
MODROVSKÉ 
NOVINY 
 ROČNÍK X.                 ČÍSLO 3                        DECEMBER 2011 
 

      Hviezdna noc 
V tichej  noci hviezda svieti      Dobré skutky ako maják                   
spúšťa na zem zlatý vlas,      ožiarujú Svätú noc,                 
chce pozlátiť všetko vôkol,      kto len môže, každý podá               
hlavne, čo je dobré v nás.      blížnym ruku na pomoc.                
 
Duša v svetle otvára sa       O polnoci s piesňou zvonov                 
chytá lúče zo zlata,        pokľakneme k jasličkám                
zloba, závisť zmiera v diaľke      a prijmeme dar najväčší:               
utlmená, zakliata.        Jezuliatko – drahokam.                
 
 
 
 Ďalší rok je opäť za nami, pred nami sú najkrajšie sviatky roka – Vianoce, čas radosti, tichej pokory, čas väčšej 
ľudskej blízkosti a spolupatričnosti, čas, kedy si hodnoty domova, rodiny, lásky, zdravia a šťastia uvedomujeme viac 
a prežívame plnšie. Pokoj, láska a radosť srdca – tieto dary narodeného Božského dieťaťa tvoria naozajstné kúzlo.  
 Na rozhraní rokov, keď hodnotíme, čím nás tento rok obdaril a čo nám vzal, chcem vám, všetkým spoluobčanom, 
poďakovať za prácu v prospech obce, za pomoc pri riešení spoločných záležitostí, za dobré medziľudské vzťahy. 
Moje poďakovanie patrí aj poslancom OZ, kolektívu pracovníkov obecného úradu, aktivačným pracovníkom 
i dohodárom, s ktorými som denne zabezpečoval chod obce.  
 Do Nového roku 2012 vám všetkým želám dobré zdravie, spokojnosť, splnenie vašich túžob a želaní, ale najmä 
pretrvanie darov Vianoc vo vašom osobnom a rodinnom živote.  

Starosta obce 
 

  
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 

Príjmy Rozpočet Výdavky 
Výnos dane z príjmov z DÚ 112000 Správa obce -bežné výdavky 78492 
Dane z nehnutelností 18036 Finančné poplatky banke 900 
Ostatné miestne dane 880 Matrika 1850 
Príjmy z prenájmu 14826 Splátka úroku z úveru 2300 
Kopírovanie,mat. MR 530 Dobrovoľný požiarny zbor 670 
Správne poplatky 3650 Cestná doprava 1100 
Za služby - vývoz odpadu 10174 Nakladanie s odpadmi 10050 
Poplatok za materskú školu 1100 Ochrana životného prostredia 110 
Úroky z účtov 60 Rozvoj obce 600 
Z dobropisov a refundácie 160 Verejné osvetlenie 4300 



Granty a dotácie zo štát. rozpočtu 2126 Bytový dom 200 
Stravné 900 Zdravotné stredisko 100 
Spolu 164442 Športový klub 1400 
Z rezervného fondu 38753 Knižnica 150 
Spolu 203195 Kultúrny dom - bežné výdavky 6410 

Miestny rohlas 250 
Cintorín a dom smútku 950 
Príspevky 600 
Materská škola 33530 
Školská jedáleň MŠ 11580 
Vzdelávanie ostatné 600 
Sociálne služby 800 
Splátky úveru ŠFRB 7500 
spolu 164442
Čerpanie RF 38753 

