanie RF  45649,75 
   Kapitálový rozpočet 45649,75 

Spolu príjmy   260861,75  Spolu výdavky 260861,75 
     
 

M. Melodic 2017 

Rok 2017 začal pre nás už 7. 1. 2017, kde sme odohrali zábavu pre ŠK Modrová. Tu treba 
poďakovať najmä ľuďom, ktorí prišli v počasí pri nočnej teplote  -22˚ C. 
Medzi každoročné tradície patrí aj stavanie mája. Tento rok sme dostali pozvanie do obce 
Hrádok, kde vládla dobrá atmosféra s bohatým občerstvením. 
Máj - lásky čas. V tomto krásnom mesiaci sme spríjemnili veľmi dobre zorganizovanú svadbu 
Milana Kováča a Natálie v Piešťanoch, v Kúpeľnej dvorane Kursalon.  
Leto začalo pozvaním do obce Hôrka nad Váhom, kde sme prijali pozvanie hrať hody. Bola to 
veľká akcia, kde mali domáci všetko dobre zorganizované – napr. vonku rôzne hry pre deti či 
varenie guláša. Prišlo veľa ľudí nielen domácich, ale i z okolitých obci. V priebehu tohto leta 
sme boli obsadení každú sobotu. Ďalšie hranie bolo v obci Ducové, kde bola neskutočne 
vydarená akcia. Dobre zorganizovaná aj zvládnutá. Ľudia sa tu úžasne bavili. Cez deň bolo 
super počasie až navečer nás prekvapil dážď. Hodová zábava v Hubine, či 860. výročie obce 
Modrová nebolo ešte všetko. Júl sme ukončili hraním pre župana VÚC TsK p. Jaroslava 
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Bašku, ktorý zavítal do Modrovej, kde robil predvolebnú kampaň, ktorá sa napokon ukázala 
ako úspešná. Gratulujeme.   
V auguste a v septembri sme odohrali rôzne podujatia ako napr. oslavy 60. výročia vo 
Veselom, Stará Turá – Babulicov Vrch, Dožinky v Moravanoch nad Váhom atď. 
Prijali sme pozvanie na koncert od ZpS Dom dôchodcov Moravany  nad Váhom. Tu sme boli 
milo prekvapení, ako sa vedia baviť i seniori, ktorí si to užívali a povzbudzovali nás veľkým 
potleskom. Veľká vďaka. Pozvanie na AGROKOMPLEX v Nitre sme nemohli prijať 
z dôvodu obsadenia toho termínu, ale musíme sa poďakovať za rok 2016, kde sme prijali 
pozvanie a hrali sme na tomto výstavisku v Nitre. Tu sme prezentovali Národnú sieť rozvoja 
vidieka, kde sme zastupovali v Trenčianskom kraji našu obec Modrová. V roku 2016 sme 
nemali  priestor na poďakovanie za rok 2016, tak aspoň touto cestou sa vraciam aj k rozlúčke 
s letom, ktorá bola spojená s našim pánom farárom Jozefom Drobným, ktorý zároveň oslávil 
životné jubileum 50 rokov. Ďakujem Jozefovi Kusovskému a jeho teamu, ktorý nás pozvali 
a zorganizovali túto akciu. 
Naše poďakovanie patrí všetkým ktorý nás pozvali na hudobné vystúpenie Jednote dôchodcov 
v Modrovej, ŠK Modrová, ZpS Moravany nad Váhom, starostom a starostovi obce Modrová, 
Národná sieť rozvoja vidieka AGROKOMPLEX Nitra a všetkým, ktorí nás podporovali 
účasťou na našom vystúpení a potleskom. 
Musím poďakovať naším členom, ktorí to so mnou vydržali  i členom ktorí boli u nás ako 
hostia. Ako hosť bol Marián Trautenberger – trumpeta, spev, Mgr. Janka Boriková - spev. 
Najla Ibragimova  ktorá pochádza a žije v Moskve - spev. Veľká vďaka. 
Aktuálni členovia: bicie - Milan Dzurka,  preprava v rámci hrania, kláves - Ing. Patrik Majko, 
ktorý je zároveň aj umelecký vedúci. Janko Kubík - saxafón, spev je naša nová posila zo 
Starej Turej,  Pavol Dzurka - kapelník, technické vybavenie, hudobná produkcia, noty, 
trumpeta. 
Momentálne máme nové posily: spev - Mgr. Hana Žideková, Eduard Bodický. Eva Klára 
Krajčíková je z pracovného vyťaženia a štúdia  u nás už len ako hosť. Je nám veľmi  ľúto, že 
sme nemohli prijať i iné pozvania, ktoré sme museli odmietnuť, ale i ktoré sa zrušili z rôznych 
dôvodov, či už z pracovného vyťaženia alebo práceneschopnosti, ktorá bola v tomto roku 
veľmi vysoká.  
Do roku 2018 prajeme všetko dobré, veľa zdravia, ktoré potrebujeme, šťastie, ktoré hľadáme  
a Božiu pomoc, nech stojí pri nás! 
                       PS: Nech nám to hrá:  M. Melodic s pozdravom a úctou kapelník Pavol Dzurka   

Jednota dôchodcov  

Milí čitatelia, 
dovolila som si zvoliť takéto oslovenie. „ Nech v starobe nikdy nikto nie je sám“. S radosťou 
môžem konštatovať, že vďaka aktivite našich členov – seniorov, ktorí nechcú byť izolovaní 
od spoločnosti, ale naopak chcú stárnuť aktívne. 
Pravidelne sa zúčastňujeme brigád pri skrášľovaní obce, organizujeme poznávacie zájazdy. 
Z predaja narcisov finančne prispievame onkologicky chorým ľuďom. Pravidelne sa 
stretávame v našom klube, kde si podebatujeme, navzájom vymeníme skúsenosti, tvoríme 
ďalšie nápady. Pomáhame pri rôznych akciách v obci. Každý rok sa zúčastňujeme pietnej 
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spomienky na padlých počas vojen. Nezabúdame ani na dôchodcov, ktorí sa nemôžu zo 
zdravotných s nami stretávať. 
Starosta obce Ing. Stanislav Uhrin a pracovníčky obecného úradu našu organizáciu podporujú. 
Podporujú nás aj sponzori manželia Bobčíkovci. Za to im všetkým patrí veľké „Ďakujem“.  
Ďakujem tiež členom jednoty dôchodcov. 
Prajem Vám príjemné, pokojné a požehnané vianočné sviatky. Veľa zdravia, šťastia 
a rodinnej pohody v novom roku Vám želá 

                                                                                                           výbor ZO JSD Modrová. 

