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Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, hojnosť požehnania od vzkrieseného Pána, plnosť nádeje, radosti a pokoja 
želá starosta obce a kolektív pracovníkov Obecného úradu Modrová 
 

 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 
 Po desiatich rokoch sa uskutoční najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie v SR v termíne od 13. mája do 6. júna, 
pričom pre zachytenie aktuálnych údajov sčítania je rozhodujúci termín z piatku 20. na sobotu 21. mája. 
Novinky:  

1. Sčítacie tlačivá (sú tri) možno po prvý raz vyplniť i elektronicky. Ak si občan zvolí túto možnosť oznámi to 
sčítaciemu komisárovi. Na základe toho mu bude pridelený identifikátor pre právoplatné elektronické sčítanie 
(sčítacím komisárom). V prípade, ak tak do stanoveného termín neurobí, sčítací komisár ho opätovne navštívi 
a formuláre A, B, C poskytujúce obraz o sociálnych a ekonomických charakteristikách ľudí a domovom 
a bytovom fonde, vyplní ručne perom.  

2. Ďalšou novinkou je popri trvalom pobyte zisťovanie obvyklého bydliska obyvateľa, teda miesta, kde sa 
najčastejšie zdržuje.  

3. Po prvý raz v histórii sa budú sčítavať obyvatelia, byty a domy vo všetkých členských krajinách EÚ s využitím 
rovnakých resp. podobných definícií zisťovaných údajov.  

 Sčítanie je pre každého obyvateľa SR príležitosťou, právom prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej 
a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľov SR. Je to akcia o nás a pre nás, akcia potrebná pre budúcnosť 
a rozvoj našej obce, regiónu a spoločnosti. Je potrebné, aby  obyvatelia pristupovali k sčítaniu zodpovedne, seriózne 
a pravdivo. Ide o anonymné vyplňovanie, netreba sa báť úniku informácií. 
V našej obci sú podľa pokynov štatistického úradu vytvorené dva sčítacie obvody.  

 
 

 Ochrancovia prírody ale aj veci neustále pripomínajú, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého 
živého na tejto planéte je nielen vzácna, ale aj veľmi krehká a zraniteľná. Dennodenne môžeme prostredníctvom médií 
sledovať zmeny a výkyvy počasia, či rôzne prírodné katastrofy a nešťastia, ktoré sú ukážkou obrovskej sily prírody. Naša 
planéta Zem sa mení vplyvom globálneho otepľovania, ku ktorému prispievajú nielen energetické a priemyselné 
spoločnosti, ale aj samotní ľudia. Preto vedci vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme. Stalo sa tak 
22.apríla 1970 a až od roku 1990 sa tento deň stal Svetovým dňom Zeme. Pri tejto príležitosti sme vyzývaní k zapojeniu 
sa do celoslovenskej akcie Vyčistime si Slovensko. Všetci tí, ktorým leží na srdci čistota našej prírody a stav životného 
prostredia, sa  môžu zapojiť do akcie zameranej na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné aktivity s cieľom zvýšenia 
ekologického povedomia obyvateľov Slovenska. Nielen táto jednorázová kampaň,  ale predovšetkým náš trvalý záujem 
na zdravom životnom prostredí, nás vyzýva k trvalej starostlivosti o prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme. Iste je veľa 
čo vylepšovať i v prostredí našej obce. Vážime si citlivý vzťah niektorých našich občanov, ktorí príkladne dbajú o čistotu 
svojho okolia i obce a ich iniciatívu do zapájania i ostatných občanov. Vyslovujeme poďakovanie členkám a členom 
Jednoty dôchodcov, ktorí vyčistili priestory a okolie oboch cintorínov, žiakom 6. tr. ZŠ v Lúke za čistenie priestorov 
okolo ihriska a na Dolných lúkach i Lesom SR, š. p., Lesná správa Moravany nad Váhom, ktorí zamestnávajú dvoch 
našich občanov na čistení Modrovského potoka a protipovodňových opatreniach. Osobitne ďakujeme p. Ing. Rudolfovi 



