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Penzión pre seniorov  

 K morálnym základom každej spoločnosti je preukazovanie úcty k seniorom, aby  mali zabezpečené postavenie 
v spoločnosti a hmotné zabezpečenie až do svojej smrti. Vývojom spoločnosti tento jav ale ustupuje a postavenie 
seniorov sa stáva individuálnou záležitosťou. 
 Vzhľadom na to, by každý z nás už počas aktívneho pracovného života mal myslieť ako si zabezpečí svoju 
budúcnosť, keď už bude odkázaný na pomoc svojich blízkych prípadne iných ľudí. Svoju úlohu tu musí zohrať najmä 
rodinná solidarita a morálna povinnosť doopatrovania svojich najbližších. 
 Majetok a finančné prostriedky, ktoré si vytvorili seniori by mali byť prednostne použité na ich doopatrovanie. 
V súčasnej dobe čakajú tisíce ľudí v poradovníkoch na miesta v domovoch sociálnych služieb, ktoré môžu byť 
verejné, čiže patria pod samosprávne kraje, mesta a obce alebo neverejné, ktoré patria súkromným prevádzkovateľom. 
Náklady na pobyt seniora v takýchto zariadeniach sú približne rovnaké a pohybujú sa okolo 1000 € na mesiac. 
Poplatky vo verejných zariadeniach, ktoré patria samospráve sa pohybujú od 200 do 300 € mesačne. Zvyšok uhrádza 
organizácia, ktorej zariadenie patrí. V súkromných zariadeniach sa platí 600 -800 €, pričom takmer celú sumu si platí 
žiadateľ o umiestnenie v tomto zariadení.  
 V našom regióne od Beckova po Novú Lehotu po zrušení domova dôchodcov v Beckove nie je žiadne zariadenie, 
ktoré by poskytovalo celodennú sociálnu službu pre seniorov. Starostovia obcí nášho regiónu sa dlhodobo zaoberajú 
touto otázkou na svojich poradách. Vstúpili do rokovania s majiteľom rekreačného zariadenia Penzión Modrová 
(bývalého zariadenie ROH Vzduchotechnika). JUDr. Vladimírom Škutom, CSc., ktorý si osvojil myšlienku zmeniť 
rekreačný účel tohto zariadenia na penzión pre seniorov s uvažovaným zriadením 78 lôžok. V súčasnosti už prebieha 
rekonštrukcia tohto zariadenia a majiteľ má v úmysle už v roku 2012 tento penzión otvoriť. Treba si však uvedomiť, 
že majiteľ si financuje túto rekonštrukciu sám a budúci klienti budú platiť v tomto zariadení 600 -700 €.  
 Všetci si uvedomujeme, že situácia v oblasti sociálnych služieb je veľmi zložitá a pokiaľ sa nepripraví a neprijme 
kvalitný zákon o sociálnych službách, ktorý bude riešiť najmä systém financovania týchto služieb, zostáva riešenie 
situácie seniorov na žiadateľovi o tieto služby a jeho najbližšej rodine. 
                               Ing. Pavol Pistaš 
                                                                                      Predseda mikroregiónu Beckov-Zelená voda - Bezovec  
 
Potravinová pomoc 

 V roku 1987 prvýkrát umožnila Európska únia vtedajším členským štátom uvoľniť intervenčné zásoby 
nadbytočných potravín a použiť ich ako potravinovú pomoc pre najodkázanejšie osoby v EÚ. Tento rok sa do 
programu prihlásila aj SR. Poľnohospodárska platobná agentúra s pomocou neziskových organizácií zabezpečuje 
distribúciu potravinovej pomoci. Vláda SR okrem iných za príjemcov pomoci určila: 

 poberateľov dávok v hmotnej núdzi 
 dôchodcov s dôchodkom nižším ako 305 € 
 osoby na hranici životného minima – rodičia a deti, ktorým sú vyplácané dotácie 

 



 Hlavným cieľom dodávok potravín je pomôcť najodkázanejším osobám v SR tým, že im budú bezplatne 
distribuované základné potraviny. Každá osoba, na ktorú sa vzťahujú podmienky pomoci bude mať nárok na 20 kg 
hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.  
 Naša obec sa taktiež k tejto iniciatíve pripojila a od 8. augusta 2011 vyzývala prostredníctvom miestneho rozhlasu, 
aby sa záujemcovia prihlásili na OcÚ. Dňa 30.septembra 2011 bol zoznam z našej obce uzavretý. Celkove 
vydokladovalo nárok na potravinovú pomoc 44 našich občanov. Následne sme sa kontaktovali s Trnavskou 
arcidiecéznou charitou, ktorá je koordinátorom potravinovej pomoci v našom regióne. Podľa jej posledného 
vyjadrenia zo 14. septembra 2011 nevie ešte zodpovedne stanoviť termín výdaja potravín, preto Vás prosíme 
o trpezlivosť. Samozrejme ihneď ako dostaneme termín Vás budeme informovať rozhlasom. 
 