Spolu príjmy 203195 Spolu výdavky 203195
 

  
 Dychová hudba Modrovanka zažila v roku 2011 pomerne búrlivé obdobie na hranie. Hlavne vďaka kolektívnej 
tvrdej robote  počas nácvikov, sme sa prezentovali na mnohých kultúrnych podujatiach v obci i mimo nej. Začiatok 
roka sme ako tradične koncertovali pri príležitosti fašiangových slávností. Ešte v tomto období sme stihli fašiangové 
obdobie ukončiť v obci Čáry na Záhorí.V máji sme mali vystúpenie v Piešťanoch pri príležitosti stavania mája. 
Prišlo nás podporiť aj veľa našich rodákov za čo im pekne ďakujeme. Nesmiem zabudnúť na stavanie mája i v našej 
obci, kde sme koncertovali na terase baru REJM. Ďalšie naše vystúpenia boli : Prvé sväté prijímanie, slávnosti 
Božieho tela(oltáriky), pohreby. 
 V lete tohto roku sme zorganizovali ďakovný koncert v reštaurácii Majer v Hrádku pri príležitosti poďakovania sa 
za sponzorský dar pani Ing. Eve Juristovej, ktorá všetkým naším členom zasponzorovala 13 kusov vyšívaných košieľ. 
Ešte raz srdečne ďakujeme. Boli sme pozvaní aj do obce Ducové, kde sme vo večerných hodinách hrali zábavu po 
tradičnom futbalovom turnaji. Naša dychovka nechýbala ani pri oslavách 60 výročia založenia futbalu v Modrovej. 
V septembri sme hrali na svadbe manželom Hazdovým. Október sa pre nás začal hodovým vystúpením pred 
kostolom, kde sme krásnymi mariánskymi a ľudovými piesňami spríjemnili hodovú nedeľu. Druhú októbrovú sobotu 
dychovka spríjemnila svadobné chvíle manželom Kališovým. V mesiaci november sme pri príležitosti „Úcty 
k starším“ a v predvianočnom období hrali koncerty dôchodcom v obciach Hrádku, Hôrke n. V. a Novej Vsi n. V. 

Našimi členmi v tomto roku boli : 
Marián Vrbenský –trombón 
(kapelník), Jozef Kališ ml. – 
umelecký vedúci dychovky – 
krídlovka 2.B, 
Pavol Dzurka- krídlovka 1.B, 
Ondrej Garec – tenor, Jozef 
Dvorský – barytón, Tomáš 
Benech – klarinet 1.B, Jozef 
Gašpar – tuba, Milan Dzurka – 
bicie, Jozef Kališ st. – doprovod, 
Janka Boriková – spev, Evka 
Grancová – spev, Jozef Kusovský 
– spev. 

 Ďalej sa chceme poďakovať našim hosťom Emilovi Bielikovi, Gabinovi Haringovi, Cyrilovi Potočnému, ktorí nám 
pomáhajú hlavne na pohreboch. Veľká vďaka patrí aj Miriánovi Trautenbergerovi a Marekovi Božikovi z DH 
Bučkovanka, Marianovi Buricovi z DH Skalanka, ktorí patria k veľkým oporám našej dychovky. S technikou 
a zvukom nám veľmi pomáha Štefan Povinec a Ing. Stanislav Uhrin. 



 Na záver sa chceme poďakovať nášmu  kapelníkovi Mariánovi Vrbenskému, ktorý už 14 rokov vedie našu 
dychovku. Z vypätia všetkých síl sa snaží pred každou akciou vybaviť všetkých muzikantov a všetky detaily spojené 
s akciou. OH Modrovanka chce poďakovať starostovi obce, obecnému zastupiteľstvu za priestor v zrekonštruovanom 
kultúrnom dome, kde sa muzikanti môžu stretnúť na nácviku. Členovia dychovej hudby Modrovanka ďakujú i 
Marošovi Vrbenskému a Jozefovi Dvorskému pri príležitosti ich 25 ročného nepretržitého pôsobenia a hrania v DH 
Modrovanka. Prajú im ešte veľa krásnych  a úspešných rokov pri hraní.  
 Dychová hudba Modrovanka chce zaželať všetkým priaznivcom a občanom obce krásne prežitie vianočných 
sviatkov a veľa šťastia v novom roku. 

DH Modrovanka – Jozef Kališ ml. 