Vrbenskému za iniciatívne vyzbieranie odpadu z koryta Modrovského potoka  a popri hlavnej ceste v úseku medzi 
obcami Modrová – Modrovka.  
 Nech táto iniciatíva slúži ako príklad ostatným občanom zvlášť tým, ktorí susedia s korytom Modrovského potoka. 
Opakovane im pripomíname, že toto územie nie je skládkou biologického ani ostatného odpadu a môže byť vážnou 
prekážkou vodného toku.  
 Nielen starostlivosť o svoje bezprostredné okolie ale aj o celý chotár obce je iste v záujme každého z nás. Je smutné, 
že sme svedkami pribúdania divokých skládok najmä popri cestách, v koryte potoka v lokalite Pod Lechovinou a 
v Dolinách. Upozorňujeme aj týmto na zákaz vytvárania divokých skládok odpadu, za čo môže byť zistený vinník 
pokutovaný až do výšky 165 eur, čo sme už aj uskutočnili. Biologický odpad ako haluzinu a krovie z orezov stromov je 
možné skládkovať na mieste určenom obcou, avšak tento vývoz je povinnosťou ohlásiť na OcÚ. 
 Obec má rokmi zabehnutý systém separovného zberu odpadu a každý občan má možnosť  legálne likvidovať odpad. 
Každoročne sa množstvo komunálneho a vyseparovaného odpadu zvyšuje i v našej obci. V roku 2010 naša obec 
vyprodukovala: 

 zmesového komunálneho odpadu 68,63 t   
 veľkoobjemového odpadu – kontajnery 12,00 t  
 plastov 2,76 t   
 skla 5,72 t   
 textilu – odovzdané do Diakonie Broumov v rámci zbierky 1,50 t    
 vyradených elektronických zariadení 3,62 t  

Ø na 1 obyvateľa: 156 kg komunálneho odpadu, 11, 1 kg skla, 5,35 kg plastov. Dôkladné separovanie odpadu – plastov, 
skla, papiera – je výhodné aj pre obec ako žiadateľa príspevku z Recyklačného fondu. Žiaľ, vyseparovaných plastov by 
mohlo byť viac, keby ste dôsledne stláčali plastové obaly a nehádzali ich aj do zmiešaného odpadu. 
Náklady za odpad v roku 2010 za obec činili 10 583,25 eur, príjem obce z poplatku občanov za vývoz odpadu bol 
9 694,82 eur, pritom rozpočtové pravidlá nedovoľujú z finančných prostriedkov obce doplácať na nakladanie s odpadom. 

 

 
V športových dejinách obce je tento rok jubilejný aj pre futbalový oddiel, ktorý svoju pravidelnú činnosť začal v r. 1951. 
Toto výročie si futbalisti a ich priaznivci pripomenú viacerými podujatiami v tretí julový víkend (16. A 17. Júla 2011). 
Obec pripravuje vydanie publikácie s podrobnými štatistikami modrovského futbalu. V tomto čísle Modrovských novín 
uvádzame úryvok z pripravovanej publikácie. Zároveň vyzývame občanov, ktorí by mali fotografie alebo iné suveníry 
z dejín futbalu v Modrovej,a by to nahlásili na OcÚ. 
   „ V tomto roku oslavujeme 60. výročie futbalu v obci Modrová. Je to úctyhodné obdobie. Za takéto množstvo rokov sa 
v našej obci vystriedalo veľa hráčov či trénerov a vôbec ľudí, ktorí majú radi túto hru. Boli a sú to nielen občania 
Modrovej, ale i blízkeho okolia. Spomenúť si na všetkých, snáď ani nie je možné.  
 Futbal ako šport viacerým ľuďom predurčil, aby sa o nich hovorilo s výraznou úctou a rešpektom. Tak tomu bolo a je 
i v našej malej obci. Vďaka úsiliu, umeniu a láske k tomuto športu si mnohí modrovskí chlapci zaslúžia, aby sa na nich 
ešte dlho spomínalo. 
 Čas zastaví iba ak v spomienkach. Aj táto publikácia je plná spomienok. Spomienok na všetko a všetkých okolo nášho 
futbalu. V jeho histórii neboli vždy len radostné a slnečné dni. Viacerí, ktorí sa pričinili a vznik a rozvoj futbalu v našej 
obci, žiaľ, predčasne opustili „ihrisko života“.  
 Preto je táto publikácia venovaná všetkým, ktorí tvorili a tvoria históriu modrovského futbalu, no aj tým, ktorí už 
kopú nebeskú ligu...  
Tu je ich zoznam: 
Zosnulí 
Muži: Silvester a Pavol Paulech, Tibor Kováč, Rudo Kopčan, Jano Filimpocher, Jožo Baláž, Fero Marko, Emil Mikudík, 
Jano Abert, Paľo Benech, Gusto Turzik, Tóno Uhrin, Róbert Kováč, Ján Kováč, František Hlísta, Jozef Kusovský, 
Rudolf Orviský, Dušan Adámek, Dušan Ševčík 
Dorastenci: Jozef Meliš, František Hlísta, Marcel Petruš 
 
