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Už sviatky lásky,
pokoja zavítajú zas skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome vašom zavládne tiež radosť,
že ste spolu, keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.
Vážení a milí spoluobčania,
koniec roka je príležitosťou na to, aby sme sa zamysleli nad tým, ako sme rok prežili, čo sme dokázali
a čo sa nám nepodarilo. Keďže aj v mojom prípade ide o ročné pôsobenie v novom veľmi zodpovednom
úrade starostu našej peknej obce, chcel by som sa vám prihovoriť a hlavne poďakovať za spoluprácu.
Každý máme k tomuto kraju, prostrediu, a hlavne k svojej obci nejaký konkrétny vzťah, niečo veľmi
osobné, čo nás oslovuje. Niektorí sa tu narodili, prežili tu celý svoj život alebo sa tu prisťahovali, bývajú
tu a spolu tvoríme jedno spoločenstvo. Naša obec by mala byť pre nás niečo, čo nás spája. Samozrejme,
že takto ideálne to nikdy nebude, ale mali by sme sa o to snažiť, veď žijeme len raz. Čo sa týka mojej
práce stále sa zoznamujem s novými záležitosťami a požiadavkami. Je až neskutočné, čo všetko musia
pracovníci obecného úradu a zastupiteľstva zvládať a čo všetko nás ešte len čaká. V tomto roku sme
dokončili obecné kompostovisko. Malo by slúžiť na likvidovanie BIO odpadu hlavne z obecných
pozemkov. Pretože pre občana je výhodnejšie zriadiť si vlastné domáce kompostovisko a využiť
vzniknutý kompost na svoje účely a šetriť financie svoje a hlavne naše životné prostredie. Zatiaľ nám ho
závidia a verím, že si ho sami neznehodnotíme, je to len a len v našich rukách. Ďalšou významnou
akciou, ktorú sme zvládli, je vybudovanie nového chodníka na novom cintoríne, čím vznikol nový sektor
cintorína. Opravovať sme museli zábradlie na ceste k CSS Senior, ktoré neznámy páchateľ zdemoloval.
Dokončili sme natieranie strechy na budove zdravotného strediska. Pre našich najmenších sme
zrekonštruovali pieskovisko na našom ihrisku sme namontovali pre deti nové pieskovisko s hojdačkami.
V ďalšom období by som chcel na ihrisku smer cesta na dolné lúky za bránkou vyčistiť a skultúrniť
trávnik tak, aby tam vznikla malá zatrávnená plocha, ktorá by sa dala využívať na športovanie. Počas
celého roka sme sa snažili, aby bol v obci poriadok, čo bolo veľmi náročné udržovať čistotu a hlavne
likvidovať odpad, ktorý sa z času na čas ešte stále objaví na miestach, kam nepatrí. Je to smutné
konštatovanie, že sa stále nájdu spoluobčania, ktorí vyhadzujú odpad. V tomto máme veľké rezervy,
a preto by som chcel vyzvať týchto spoluobčanov, aby sa zodpovednejšie správali. Máme, myslím si,
veľmi dobre vypracovaný systém separovania odpadu, ktorý budeme v roku 2016 zlepšovať
a prispôsobovať novému zákonu o odpadoch. V tomto smere nás čaká náročné obdobie a hlavne
zodpovednejší prístup k triedeniu odpadu. Veľmi často sa stáva, že nachádzame medzi plastmi biologický
odpad, ktorý patrí na kompostovisko. Ďalej sme museli na budove obecného úradu vymeniť vchodové
dvere. V roku 2016 plánujeme zrekonštruovať dom smútku, obnoviť a zatepliť MŠ, samozrejme udržovať
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čistotu v obci. Privítame od Vás ďalšie návrhy ako zlepšiť a skrášliť našu dedinku, samozrejme budeme
povďační za Vašu sponzorskú pomoc. Veď i v tomto roku sa našli sponzori a tým by som sa chcel
poďakovať za štedrosť a pomoc.
O pár dní privítame nový rok, budem si podávať ruky a vyslovovať želania. V mojom želaní do
nového roka sa chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o rozvoj, zveľadenie,
reprezentáciu našej obce alebo prispeli k rozvoju kultúry, športu a vzdelávaniu našich obyvateľov.
Dovoľte mi z celého srdca zaželať Vám v novom roku pevné zdravie, pokoj v rodinách, veľa pracovných
a osobných úspechov. Nech nestrácate radosť zo života a vieru v to, že zlé sa Vám podarí prekonať a opäť
vo vašom živote bude svietiť slnko. Treba sa inšpirovať prírodou, kde vždy zvíťazí teplo nad zimou a
svetlo nad tmou. Želám Vám a nám spoločne , aby sme zrealizovali ciele, ktoré sme si predsavzali a tých
zamračených dní v našich dušiach bolo čo najmenej. Ďakujem – starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo informuje :
Tento rok sa nesie v znamení elektronizácie verejnej správy. V médiách, sa neustále objavujú reklamy, čo
všetko si môžete na úrade vybaviť. Ako ste si niektorí mohli všimnúť, deje sa to i na našom obecnom
úrade. Pracovníčkam neustále pribúda nová technika, a s tým spojené nové pracovné povinnosti
a samozrejme veľa školení, ktoré museli absolvovať. Strediskom elektronizácie sú prevažne matričné
úrady, ale postupne to pribudne na všetky obecné úrady. Preto sa čoraz častejšie budeme stretávať so
skratkami ako sú: IOMO – integrované obslužné miesto občana, DCOM- dátové centrum miest a obcí,
CISMA- centrálny informačný systém matrík, REGOB – register obyvateľov, CO – centrálna ohlasovňa,
RA – register adries.
Uznesenie č. 22/2015 schvaľuje : poukázanie sumy vo výške 512 € na účelové združenie finančných
prostriedkov k nákupu nového CT prístroja so zameraním najmä na včasné odhaľovanie veľmi
rozšírených kardiovaskulárnych ochorení ako aj nádorových ochorení zažívacieho traktu pre NsP Nové
Mesto nad Váhom n. o.
Uznesenie č. 31/2015 schvaľuje: nákup prívesu za obecné vozidlo v sume 522,- €
Uznesenie č. 36/2015 doporučuje : starostovi obce uzatvoriť na obecné pozemky – parcely registra E č.
684/1, 686/1, 759, 833/1 a 833/3 v k. ú. Modrová vedených na LV č. 1 nájomnú zmluvu so žiadateľmi
Máriou Kováčikovou a Ing. Ondrejom Kurtišom za účelom plánovanej elektroinštalácie pre novú
prípojku elektrickej energie.