 
... rozdávajú radosť a dobrú náladu. 
 Ešte pred pár rokmi sme mnohí len hovorili o tom, ako by bolo treba obnoviť spevokol. Našťastie, reči nezostali 
rečami a „skutek neutek.“ A tak vo februári oslávime 4. výročie založenia speváckeho súboru Modrovanky – 
Krojovanky. Nie je to dlhá doba, ale za to veľmi plodná.  Za tieto 4 roky sme s Božou pomocou odohrali a odspievali 
vyše sto vystúpení. Nechceme, aby to vyznelo len ako chvála, ale s istotou môžeme potvrdiť, že naše úsilie, obety, 
sebazaprenia prinášajú radosť nielen divákom, ale aj nám. Vyzdvihnúť a pochváliť treba všetkých. Mladých preto, že 
majú trpezlivosť so staršími, že obetujú svoj čas, že sa snažia dobre reprezentovať svoju rodnú dedinu.  Starších preto, 
že pri speve zabúdajú na svoje zdravotné problémy a prichádzajú sa „vyohrievať“ na skúšky do kultúrneho domu. 
Určite, že najväčšia zodpovednosť je na tých, ktorí súbor vedú, udržujú, povzbudzujú a občas aj pokarhajú. Vďaka 
patrí aj ochotnému technikovi Stanislavovi Uhrinovi, harmonikárovi Otovi Horňákovi, ale aj OÚ, ktorý nám poskytuje 
priestory na nácviky. 
 K najvydarenejším vystúpeniam patrili v tomto roku určite stavanie mája v Piešťanoch a takisto vystúpenie 
s pásmom Rok na dedine vo Veľkých Bierovciach a v Ratnovciach. (8. 5. resp. 15. 5.) V Trenčianskych Tepliciach 
sme 28. 5. opakovane otvárali kúpeľnú sezónu. Začiatkom júna sme sa zúčastnili na prehliadke speváckych súborov 
v Novom Meste nad Váhom. V júli sme sa s pásmom Modrovské dožinky predstavili na oslavách 765. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci Lúka. Leto sme zakončili vystúpeniami na festivale v Červeníku a na Annabále 
v Piešťanoch. Dôchodcov v Moravanoch sme tento rok potešili dvakrát – v auguste a v decembri.  Už druhýkrát sme 
sa predstavili na Vianočných trhoch v Bratislave – 26. 11. a v Piešťanoch – 27. 11. Vedúca súboru Janka Boriková 
a zakladateľka Pavla Dominová sa 3. 12. predstavili aj v relácii SRo – Nočná pyramída. Bohatú šnúru vystúpení 
v končiacom sa kalendárnom roku zakončujeme vystúpeniami v Hornej Strede, v Ducovom a 30. 12. 2011 symbolicky 
doma v Modrovej. Videá DH Modrovanka a FS Modrovanky  Krojovanky nájdete vďaka nášmu technikovi S. 
Uhrinovi aj na youtube.com 

Modrovanky – Krojovanky 
 

  
 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Modrová sa zišla v piatom roku svojej činnosti na výročnej schôdzi 
v sobotu 3.decembra 2011. Touto cestou chce poďakovať za sponzorské dary pánovi Jozefovi Repovi, 
Ing.Stanislavovi Uhrinovi a Obecnému úradu v Modrovej. Všetkým ďakujeme za pomoc, podporu a spoluprácu 
a želáme krásne a požehnané vianočné sviatky. 
 

  
 Plameň z baziliky Narodenia Pána v Betleheme každoročne skauti roznášajú do farností a kostolov, detských 
domovov, penziónov či nemocníc v rôznych častiach Európy. Tento symbol pokoja, blízkosti a nádeje prinesú aj do 
nášho kostola v sobotu 24.decembra 2011, kde si môžete vziať tento plamienok v čase od 9.00 do 12.00 hod. 
 