Zbierka použitého oblečenia 

 Po roku sa chce naša obec opätovne zapojiť do zbierky použitého oblečenia, ktoré organizuje  Občianske združenie 
Diakonia Broumov. V dňoch 9. – 11.11.2011 v čase od 14.00 – 16.00 hod. sa bude oblečenie preberať v klube 
Jednoty dôchodcov (prízemie budovy OcÚ). 
 Prosíme Vás, ak chcete touto formou pomôcť, aby ste nosili iba veci, ktoré sa ešte dajú využiť zabalené do 
igelitových vriec alebo krabíc. Pri poslednej zbierke bol problém, keďže pri nakladaní sa nám vrecia a krabice trhali, 
preto prosíme o vloženie primeraného množstva. Majte prosím na pamäti, že poskytnuté veci sa najskôr nakladajú na 
nákladné auto, potom sa prekladajú do železničného vagóna a opätovne sa vykladajú na ďalšiu prepravu. Poskytnúť 
možno: 

 oblečenie  
 lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony 
 látky (minimálne 1 m², nie zbytky látok) 
 domáce potreby ( riad, poháre – nepoškodené) 
 perie, prikrývky plnené perím alebo vatou, vankúše, deky 
 hračky 

Zber elektronického odpadu 

 Uskutoční sa 10. októbra 2011 z dvoch zberných miest: pri KD a na rázcestí do Horného konca. Zberať sa budú: 
 veľké domáce spotrebiče (mrazničky, chladničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry, 

mikrovlnky, spotrebiče na vykurovanie, ventilátory a iné. 
 malé domáce spotrebiče(vysávače, žehličky, kávovary, mlynčeky fritézy, hriankovače, spotrebiče na strihanie 

a sušenie vlasov, holenie, čistenie zubov, váhy, hodiny a hodinky a iné) 
 informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (počítače, tlačiarne a prísl., faxy, diáre, kopírky, 

telefóny, záznamníky a iné) 
 spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače, videokamery, videorekordéry, hifi zariadenia, 

zosilňovače, hudobné nástroje a iné) 
 osvetľovacie zariadenia (žiarivky, výbojky a iné) 
 elektronické nástroje (vŕtačky, pílky, šijacie stroje, frézy, brúsky, nitovačky, zváračky, spájkovačky, 

striekačky kosačky a elek. hračky) 
 termostaty 

 
Výrub drevín 

 Od 01.02.2011 si Obvodný úrad životného prostredia vyhradzuje pôsobnosť obce vo veciach ochrany drevín. To 
znamená, že vyrubovať dreviny, nachádzajúce sa v koryte alebo na pobrežnom pozemku (svahu) potoka, je možné iba 
s jeho súhlasom. Keďže sa blíži čas vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. marca, dovoľujeme si Vám pripomenúť, 
že výrub ostatných drevín podlieha ohlasovacej povinnosti na OcÚ a to v prípade, ak obvod kmeňa meraný vo výške 
130 cm nad zemou presahuje 40 cm. Súhlas na výrub sa nevyžaduje pri obnove produkčných ovocných drevín. 
O vydanie súhlasu treba požiadať písomnou žiadosťou, ktorú poskytne OcÚ . Následne obec vydá rozhodnutie (súhlas 
na výrub),  ktoré je spoplatnené sumou 6,50 €.  
 
Prírodovedná exkurzia 



 V sobotu 21.5.2011 sa pod záštitou o. z. Pre Prírodu a Správy ChKO Biele Karpaty uskutočnila prírodovedná 
exkurzia do Tematínskych kopcov po trase Modrová KD – lúky nad obcou – kameňolom – k. ú. Lúka – hrad Tematín. 
Účastníci obdivovali tieto vzácnosti: jaštericu zelenú (Lacerta viridis) - na lúčke nad ihriskom, slimák – pimprlík 
bruškatý (Vertigo moulinsiana) – Dolné lúky, rumenica visianiho (Onosma visiani) – povyše lomu, v Červenom 
zozname ako kriticky ohrozený a chránený druh, poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis). 
 