Vybudovanie chodníka na cintoríne a nové osvetlenie.
Na cintoríne sme na základe pribúdajúcich hrobových miest otvorili
nový sektor. Keďže sa nám pomaly zaplnila prvá rada museli sme
pristúpiť k vybudovaniu chodníka, ktorý nám rozdelil daný sektor.
Celková cena sa delí na viacero častí. Dlažbu sme zakúpili vo firme
TRIAL Kočovce v sume 523,20 €, výkopové práce nám zabezpečil p.
Ľubomír Frťala a o ostatné práce uloženie kociek, vybetónovanie
a celkové dobudovanie chodníka Pavol Kerák v sume 640,- € .
V mesiaci november sme ešte opravili už existujúce, ale nefunkčné
osvetlenie na cintoríne. Nefunkčné lampy sa vymenili za úsporné
ledkové osvetlenie. Aby však lampy spĺňali svoj účel bude sa musieť pri
vchode do cintorína orezať alebo úplne odstrániť jedlička, ktorá je aj tak
veľká a korene začínajú narúšať asfalt. V budúcom roku by sme radi
aspoň čiastočne zrekonštruovali dom smútku.
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Rozpočet na rok 2016

Matrika 2015
narodili sa :
Filip Němec, Michaela Kusovská, Ema Galandáková, Martin Pšenka
zomreli :
Marián Domin, Edita Michnáčová – Buchalová, Mária Jamrichová
prisťahovali sa : Ing. Huba Juraj, CSc., Mgr. Hubová Viera, Huba Filip,
Hubová Tereza, Bc. Huba Roman, Vitisková Veronika
odsťahovali sa : Koščová Elena, Koščová Sabína, Morvaiová Miroslava, Juríková Veronika,
Homolová Erika, Homola Denis
Jubilanti v roku 2015
60 roční :
Svítek Jaroslav
Gregorovič Miroslav
Benechová Anna
Lazarová Jozefína
Boriková Helena
Svítková Mária
Konečná Mária
Kováčová Mariana

65 roční:
Uhrin Ľubomír
Kobelár Ján
Borik Bernardín
Dominová Mária
Uhrinová Anna
Koščová Růžena

70 roční :
Hlísta František
Dvorský František
Borik Jozef
Lazarová Alojzia
Hlístová Zdenka
Vrbenská Vlasta, Ing.

80 roční :
Biháryová Alojzia

85 roční :
Majková Jolana
Behanová Amália
Filipková Emília

90 roční :
Valentová Štefánia

75 roční:
Jánoška Rudolf
Kusovský Jarolím
Domin Albert
Paločková Matilda
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Akcie v našej obci :
Tanečný dom
Študenti katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre a TS PartIA si pre nás pripravili tanečnú školu
plnú folklorizovaných tancov z rôznych kútov Slovenska a jeden čardášik z dodnes neznámej obce na
Zemplíne. Toto krásne podujatie, ktoré sa konalo v našej obci po prvý krát doprevádzala ĽH Michala
Pagy Pagáča a všetko sa to odohralo 15. mája v KD Modrová. Prišlo veľa ľudí, ale hlavne cudzích
a niektorí sa prezentovali v krásnych krojoch. Pripravené bolo bohaté občerstvenie takže každý
návštevník si mohol prísť vychutnať či už guláš, živánsku, ale hlavne ukážky ľudových tancov a niektorí
sa tancovať aj naučili.
Veľmi pekným podujatím bol i MDD, ktorý sme si
pripomenuli až 14.6. Pre detičky bolo pripravených veľa
zaujímavých súťaží o ceny na futbalovom ihrisku.
Súčasťou podujatia boli
ukážky Mestskej polície
Piešťany a kynologického zboru, ktorí nám predviedli
ukážky cvičenia psov pre potreby polície. K dispozícii
bol i skákací hrad, jazda na poníkovi, maľovanie na tvár.
K tomu všetkému nám prialo aj počasie.

Ďalším kultúrnym podujatím, ktoré organizovala Dominika Horňáková bola Modrová na kolesách 2. Prvý
ročník sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom a preto sa rozhodla zorganizovať jeho druhé pokračovanie.
Pri kultúrnom dome to žilo hudbou, handmade trhmi, prednáškami a ukážkami ako môžeme lepšie žiť
a pomáhať si. Krátke prezentácie v KD nám ukázali, aké je pekné, keď sa spoja mladí ľudia a snažia sa
v obci alebo vo svojom okolí niečo zmeniť, niečo dosiahnuť. Pri kultúrnom dome si mohli deti skúsiť
jazdu v detskom ihrisku alebo sa povoziť na kamióne. Trocha nás potrápilo daždivé počasie a dážď, ale
nakoniec všetko dopadlo na jednotku.
18. júla sa konal medzinárodný futbalový turnaj, na ktorom sa okrem domáceho mužstva ŠK Modrová
predstavilo aj mužstvo z obce Stará Lehota, ale aj dve mužstvá od našich zahraničných susedov a to zo
Strání a z družobnej obce Rudice. Na ihrisku bola skvelá atmosféra a v poslednom zápase o celkového
víťaza nakoniec vyhralo mužstvo zo Strání. Po turnaji sa na ihrisku konala zábava a pripravené bolo
i bohaté občerstvenie a tombola.

Hody v Modrovej
Neodmysliteľnou súčasťou histórie obce je zasvätenie kostola patrónovi. U nás je patrónom sv. Michal
Archanjel a pri tejto príležitosti si ľudia zaužívali robiť hody. V našej obci sme mali hody 2. - 4. októbra
2015. V piatok 2. októbra sme sa zabavili na tanečnej zábave, ktorou nás sprevádzala vynikajúca skupina
DISK. V sobotu sa konalo viacero športových podujatí : od skorého rána sa na ihrisku varil guláš a hral
turnaj prípravky, po skončení turnaja sa zišli nadšenci futbalu a odohrali medzi sebou priateľský hodový
zápas, večer pokračoval zasa hudbou - v KD sa konala diskotéka. Nedeľa sa niesla v znamení slávnostnej
sv. omše, ktorú nám obohatila naša dychovka, ktorá nacvičila omšové piesne a svätú omšu odohrali na
chóruse. Prekvapil nás aj náš pán farár a na sv. omšu si pozval aj svojho brata, ktorého väčšina z nás
pozná z televízie LUX. Aj keď mal veľa povinnosti obohatil našu slávnostnú sv. omšu. Na záver sa
dychovka predstavila malým koncertom pri fare. Popoludní sa konal majstrovský futbalový zápas žiakov
a záver nedele patril majstrovskému futbalovému zápasu mužov.
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Október - Mesiac úcty k starším a stretnutie s jubilujúcimi spoluobčanmi
Každý mesiac je niečím výnimočný. Tak i mesiac október má svoje čaro. Je to mesiac v ktorom, by sme
mali akosi častejšie myslieť na
našich starších spoluobčanov
a rodinných príslušníkov. Mesiac
október je totiž Mesiacom úcty
k starším. My sme to využili na
stretnutie s našimi jubilujúcimi
občanmi, pre ktorých sme
pripravili v obradnej miestnosti
kultúrneho domu malé posedenie
s občerstvením
a darčekom
a potom sme pozvali všetkých
spoluobčanov na spoločný koncert
DH Javorinka zo Strání.