Sokol Modrová 1951 – 1958 
Písal sa rok 1951. Teda 96 rokov po založení prvého svetového klubu (FC Sheffield 1857) a 53 rokov po založení 
najstaršieho slovenského futbalového klubu Tatran Prešov. 



O začiatkoch činnosti futbalového mužstva v Modrovej sa nám nezachovali zápisy v obecnej kronike, ani žiadne iné 
písomné doklady. Preto všetko, čo sa v nasledujúcich riadkoch o začiatku futbalu v našej obci dočítate sú spomienky 
žijúcich prvých futbalistov doplnené fotodokumentáciou z tých čias. Podľa fotografií a spomienok sa dozvedáme, že za 
Modrovú začiatkom päťdesiatych rokov hrávali futbalisti ako R. Antal, J. Lazar, J. Lehuta, J. Kováč, J. Meliš, A. Turzík, 
S. Turzík, A. Paulech, J. Paulech, S. Paulech, M. Uhrín... 
V roku 1951 vznikla v obci športová organizácia Sokol Modrová. Na fotografii futbalistov z tohto roku je veľa tých, ktorí 
sa pričinili o zriadenie "Sokola": J. Miloš, J. Lehuta, J. Filimpocher, A. Turzík, M. Uhrín, A. Janžo, M. Struhárik, S. 
Paulech. Futbalisti dosahovali v tomto čase výsledky veľmi dobré. Roku 1951 boli dokonca víťazi okresnej súťaže. 
Keďže však s postupom bola spojená i podmienka disponovať s väčšími financiami, postup do vyššej súťaže sa 
neuskutočnil. 
 
Kronika 1971 – 2010 
1971 - 1972 
 V roku 1971 bola v obci založená Telovýchovná jednota 
Družstevník Modrová. Zakladajúci členovia: Jozef Lehuta, 
Vladimír Paulech, Michal Uhrin, Miroslav Lehuta 
Zoznam registrovaných hráčov: 
Jozef Bača, Rudolf Biroš, Jozef Borik, Jozef Gabriš, František 
Hlísta, V. Košč, M. Kobelár, Robert Kováč, Marián Lacko, 
Pavol Domin, Rudolf Paulech, Eman Paulech, Vlado Paulech, 
František Turzik, Vlado Turzik, Zdeno Valenta, Eman Behan, 
Ján Daniš, Jozef Mezei, Anton Michalovský, Pavol Benka, 
Michal Uhrin, Bohuš Potoček, Pavol Potoček, Rudolf Krajčech 
 
Prvý turnaj. a hneď sme ho vyhrali... 
 Turnaj o Tematínsky pohár v Hrádku 25. 7. 1971 
Hrádok – Zelenice  0:2 (0:2) 
Modrová – Kočovce 3:0 (2:0)  
góly: F.Turzik , E. Behan, R. Bíroš 
 
o 3. miesto: 
Hrádok – Kočovce 7:2 (4:0) 
 
Finále: 
Modrová – Zelenice  1:1 (0:0)  na pokutové kopy 3:2 
góly: M. Paulech (11m) 
Pokutové kopy: 
E. Behan, M. Paulech, V. Paulech, R. Paulech, E. Paulech 
Konečná tabuľka: 
1. Modrová 
2. Zelenice 
3. Hrádok 
4. Kočovce“ 