 
 Je to možno neuveriteľné, ale je to tak. Dobrá novina prebieha v tomto roku už po sedemnásty krát. V čom sa líši 
od predchádzajúcich a na čo je zameraná v tomto roku?   
 Ide hlavne o rozšírenú propagáciu na železniciach a vo vlakoch, spoluprácu s Katolíckymi novinami, možnosť 
zaslania SMS vo všetkých mobilných sieťach na Slovensku a zbierania slovenských korún. 
 V našej obci budú koledníci navštevovať vaše príbytky na Štedrý deň, na Sviatok sv. rodiny a na Troch kráľov. 
Vyzbierané peniaze podporia výstavbu nemocnice v Južnom Sudáne. V súčasnosti má nemocnica kapacitu 42 lôžok 



pre územie veľké ako dve tretiny Slovenska. Ľudia ležia na zemi na dvore alebo v stanoch, kde teplota dosahuje viac 
ako 40 stupňov Celzia v tieni. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú modlitbou, finančne alebo osobne. 
 

  
Narodili sa:             Zosobášili sa: 
Petra Kusendová           Matúš Kováč – Renáta Kulišková 
Vanesa Vrbenská           Radovan Petrgalovič – Lucia Rozvadská  
Richard Motola            Jozef Kališ – Lenka Pániková 
Daniel Forgáč            Pavol Bobok – Miroslava Dvorská 
Radovan Petrgalovič 

 
 Druhú adventnú nedeľu 4.decembra 
2011 sa v našej obci uskutočnili dve 
krásne podujatia. V prvom sme uvítali do 
života 5 krásnych malých detičiek: 
Vanesku Vrbenskú, Petru Kusendovú, 
Radovana Petrgaloviča, Daniela Forgáča 
a Richarda Motolu. Ako nových občanov 
ich uvítal do života starosta obce. Zaželal 
im veľa zdravia, šťastia a rodičom veľa 
radosti z ich detí. Pre detičky pripravili 
program ich starší kamaráti z materskej 
školy. Na záver ich uspávankou 
vyprevadili Janka Boriková a Marianna 

Paulechová s hudobným doprovodom Jána 
Filipka.  
  Po uvítaní do života sa všetci zúčastnení 
premiestnili do sály kultúrneho domu, kde 
nasledovalo Mikulášske popoludnie. V jeho úvode 
sa nám predstavili deti z materskej školy 
a základnej školy, ktoré svojím pásmom potešili 
prítomných rodičov a starých rodičov. Po nich už 
medzi deti prišiel sv. Mikuláš so svojím 
sprievodcom Anjelom a prekvapil deti množstvom 
balíčkov a darčekov. Tie si však deti museli 
zaslúžiť odrecitovaním básne alebo spevom 
piesne. Všetky deti to však veselo zvládli, a tak si 
balíčky našli svojich majiteľov, ba dokonca 
Mikuláš nezabudol ani na pána farára. 

Jubilanti  v roku  2011 
60. roční: Božena Martinková, Terézia Kobelárová 
65. roční: Vladimír Bača, Pavel Chmelina, Antónia Povinecová, Oľga Majková, Emília Horňáková,  
      Edita Michnáčová – Buchalová 
70. roční: Ing. Rudolf Vrbenský, Rudolf Krajčech, Mária Kramarovičová, Agáta Pavlechová, Bernardína Paulechová, 
     Valéria Kopúnová, Františka Filipková, Emília Martinková 
75. roční: Ladislav Demeter, Anton Turzík, Oľga Turzíková, Jolana Uhrinová, Mária Jamrichová, Štefánia Guttová 
80. roční: Alžbeta Majková, Angela Bačová 
 
Prisťahovaní: 
Petrgalovičová Lucia, Šulanová Etelka, Hazucha Dušan Ing., Hazuchová Janka PaeDr., Darvaš Ľubomír, Puchovský 
Jozef, Michnáčková- Buchalová Edita, Vitázek Bartolomej, Kališová Lenka, Vitázková Anna, Hôrková Naďa, Vitko 
Martin 
Odsťahovaní: 



Vitisková Gabriela, Vitisková Veronika, Zemko Jozef, Zemko Matej, Zemková Dana, Zemková Natália, Fedák Patrik, 
Fedáková Lucia, Fedáková Veronika, Granec Radovan, Ondrejechová Vanesa, Domin Adam, Domin Jozef, 
Dominová Paulína, Dominová Soňa RNDr., Lintnerová Helena 
 