 

 

Stretnutie rodín s deťmi na Sviatok všetkých svätých 

Na otázku „ ako to ide?“ zvykneme použiť zautomatizovanú odpoveď – pomaly. Vonkoncom 
to tak ale nie je, inak by sa jedna z najčastejších sťažností dneška netýkala nedostatku času. 
Každodenné povinnosti, stúpajúce nároky na výkon v zamestnaní, starosti o veci dôležité i tie 
menej dôležité spôsobili, že sa ľudia takmer nestretávajú. Prevažne v mestách ale už i na 
dedine sa susedia dokonca ani nepoznajú. Preto sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie rodín 
s deťmi v našej obci.  
Chceli sme aby to malo nejakú tému, motív, na ktorom by sme zostavili program. Keďže sa 
blížil sviatok Všetkých svätých, zároveň je deň pracovného pokoja, javilo sa nám to ako 
výborná príležitosť stretnúť sa, zabaviť, a zviditeľniť tento pekný sviatok, ktorý akosi zatienili 
„dušičky“. Preto kto chcel, mohol prísť v kostýme obľúbeného svätca. Boli sme skutočne 
milo prekvapení, koľké deti nakoniec prišli v kostýmoch a aj „nadupané“ vedomosťami 
o tom, koho predstavovali. Bolo vidno, že sa im ich prestrojenie veľmi páči. Možno nám 
rodičom dali aj menšiu lekciu o radosti.....:o) 
S programom nám veľmi pomohol náš pán farár.  Pre väčšie deti a dospelých pripravil 
vedomostný kvíz. Vytvorilo sa niekoľko družstiev, ktoré súťažili o body. Menší boli zatiaľ v 
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mini kine a vychutnávali si kreslené rozprávky na plátne. Nasledovalo agapé pri koláčikoch, 
ktoré rodičia priniesli, vytvorili sa debatné skupinky, deti šantili na žinenkách, maľovali si, 
skladali kocky. 
Na hodnotenie akcie sa treba popýtať tých čo prišli, my sme nadobudli dojem, že sa vydarila 
a veríme, že sme inšpirovali k podobným podujatiam v budúcnosti. 
Záverom by sme sa chceli poďakovať Obecnému úradu za ústretovosť, ochotu a poskytnutie 
priestorov v KD, ZŠ Lúka za požičanie žineniek a všetkým tým, čo sa zúčastnili a pomohli 
s prípravou tohto stretnutia. 

Ď A K U J E M E   !!! 

                                                                                                                        manželia Kusovskí 

 

Modrovanky – Krojovanky informujú 

Tento rok bol pre folklórny súbor Modrovanky – Krojovanky rokom jubilejným. Oslávili sme 
10-te výročie od nášho vzniku. V roku 2007 sme prvý krát vystúpili na modrovskom „ 
Farskom plese“ na požiadanie vtedajšieho pána farára Pavla Hladíka, kde sme prezentovali 
naše kroje spolu s piesňami. Toto vystúpenie naštartovalo naše následné kroky, pretože 
prichádzali ponuky najmä od starostov okolitých obcí. Bola to výzva rozšíriť repertoár a aj 
spôsob prezentovania sa.  
Pri príležitosti tohoročného výročia sme nacvičili nové pásmo pod vedením Dominiky 
Horňákovej s názvom: „ Od rána až do noci  na Považskom Inovci „. Je to vtipne ladené 
pásmo aj s tancami, kde sa predviedli naši mladí členovia, ktoré má komickú dejovú zápletku. 
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K nášmu ďalšiemu pôsobeniu sa nám podarilo získať grant od spoločnosti Coca-cola 
Slovensko a Česko na základe projektu v spolupráci s Trenčianskou nadáciou, ktorý 
vypracovala tiež Dominika Horňáková. Za peniaze boli ušité niektoré časti krojov, ako aj 
zakúpenie aparatúry. Tieto záležitosti zase povybavovala Erika Horňáková. Obom chcem 
touto cestou srdečne poďakovať. 
V súčasnom období najčastejšie vystupujeme dôchodcom a jubilantom, taktiež sa zúčastníme 
obecnej zabíjačky v Ostrove, kde máme pripravené aj nejaké tri vianočné koledy. 
Na záver prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, pohody a úspechov 
všetkým našim priaznivcom.  
Modrovanky – Krojovanky dávajú do pozornosti!  
Naša nová členka Hanka Kupcová z Modrovky ponúka svoje skúsenosti z profesionálneho 
pôsobenia vo folklórnych tancoch pre deti. Záujemcovia sa môžu informovať u starostu obce. 

                                                                                                               Eva Grancová 

 

Činnosť PZ Modrová v roku 2017 

       Prvoradou povinnosťou členov je svoj revír zveľaďovať, ochraňovať a regulovať nárast 
zveri. 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.   
     V letnom období sme už po piatykrát 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 í pre zvieratá.  
Na záver chcem popriať všetkým občanom Modrovej, príjemné prežitie vianočných sviatkov 
a všetko dobré v Novom roku 2018.                                                                                                                                           

                                                                                                      Predseda PZ 
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Dychová hudba Modrovanka v roku 2017 

