
1. kolo:

Ve¾ké Bierovce - Koèovce 1:9 (1:3), ro
berger (AR Cibulka), DZ: Halász. Spoèiatku to
domácich nevyzeralo. Veï u� v 1. min. kopa
ruku, brankár hostí Martin Trebatický ju síce
dorá�ka skonèila v sieti - 1:0. Potom mali do
kú prevahu, ale góly z nej nevy�a�ili. V 25. m
vyrovnal a Koèovce prevzali ré�iu zápasu do 
V 37. min. Hanáèek zvý�il na 1:2 a v 42. min
1:3. Do 2. polèasu nastúpili hostia s väè�í
zápas jasne rozhodli vo svoj prospech. Ïal�
pridal e�te Ho�ek (jeden z pok. kopu) a dvak
aj Maraz (nová akvizícia, ktorá pri�la z Èac
opä� Urban a jeden gól dal i Dobo�, 150 di

Dubodiel - Bo�áca 4:2 (1:2). Hostia sa d
z¾akli a po 20 minútach viedli 0:2. Prvý gól da
Pavol Kusenda, keï z 30 m preloboval dom
kára. V 20. min. si Janeèek obhodil domáceh
ved¾a vybiehajúceho brankára skóroval. Ok
gólov mali hostia v priebehu 1. polèasu ïal�
�ance, z ktorých mohli da� najmenej ïal�ie t
domáci boli úplne bezpradní. V 43. min sa v�
podarilo zní�i�, keï hos�ujúci zálo�ník váh
po¾a s prihrávkou, lopty sa zmocnil domá
nezaváhal - 1:2. V 2. polèase robili hostia hrub
rozohrávkach, ktoré domáci hráèi vyu�ili 
gólov. U� v úvode druhého polèasu vyrovn
kope z rohu vyrovnal hlavou Marián Petrík.
sa domáci ujali vedenia opä� �áèikom a na
4:2 dal v 80. min. Michalech. Rozhodoval 
Tarabus), DZ: Pecho, 100 divákov. Na spia
hráèov a fanú�ikov Bo�áce z Dubodiela sa im
Turnej pokazil autobus a hráè Bo�áce, Mart
zavolal bratovi Pavlovi, hráèovi Èastkoviec
sa práve vracali z Novej Dubnice) a tí ocho
odviezli v�etkých a� do Bo�áce, za èo im hrá
kovia touto cestou úprimne ïakujú.

Kálnica - Oèkov 3:1 (1:0), domáci poda
váèikovi sú�a�e rozpaèitý výkon. Najväè�iu
ich ví�azstve má po excelentnom výkone d
kár Marián Dovina - ten po minimálne troch
zákrokoch, ktoré boli u� takmer gólmi, chyti
aj pokutový kop hostí. Kálnièania okrem t
ných gólov, z ktorých najkraj�í dal v 60. m
Va�an z trest. kopu z hranice 16-ky si vypr
ko¾ko ïal�ích �ancí, ktoré v�ak u� tradiène z
hadzovali. Góly: 18. min. Janèo, 60. Va�an
- 90. Patrik Valo, viac ako 200 divákov, 
�ugra (AR Hodor), DZ: �esták, �K: 1-2

Ve¾ká Hradná - Tr. Teplá 5:2, Dolná Súèa
3:1, Soblahov - Tr. Jastrabie 1:4, Horné Srnie
ná Velèice 1:3 Horná Súèa - Zamarovce 0:1.

FUTBAL - MU�I - MAJST
STVÁ OBLASTI

Rázny �tart
Koèoviec;

Nováèik Oèko
prehral v KálnSprava: Jozef Lehuta, Michal Behan, Michal Uhrin, Ing. Ján Èapkoviè, Miroslav Lehuta, starosta obce Mgr.

Marián Lacko, Mgr. Marián Lacko ml.

Pred stretnutím dospelých �K Modrová � TJ So-
kol Rudice (ÈR), sa prihovorili k prítomným starosta
obce Modrovej Mgr. Marián Lacko a prezident �K
Modrová Miroslav Lehota, z obce Rudice starosta
JUDr. Jiøí Gavlas a prezident TJ Sokol Pavel Hu�ka.
Hymnu Tá modrovská jedenástka zahrala a zaspievala
DH Modrovanka, ktorá vznikla pred 102 rokmi.

Futbalový zápas skonèil s výsledkom 5:1, keï góly
domácich zaznamenali Strie�enec 2, Bernadiè, Kalna,
Miklá�. Pred asi 250 divákmi rozhodoval Franti�ek
Chorvát z Trenèianskej Turnej.

V nede¾u na oslavy zavítal i sekretár ObFZ Tren-
èín Mgr. Ján �itòan. V sezóne 2009/2010 bojovali
mu�i Modrovej o postup do II. triedy do posledných
kôl, pod patronátom niekdaj�ieho majite¾a KOBY Se-
nec Daniela Bartka.  Postup u�iel iba o vlások. V sezóne
2010/2011 mal futbal v Modrovej pauzu.

Slávnostný príhovor mal prezident �K Modorová
Miroslav Lehuta (v strede), prihovorili sa i starosta
obce Mgr. Marián Lacko (v¾avo) a Ing. Ján Èapkoviè
(vpravo)

Na oslavy zavítal v nede¾u i hráè ligového AS Tren-
èín Boris Godál, z neïalekej Lúky na Váhom, ktorý
mal v Modrovej i autogramiádu. V¾avo vidie� ceny do
tomboly a najcennej�ie boli dres reprezentanta Marti-
na �krte¾a a futbalová lopta s podpisom Ing. Jána Èap-
kovièa.

�K Modrová tohtoroènú sezónu 2011/2012 zaèala
v nede¾u 7.8. 2011 domácou prehrou s Hôrkou 2:3.
Urèite prídu v ïal�ích zápasoch i ví�azstvá, ale najdô-
le�itej�ie je to, �e futbal v Modrovej sa hrá a po roku sa
naò opä� te�ia hráèi, funkcionári i diváci. Veï futbal
hlavne v obciach, keï sa hrá, býva sviatkom.

Text a foto: Viliam Soloviè