Mikuláš a uvítanie do života
Zatiaľ posledným obecným kultúrnym
podujatím bolo uvítanie detí do života
a príchod Mikuláša. Všetko sme to stihli
v nedeľu 6. decembra. O 14. hodine sme
privítali našich malých spoluobčanov, ktorí
sa narodili v priebehu roka 2015. Celkovo
sme vítali štyri detičky : Filipka, Emku,
Mišku a Martinka. Detičkám a rodičom ešte
raz gratulujeme a želáme veľa zdravia,
šťastia a radosti. Po uvítaní sa nám na javisku
KD predstavili detičky z MŠ Modrová.
Rodičia môžu mať veľkú radosť zo svojich
detí, aké sú šikovné a koľko sa toho dokázali
naučiť. Poďakovanie patrí i pani učiteľkám.
Po vystúpení nastalo v sále veľké ticho,
zhasli svetlá a na javisko vyšiel anjel, ktorý v spolupráci s deťmi zavolal Mikuláša. Tie, ktoré poslúchali
si Mikuláš zavolal na javisko a po zaspievaní pesničky alebo zarecitovaní básničky odovzdal balíček. Na
záver odovzdali Mikuláš a anjel všetkým deťom, ktoré zostali do konca malú pozornosť, za ktorú
ďakujeme sponzorovi. Týmto sa chceme poďakovať p. Filipkovi, p. Borikovej a p. Grancovej, deťom
Miške Chudíkovej a Lukáškovi Vláškovi, ktorí sa podieľali na programe k uvítaniu do života, ďalej
Monike Struhárikovej a Veronike Vitiskovej, ktoré pomáhali pri darčekovej službe.
Vystúpenia súboru FS Modrovanky – krojovanky v roku 2015
Modrovanky – krojovanky pokračovali v tomto roku svojou činnosťou zväčša na menších podujatiach
a to hlavne iba speváckou činnosťou. Máme za sebou viac ako dvadsať vystúpení, z ktorých mali radosť
prevažne starší ľudia a seniori v dome seniorov v Modrovej na fašiangy a deň otvorených dverí, kedy
oslavovali rok svojho pôsobenia. Tak isto sme zožali veľký úspech od seniorov v Potvoriciach pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším, kde nás pozval pán starosta. K tým smutnejším udalostiam, na ktorých
sme spievali a bolo ich niekoľko patrili pohreby.
V tomto roku sme sa zúčastnili na druhom ročníku veľmi vydarenej akcie s pozitívnymi ohlasmi akou
bola „Modrová na kolesách 2“. Najväčšiu radosť nám však urobili oslavy okrúhlych výročí našich členov
Otka, Eriky a Ivetky, ktorým sme prišli zagratulovať ako inak ľudovými piesňami.
12. septembra sa uskutočnila v obci Lúka súťaž vo varení gulášu, ktorý sme išli okoštovať v krojoch
a s harmonikou, samozrejme na pozvanie p. starostu.
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Na záver spomeniem ešte významné vystúpenia: fara v Čachticiach, Modrovka – odovzdanie hasičského
auta, v našom kostole pri návšteve arcibiskupa, výročné narodeninové oslavy, začepčenia nevesty
a Annabál Piešťany. Poďakovanie patrí všetkým našim členom a členovi, ktorí sa s radosťou stretávame
u našej p. P. Dominovej, ktorá nám píše kroniku, kde si rozširujeme náš repertoár. Všetkým prajeme
požehnané Vianoce a všetko dobré do nového roku 2016.
Za Modrovanky – krojovanky Eva Grancová
Vážené dámy a páni.
Opäť uplynul jeden rok, zase sme o niečo starší. Hodnotíme čo nám priniesol. JDS - Modrová má 65
členov. Nie sme veľká organizácia, ale snažíme sa, aby sme žili aktívny spoločenský život.
Stretávame sa pravidelne každú nedeľu, pri káve alebo čaji. Rozprávame sa čo sme urobili, čo by sme
chceli urobiť. Zúčastnili sme sa výstavy Agrokomplex – Nitra. V mesiaci októbri sme oslávili Mesiac
úcty k starším. Posedenie pri hudbe nám pripravil obecný úrad. V klube dôchodcov sme piekli vianočné
oplátky. 3. decembra sa 10 našich členov zúčastnilo zasadnutia parlamentu v Bratislave, kde nás pozval
poslanec NR SR p. Dušan Bublavý. Účastníci zájazdu si mali možnosť pozrieť reprezentačné priestory
Bratislavského hradu. Po spoločnom obede sme sa presunuli do spoločenského centra EUROVEA.
Verím, že aj naďalej sa nám bude dariť pripravovať svojim členom príjemné chvíle v dňoch staroby. Na
záver chcem poďakovať starostovi Ing. S. Uhrinovi za podporu v našej práci, pracovníčkam obecného
úradu za ochotu ktorú nám prejavujú, p. Milošovi Bobčíkovi za materiálnu pomoc pri pečení oplátok.
Ďakujem tiež členom jednoty dôchodcov a prajem Vám príjemné, pokojné a požehnané vianočné sviatky.
Veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody v novom roku Vám želá
za ZO JDS Daniela Janíková
Materská škola Modrová
V školskom roku 2015/2016 máme zapísaných 20 detí. Začiatkom školského roku sme prijali päť nových
detí a deväť predškolákov. Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti. MŠ je pre dieťa
veľkou zmenou v novom prostredí. Pomáhame novým deťom začleniť sa do kolektívu:
-

zaraďujeme hravé aktivity, pri ktorých dochádza k vzájomnej spolupráci detí,
vytvárame tvorivú atmosféru a klímu vo výchovno-vzdelávacej činnosti,
kladieme dôraz na množstvo podnetov v priebehu edukačných aktivít.

Deti navštívili profesionálne bábkové predstavenie v Lúke, takisto bábkoherci navštevujú našu MŠ.
Všetky deti vystupovali na rôznych kultúrnych podujatiach v kultúrnom dome, ktoré poriadala obec. Pre
Mikuláša pripravili kultúrny program plný básni, piesní a tancov. Prijali sme pozvanie do Domu seniorov,
predškoláci potešili starých ľudí pestrým programom.
Poslaním nášho predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a vštepovanie
základných morálnych vlastností, ako je úcta k starším ľudom a ostatným spoluobčanom.
O údržbu a úpravu areálu zariadenia sa pravidelne stará obecný úrad. V spolupráci s obecným úradom sa
počas roka renovoval areál MŠ, dokupovali hračky, didaktické pomôcky a posteľná bielizeň.