Rok sa blíži ku koncu, preto prišiel čas na bilancovanie aktivít našej dychovky. Odohrali sme 
viac ako 40 akcii. Po tradičných fašiangoch sme sa začali pripravovať na prvú akciu, ktorá 
bola opäť po roku v obci Hôrka nad Váhom, a to obecná zabíjačka spojená so fašiangovou 
zábavou. Ďalej nasledovalo vystúpenie na Veľkú noc, 1.sväté prijímanie, sviatok Božieho 
tela. Začiatkom leta sme sa začali dôsledné pripravovať na koncerty pri príležitosti osláv 860 
výročia prvej písomnej zmienky o obci a na vystúpenie v rámci hudobného leta v hudobnom 
pavilóne v Piešťanoch. Pravé tieto dve akcie boli pre nás veľmi dôležité a veľmi sa nám 
vydarili. Slova chvály bolo počuť z úst nielen našich fanúšikov, ale aj profesionálnych 
muzikantov. Citujem slová pána kapelníka Drietomanky Jaroslava Múdreho „ Super chalani, 
nemáte sa za čo hanbit, krásne prezentujete seba a svoju dedinku. Čo by dali hocijaké iné 
dedinky či mestečka za takú dychovečku...Pán starosta môže byť na Vás hrdý...super...len tak 
ďalej...“ Všetky tieto slová chvály nás povzbudzujú aj naďalej tvrdo trénovať, aby sme  mohli 
prezentovať seba a hlavne šíriť dobre meno našej obce. Ďalej nasledovali dve svadby, 
odohrali sme hody, koncert pri príležitosti úcty k starším, no nechýbali ani pohreby. 
V súčasnosti nacvičujeme vianočné piesne a koledy, ktoré chceme odprezentovať na sviatok 
Božieho narodenia. 
Naši členovia v danom roku sú: Pavol Dzurka, Jozef Kališ ml., Lukáš Dvorský, Jozef 
Dvorský, Ondrej Garec, Tomáš Benech, Radka Kováčová, Jozef Gašpar, Milan Dzurka, 
Marián Vrbenský, Jozef Kališ st.,Ing. Jozef Kusovský, Evka Grancová, Monika Struháriková. 
Akíivni hráči sú: Marián Trautenberger, Marek Božik, Štefan Povinec, Cyril Potočný, Emil 
Bielik, Michal Rusnák, Ivan Podolský. Na výpomoc chodievali aj muzikanti z iných 
hudobných telies, z Bučkovanky Jozef Dedik, Marián Hrušovský, a z vojenskej posádkovej 
hudby Martin Košík. Všetkým členom a hosťom našej dychovky sa chceme poďakovať za ich 
aktivitu pri nácvikoch a samotných akciách. 
Ako som už spomenul, odohrali sme aj veľa pohrebov, kde nás častokrát opustili aj naši 
najbližší. V tomto roku nás opustil aj náš dlhoročný aktívny hráč Gabriel Haring. Našim 
rodákom sa určite vryl do pamäte ako nižší pán s klobúkom a veľkým bubnom, ktorý nám 
pravidelne chodieval vypomáhať na pohreby. Bol to výborný muzikant a skvelý,  priateľský 
človek. Bolo nám cťou s Tebou hrať. Navždy zostaneš v našich spomienkach. 
Na záver sa chceme poďakovať starostovi Ing. Stanislavovi Uhrinovi, poslancom 
a pracovníčkam obecného úradu za ich podporu a príspevok. Firma RESPECT a jej konateľka 
Ing. Evka Juristova nám takisto venovala finančný príspevok. Tieto príspevky sme použili na 
zakúpenie činelovej sady, opravu nástroja a na nákup techniky a kabeláže. Bez tejto pomoci 
by sme len veľmi ťažko mohli konkurovať aj iným hudobným telesám. Poďakovanie patrí aj 
Lenke Kališovej, ktorá nám pomáha s účtovníctvom. 
V tomto roku si pripomíname 40. výročie pôsobenia nášho najstaršieho člena Jozefa Kališa 
st., ktorý síce pôsobil aj v Strieborničke, no na našu dychovku nikdy nezanevrel, a do 
dnešného dňa je naším stálym členom. Nedá mi, aby som nespomenul aj nášho kapelníka 
Mariána Vrbenského, ktorý danú funkciu vykonáva z plných síl už 20 rokov. Obom prajeme 
veľa krásnych chvíľ pri piesňach a aj naďalej veľkú chuť do hrania.  
Dychová hudba Modrovanka praje všetkým rodákom a fanúšikom krásne prežitie vianočných 
sviatkov a požehnaný rok 2018. 

                                                                                                           Jozef Kališ ml. 
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ŠK Modrová 2017 – 2018 

V úvode bilancovania kalendárneho roka 2017 začnime v jarnej časti ročníka 2016/17  

Prípravka sa po výborne odohranej jesennej časti (11 výhier, 1 remíza, 0 prehier) predstavila  
v januári na zimnom turnaji vo Svinnej. Začiatkom mája zasa na turnaji v Krajnom, kde si  
okrem domáceho tímu naši chlapci zmerali sily s Bošácou, Brezovou p/Bradlom s Čachticami 
a Kočovcami. Obsadili sme 3. miesto. Už o týždeň – 13. mája začala jarná časť 
majstrovskými turnajmi. Vstup nám vôbec nevyšiel podľa našich predstáv. V Hrádku sme 
prehrali všetky tri zápasy. S Považanmi 1:4, s Hrádkom 2:3 a s Kočovcami 1:5. Prvé jarné 
body sme zaznamenali v Považanoch. Domácemu tímu sme síce podľahli 5:1 a Kočovciam 
5:6, no zdolali sme Hrádok 5:1. V Kočovciach sme zvíťazili s domácimi 2:1, porazili sme 
Hrádok 4:2, no nestačili sme na Považany – 1:3. O celkovom poradí a víťazovi sezóny 
2016/17 sa rozhodovali na našom ihrisku. Najdôležitejší turnaj sezóny sme začali výborne. 
Zdolali sme Kočovce 5:1.  a Hrádok 6:0. Na celkové prvenstvo sme potrebovali zdolať 
Považany. To sa nám síce nepodarilo, no remíza Považian s Kočovcami 2:2 znamenala, že 
sme skončili na 1. mieste! Po konečnom 2. mieste v sezóne 2015/16, kde nám len o vlások 
uniklo celkové víťazstvo sme sa tak stali víťazmi Prípravky JUH III ObFZ Trenčín v sezóne 
2016/17! Najlepším strelcom prípraviek ObFZ sa stal so 49 gólmi Vratko Šálek z Považian, 
náš strelec Samuel Hesko skončil so 42 gólmi na 2. mieste. Štvrtým najlepším strelcom 
v našej súťaži sa stal Michal Domin, ktorý strelil 29 gólov.   