Stav obyvateľov k 15.12.2011 
Vekové kategórie Spolu Muži Ženy 

0-6 mesiacov 2 2 0 
6 mesiacov-1rok 3 1 2 
1 rok-18 rokov 86 39 47 

spolu deti do 18 rokov 91 42 49 
z toho do 15 rokov 72 37 35 
Muži od 18 do 60 r. 158 158 0 
Ženy od 18 do 55 r. 137 0 137 
Ostatní obyvatelia 134 46 88 

Spolu 520 246 274 
 

  
 TVS  a. s., ako prevádzkovateľ verejných vodovodov žiada občanov o  prekontrolovanie vodovodných prípojok, 
prekontrolovanie vodomerov (či sa netočia z dôvodu skrytých únikov vody ) a  o  zateplenie vodomerných šácht, aby 
nedochádzalo k  poškodeniu vodomeru mrazom. 
 Akékoľvek pochybnosti alebo poruchy môžu občania hlásiť na bezplatnej poruchovej linke 0800 606162, prípadne 
prostredníctvom www.tvs.sk. 
 

 
 Každé pracovisko tvorí kolektív, ktorý denne myslí, čo a ako najlepšie zabezpečiť. Takýto kolektív tvoria 
i zamestnanci obce, ktorí sú denne k dispozícii zabezpečiť všetko tak, aby obec fungovala a občania boli spokojní. 
Dlhoročnou dennou súčasťou kolektívu obecného úradu v Modrovej bola i pani Anna Paulechová, matrikárka 
a účtovníčka našej obce. Matričnú, finančnú a sociálnu agendu zodpovedne a prehľadne viedla plných 35 rokov, od 
1.9.1975 až do 31.10.2011, kedy odišla do zaslúženého dôchodku. V mene kolektívu pracovníkov obecného úradu, 
osobne i za naše obecné zastupiteľstvo vyslovujem poďakovanie za dlhoročnú svedomitú, obetavú, zodpovednú prácu 
vo verejnej správe i v samospráve na rozličných úsekoch činností. Zároveň toto poďakovanie dopĺňame želaním 
dobrého zdravia, osobnej spokojnosti, radosti v kruhu svojej rodiny a priateľov. 
 Pracovnú náplň po p. Paulechovej prevzala v agende obce p. Lenka Kališová, ktorú týmto vítam v kolektíve 
zamestnancov obce a želám veľa osobných a pracovných úspechov. 
 

 
 Aj ŠK Modrová, podobne, ako iné 
organizácie v obci hodnotí, sumarizuje 
a vyhodnocuje práve sa končiaci rok 
2011. Tento rok, ako už všetci veľmi 
dobre vieme, bol pre nás jubilejným. 
V lete sme si dôstojne pripomenuli 
dvojdňovými oslavami 60 rokov 
organizovaného futbalu v Modrovej. Po 
účasti futbalovej legendy Ing. Jána 
Čapkoviča bolo vyvrcholením osláv, 
dovolím si tvrdiť, osobná účasť 
reprezentačného rekordéra - 103 
zápasov – Miroslava Karhana na 
hodovom majstrovskom derby zápase 
s Lúkou, ktorý sme napokon po 
solídnom výkone prehrali 1 : 3. 
Nováčikovskú daň sme platili prakticky 



vo všetkých jesenných stretnutiach. Podarili sa nám získať len jeden bod, za domácu remízu 3 : 3 s TTS Trenčín. 
Mrzia zvlášť tesné prehry 2 : 3 s Potvoricami, Horňanmi a Hôrkou. V zimnej prestávke bude potrebné posilniť tím 
aspoň o 1 – 2 skúsených hráčov, ktorí by mladým chlapcom určite pomohli a poradili nielen po futbalovej stránke.  
Hráči sa v tomto období už tradične pripravujú na jarnú časť sezóny v telocvični ZŠ Lúka, kde sa stretávajú pravidelne 
každú nedeľu popoludní. Do odvetnej časti ročníka 2011/2012 prajeme našim hráčom, aby ich chuť po futbale 
neopustila, ba naopak aby sa v jarnej časti premenila na získané body v majstrovských zápasoch!  
 Fanúšikom ďakujeme za prejavenú podporu a veríme, že futbalisti im svojimi výkonmi budú čoraz častejšie 
vytvárať dôvod na radosť. Jarná časť súťaže začína 25. 3. 2012.  