Protipovodňové opatrenia 

 Obec Modrová sa listom zo dňa 22.7.2011 obrátila na vlastníkov nehnuteľností susediacich s Modrovským 
potokom, v ktorom ich vyzvala a upozornila na povinnosti v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch. V liste okrem iného bolo  uvedené, že bola vykonaná obhliadka obvodnou i miestnou 
povodňovou komisiou a vlastníci boli informovaní i o opakovaných žiadostiach na správcu toku Povodie Váhu, aby 
previedol úpravy na toku. Naše žiadosti sú naďalej odmietané z dôvodu nedostatku financií. Vlastník pobrežného 
pozemku je povinný dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností ,ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom 
toku , udržiavať breh v takom stave , aby sa netvorili prekážky , ktoré bránia nehatenému odtoku vôd , podporujú 
usadzovanie alebo ukladanie splavenín. V uvedenom liste obec upozornila a vyzvala vlastníkov pozemkov susediacich 
s potokom , aby odstránili skládky biologického odpadu a iné nepovolené skládky a trvale udržiavali pobrežné pásmo 
čisté a voľné. Po tejto výzve  komisia zistila, že časť občanov túto výzvu bralo vážne a vyčistili koryto i brehy potoka 
.Poďakovanie za trvalú starostlivosť o tieto pobrežné pozemky a koryto potoka chceme vysloviť  našim občanom  
podľa týchto súpisných čísel :  5, 159 -162 ,125, 111 -112 , 121 , 52. 
 
Nový školský rok v materskej škole 

 Prázdniny rýchlo ubehli a školský rok 2011/2012 zaklopal na dvere materskej školy, ktoré sa pre deti otvorili 5. 
septembra 2011. Do materskej školy nastúpilo 23 detí v tomto vekovom zložení: 
3 roky –   8 detí 
4 roky –   7 detí 
5 rokov – 6 detí  
6 rokov  - 2 deti 
 Prvé dni v škôlke sa nezaobišli bez slzičiek malých trojročných škôlkarov, ktorí sa ocitli medzi nami bez svojich 
mamičiek. Dni sa však rýchlo míňajú, slzičky pomaly vysychajú a deti si zvykajú na nové prostredie, kamarátov 
a pani učiteľky. Oboznamujú sa s areálom a blízkym okolím materskej školy.  
 Materská škola umožňuje deťom stretávať sa s vrstovníkmi, vzájomne spolupracovať, rešpektovať sa, pomáhať si 
a nadväzovať prvé kamarátstva. Deti sa prispôsobujú dennému poriadku, ktorý im zabezpečuje vyvážené striedanie 
činností, zdravú životosprávu a vytvára priestor na hry a na učenie. 
 Budeme sa snažiť uspokojovať citové potreby detí a poskytovať im možnosti sebauplatňovania v mnohorakých 
zaujímavých činnostiach.                       
                            Mária Dominová, riad. MŠ 
 
Päť rokov od založenia ZO JSD v Modrovej 

 Podľa motta: „Nečinnosť človeka ubíja telo i dušu“ sa i my dôchodcovia snažíme byť ešte aktívni, aby sme 
neupadli na tele a na duchu. V súčasnosti sme 60 člennou organizáciou zameranou na starostlivosť o starších ľudí. 
Snažíme sa spríjemňovať si dni staroby. Činnosť našej organizácie je pomerne pestrá: 

‐ už piaty krát sme organizovali zbierku pre Ligu proti rakovine 
‐ realizovali sme zbierku na pomoc postihnutým povodňami i na charitatívne akcie 
‐ svojimi brigádami sme pomohli pri čistení domu smútku, cintorínov, kultúrneho domu a svojho okolia 
‐ sme spoluorganizátormi rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v obci 
‐ poriadame zájazdy, výstavy, detský karneval i diskotéku k MDD 
‐ chodíme na návštevy a blahoželáme jubilujúcim seniorom 
‐ pravidelne sa stretávame v klube dôchodcov. 