S prípravkou sa po sezóne rozlúčili Samuel Hesko, Jakub Hátrik a Michal Domin, ktorý 
prestúpil do Moravian. 

 

Konečná tabuľka – Prípravka Juh III 2016/17 

 1 ŠK Modrová 24 16 2 6 90 : 57 50 

 2 TJ Družstevník Považany 24 15 4 5 91 : 54 49 

 3 FC 1959 Kočovce 24 7 4 13 67 : 83 25 

 4 TJ Družstevník Hrádok 24 4 2 18 48 : 102 14 
  

Záverečný turnaj prípraviek ObFZ Trenčín v našej obci 

Komisia mládeže a školského futbalu ObFZ Trenčín po návšteve predsedu p. Jozefa Hilčíka, 
vybrala náš športový areál ako miesto na usporiadanie Finálového (záverečného) turnaja 
prípraviek. 
Naši chlapci si vybojovali solídne 6. miesto. No poďme pekne poporiadku. 
Spomedzi dvadsaťštyri tímov z celej oblasti sa na finálovom turnaji  zúčastnilo pätnásť 
kolektívov. Tí sa rozdelili do troch základných skupín. V každej bolo päť tímov. Tam hrali 
družstvá systémom každý s každým. Jeden zápas trval pätnásť minút. Po odohratí základných 
skupín prví dvaja postúpili do boja o 1. až 6. miesto. Zvyšní dostali pamätné listy a turnaj sa 
pre nich skončil. 
Vo finálovej skupine sa najviac darilo prípravkárom z Drietomy, ktorí počas celého turnaja 
podávali vyrovnané výkony a nestratili ani bod. Na celom turnaji inkasovali iba päť gólov a 
zaslúžene sa tešili z celkového prvého miesta. Ich úspech ešte podčiarklo individuálne 
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ocenenie Samuela Hlístu, ktorý sa stal s desiatimi gólmi najlepším strelcom turnaja. 
Druhú priečku obsadili chlapci zo Svinnej. Tí o strieborných medailách rozhodli v poslednom 
zápase finálovej skupiny, keď porazili Brezovú 3:1. Dramatický boj bol o bronzový 
stupienok. Pri rovnosti bodov medzi Veľkou Hradnou a Brezovou rozhodol vzájomný zápas 
ešte zo základnej skupiny, kde Veľkohradňanci zvíťazili nad súperom z myjavského okresu o 
jediný gól 1:0. Najlepším brankárom turnaja sa stal Ondrej Ježík z Veľkej Hradnej. 
Vo finálovej šestke nechýbal ani domáci tím Modrovej. Po veľmi dobrých výkonoch v 
základnej skupine, keď sme nestačili v úvodnom stretnutí turnaja na Čachtice (0:2) sa chlapci 
rozbehli a vybojovali postup medzi šesticu najlepších. V závere turnaja nám síce v silnej 
konkurencii troška došiel dych, no rozhodne sa za predvedené výkony nemusíme hanbiť. 
Príjemné futbalové stretnutie sa v Modrovej skončilo o tretej popoludní. Na troch ihriskách 
bol vidieť boj o každú loptu, nadšenie, radosť z hry a chuť siahnuť až na dno síl. To, že 
vyhrala Drietoma a že celkové výsledky neboli až také dôležité. V prvom rade zvíťazil futbal 
a fair-play. 
 
Finálová skupina: 
Čachtice – Svinná 0:1, Veľká Hradná – Modrová 0:0, Drietoma – Brezová 6:2, Čachtice – 
Brezová 0:2, V. Hradná – Svinná 0:0, Drietoma – Modrová 4:0, V. Hradná – Drietoma 1:3, 
Modrová – Svinná 0:1, Čachtice – Drietoma 1:2, Modrová – Brezová 4:5, Čachtice – V. 
Hradná 2:2, Brezová – Svinná 1:3. 
Poradie: 1. Drietoma 16:4 15 b, 2. Svinná 5:2 10 b, 3. Veľká Hradná 4:5 6 b, 4. Brezová 
10:16 6 b, 5. Čachtice 5:7 4 b, 6. Modrová 4:12 1 b. 
 
Náš tím úspešne reprezentovali: Michal Domin, Jakub Hátrik, Samuel Hesko, Michal 
Hlavena, Eliáš Lacko, Lukáš Vlášek, Filip Ušiak, Ema Kopúnová, Leonard Lacko, Gabriel 
Grip, Barbora Bališová. Vedúci mužstva: Miroslav Lehuta. 
 
Starší žiaci odohrali pred jarnou časťou sezóny prípravný zápas v Novej Vsi. Po dobrom 
výkone sme u silného súpera prehrali 5:3.  
V prvých dvoch jarných kolách sme body nezískali. Doma sme najtesnejším rozdielom 
podľahli Pobedimu 0:1 a od Bzinčanov sme dostali 17 gólov. V ďalších troch kolách sme sa 
tešili z víťazstiev 12:1 doma s Hrádkom, 3:0 v Moravskom Lieskovom a z domácej výhry 3:1 
s Turou Lúkou. Nasledovali dve prehry. V Beckove 1:0 a v Brezovej p. Bradlom 8:0. Hornú 
Stredu sme doma porazili 2:1, bod za remízu 0:0 sme si priniesli z Potvoríc. Súper z Podolia 
k nám nepricestoval, zvíťazili sme kontumačne 3:0. V záverečnom zápase sezóny sme 
podľahli Novej Vsi 0:4.   
V majstrovských stretnutiach starších žiakov dopĺňali aj hráči z prípravky. V konkurencii 12 
tímov sme sa nestratili. Za 9 výhier, 4 remízy a 9 prehier sme získali 31 bodov a podobne ako 
v predchádzajúcej sezóne sme obsadili pekné 8. miesto. S kádrom žiakov sa rozlúčila Viktória 
Kňažíková. Viki, ďakujeme za predvedené výkony a ochotnú reprezentáciu obce! 
Z klubu prestúpili do Moravian Dominik Majko a do Piešťan Nicolas Holec.  