Michal Uhrin na Tematínskom pohári v Hrádku, 1971 
 

Deň narcisov 2011 
 Liga proti rakovine bola založená 19. 1. 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej 
asociácie líg proti rakovine a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine so sídlom v Ženeve. Je to nezávislá charitatívna 
nezisková organizácia zameraná na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na veka a onkologickú 
diagnózu. Poslaním LPR je realizovať programy v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam, včasného 
diagnostikovania, podpory účinnej liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia utrpenia a zníženie úmrtnosti na túto 
zákernú chorobu. Cieľom je realizácia v troch základných oblastiach: 

 Psychosociálna starostlivosť o pacientov a ich rodiny 
 Výchova, informovanosť a prevencia 



 Podpora klinických a výskumných projektov. 
 Celoslovenským podujatím LPR je organizovanie Dňa narcisov – 15. apríla. Naša obec sa v spolupráci s pobočkou 
v Piešťanoch zapája do tohto podujatia od r. 2007, kedy bola v obci obnovená činnosť SČK. Zbierku zabezpečuje hlavne 
p. Daniela Janíková a p. Anna Boriková. 
 Počas Dňa narcisov 2011 vyzbierali po domácnostiach v obci 174,50 €. Ďakujeme! 
 

Stolnotenisový turnaj obcí Modrová, Modrovka a Lúka 
V sobotu 2. 4. 2011 sa v sále KD Modrová uskutočnil stolnotenisový turnaj troch susedných obcí – Modrová, Modrovka 
a Lúka. Každú obec reprezentovali traja hráči, ktorí hrali systémom každý s každým. 
 
Lúka: Roman Jurík, Milan Pavlus, Miroslav Cíbik 
Modrovka: Viliam Šlahor, Peter Kuchara, Patrik Ševčík 
Modrová: Michal Behan, Miroslav Kondrc, Marek Bača 
 
Najviac víťazstiev a zaslúžené 1. miesto získala Lúka. Roman Jurík vyhral všetkých šesť svojich zápasov a stal sa 
najlepším hráčom turnaja. Dovedna sa Lúčania tešili štrnásťkrát.  
Druhé miesto obsadili Modrovčania so siedmimi víťazstvami a na treťom mieste sa umiestnili domáci. 
Najlepší zápas, dovolím si tvrdiť, sme videli v súboji Romana Juríka a Miroslava Kondrca (2:1 – tretí set 21:19). 
Miroslav bol zas jednoznačne najlepším hráčom Modrovej. Toto bola jeho jediná prehra. 
Poradie jednotlivcov (počet víťazstiev): 
1. Jurík 6  
2. Kondrc 5 
3. Cíbik 5 
4. Kuchara 3 
5. Pavlus 3 
6./7. Šlahor / Ševčík 2 
8. Behan 1 
9. Bača 0 
Pri rovnakom počte víťazstiev rozhodol vzájomný zápas. 
Spolu sa v sobotu odohralo súťažne 27 zápasov. 
 Ďakujeme OCÚ a REJM BARU GRANEC za ceny pre zúčastnené tímy a za cenu pre najlepšieho hráča, Všetkým 
zúčastneným za pekné športové popoludnie. Už dnes sa tešíme na septembrovú odvetu na Lúke a neskôr na Modrovke. 

                                                                                              Marián Lacko ml. 
 
 

 
 
Súčasťou života obce je spoločenský a kultúrny život občanov. Sme radi, že v našej obci, zvlášť po rekonštrukcii KD 
majú občania dostatok možností na využitie svojich záľuba voľného času. Uvádzame realizované podujatia: 
12. 2. Detský Valentínsky karneval s programom detí MŠ 
19. 2. Účasť stolnotenisového družstva mužov na 5 ročníku mikroregionálneho turnaja v Hrádku, z deviatiach družstiev 
obsadili naši hráči pekné doteraz najlepšie 5. miesto 
19. 2. Fašiangové koncertovanie DH Modrovanka po obci 
26. 2. Farský ples – 5. ročník 
  5. 3.   Vystúpenie DH Modrovanka a folklórnej skupiny Modrovanky – Krojovanky v obci Čáry 
26. 3. Divadelné predstavenie súboru z Bošáce s veselohrou F. Urbánka: „Kamenný chodníček“ 
  2. 4.  Stolnotenisový turnaj v KD 
14. 4. Deň narcisov – zbierka Ligy proti rakovine v obci 
15. 4. Zájazd na záhradkársku výstavu do Trenčína 
Podujatia plánované:  
1.5. Koncertovanie DH Modrovanka pri príležitosti stavania mája 
       Vystúpenie DH Modrovanka a folklórnej skupiny Modrovanky – Krojovanky s pásmom Staviame my máje v  
        Piešťanoch 
8. 5. Deň matiek s programom detí z MŠ a ZŠ – 15.00 h KD 
        Vystúpenie folklórnej skupiny Modrovanky – Krojovanky vo Veľkých Bierovciach 