 Prítomnosť medzi ľuďmi a aktivita otvára nám seniorom nový pohľad na život, ktorý sa stáva kvalitnejším 
a veselším. 
 Na záver by som chcela úprimne a zo srdca poďakovať všetkým členom – dôchodcom za doterajšiu prácu a zaželať 
im pevné zdravie do ďalších rokov.                   



                          Daniela Janíková, preds. ZO JSD  
 
Futbal v Modrovej opäť ožíva 

 Po ročnej prestávke v jubilejnom šesťdesiatom roku znovu ožíva činnosť futbalového oddielu mužov. Veru, futbal 
patrí do života obce.  
 Mladí chlapci z Piešťan, doplnení domácimi hráčmi, sa s chuťou pustili do tréningov i majstrovských zápasov. 
Nadšenie a odhodlanosť im rozhodne nechýba, to však k dobrým výsledkom nestačí. O tom sa samotní hráči 
presvedčili už po prvých kolách. Nielen funkcionárom a hráčom bolo jasné, že získanie skúseného trénera je prioritou 
č. 1. To sa nám, po spolupráci so starostom obce, podarilo a tak od 1. septembra sa stal hlavným trénerom Peter 
Hesko. Chlapci napriek prehrám dostali nový impulz, tréningy dostali nový systém.  
 Napriek tomu, že sme odohrali smolné, no vyrovnané zápasy v 1. Kole s Hôrkou a v 5. Kole s Horňanmi, na prvé 
body stále netrpezlivo čakáme. 
 Nech hráčom vydrží chuť zodpovedne trénovať, divákom trpezlivosť a nám všetkým viera, že prvé body prídu už 
čoskoro.                        
                          Mgr. Marián Lacko ml., tajomník 
ŠK 
    Káder mužstva 2011/2012 

 
    ŠK Modrová 2011, oslavy 60. výročia futbalu v obci: horný rad zľava – starosta Marián Lacko, Boris Godál (hosť), Marián 
Boledovič, Stanislav Vrábel, Milan Bernadič, Lukáš Kusovský, Ivan Kramarovič, Matej Hrubý, Miroslav Kováč, Marek Serdel, Marián 
Kalna,vedúci mužstva Miroslav Lehuta. Dolný rad zľava – Martin Macko, Kristián Mikláš, Matej Strieženec, Jozef Púchovský, Pavol Bielik. Na 
zemi-Mário Szabo 
Ostatní hráči: Michal Granec,Jozef Lacko,Martin Rajčan,Ctirad Hulman,Peter Staráček,Pavol Dzurka,Ján Jurík, Radoslav Motola, Juraj Granec 
 
Termínová listina – 2011/12 – jeseň                                                             
                                                        III. trieda sever muži 
kolo dátum hodina domáci hostia výsledok 

I. 7. 8.  17. 00 Modrová Hôrka              2 : 3 
II. 14. 8.  17. 00 Brunovce Modrová              2 : 0 
III. 21. 8.  17. 00 Modrová Motešice              1 : 7 
IV. 28. 8. 17. 00 Dolné Srnie Modrová              8 : 0 
V. 4. 9.  16. 00 Modrová Horňany              2 : 3 
VI. 11. 9.  16. 00 Omšenie Modrová              5 : 0 
VII. 18. 9.  15. 30 Modrová Potvorice              2 : 3 
VIII. 25. 9.  15. 30 Z. Podhradie Modrová              : 
IX. 2. 10. hody 14. 30 Modrová Lúka              : 
X. 9. 10.  14. 30 Stará Lehota Modrová              : 
XI. 16. 10. 14. 00 Modrová Beckov              : 
XII. 23. 10.  14. 00 Modrová TTS Trenčín              : 