A-mužstvo  

V prvom prípravnom stretnutí sme na UT v Brezovej p. Bradlom porazili Slovan Priepasné 
3:2. V druhom prípravnom stretnutí pred jarnou časťou sme privítali futbalistov FC Strání 
„B“. Remizovali sme 1:1. 
Po slušne odohranej jesennej časti sme v prvom jarnom kole cestovali k top favoritovi súťaže 
do Potvoríc. Prehrali sme 6:0. V domácom derby zápase so Starou Lehotou sme remizovali 
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1:1. Trpká prehra prišla po zlom výkone v Brunovciach – 7:0. Následne sme doma podľahli 
Beckovu 0:5 a v Novej Bošáci sme s deviatimi hráčmi vybojovali remízu 2:2. Svoj prvý gól 
za ŠK Modrová strelil dorastenec Stanislav Morvai. Hrachovište sme zdolali výsledkom 3:0, 
v Moravskom Lieskovom sme s desiatimi hráčmi prehrali 4:1. Trápili sme sa aj v Lubine, 
prehrali sme 6:0. V záverečných zápasoch sezóny sme doma zdolali Lubinu kopanice a Hôrku 
rovnako 2:1, v predposlednom zápase v Považanoch sme dostali sedem gólov – 7:1. 
Obsadili sme konečné 9. miesto, získali sme 24 bodov za 7 víťazstiev, 3 remízy a 12 prehier. 
Najlepším strelcom mužstva sa stal Ľuboš Miklovič, strelil 12 gólov.  

Sezóna 2017/18 

Prípravka 

Novú sezónu prípraviek (už bez Samka Heska, Miška Domina a Jakuba Hátrika, ktorým 
prajeme veľa úspechov v ďalších kategóriách) začali naši prípravkári na júnovom turnaji v 
Bošáci. V novom zložení sa určite nestratili. Tesne sme prehrali s Melčicami Lieskovým-
Ivanovcami 2:3 a Moravským Lieskovým 3:4. Remizovali sme s Bošácou 1:1 a vysoko 
porazili Krajné 9:0. Obsadili sme 4. miesto a len tesne nám unikli pohárové a medailové 
umiestnenia. Viac však teší fakt, že sa strelecky darilo Miškovi Hlavenovi, ktorý v tabuľke 
strelcov obsadil s 8 gólmi 2. miesto (Iba 1 gól ho delil od 1. miesta - Martin Janík z Melčíc 
Lieskového-Ivanoviec strelil 9 gólov). Leonard Lacko strelil len o jeden gól menej, umiestnil 
sa na 3. mieste a ako jeden z najmladších účastníkov podujatia získal cenu pre najlepšieho 
útočníka turnaja. 
V júli sme si v tejto zostave zahrali priateľský hodový zápas v Hrádku a následne sme si tohto 
súpera pozvali aj na priateľský zápas v Modrovej pri príležitosti 860. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci. 
K mužstvu sa pred začiatkom súťaže pripojil Samuel Gál z Ducového a Jakub Riška z Lúky. 
Považany, Hrádok a Kálnica a Kočovce – to sú naši súperi v aktuálnej sezóne.  
V jesennej časti sme odohrali štyri majstrovské turnaje a spolu 12 zápasov a získali sme 10 
bodov. Trikrát sme zvíťazili, jedenkrát remizovali a osemkrát prehrali. Výsledkovo sa nám 
najmenej darilo na domácom hodovom turnaji. Po jesennej časti prezimujeme na 4. mieste. 

  

Starší žiaci 

V júli, pred začiatkom aktuálneho súťažného ročníka sa naši starší žiaci predstavili na 
futbalovom turnaji v Sokolovciach za účasti družstiev TJ Sokolovce, OŠK Prašník a ŠK 
Modrová. Turnaj mal slušnú úroveň. Po prehre s domácimi Sokolovcami sme remizovali 
s Prašníkom. Po víťaznom penaltovom rozstrele sme obsadili 2. miesto.  Pozitívom určite 
bolo, že v mužstvách boli zapojení opäť zapojení aj hráči z prípravky, ktorí sa medzi staršími 
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rozhodne nestratili. Pri príležitosti osláv 860. výročia obce sme v prípravnom zápase vysoko 
porazili Hornú Stredu. 
Z kádra starších žiakov pred sezónou odišli Dominik Majko (FŠRH Moravany), Nicolas 
Holec (PFK Piešťany). 
Do kádra pribudli ôsmi žiaci z odhláseného ZDŽ Lúka/Hrádok – Pavol Dzimko, Daniel 
Valovič, Katarína Kubánová, Matej Atalovič, Benjamín Horváth, Nicolas Horáth, Ivan Lacko, 
Adam Húserka a  Noe Hanzlík. 
V prvom zápase sezóny sme vyhrali v Pobedime 7:0. V ďalšom stretnutí sme doma zdolali 
Kočovce 7:3. V Moravskom Lieskovom sme remizovali 3:3. Podľa vývoja zápasu ťažko 
povedať, či to bola strata dvoch bodov alebo zisk jedného. Nasledovali domáce výhry 9:0 
s Turou Lúkou a 7:3 s Hornou Stredou. V Hornej Strede sme zvíťazili 9:0, v Kočovciach 11:0 
a v Polianke s Turou Lúkou 3:6. Pobedim sme zdolali 7:0, v Trenčianskych Bohuslaviciach 
sme zvíťazili najtesnejšie 1:0.   
V domácom prostredí sme si poradili aj s Brezovou pod Bradlom 2:1 a s Moravským 
Lieskovým 2:0. Nezvládli sme zápas v Potvoriciach a nečakane sme prehrali 2:1. V zápase 
jesene, v priamom súboji o 1. miesto sme podľahli Beckovu 0:2. 
Úprimne, pred začiatkom sezóny sme nepočítali s tým, že do posledného jesenného kola 
budeme bojovať o 1. miesto. Zimujeme na 2. mieste s trojbodovou stratou na Beckov. 
Jedenásť zápasov sme vyhrali, v jednom sme remizovali a dvakrát sme prehrali. Nezvládli 
sme záver jesene, ale chlapcom a Katke za predvedené výkony určite patrí pochvala 
a uznanie! 
Verím, že sa nám do jarnej časti podarí vybaviť striedavý štart Nicolasa Holeca (PFK 
Piešťany). 
 