15. 5. Vystúpenie folklórnej skupiny Modrovanky – Krojovanky v Rakoviciach s pásmom Rok na dedine 
21. 5. Turistická vychádzaka na Tematínske vrchy – Zadné Hlávky. 
 

Zumba už aj u nás 
 Je to nový cvičebný štýl zameriavajúci sa na všetky vekové kategórie formou tanečného cvičenia s prvkami fitnes. 
Zumba zahŕňa tanečné štýly a to sambu, salsu, merengue, hipp-hoppové prvky a ďalšie. Má niekoľko foriem. Na 
realizáciu je vhodné voľné a pohodlné oblečenie. Po dlhých rokoch sa ženy a dievčatá v našej obci zaktivizovali a vďaka 
cvičiteľke slečne Natálii Regáliovej, ktorá dochádza z Piešťan, môžu niečo urobiť pre svoje zdravie. So zumbou začali 
13.1.2011 v sále KD. Lekcie odvtedy prebiehajú v pondelok a vo štvrtok a trvajú jednu hodinu. Celkove sa pravidelne 
cvičenia zúčastňuje asi 20 záujemkýň a to nielen z našej obce. Účastníčky cvičenia si vážia ústretovosť starostu obce, že 
im je umožnené sa pravidelne stretávať a spestriť si tak dvakrát do týždňa takouto formou svoj voľný čas. Zároveň 
pozývajú medzi seba i ďalšie prípadné záujemkyne. 
 
 

Upozornenie pre motoristov 
 Na problematiku parkovania na štátnej a miestnej komunikácii v obci sme boli upozornení už i políciou, ktorá bude 
naďalej robiť kontroly, pokým sa situácia nezmení. 
 Zastavenie a státie s vozidlom je upravené v ustanovení § 23 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
v znení neskorších predpisov. Podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy 
v jednom rade a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký 
najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre 
oba smery jazdy. Pri státí vodič vozidla nesmie obmedziť pohyb chodcov a cyklistov. 
Na chodníku nesmiete s autom zastať či stáť, ak nezostane voľných 1,5 metra jeho šírky pre chodcov. 
Sadzobník pokút – zastavenie a státie § 23 ods. 1 zastavenie na obojsmernej ceste: 
30 €  v protismere vľavo 
60 €  pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy a pri zastavení nezostal 
voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 
 

 
 Výbory pozemkových spoločenstiev Starý urbár, Pasienkový urbár a Lesná spoločnosť Hlávky Modrová 
v zmysle uznesenia VZ p. s. z  24. 10. 2009 zvolávajú valné zhromaždenia spoločenstiev, ktoré sa uskutoční v  sobotu 
14 .mája 2011 o  17.00 hodine v sále KD Modrová  s týmto programom: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
3. Správy o činnosti spoločenstiev 
4. Schválenie ročných účtovných uzávierok p. s. za rok 2010 
5. Informácia o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom v lome Ježovec 
6. Diskusia, rôzne  
7. Schválenie uznesenia 
8. Ukončenie 

 
Vaša účasť na VZ je nevyhnutná ,v prípade Vašej neúčasti  písomne splnomocnite svojho zástupcu.  
 

Ing.Pavol B e n e c h ..............................   Ing.Stanislav U h r i n ...........................   Mgr.Marián L a c k o ..................... 
 

Starý urbár, predseda .......................   Pasienkový urbár, predseda .........................   L S H  , predseda ...................... 
 