Ako je to v našej obci s triedeným zberom
Vážení spoluobčania neustále sa musíme zaoberať odpadovým hospodárstvom. Sme jedna z mála obcí na
okolí, ktorá zabezpečuje popri skle, plastoch, papieri, textile, kovoch od r. 2014 aj zber ďalšej zložky
odpadu – kompozitných obalov – tetrapakov. Spoločnosť Marius Pedersen (ďalej MP) zabezpečuje aj
v našej obci odvoz týchto obalov. Na zber menovaných komodít slúžia farebne odlíšené kontajnery.
Naviac plasty sa zberajú v domácnostiach do plastových vriec a vývoz je zabezpečený
pravidelné spoločnosťou Marius Pedersen. Tiež je potrebné, aby sa objem plastov vo vreciach zmenšoval
ich stláčaním. V tejto súvislosti Vás prosím, aby ste kontajnery na plasty nevyužívali na plasty, ktoré sa
zberajú do vriec od domácnosti ( plastové fľaše, obaly od jogurtov, kozmetiky a pod. ) Tetrapaky
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odkladajte do kontajnera prerezané po dĺžke, vypláchnuté a stlačené. Ak sa uvedený zber osvedčí
a kontajner nebude postačovať, môžeme zber rozšíriť do vriec z každej domácnosti, podobne ako plasty.
Verím, že sa do tohto zberu zapojíte a uvedenú ponuku využijete. Žiaľ neustále sa opakuje porušovanie
triedenia týchto komodít. Keďže v novom roku sa sprísňujú pravidlá a separovanie bude dôkladne
kontrolované, vyzývam Vás, aby ste sa zapojili a aktívnejšie a ZODPOVEDNEJŠIE pristupovali
k separácii. Veľmi často sa stáva, že niektorí spoluobčania vôbec neseparujú. Niektorí si pomýlia
kontajner, hoci sú farebne rozlíšené, a nahádžu všetko dokopy. Bežne tam potom nachádzame biologický
odpad, zmiešané sklo, plast a papier. Z toho vyplýva, že si nevážime vlastné životné prostredie t.j.
vlastné zdravie i zdravie našich detí. Učme sa jeden od druhého, nahraďme svoje zlozvyky správnym
postojom k svojmu okoliu. Stále platí, že prevencia je vždy lacnejšia ako dôsledok neuváženého konania.
V tomto roku sme vybudovali v lokalite Doliny- kompostovisko. Nakoľko všetci dobre vieme
o význame kompostovania, naďalej podporujeme domáce kompostovanie: lístia, trávy, konárov, zvyškov
rastlín, zvyškov z jedál, odpad z čistenia ovocia a zeleniny. Pri správnom postupe prebieha proces
kompostovania rýchlo a kompost sa využije spätne v každej záhrade. Naši predkovia veľmi dobre vedeli,
že zhodnocovanie rozložiteľného biologického odpadu je najefektívnejší spôsob, ako vrátiť potrebné
živiny späť do pôdy. Čo všetko získame kompostovaním? Kvalitné hnojivo pre záhradu, ušetríme
peniaze za odvoz odpadov, ušetríme peniaze za drahé hnojivá, znížime množstvo odpadov a hlavne
pomôžeme nášmu životnému prostrediu, ktoré nám mnohí ešte stále závidia. Ak nezmeníme svoj postoj
k poctivému separovaniu, tak si veľmi rýchlo zničíme svoje vlastné bývanie. Veľmi často sa stáva, že do
NÁŠHO potoka mnohí ešte stále vyhadzujú odpad a tým v ňom znehodnocujú vodu a životné prostredie
– naše životné prostredie, ktoré raz zanecháme svojím deťom a vnukom. Mali by sme sa snažiť, aby sme
sa nemuseli raz hanbiť za znečistenie svojej krásnej malebnej dedinky Modrová. Je to len a len v nás
ľuďoch. Chcel by som len pripomenúť, že sklo patrí do skla, plasty do plastov, kovové obaly do kovov,
papier do papiera a kompozitné obaly do oranžového = všetko je farebne rozlíšené. Za zodpovedné
triedenie vopred ďakujem.
Ing. Stanislav Uhrin
starosta obce
Recyklačné
značky
na
obaloch
nám
pomáhajú
ako
nakladať
s obalmi.
Aby bolo možné identifikovať materiál, z ktorého je vyrobený obal, sú na ňom umiestnené rôzne značky.
Informujú nás, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať.
Číselné
označenie
alebo
písomná
skratka
nás informuje o materiáli, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého
kontajneru máme obal neskôr odhodiť a ako triediť.
Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V
prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť
sa podľa pokynov ich výrobcu.
Takmer všetky druhy obalov, ktoré tvoria najväčšiu časť komunálneho odpadu, sú cenné suroviny.
Jednou z vecí, ako zabezpečiť triedenie v domácnostiach je v nás len a len v nás. Verím že sa naučíme
správne zvyky a budeme to poctivo dodržovať. Jeden Slovák v roku 2014 vyprodukoval 322,78kg
odpadu. Je to o 2,5 kg menej, ako v roku predchádzajúcom. Ak to porovnáme s ostatným obyvateľstvom
EÚ, nie je to veľa. Alarmujúce však je, že Slovák z vyprodukovaného odpadu vytriedi iba 25,66 kg, čo je
zhruba 8%. Toto číslo radí Slovensko medzi krajiny s najnižším množstvom vytriedeného odpadu v
Európe.
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O niektorých aspektoch životného prostredia
Ochrana životného prostredia obsahuje ochranu pôdy, vôd, rastlín, živočíchov, ovzdušia. Negatívne na
stav týchto zložiek prírody vplýva svojou činnosťou človek. Každý z nás chce mať prístup k čistej vode,
prejsť sa v čistom prostredí. Ako je to u nás na Modrovej s niektorými zložkami tohto prostredia?
Potok v správe štátnej organizácie Povodie Váhu pretekajúci obcou je povrchovou vodou
spadajúcou pod ochranou podľa zákona o vodách, je dôležitým krajinotvorným a urbanistickým prvkom.
Ako sa mnohí, popri ktorých záhradách preteká k nemu správame? Nikto nemá zákonný povinnosť potok
udržiavať, ale nik nemá právo do potoka a na jeho svahy ukladať akýkoľvek domový a záhradný odpad.
Neznamená to však, že nemožno vykonať drobné zásahy na svahoch proti ich zosuvom, bez zmeny
koryta. Pozrime sa viacerí na potok za našimi záhradami! Čo tam ukladáme? Hanbil som sa, že som
obyvateľom obce Modrová, keď Povodie Váhu organizovalo čistenie potoka od plastov. Pripadalo mi to
ako keby gazdinej čo varí v špinavých hrncoch, niekto cudzí prišiel k nej jej poumývať hrnce. Ak je
v obci separovaný zber odpadov tak v potoku nemajú byť plasty, sklo, plechovice. Nepoužitá repa,
ovocie, zajačie kože a vnútornosti tam tiež nepatria - je to výkrm potkanov, nositeľov nebezpečnej
pečeňovej nákazy – leptospirózy. Kuchynský a záhradný odpad patrí do kompostoviska alebo na spálenie,
tráva na mulčovanie pod stromy a kry. Je neprípustné prečerpať alebo vypustiť usadený kal zo žumpy do
potoka! Hromadenie odpadov na potoku je potencionálnym zdrojom splavením, ktoré pri zastavení
spôsobia vyliatie potoka. Čo budeme potom robiť? Na Dolných lúkach budeme pod vodou! Nikde nie je
dané, že nemôže prísť povodeň 50-100 ročnej vody. Zvlášť teraz, keď sme svedkami klimatických zmien.
Pripomenul som zástupcom obce na ich poslednom zasadnutí aby si uvedomili, že zo zákona je každý
členom vodnej stráže zo zákona, s právami a povinnosťami, ktoré musia uplatňovať a plniť. Domnievam
sa podľa stavu potoka, že sa toto neuskutočňuje. Nech OZ spraví zasadnutie formou obhliadky potoka od
východnej po západnú hranicu katastra obce tak, ako vláda SR zasadá trebárs v Sobraniciach. Na základe
výsledkov obhliadky prijať a vykonať opatrenia. Uvedená problematika by mala byť časťou programu
zasadnutia OZ k otázkam životného prostredia minimálne 1 x do roka.
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Žasol som na tým, ako niektorí naši spoluobčania vedia znečistiť bezprostredné okolie za
západnou stranou oplotenia starého cintorína, kde som osobne vyzbieral odpad s triedením, takmer z 90%
jeho dĺžky. Prečo mnohí neodkladajú hrobový odpad do veľkoobjemového kontajnera? Prečo niektorí
tam odkladajú aj domový odpad, alebo to tam donášajú občania z Medzilaboriec? Cintorín je posvätné
miesto, pri jeho založení v r. 1828 bol posvätený. Zakrátko podľahne jeho oplotenie korózii a zarastaniu
náletovými drevinami. Na Modrovej sú len dvaja muži dôchodcovia – Fero Majko a ja čo sa zúčastnili
brigády dôchodcov na cintoríne. Do rozpočtu obce by sa preto mala dostať nákladová položka na nové
oplotenie starého cintorína.
V lokalite Za kamienkom máme maloplošný mokraďový lesík. Je to boží dar ako zdroj vody
s tromi hĺbkovými vrtmi s výdatnosťou skoro 3 x väčšou ako má súčasný vodný zdroj v lokalite Hradište.
Je žiadúce realizovať môj návrh na administratívu ochranu vyhlásenia tejto lokality za chránené obecné
územie. Podklad je už v územnom pláne.
Mnohí chodíme do kostola. Už predošlý p. farár Hladík i súčasný p. farár Drobný v kázni
pripomenuli, že aj priestupky proti životnému prostrediu sú hriechom. Príroda je božím dielom a človek