XIII. 30. 10. 14. 00 Nová Bošáca Modrová              : 
 
Hrané s radosťou 

 Ako vlastne vznikol futbal? Ako sa dostal na Slovensko a do našej obce? Odpovede nielen na tieto otázky nájdete 
na stránkach publikácie, ktorú práve držíte v ruke. Vznikla v jubilejnom šesťdesiatom roku modrovského futbalu. 
Prvú časť tvorí prehľadná kronika zo všetkých odohraných sezón od r. 1971. 
 To, že sa futbal hral na Modrovej vždy s radosťou sa dočítate v spomienkach samotných hráčov. Napokon si 
môžete prečítať osobitné futbalové básne a vďaka fotografiám sa v myšlienkach pokojne vráťte o pár desaťročí 
dozadu. 
 Knihu si môžete objednať na tel. č. 0337785124,mailom: modrova@modrova.eu.sk alebo osobne na obecnom 
úrade v Modrovej. 
                                                       Tabuľka - III. trieda Sever 
# Klub Z V R P Skóre Body + Body 
1 Lúka 7 6 1 0 23:9 19 7 
2 Motešice 7 5 1 1 25:10 16 7 
3 Omšenie 7 5 1 1 17:5 16 4 
4 Horňany 7 5 0 2 23:15 15 6 
5 Dolné Srnie 7 4 0 3 24:12 12 3 
6 Brunovce 7 3 3 1 17:11 12 3 
7 Hôrka n/Váhom 7 3 2 2 16:14 11 2 
8 Nová Bošáca 7 3 2 2 14:12 11 2 
9 Stará Lehota 7 3 1 3 16:14 10 -2 
10 Beckov 7 2 3 2 13:11 9 0 
11 Potvorice 7 2 1 4 7:20 7 -5 
12 Zemianske Podhradie 7 0 1 6 5:23 1 -11 
13 TTS Trenčín 7 0 0 7 8:28 0 -12 
14 Modrová 7 0 0 7 6:30 0 -12 
 
Oslávili sme, ďakujeme 
 V krátkosti sa rád vrátim k oslavám nášho futbalového jubilea. 
Chcem sa poďakovať všetkým sponzorom, dobrovoľníkom i zúčastneným, ktorí prispeli k dôstojnému 
dvojdňovému priebehu osláv 60. výročia organizovaného futbalu v obci.  
 Zvlášť, nedá mi nespomenúť našich hostí – p. Jána Čapkoviča i Borisa Godála.  Zostáva už len veriť, že tak, 
ako dôstojne prebehli oslavy v kultúrnom dome, v rímsko- katolíckom Kostole sv. Michala Archanjela a na 
futbalovom ihrisku, tak dôstojne nás budú naši muži reprezentovať nielen u nás, ale v celom trenčianskom regióne 
  
 
Monografiu pokrstil trávou Ján Čapkovič 
Šesťdesiat ročnú históriu futbalu v Modrovej spracoval učiteľ Marián Lacko (28) v publikácii Hrané s 
radosťou. Monografiu pokrstil pokosenou trávou futbalový reprezentant a majster Európy z roku 1976 Ján 
Čapkovič.  
MODROVÁ. V knihe, ktorá na viac ako dvesto stranách prináša okrem štatistických údajov aj vzácny textový 
materiál, desiatky archívnych fotografií, nechýbajú ani rozhovory s najväčšími legendami domáceho futbalu, ako aj 
humor a zaujímavé príbehy zo zelených trávnikov. Knižku s nákladom dvesto kusov vytlačili v poľskom Krakówe. 
Spomínajú takmer 90-roční futbalisti 
V obci vznikla v roku 1951 športová organizácia Sokol Modrová. Informácie o futbale v tejto dedinke zbieral autor od 
tohto roku až po súčasnosť. S myšlienkou napísať knižku sa pohrával od jesene 2010. „Okrem futbalovej kroniky mi 
informácie poskytli aj hráči všetkých generácií. Každý bol ochotný. S mnohými som sa rozprával, iní poslali list so 
spomienkami, alebo zapožičali vzácne dobové fotografie. Najstarší z nich, Jozef Lehuta má 86 rokov, Anton Janžo 83 
rokov. 76-ročný Michal Uhrin hrá ešte aj vo svojom veku trikrát v týždni futbal,“ hovorí Lacko. 
Chodiacou kronikou futbalu je Miroslav Lehuta 
Presné štatistiky, tabuľky, zostavy, mená strelcov gólov i rozhodcov v chronologickom slede sa do knižky dostali 
vďaka futbalovému kronikárovi Miroslavovi Lehutovi. V deviatich stovkách zápasov, ktoré v kronike od roku 1971 
zdokumentoval, mu neunikli ani rekordéri v modrovskom drese. 