Tabuľky a výsledky sú na webstránke futbalnet.sk 
 
Jarná časť súťaže začína 1.4.2018. 

A mužstvo 

Príprava 

Turnaj mužov pri príležitosti osláv 860. výročia obce Modrová  

V tretiu júlovú sobotu sa v našej obci uskutočnil prípravný turnaj mužov za účasti mužstiev 
ŠK Modrová, TJ Sokol Rudice 1922, ŠK Bezovec Stará Lehota. 
Tento prípravný priateľský turnaj nám nevyšiel podľa predstáv. A obsadili sme 3. miesto. 
 
Žiaľ zápasy v tomto turnaji boli aj poslednými stretnutiami mužov ŠK Modrová, minimálne 
v sezóne 2017/18. 
Po konečnom 9. mieste v sezóne 2016/17 napriek tomu, že sa nám v lete 2016 podarilo do 
tímu získať spolu až 8 nových hráčov - Matej Petruš (Stará Lehota), Patrik Majko (Stará 
Lehota), Ľuboš Miklovič (OFK Trebatice), Martin Jurík (SFK Nová Ves nad Váhom) a Ľuboš 
Darvaš (TJ Hrachovište), Marián Haluza a Miroslav Fekete (MŠK Lúka) a Ján Masár (PFK 
Piešťany) - muži viackrát v uplynulej sezóne, hlavne v jarnej časti nenastúpili na majstrovský 
zápas v plnom počte, resp. s aspoň jedným náhradníkom. Boli to hlavne stretnutia u súperov 
(Nová Bošáca, Moravské Lieskové, Lubina). Do Hôrky sme ešte v jesennej časti dokonca 
nevycestovali vôbec. Takéto zápasy-nezápasy nikoho nebavili. Navyše účasť na tréningoch 
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bola katastrofálna, často prakticky žiadna. Situácia sa z pohľadu prístupu hráčov nezmenila 
ani v lete a ani po začiatku aktuálnej sezóny 2017/18. Z mužstva pred sezónou odišlo viacero 
hráčov  - Ľuboš Miklovič (OŠK Moravany), Stanislav Morvai (FC Kočovce), Martin Jurík 
(TJ Zavažan Kálnica), Roman Jurík (ŠK Bezovec Stará Lehota), Miroslav Fekete (OŠK 
Bzince p. Javorinou) 
Všetky tieto fakty spôsobili, že hoci naozaj veľmi neradi, museli sme A mužstvo ŠK Modrová 
z ročníka 2017/18 odhlásiť. Napriek tomu, že sme boli do sezóny prihlásení. Na prvý 
majstrovský zápas v Bzinciach p. Javorinou bolo pripravených vycestovať 8 futbalistov... 
Futbal v našej obci ale určite neskončil, hoci viacerí sa oň akosi prestali zaujímať. Radosť 
nám v tejto sezóne robia žiaci v dvoch kategóriách. 

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 2017. Ďakujem obci 
Modrová, našim ďalším sponzorom, predsedovi ŠK Modrová, našim manželkám za 
trpezlivosť, trénerom mládeže – Romanovi Bírovi a Alexejovi Lazarovi a všetkým, ktorí nám 
akokoľvek pomáhajú. Chcem sa tiež veľmi pekne poďakovať za pomoc rodičom a účasť na 
turnajoch a tréningoch detí počas sezóny. Odmenou nech nám je krásne 1. miesto v našej 
skupine prípraviek a takisto 2. miesto starších žiakov po jesennej časti aktuálnej sezóny. 
Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tradičným i tohtoročným sponzorom, napr. p. 
Hlavena, p. Lacko, p. Hazucha, p. Srogoň, p. Orviský, p. Habarta, sl. Lehutová...   
Zvlášť chcem poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizácii záverečného 
finálového turnaja ObFZ Trenčín v našej obci. S organizáciou a úrovňou turnaja boli veľmi 
spokojní aj najvyšší predstavitelia ObFZ. Ešte raz ďakujem! 

Nové sociálne zariadenia 

Náš športový areál sa v lete rozrástol. Pribudli nové sociálne zariadenia. Jedno malé WC, 
ktoré je umiestnené v interiéri kabín, už nezodpovedalo súčasným hygienickým normám 
vzhľadom k počtu ľudí zdržujúcich sa v priestoroch ŠK počas futbalových zápasov či iných 
podujatí. Okrem nových WC, sme vymenili ochrannú sieť za hornou bránou. Na nové hráčske 
striedačky s tribúnou sme mali v tomto roku vypracovaný hotový projekt v rámci grantu 
Coca-Cola pre región II, peniaze náš ŠK tentokrát nezískal.  V rámci možností sme teda 
zrenovovali pôvodné hráčske striedačky.   

Čo nás čaká? 

V roku 2018 plánujeme usporiadať zájazd detí s rodičmi na futbalový zápas do Trnavy 
s malým bonusom pre deti. Takisto, po úspešnom hokejovom zájazde v Trenčíne, tento výlet 
zopakujeme. S kalendárnym rokom sa rozlúčime stolnotenisovým turnajom v suteréne KD, na 
ktorý vás zvlášť pozývame.  

Záverom 

Ešte raz ďakujem za príkladné reprezentovanie obce, u mnohých dlhodobo dobrovoľne, bez 
finančnej odmeny. 
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Pred prichádzajúcimi vianočnými sviatkami všetkým našim fanúšikom i nefanúšikom prajem 
veľa Božieho požehnania, zdravia, síl, úspechov, veľa nielen futbalových a športových 
úspechov v roku 2017.  