nedostal právo ju poškodzovať. Dajme si na r. 2016 predsavzatie, že prehodnotíme svoje postoje
a správanie sa k prírode.
Problematika potoka, údržba cintorína spôsobom občianskej brigády nevyžadujú žiadne investície.
Len si uvedomiť, že žijeme v dvadsiatom prvom storočí, že sme tu len raz, aby tí čo budú po nás
nespomínali na svojich predkov v zlom
Ing. Rudolf Vrbenský
Dychová hudba Modrovanka v roku 2015
V roku 2015 prežila naša dychovka veľmi plodné obdobie. Odohrali sme viac ako 40 akcií, prevažné
pohreby, ale nechýbali ani tradičné fašiangy, 1. sväté prijímanie, sviatok Božieho tela, stavanie mája.
Zahrali sme si aj na veľmi vydarenej akcii Modrová na kolesách 2. Prezentovali sme sa i mimo obce.
Zahrali sme si aj na troch svadbách, jedna z nich bola v Trenčíne, kde naše krásne krojované košele
a vesty obdivovali svadobčania až z ďalekých Atén. Nasledovali koncerty v dome seniorov
v Moravanoch n. V. a odohrali sme veľmi kvalitne vystúpenie v spoločenskej miestnosti. Za veľmi
vydarené vystúpenie môžeme považovať aj to naše hodové, kde sme sa prezentovali v kostole krásnymi
omšovými piesňami a následné aj ľudovými pred kostolom. Náš pán farár aj so svojím bratom sa s nami
po omši odfotili a obohatili našu fotogalériu o krásne zábery. Naše zatiaľ posledné vystúpenie bolo opäť
v Moravanoch n. V., tento - krát v školskej telocvični, kde sa konalo posedenie dôchodcov, ale i strednej
generácie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Bolo veselo a veru sme aj pridávali...V súčasnosti
nacvičujeme vianočne piesne a koledy, ktoré chceme odprezentovať na sviatok Božieho narodenia
v kostole, a už sa na to všetci veľmi tešíme.
Našimi členmi v danom roku sú :
Pavol Dzurka – 1. krídlovka,
Jozef Kališ ml. - 2. krídlovka,
Lukáš Dvorsky 2.
krídlovka,
Jozef Dvorský –
barytón, Ondrej Garec – tenor,
Tomáš Benech 1.b klarinet,
Radka Kovačová – Es klarinet ,
Jozef Gašpar – tuba, Milan
Dzurka – bicie, Marián Vrbenský
– trombón, Jozef Kališ st. –
doprovod. Spevácku sekciu tvoria
Ing. Jozef Kusovský, Evka
Grancova a Monika Struháriková.
Vo funkcii kapelníka i naďalej
pôsobí už osvedčene duo Marián
Vrbenský a Ondrej Garec.
Už neodmysliteľnou súčasťou
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nasej dychovky sú naši rodáci Marián Trautenberger 1. – krídlovka, a Marek Božik – bicie, ktorí sú
členovia dychovej hudby Bučkovanka, ale vždy veľmi radi a ochotne prídu podporiť aj našu dychovku,
a tým sa im chceme veľmi poďakovať. Aj v tomto roku nám vypomáhali na pohreboch Michál Rusnák,
Emil Bielik, Cyril Potočný. Na koncertoch si s nami zahrali muzikanti z Bučkovanky – Pavol Čechvala,
Jozef Dedík, Peter Dedík, Martin Košik, ale i vynikajúci tubysta Jaroslav Zajiček.
O technické zabezpečenie a zvukovú aparatúru sa nam vždy postaral Jozef Kališ a Štefan Povinec.
Týmto sa chceme všetkým muzikantom srdečne poďakovať za ich prístup, obetavosť a chuť si zahrať aj
v tejto hektickej a uponáhľanej dobe...
Aj v tomto roku naša dychovka dostala sponzorský dar od firmy RESPECT. Konateľka firmy pani Ing.
Evka Juristová nám už piaty rok po sebe poskytla finančný príspevok. Tento rok sme ho využili na
doplnenie aparatúry a bicej súpravy. Bez tejto podpory by sme len veľmi ťažko dokázali fungovať na
poloprofesionálnej úrovni, keďže náklady na samostatný chod a udržanie kvality našej dychovky sú
veľmi náročné. Týmto sa jej chceme srdečne poďakovať za jej podporu. Naše veľké poďakovanie patrí aj
starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu, ktorí nám aj v tomto roku poskytli miestnosť v našom
kultúrnom dome, kde spoločne nacvičujeme.
Takisto nám prisľúbili finančnú podporu do budúceho roka, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Pevne dúfame že naša vzájomná spolupráca bude i naďalej na profesionálnej úrovni, aby sme mohli aj
naďalej reprezentovať našu krásnu dedinku. Zároveň sa chceme poďakovať aj Lenke Kališovej, ktorá
nam pomáha s účtovníctvom, keďže v tomto roku sme sa zaregistrovali a pôsobíme ako občianske
združenie...
Na záver sa chceme poďakovať všetkým našim rodákom a poslucháčom za priazeň, ktorú nám
prejavili v tomto roku. Pevne dúfame že sa budeme i naďalej stretávať pri dobrom zdraví, nálade a peknej
piesni... zároveň Vám chceme popriať šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky a pohodový rok
2016.
Jozef Kališ ml.
Lavdetur Jesus Christus!
V tomto adventnom, predvianočnom čase sa chcem prihovoriť k Vám milí spoluobčania – farníci, a tak
vdýchnuť do našich náhlivých dní trochu nehy, pohody, pokoja, Božej lásky a svetla. Možno by ste si cez
vianočné sviatky chceli darovať to, čo sa nedá chytiť do rúk. Možno práve vianočné sviatky u mnohých
bývajú plné nedorozumení a boli by radšej, keby neboli. Svetlo vianočnej noci k viacerým nezasvieti.
Lásku a pokoj, o ktorých hovoria koledy a vianočné piesne možno nezažívajú. V takýchto chvíľach si
spomeňme na Ježiša v jasličkách. V chudobe, zime, opustený. Neprežíval tam pozornosť spoločnosti.
Prežíval skôr tmu okolitej noci i vo vzťahoch mocných. No, do tejto tmy zasvietila hviezda a svitlo svetlo
nádeje pre všetkých, ktorí túžia po pravde. Pravda – Ježiš z jasličiek nám hovorí – Som tu pre vás. Z
osobnej skúsenosti viem, že v akejkoľvek tme sa možno nadýchnuť svetla z týchto slov - Ježiško je tu pre
mňa. Rozumie mi. Toto nadýchnutie vám chcem sprostredkovať príbehom, ktorý ma oslovil a i do môjho
života vdýchol svetlo. Svetlo Betlehemskej noci, v ktorej svieti hviezda iba pre Vás.
Ježiško pre mňa
Nedávno ku mne prišiel do obchodu zasnežený pán. Snežilo, snežilo, snežilo. Prišiel, usmial sa.
Väčšina ľudí, čo ku mne vojdú do kníhkupectva z mrazu sa usmeje. V mojom malom obchodíku je krásne
teplúčko.
Zasnežený pán vytiahol z vrecka kabáta papierik a čítal: ,,Ježiško pre mňa.“ Spozornela som.
,,Ježiško pre mňa“, zopakoval mi. ,,Takú knihu nemáme,“ povedala som. ,,Ježiško pre mňa,“ opakoval
pán dôrazne, ,,tu mi to napísala manželka, že mám tú knižku kúpiť.“ Naťukala som si titul do počítača, aj
keď som vedela, že som o takej knižke nikdy nepočula. Samozrejme, takáto kniha nie je v ponuke.
Hovorím mu to a ešte mu ukazujem na obrazovku počítača, aby sa mohol sám presvedčiť.
Pokývne hlavou. ,,Ježiško pre mňa,“ hovorí. Neústupne. ,,Pozrite sa, keď mi manželka napíše, čo treba
kúpiť, tak to platí, ona sa ešte za všetky tie roky nesplietla. ,,Ježiško pre mňa.“ Bezradne sa na neho
pozriem. A potom si všimnem: ,,Vy máte na tom papieriku ešte niečo napísané...“ ,,Ježiško pre mňa. Tu to
vidíte,“ hovorí sebavedome a ukazuje mi zblízka ten papierik. A ja čítam: Ježiško pre mňa - SCHODY
DO RAJA.
,,Asi máte kúpiť,“ vravím mu, ,,knižku, čo sa volá Schody do raja.“ Pozerá sa na papierik a naraz
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sa dá do smiechu. ,,No jasné, vidíte manželku, ona napíše, že Je to darček, ktorý chce od Ježiška tento rok
dostať ... a ja si potom myslím, že sa tá knižka volá - Ježiško pre mňa,“ zasmeje sa.
Vezmem správnu knižku, akú si jeho pani priala, zabalím ju. A usmievavý pán zase vchádza do
fujavice, ktorú vidím z kolonády, kde je môj obchodík. Ja pozerám na žiariace vločky na námestí...
Ježiško pre mňa. To vlastne nie je ,,len“ náhoda, že ku mne ten pán prišiel, že prečítal iný názov
knižky. Je to aj výzva - akoby mi chcel Niekto takto povedať, že Ježiško je tu pre nás a že si to často
neuvedomujeme, aj keď to vieme. Zdá sa nám to tak samozrejmé, ako by ani nebolo treba o tom
premýšľať. Ako by nebolo treba vdychovať nádej, aká sa z toho poznania vdychovať dá.
Ježiško pre mňa ... Áno, je tu pre nás. Je tu pre mňa. Nech by sa stalo čokoľvek, vždy je
možné vdýchnuť nádej; v akejkoľvek tme sa možno nadýchnuť svetla z týchto troch slov - Ježiško pre
mňa. Dívala som sa do fujavice cez výklad kníhkupectva. Dívala som sa a cítila istotu, radostnú, víťaznú
istotu, ako by som bola v zasneženom betleheme, ktorý som každý rok stavala v detstve doma na skriňu.
Ako by som stála pred neviditeľnými jasličkami. Pred jasličkami, z ktorých sa na mňa dívá Ten, ktorý ma miluje.
Ten, ktorý ma nikdy neprestane milovať.
Ten, ktorý jediný má moc a silu doviesť ma k víťazstvu.
Ježiško pre mňa …
príbeh z knihy Ježiško pre mňa od autora Eduard Martin