„Najviac gólov - 159 strelil Bertuš Borik, najdlhšie hrajúcim bol Michal Uhrin, ktorý hral s prestávkami za Modrovú 
31 rokov,“ hovorí kronikár. Najvyššou výhrou mužov Modrovej bolo jedenásť gólov v sieti súpera z Lúky v roku 
1972, žiaci dali do siete Starej Lehoty v jednom zápase až 24 gólov. „Kronika má už štyri hrubé zväzky. Jedna stránka 
v nej patrí vždy jednému zápasu. Nechýbajú v nej ani perličky zo stretnutí. Tvorím ju už štyridsať rokov. Keď som bol 
na vojne, pomáhal mi ju písať otec,“ povedal Lehuta. 
Tréner zachránil hráčovi život 
Mariánovi Lackovi sa do nej podarilo zachytiť aj množstvo zaujímavostí a príbehov z histórie futbalu v obci. Tréner 
dorastu Peter Hesko v roku 2007 získal Cenu Fair play. 
„Po tvrdom súboji s brankárom zapadol jednému z hráčov jazyk a zostal nehybne ležať. Ústa mal plné krvi a rozhodca 
hru neprerušil. Tréner vbehol do ihriska a vytiahnutím jazyka zachránil mladému futbalistovi život,“ potvrdil Lacko. 
Kronikár Lehuta pripojil príbeh s veselším podtextom pochádzajúci z čias bývalého režimu. Na svoje dlhé vlasy 
doplatil vtedajší hráč Róbert Kováč. „Hrali sme zápas v Starej Turej. Robo mal dlhšie vlasy, ktoré mu prekrývali číslo. 
Rozhodca ho odmietol pustiť na ihrisko a on nechcel ísť dole. Vtedy som dostal červenú kartu aj ja,“ zasmial sa pri 
spomienkach Lehuta. 
Čítajte viac: http://trencin.sme.sk 
sobota 27. 8. 2011 MY Trenčianske noviny 
 
Pár spomienok futbalových pamätníkov z Modrovej 
Štvrtok 28. 07. 2011 08:30  | História / História  | Autor: Podľa publikácie Mariána Lacka Hrané s radosťou spracoval 
Igor Paulech  
PIEŠŤANY/MODROVÁ - Ľudia z Modrovej si pripomenuli šesťdesiat rokov od chvíle, keď sa v tejto obci začal hrať 
organizovaný futbal. Pri tejto príležitosti obec vydala publikáciu, v ktorej sú okrem iného zachytené aj spomienky 
tých, ktorí strávili na zelenom trávniku a s futbalovou loptou mnoho rokov. Knižku, ktorá mapuje šesť desaťročí 
futbalu v Modrovej, zdobia aj mnohé fotografie. Krstným otcom publikácie sa stal strelec víťazného gólu proti 
Barcelone v Pohári víťazov pohárov z roku 1969 Ján Čapkovič. Krstilo sa originálne - posekanou zelenou trávou z 
futbalového trávnika.  Futbal si v Modrovej našiel svojich priaznivcov a stal sa pravdepodobne najobľúbenejším 
športom v obci. O tom svedčil aj počet členov DŠO Sokol, TJ Družstevník a ŠK - najpočetnejšie miestne organizácie. 
O rozvoj futbalu sa tu zaslúžili najmä Jozef Lehuta a jeho syn Miroslav, Peter Hesko, členovia výboru a, samozrejme, 
samotní hráči. Takmer sto rokov po založení prvého svetového klubu FC Sheffield a 53 rokov po založení najstaršieho 
slovenského futbalového klubu Tatran Prešov sa rozhodli obyvatelia Modrovej, že nastal čas spustiť činnosť ich 
vlastného klubu. „O začiatkoch činnosti mužstva v Modrovej sa nám nezachovali zápisy v obecnej kronike ani žiadne 
iné písomné doklady. 
Všetko, čo sa dočítate v publikácii, sú spomienky našich futbalistov," píše jej autor Marián Lacko ml. 

    
Jedna z prvých fotografií futbalistov DŠO Sokol Modrová.      Počas zájazdu do Mariánskych Lázní bolo treba potlačiť autobus. 
 
 Anton Janžo, ktorý za DŠO Sokol Modrová hrával od založenia do roku 1958, si na začiatky spomína takto: 
„Futbal som hrával v Lúke už pred vojnou. V roku 1952 som sa vrátil z vojny a spolu s mojimi bratmi Jozefom a 
Štefanom sme sa pripojili k chalanom z Modrovej." Spomína si tiež na prvú stabilnú jedenástku - Silvester Paulech, 
Anton Janžo, Augustín Turzik, Anton Uhrin, Jozef Janžo, Rudolf Kopčan, Jozef Baláž, Jozef Lehuta, Marcel Takáč, 
Ján Filimpocher a Jaroslav Meliš. „Futbalové tréningy sme nemávali, ale kondičku mal každý výbornú, veru aj lepšiu 
ako dnešní hráči. Cez týždeň väčšina z nás ťažko pracovala. Ja napríklad pri koňoch s vlečkou. Tie som v nedeľu 
zapriahol, chalani povyskakovali na vlečku a už sme merali cestu k súperovi. To bol s bicyklami náš najčastejší 
dopravný prostriedok," spomína si A. Janžo. Podľa jeho slov pred jedným nedeľným zápasom spal iba hodinu. Zo 
svadby prišiel až o šiestej ráno, hodinku si pospal a potom musel obriadiť kone. Nasledovala omša a zápas s vojakmi z 