                                                                                                Mgr. Marián Lacko ml. 
                                                                                             manažér ŠK, zástupca starostu 

 

V dňoch 17.- 19. 11. sa v českom meste Nymburk uskutočnili majstrovstvá sveta v 
nohejbale juniorov a žien. Slovensko a našu obec opäť hrdo reprezentovala Barbora 
Lehutová. Po výhrach  s Talianskom a Dánskom sa Barbora prebojovala do štvrťfinále. 
Napokon obsadila pekné 5. miesto. Ochotne poskytla rozhovor do Modrovských novín  

1. Ako dlho sa venuješ nohejbalu? Ako si sa k nemu dostala? 

Nohejbalu sa venujem od svojich 17 rokov. Dostala som sa k nemu úplnou náhodou, keď som 
sa o ňom dočítala v Piešťanskom týždni. Vedela som, že taký šport existuje, ale netušila som, 
že ho hrajú aj ženy a navyše v Piešťanoch. Hovorila som si: to by ma aj bavilo, ale...  Ale 
nevyvíjala som žiadnu iniciatívu ísť sa pozrieť na zápas alebo na tréning. Pár dní nato prišiel 
za mnou švagor a podal mi telefónne číslo. "Toto je číslo na trénera, volal som mu, v sobotu 
máš prísť na tréning." A vtedy sa to všetko začalo. Takže nebyť mojej sestry, ktorá zohnala 
číslo a švagra, ktorý dohodol tréning, dnes by som neodpovedala na tvoje otázky   

2.Môžeš nám v krátkosti zhrnúť tvoju doterajšiu kariéru? 

Začínala som v klube Bona Mente Piešťany. Neskôr sme hrali aj pod hlavičkou SLK. Veľmi 
rada spomínam na sezónu strávenú v českom Kroměříži. V Čechách je totiž nohejbal na úplne 
inej úrovni ako u nás. Tam to nohejbalom žije! Posledné dva roky trénujem a hrám s mužmi v 
Moravanoch. Počas mojej kariéry som získala na majstrovstvách SR 2 strieborné a 4 
bronzové medaily. Striebornú medailu mám aj z MS 2006. 

3. Kedy prišla prvá pozvánka do repre? 

Prvá pozvánka do repre prišla v roku 2006, po veľmi dobrej sezóne odohranej v Kroměříži. 
Musím priznať, že bolo veľmi ťažké dostať sa do užšej nominácie nabitej východniarkami. 
Rovnako, ako súperí Spartak so Slovanom, sa v nohejbale súperilo medzi Východom a 
Západom (len v ženskom prevedení). Ale zvládla som to a odmenou za moje úsilie bola 
strieborna medaila z tzv. kráľovskej disciplíny - trojíc. 

4. Čo všetko Ti nohejbal dal? A naopak, vzal Ti niečo? 

Začnem tým, čo mi vzal. Vzal mi možnosť nudiť sa  . Inak nič. Naopak, nohejbalom som len 
získala. Naučil ma disciplíne a tímovosti. Naučil ma prehrávať so cťou a vyhrávať s pokorou 
(a že tých prehier za tie roky bolo). Spoznala som veľa zaujímavých ľudí, precestovala mnoho 
miest, ale hlavne našla som si veľa priateľov s rovnakým zanietením pre šport ako ja. A práve 
preto neľutujem ani jedinú minútu strávenú na kurte alebo v telocvični, ani jedinú modrinu či 
otlak. 

5. Môžeš nám prezradiť nejakú pikošku zo zákulisia repre? Aká je atmosféra, pokriky, 
rituály? 
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Atmosféru MS by som dopriala zažiť každému. Všetci sú k sebe priateľskí, každý každého 
zdraví, aj keď sa stretnete 3x za deň, a to aj napriek tomu, že ste možno len pred chvíľou s 
nimi prehrali alebo vyhrali. Niekoľkokrát za deň sa ta pýtajú ako sa máš, aj keď ťa nepoznajú 
a vedia odkiaľ si len vďaka teplákovej súprave  . Ak by si chcel vedieť, čo sme robili počas 
voľna, tak hrávali sme Activity alebo Dobble.  

S Braňom Belkom a Maťom Prachárom sme mali rituál chodiť po večeri na mandarínku alebo 
dezertík  . 

Zverejniteľnú pikošku mám len jednu. Môj zápas s Kolumbijkou sa hral už o 8.00 ráno a 
hlavná rozhodkyňa sa nedostavila, lebo zaspala. Myslím, že pokračovať nemusím. Pôvodne 
som mala na tohtoročných MS nastúpiť v trojiciach, no singlistka sa zranila. To, že budem SR 
reprezentovať v singli, som sa dozvedela týždeň pred začiatkom MS. 

Čo sa týka pokriku, tak my sme nemali žiadny. Ale chlapci z Kórei ho mali taký chytľavý, že 
posledný deň ho kričali už aj fanúšikovia z hľadiska. 

6. Priblíž našim spoluobčanom tohtoročné MS v ČR ešte viac  

Organizátori nezaváhali. Všetko bolo super pripravené. MS sa konali v obrovskom športovom 
areáli v Nymburku, doslova pod jednou strechou. Počas celých piatich dní sme nemuseli vyjsť 
von. Vo štvrtok sme dorazili, v piatok sa hrali skupiny, v sobotu štvrťfinále a semifinále a v 
nedeľu zápasy o umiestnenie a finále. Po skončení posledného zápasu sa konala rozlúčková 
párty a potom nasledoval už len pondelkový odchod domov. 

7. Ak by si mohla zmenila by si niečo v doterajšej kariére?  

Nemenila by som nič. Všetko je tak, ako má byť. Som rada, že som nemala žiadne vážne 
zranenie. Keby som viac trénovala, možno by sa dostavila nechuť a ja som radšej, keď mi 
nohejbal chýba, ako keby som ho mala mať plné zuby. 

8. Čo teraz po MS?  V akom klube budeš najbližšie pôsobiť? 