Činnosť PZ Modrová
Poľovnícke združenie Modrová sídli v katastri obce Modrová na rozlohe 1295ha. Každý člen je
vlastníkom pôdy, lesa, lúky a je aj jej hospodárom a ochrancom. V roku 2014 sme mali 18 členov.
V roku 2015 sme prijali nového člena. PZ Modrová má teraz 19 členov. Pre prijatie kandidáta za člena
máme presne stanovené pravidlá, ktoré sú zakotvené v Stanovách PZ.
Každý rok je povinnosťou členov svoj revír zveľaďovať, ochraňovať a regulovať nárast zveri.
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 hostia z iných poľovných združení. Táto
poľovačka býva spojená s pohostením hostí v našej novej chatke. Tu sa poriadajú aj iné spoločné
podujatia ako napr. schôdze, zahájenia a ukončenia spoločných poľovačiek, nezáväzné posedenia členov
a pod. Spoločné poľovačky v sezóne máme naplánované 4. Okrem regulácie lovu zveri je prvoradou
povinnosťou členov PZ starať sa o lesnú zver. 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.
V uplynulom roku sme splnili svoje úlohy a povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo Stanov PZ.
Spolupracovali sme i s rôznymi inštitúciami v obci. Vychádzame v ústrety požiadavkám Obecného úradu
Modrová. V letnom období sme už po druhýkrát 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 nám absentovala brigádnická činnosť, ktorá patrí k
nezanedbateľným zdrojom príjmov do pokladne PZ. V budúcom roku sa budeme snažiť túto časť našej
činnosti využiť v prospech PZ, revíru, pomoci zvieratám, pomoci prírode.
Touto cestou chceme osloviť občanov obce Modrová a požiadať ich o spoluprácu pri zamedzení
voľného pohybu psov v revíri.
Predseda PZ
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ŠK Modrová 2015 – 2016