Piešťan, ktorý Modrová vyhrala. Po turnaji sa Anton Janžo opäť ponáhľal na ďalšiu svadbu, na ktorej bol dorána. Za 
celý víkend však vypil iba dva štamprlíky alkoholu. 
Uhrin hrával načierno 
 Najdlhšie hrajúcemu futbalistovi TJ Modrová Michalovi Uhrinovi úplné začiatky v päťdesiatych rokoch minulého 
storočia pripomínajú tieto príbehy: „Začínali sme v dolinke na 'zdochlinci'. Ihrisko bolo malé a krivé. Prvý zápas sme 
zrejme hrali proti Hubine a boli sme len deviati. Po niekoľkých rokoch sme sa presunuli na nové - v areáli dnešnej 
materskej školy. Lojzko Paulech pozemok zoral, zabránil a zagúľal. My sme ho olajnovali a začali hrávať. Vtedy lopta 
častokrát skončila na streche alebo dvore blízkeho domu." Michal Uhrin, ktorý futbalu v Modrovej zostal verný až 31 
rokov, však za obec hrával načierno. Vraj mal dokonca tri registračné preukazy! Oficiálne hral za Pravdu Bratislava. 
Zahlásil prestup na Modrovú, ale v Bratislave povedal, že stratil preukaz a urobil si duplikát. Keď Pravda hrala v 
Modrovej, musel nastúpiť za Bratislavčanov.  
ZAUJÍMAVOSTI 
■  Najdlhšie hrajúcimi futbalistami boli Michal Uhrin (s prestávkami až 31 rokov), Oto Paulech na trávniku strávil 22 
rokov, Juraj Domin 19 a Eman Behan 18 rokov. 
■  Najviac gólov podľa zápisov v kronike (159), strelil Bertuš Borik a o dva góly menej súperom nastrieľal Oto 
Paulech. 
■  Od roku 1971, keď sa začali viesť zápisy v kronike, futbalisti z Modrovej odohrali približne 900 stretnutí. Z 
najvyššej výhry sa muži z Modrovej tešili po zápase s Lúkou, a to 11:0 (v r. 1972). Žiaci „rozbili" súpera zo Starej 
Lehoty dokonca 24:0 (v r. 1990). 
28. 7. 2011 Piešťanský týždeň 
 

 
 Posledná septembrová sobota patrila futbalu. V areáli ZŠ Lúka sa stretli družstvá žiakov a mužov, ktorí medzi 
sebou už tretí rok zápolili na multifunkčnom ihrisku. Dopoludnia odohrali svoje zápasy žiaci. Po výbornom výkone sa 
z víťazstva tentoraz tešili chlapci z Modrovej, ktorým pomohli aj Lehoťania. 
 V mužskej kategórii sa v porovnaní s minulými ročníkmi výsledné poradie výrazne zmenilo. Prekvapením turnaja, 
no zároveň zaslúženým víťazom, sa tentoraz stala Modrovka, ktorá vo finále porazila Modrovú 7 : 3. Veľmi 
vyrovnaný bol druhý semifinálový zápas, v ktorom o postupe Modrovky cez Hrádok rozhodli až pokutové kopy. 
Modrová sa do finále dostala prekvapivo veľmi hladko, keď v úvodnom zápase vysoko porazila domácu Lúku 12 : 3. 
V zápase o tretie miesto zvíťazili Lúčania, hoci ešte tesne pred koncom prehrávali s Hrádkom 2 : 3. 
Výsledky a poradie : 
Žiaci: 
Hrádok – Modrová 3 : 13     1. Modrová  2 0 0 20:8 6 
Lúka – Hrádok 12 : 1      2. Lúka   1 0 1 17:6 3 
Modrová – Lúka 7 : 5      3. Hrádok  0 0 2 4:25 0 
Najlepším strelcom žiakov sa stal Alexej Lazar z Modrovej. 
 