Pôsobím a plánujem aj naďalej pôsobiť v Moravanoch. Sme tam super partia a ďakujem 
"chlapcom", že ma prijali medzi seba.  

Touto cestou by som sa chcela poďakovať pánovi Duškovi Hazuchovi, ktorý mi umožnil 
reprezentovať Modrovú na turnaji v Starej Turej spolu s nim v jednom tíme a vďaka aj pre 
pána doktora Janka Bľandu, ktorý mi dovolil zatrénovať si s nimi   

V tomto zimnom období nás čakajú rôzne turnaje, na ktoré sa už teraz teším. Budem rada, 
keď nás niekto príde povzbudiť   

9. Aký je tvoj cieľ v nohejbale? Kedy myslíš, že príde ten moment a ty si povieš: „Dosť, 
ďakujem, stačilo.“  

Neviem, čo by sa muselo stať, aby som si povedala, že končím s nohejbalom. Hrám ho od 
sedemnástich rokov a ešte ma neomrzel. Stopnúť by ma mohlo len zranenie, ale nemaľujme 
čerta na stenu. 

Môj cieľ je získať zlatú medailu na MS, pripadne ME a je úplne jedno, či to bude singel, 
dvojky alebo trojky. Takže mám čo robiť ešte   
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10. Mimochodom, blížia sa Vianoce a Silvester. Kde plánuješ stráviť sviatky? 

Ak dovolíš, na toto ti neodpoviem, aby mi otravní paparazzi a bulvár nepokazili sviatky   

S úspešnou bankárkou, poslankyňou OZ, nohejbalistkou a predovšetkým vždy veselou kopou 
ženy sa zhováral Marián Lacko 

Pozn do TN novín: Touto cestou by som chcela podakovat chlapcom z nohejbaloveho klubu 
Adamovske Kochanovce za podporu, kazdorocne pozvanie na turnaj a kralovsku 
pohostinnost. 

  

 

ŠK Modrová v spolupráci s Mona barom Modrová poriadajú  
"Predsilvestrovský stolnotenisový turnaj" 

pre deti a dospelých 
30.12.2017, od 13:00 
suterén KD Modrová 

Prihlásiť na turnaj sa môžete  
do 28.12. v bare Mona. 

Štartovné: Dospelí 3 eurá, deti zdarma. 
V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie - divinový guláš. 

Hrací systém turnaja bude zverejnený po prihlásení sa všetkých súťažiacich. 
Ceny pre najlepších sú zabezpečené! 

Prineste si svoju raketu a dobrú náladu  
Tešíme sa na vašu účasť! 

Poďakovanie 

Osobne, ako jeden zo stoviek bývalých žiakov, i v mene OZ obce Modrová  úprimne 
ďakujem pani učiteľke Márii Dominovej za viac ako 40ročnú obetavosť, láskavosť, 
trpezlivosť, s ktorou vštepovala do detských duší nielen nové poznatky, ale aj základné 
morálne hodnoty. V našej MŠ pôsobila p. Dominová od  roku 1977 ako učiteľka a od r. 1991 
ako riaditeľka.  

Do ďalších rokov jej prajeme hlavne Božie Požehnanie, zdravie a pohodu v kruhu najbližších.  

                                                                                          Mgr. Marián Lacko, zástupca starostu  
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Poďakovanie sponzorom: 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematín v Modrovke 
SPP, a.s. 
DOMOSS – TECHNIKA, a. s. 
Coca – Cola HBC SR, s.r.o. 
Marius Pedersen, a. s. 
REGAS, s.r.o. 
SETA PLUS, s.r.o 
Lombard, s.r.o. 
p.Ľuboš Polonský 
p. Bohumil Behan 
Komunálna poisťovňa, a.s. 
Comtec, s.r.o. 
Potraviny SAMA – p. Miloš Bobčík 
Lesná spoločnosť Hlávky 
DAMITO, s.r.o. 
Pekáreň Moravany n. V. 
p. Pavel Borik B+P 
Servis OMI – p. Oto Horňák 
Pavol Dzurka 
BOMAS, s.r.o. (Pohostinstvo) 
PT Táborský a spol. 
p. Jozef Minárik 
PZ Modrová 
Slovenské liečebné kúpele, a.s. 
 
Drobné stavby a udržiavacie práce 
 
Vzhľadom na pretrvávajúce nejasnosti pri ohlasovaní drobných stavieb pripomíname: 
drobnými stavbami sú: prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 
5 m, napr. kôlne, letné kuchyne, prístrešky, altány, stavby na chov drobného zvieratstva. 
Podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napr. pivnice, 
žumpy.  
Za drobnú stavbu sa považuje aj oplotenie a prípojky stavieb a pozemkov na verejné 
rozvodné siete ( voda, elektrina, plyn). 
Udržiavacie práce sú napr. opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu 
na strechách, vnútorné rekonštrukcie ( napr. kúpelne), výmena okien a dverí, dlažby, omietok, 
obkladov, komínov. 
 
Tlačivá k ohláseniu sú dostupné na webovej stránke obce a na požiadanie budú vydané na 
obecnom úrade i s vysvetlením. 
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Prehľad realizovaných podujatí v obci počas roka 2017: 
06.01.2017 – Trojkráľová tanečná zábava v réžii ŠK Modrová 
18.02.2017 – Ples ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Lúka 
25.02.2017 – Fašiangové vyhrávanie DH Modrovanka po obci v réžii DH 
30.04.2017 – stavanie mája pred KD – Modrovanky – Krojovanky 
13.05.2017 – vystúpenie „Kollárovcov“ v KD 

 
22. – 23.07.2017 – oslavy 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
30.09.2017 – vystúpenie „Kysuckého prameňa“ 

 
22.10.2017 – podujatia v rámci Mesiaca úcty k starším  
10.12.2017 – uvítanie do života – 7 detí narodených v r. 2017 
13.12.2017 - Mikulášske popoludnie 

Okrem uvedeného pravidelné nácviky DH Modrovanka, cvičenie Total Body Work s Katkou, 
nácviky folklórneho a speváckeho súboru Modrovanky – Krojovanky. 