Miroslav Lehuta, Mgr. Marián Lacko             

 
 Tradičný regionálny stolnotenisový turnaj hráčov bez vekového obmedzenia podľa doterajších pravidiel sa 
uskutoční v reštaurácii Tomba Hrádok v sobotu 18.02.2012. Záujemcovia a súťažiaci nezabudnite na prípravu 
a reprezentáciu obce. 

            
 

Srdečne Vás pozývame na 6. farský ples, 
      ktorý sa uskutoční v sobotu 28. januára 2012  

  od 19.00 hod.  v Kultúrnom dome v Modrovej  
   v sprievode hudobnej skupiny Syntetis. 

 
 

  
 Folklórno – spevácka skupina Modrovanky – krojovanky sa predstaví s novým pásmom Od adventu do Vianoc 
v našom kultúrnom dome v piatok 30.decembra 2011 o 18.00 hodine. Vstupné 0,50 eura. 
 
ZBER PLASTOV PO NOVOM 
 Od 1.12.2012 spoločnosť Marius Pedersen zavádza zmeny v systéme zberu plastov. Zberať sa budú  z domácností 
všetky druhy plastov do plastových  120 l vriec, ktoré dostane občan zadarmo. Doteraz sme do vriec dávali iba 
stlačené PET fľaše. Odteraz do vriec v domácnosti v rámci zberu plastov môžete odkladať nielen stlačené PET fľaše 
i so zátkou a etiketou, ale aj ostatné plasty ako vrecúška, poháriky /kelímky/, fólie, igelity, plastové fľašky a nádoby 
od kozmetiky, potravín. Takýto plastový odpad odkladajte doma do vriec a v deň vývozu vyložte pred dom, odkiaľ 
budú plasty odvezené .Nezbierajú sa plastové nádoby od chemikálií – tie patria do nebezpečného odpadu. Polystyrén 
odkladajte samostatne do igelitových vriec, nemiešajte ho s ostatnými plastami, bude vám vyvezený v deň vývozu 
plastov. Vrecia nesmú obsahovať nečistoty /piesok, uhlie, sklo, cement, drevo, kožu , gumu a iné/. Frekvencia vývozu 
plastov sa nemení  (viď kalendár vývozu). V priebehu roka 2012 dôjde aj k zmene v zbere papiera. Ten budeme tiež 
odkladať do 1100 l  modrých kontajnerov. Uvedenú zmenu včas oznámime. 

 
     KALENDÁR  VÝVOZU  ODPADU  NA  I. POLROK  2012 

PET fľaše+plasty Zberové sklo Komunálny odpad 
6. 1. - 3. 1. + 17. 1. + 31. 1. 

17. 2. 3. 2. 14. 2. + 28. 2. 
30. 3. 16. 3. 13. 3. + 27. 3. 

- 27. 4. 10. 4. + 24. 4. 
11. 5. - 8. 5. + 22. 5. 
22. 6. 8. 6. 5. 6. + 19. 6 

 
                          

BOHATÝ STÔL, VÝBORNÚ RYBU, VIANOČNÁ VEČERA NECH NEMÁ CHYBU 
VEĽA DARČEKOV, ČO SRDCE POHLADIA, RODINU, PRIATEľOV, ČO NIKDY NEZRADIA. 

K BOHATSTVU KRÔČIK A KU ŠŤASTIU KROK, VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. 
NECH SA SPLNIA VAŠE PRIANIA, ANJELI NECH VAŠE CESTY CHRÁNIA A PROBLÉMY NECH SA VÁS STRÁNIA. 