Muži: 
Lúka – Modrová 3 : 12         1. Modrovka 
Modrovka – Hrádok 2 : 2 (3 : 2  na PK)    2. Modrová 
o 3. miesto: Hrádok – Lúka 3 : 4      3. Lúka 
Finále: Modrová – Modrovka 3 : 7      4. Hrádok 
 
Modrovú úspešne reprezentovali: 
Žiaci: Daniel Polonský, Alexej Lazar, Stanislav Salapátek, Kristián Briška, Štefan Muha, Pavol Muha 
Muži: Peter Hesko, Dušan Hazucha, Maroš Domin, Jozef Púchovský, Radoslav Motola, Pavel Borik, Miroslav 
Lehuta, Marián Lacko a Stanislav Uhrin. 
Všetkým organizátorom a zúčastneným ďakujeme za už tradičné, milé športové stretnutie a našim 
reprezentantom gratulujeme k zatiaľ najlepšiemu umiestneniu ! 
                                                                                                                                             
 
 

         



 
Piatok 30. 9. 2011 

• 20.00 KD Modrová – Diskotéka 
Sobota 1. 10. 2011 

• 14.30 areál ŠK Modrová – Hodový futbalový zápas: RP TRANS BOYS – FC ORIGINÁL Modrová 
• 20.00 KD Modrovka – Tanečná zábava   

Nedeľa 2. 10. 2011 
• 10.30 Kostol sv. Michala Archanjela – Slávnostná sv. omša 
• 14.30 areál ŠK Modrová – Majstrovský futbalový zápas: ŠK Modrová – MŠK Lúka 

 
 
 
 
 
Vývoz odpadu 

September Október November December 

2. 9. PET-fľaše z nealko 
nápojov a ostatné plasty 11. 10. Ostatný odpad 8. 11. Ostatný odpad 6. 12. Ostatný odpad 

13. 9. Ostatný odpad 14. 10. Pet-fľaše z nealko 
nápojov + ostatné plasty 11. 11. Sklo 20. 12. Ostatný odpad 

27. 9. Ostatný odpad 25. 10. Ostatný odpad 22. 11. Ostatný odpad 23. 12. Sklo 

30. 9. Sklo  25. 11. PET-fľaše z nealko 
nápojov + ostatné plasty  

 
 
OZNAM 
Vysunuté pracovisko Sociálnej poisťovne v Novom Meste nad Váhom má od 4.júla 2011  n o v é   s í d l o. 
Z Jánošíkovej ulice č. 4 sa presťahovalo do Domu štátnej správy na Hviezdoslavovu ulicu č. 36 , konkrétne na 8. 
poschodie – č. dverí 803 – a na 10.poschodie - č. dverí 1006 -1008 -  kde sa vykonáva lekárska posudková činnosť. 
 
STOMATOLOGICKÁ   POHOTOVOSTNÁ  SLUŽBA 
Lekársku službu prvej pomoci v odbore stomatológia nájdete v sobotu, nedeľu a vo sviatok na Poliklinike  JUH 
v Trenčíne , Halalovka 63 . Tel. č. 032 640 00 10, 11   alebo  mobil :  0905 606 552 
 
 
Register obnovy evidencie pozemkov – ROEP 
Správa katastra Nové Mesto nad Váhom začala konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov 
a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Modrová. Určeným operátom je operát pozemkového 
katastra, do ktorého možno nahliadnuť na Správe katastra v Novom Meste nad Váhom. ROEP rieši: 

‐ parcely, ktoré nie sú ešte na liste vlastníctva alebo len čiastočne,  
‐ parcely, v ktorých nie sú vlastníci v celosti 
‐ parcely v užívaní socialistických organizácií alebo parcely v poznámke. 

V našej obci bola na tento účel zriadená komisia v zložení: starosta obce – Mgr. Marián Lacko, a  p. Agáta 
Turzíková. Tejto komisii bude možné v termíne do 31.04.2012 každú stredu od 8.00 do 14.00 hod na OcÚ 
Modrová vlastníkmi alebo nájomcami, prípadne ďalšími oprávnenými osobami poskytovať alebo 
doplňovať údaje o pozemkoch v ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, ktoré sú im známe z doterajšieho 
vysporiadania právnych vzťahov k týmto pozemkom. 
 
 