Pred zhodnotením prvej časti súťažného ročníka 2015/16, chcem v krátkosti spomenúť predchádzajúcu
sezónu. S dvoma výhrami, dvoma remízami, dvadsiatimi dvoma prehrami a len dvadsiatimi dvoma
strelenými gólmi sme obsadili znovu posledné miesto. Bolo nevyhnutné čosi zmeniť! Na júnovom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde boli prítomní aj členovia výboru ŠK Modrová sme intenzívne
riešili otázku: Čo ďalej s modrovským futbalom? Z viacerých variant sme sa rozhodli, pevne veríme, pre
ten správny. Družstvo mužov dostalo ešte jednu šancu s „podmienkou“.
Okrem toho bol schválený návrh na obnovenie družstva starších žiakov a prvýkrát bolo do súťaže
prihlásené aj družstvo žiackej prípravky. Reakcie občanov boli zo začiatku minimálne „prekvapivé“, ale
dnes už viem, že založenie žiackych družstiev a podpora mužstva žiakov mala svoj zmysel a význam!
A-mužstvo
Pred začiatkom aktuálneho súťažného ročníka sme zorganizovali tradičný priateľský futbalový turnaj
mužov, tentokrát s prívlastkom medzinárodný. Naším tradičným súperom boli futbalisti z družobnej obce
Rudice, muži MŠK Lúka a tiež futbalisti FC Strání „B“, ktorí sa napokon stali zaslúženými víťazmi
turnaja. Naši futbalisti obsadili 2. miesto. Turnaj mal okrem športového, predovšetkým priateľský rozmer.
Utvrdili sa dlhotrvajúce priateľstvá, vznikli nové. Toto podujatie malo veľmi pozitívny ohlas u širokej
verejnosti. Aj za hranicami našej krajiny. Futbal spája. Futbal robíme práve pre takéto chvíle.
Do jesennej časti sme nevstúpili práve najlepšie a po štyroch prehrách sme boli na poslednom mieste
v tabuľke. Z prvej štvorice zápasov sme tri zápasy prehrali, viac-menej zaslúžene. Doma so silným Z.
Podhradím a Beckovom rovnako 1:4. V Brunovciach sme na hodoch prehrali 3:0. Veľmi nás však mrzí
najtesnejšia prehra v Považanoch. Už v tomto zápase bolo cítiť, že chlapci už naozaj prehrávať nechcú.
A čosi sa zlomilo. Doma sme porazili Novú Bošácu 3:1 a po veľmi dlhej dobe sme priniesli aj výhru
zvonku. Na Lubine-kopaniciach sme vyhrali 4:2. A bolo tu derby, zápas sezóny. Modrová – Stará Lehota,
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pekné počasie, veľa ľudí a naše víťazstvo 1:0! V ďalšom kole sme cestovali do Hrachovišťa
a zaznamenali štvrtú výhru v rade, tentokrát 1:3. Paráda! Naša víťazná cesta neskončila ani
v nasledujúcom kole. Po výbornom bojovnom výkone sme porazili vtedy vedúce Moravské Lieskové 1:0.
Pred domácim zápasom s Hôrkou nad Váhom sme zrazu bojovali o čelo tabuľky. Vo veľmi nervóznom
zápase sme vyhrávali 1:0, no hostia vyrovnali pár minút pred koncom gólom z penalty. Hôrčania tak
zastavili našu víťaznú sériu. V predposlednom zápase jesennej časti sme doma podľahli silnej Hornej
Strede 1:6. Škoda, že sme našu dobrú formu z predchádzajúcich zápasov nepotvrdili ani v záverečnom
jesennom stretnutí na Lubine. V dobrej futbalovej atmosfére chlapci prehrali 1:3. Jesennú časť môžeme
teda po dlhšej dobe považovať za úspešnú. S piatimi výhrami, jednou remízou a šiestimi prehrami sme
obsadili 8. miesto. Najlepším strelcom mužstva je so 7 gólmi Kristián Mikláš.
Starší žiaci
Žiaci začali so svojou prípravou a tréningami zodpovedne od 1.6. Trénujú pravidelne dvakrát týždenne,
čo sa odzrkadlilo aj v zápasoch. V rámci prípravy na sezónu odohrali dva zápasy. Doma chlapci porazili
Sokolovce 5:4. V druhom prípravnom stretnutí prehrali v Moravskom Lieskovom.
Mladí futbalisti ako nováčik súťaže vstúpili do sezóny parádne. V prvom kole síce podľahli Podoliu 2:7,
no v ďalších štyroch kolách zvíťazili postupne v Bzinciach p/J 6:1, rovnako tak doma s Tr.
Bohuslavicami, v Potvoriciach 3:1 a doma s Beckovom tiež 3:1. V derby zápase sme porazili Hrádok na
jeho ihrisku vysoko 8:1. Body sme si podelili doma v zápase s Hornou Stredou – 2:2. V zostávajúcich
zápasoch už boli súperi nad naše sily. Vysokú prehru 0:10 sme utŕžili v Moravskom Lieskovom, v Turej
Lúke sme prehrali 1:8, doma s Bošácou 0:2. Doma sme nestačili ani na Brezovú pod Bradlom (0:5)
a rozdielom triedy sme prehrali aj v Novej Vsi nad Váhom. Z prehier žiakov určite najviac mrzí tá
najtesnejšia záverečná, doma s Pobedímom 1:2. Podobne ako muži, aj žiaci obsadili v tabuľke po jesennej
časti 8. miesto za 5 výhier, 1 remízu a 7 prehier. Najlepším strelcom starších žiakov je Tomáš Uhrin so 14
gólmi.
Prípravka
Obrovskú radosť nám robia naši najmenší futbalisti. Prípravné stretnutia zvládli výborne. Dvakrát vysoko
porazili Hrádok. V tejto kategórii hrávame zápasy turnajovo, systémom u každého každý s každým. Do
turnajov sme vstúpili nebojácne a hneď v tom prvom v Potvoriciach sme skončili na prvom mieste za 3
výhry a 1 remízu. V ďalších turnajoch v Bošáci, v Trenčianskych Bohuslaviciach, na hodovom domácom
turnaji i v Moravskom Lieskovom sa potvrdilo, že našimi najväčšími súpermi sú žiaci s Tr. Bohuslavíc
a Bošáce. Paradoxne najmenej sa nám darilo na domácom hodovom turnaji, kde nám vo víťazstvách
bránila prílišná premotivovanosť. Nevadí. Celkovo sme sa ako nováčik umiestnili na krásnom druhom
mieste. Celkovým víťazom jesennej časti sa stali Tr. Bohuslavice. Z dvadsiatich zápasov sme 12-krát
zvíťazili, 4-krát remizovali a 4-krát prehrali. Druhé miesto je pre naše deti určite veľkým úspechom!
Fantastický je fakt, že v tabuľke strelcov máme v prvej trojici dvoch našich chlapcov. Na 3. mieste s 32
strelenými gólmi sa umiestnil Miško Domin a celkovo najlepším strelcom súťaže sa so 43 gólmi stal
Samko Hesko!
Všetky výsledky a štatistiky nájdete na www.futbalnet.sk
Jarná časť súťaže začne 20.3.2016
Tabuľky po jesennej časti 2015/16
A-mužstvo, 8. liga NM dospelí
#

Klub

Z

V

R

P

Skóre

1
2
3
4
5
6
7

Zemianske Podhradie
Brunovce
Horná Streda
Moravské Lieskové
Beckov
Hôrka nad Váhom
Lubina

12
12
12
12
12
12
12

9
8
8
7
7
7
6

0
2
0
2
1
1
2

3
2
4
3
4
4
4

35
39
41
21
41
21
27

:
:
:
:
:
:
:

Body
13
10
23
15
16
13
27

27
26
24
23
22
22
20

14

8
9
10
11
12
13

Modrová
Považany
Stará Lehota
Lubina kopanice
Hrachovište
Nová Bošáca

Starší žiaci, 5. liga sk. B
#
Klub
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Turani Turá Lúka
Bošáca - Z. Podhradie
Pobedim
Brezová pod Bradlom
Podolie - Očkov
Moravské Lieskové
Nová Ves n/Váhom
Modrová
Trenč. Bohuslavice
Horná Streda
Beckov
Potvorice
Bzince p/Javorinou
Hrádok - Lúka

Prípravka Juh 1
# Klub
1
2
3
4
5

OFK Trenčianske Bohuslavice
ŠK Modrová
OŠK Bošáca
TJ Družstevník Považany
TJ Iskra Moravské Lieskové

12
12
12
12
12
12

5
4
4
3
2
1

1
1
0
0
2
2

6
7
8
9
8
9

17
16
15
27
19
12

:
:
:
:
:
:

26
32
31
51
46
28

Z

V

R

P

Skóre

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
11
10
9
8
7
7
5
4
3
3
1
2
0

2
1
0
2
2
2
2
1
2
1
0
4
1
0

0
1
3
2
3
4
4
7
7
9
10
8
10
13

83
93
66
70
85
70
63
32
46
35
27
16
42
4

Z

V

R

P

Skóre

20
20
20
20
20

16
12
12
3
2

4
4
2
0
0

0
4
6
17
18

108
97
113
47
34

16
13
12
9
8
5

Body
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

13
8
18
16
25
33
28
44
108
56
62
37
124
160

35
34
30
29
26
23
23
16
14
10
9
7
7
0

Body
:
:
:
:
:

34
51
44
105
165

52
40
38
9
6

Sponzoring a marketingové aktivity
S výraznými zmenami v ŠK stúpajú aj nároky na získavanie financií do klubovej kasy. Na tomto mieste
chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tradičným i novým sponzorom. Priatelia, je vás veľa, veľmi
pekne ďakujeme! Napr. len pred letný turnajom som oslovil asi 100 rôznych firiem. Do tomboly sme
získali asi 40 cien. Takisto bola úspešná aj hodová tombola. Toto všetko si veľmi ceníme a vážime!
Rozbehli sme aj (zatiaľ) 2 marketingové aktivity. Spoluprácu s firmou Lyoness (možnosť vrátenia peňazí
z vášho nákupu) a tiež s futbalovým klubom AS Trenčín. Našou prvou spoločnou aktivitou bol zájazd na
futbalové stretnutie FC Spartak Trnava – AS Trenčín 5. decembra. V autobuse sa zišlo spolu 44 rodičov,
detí a fanúšikov. Za tento zájazd a podporu ASTN dostanú žiaci pred jarnou časťou sadu futbalových
dresov Adidas. V riešení sú ďalšie spoločné podujatia.
Poďakovanie členom vedenia, trénerom a hráčom
V mojom mene a v mene ŠK Modrová sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ochotne a
dobrovoľne pomáhajú nášmu športovému klubu. V tomto pomaly končiacom sa roku sa toho udialo
naozaj dosť. Ďakujem predsedovi ŠK Modrová p. Miroslavovi Lehutovi za obetavú prácu a o pravidelné
lajnovanie ihriska. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri výmene zábradlia za futbalovou bránou, všetkým,
ktorí pomohli pri organizácii letného turnaja. Ďakujem p. starostovi za podporu ŠK, a o. i. za opakovanú
pomoc v bufete. Ďakujem p. Miroslavovi Dominovi za príkladnú starostlivosť o trávnik a ostatnú pomoc.
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Ďakujem p. Pavlovi Dzurkovi, F. Hlístovi a všetkým ostatným členom, priateľom a sympatizantom ŠK.
Zo sponzorov chcem spomenúť p. Hazuchu, p. Petrgaloviča, Dzurku, Lacka, Orviského... Ako som
spomínal, je vás veľa. O to väčšia vďaka! Ďakujem trénerom ŠK – p. Petrovi Heskovi, hlavnému
trénerovi mužov, p. Jurajovi Grancovi, ktorý sa venuje mužom i žiakom a p. Michalovi Grancovi –
trénerovi detí. V neposlednom rade ďakujem všetkým hráčom A-mužstva, za aktívnu účasť na tréningoch
i zápasoch napriek vzdialenosti (Nitrianska Blatnica, Bratislava) všetkým žiakom a ich rodičom za
akúkoľvek pomoc, zvlášť za pomoc pri prevoze detí na zápasy. Chcem poďakovať p. farárovi za aktívnu
pomoc pri práci s deťmi.
Modrovský trénerský triumvirát „GHG“
Pred začiatkom aktuálnej sezóny sme riešili okrem mnohých iných jednu zvlášť podstatnú otázku. Otázku
trénera.
V našej obci máme kvalifikovaného úspešného trénera p. Petra Hesku. Úlohou vedenia bolo jeho
angažovanie do nášho klubu. Spočiatku sme p. Hesku oslovili ako trénera mládeže. Sme veľmi radi, že
našu ponuku prijal a ešte viac si vážim, že sa rozhodol pomôcť aj s trénovaním mužov.
Výborným ťahom bol aj výber jeho dvoch asistentov – bratov Juraja a Michala Grancových, ktorí sa
príkladne zhostili svojich postov. S príchodom trénera a odborných asistentov prišli aj výsledky
a zlepšená disciplína v klube. Chlapci ďakujeme a veríme, že pri kormidlovaní klubu, ktorý teraz pláva
správnym smerom, vydržíte aj naďalej.
Čo nás čaká?
Práce okolo ŠK je viac, ako by sa mohlo zdať. Ak sa ale táto práca robí s nadšením a dobrým úmyslom,
potom je to radosť.
Financie: Organizujeme Štefanskú zábavu v našej obci, na ktorú vás srdečne všetkých pozývame.
Areál ŠK: Pred jarnou časťou chceme dokončiť výmenu zábradlia za hornou bránou – privariť kari
rohože.
Pohyby v hráčskom kádri: V zimnom období udržať všetkých aktívnych hráčov a dotiahnuť do mužstva 1
– 2 nových futbalistov.
Výročná schôdza: január 2016
Záverom
Chlapci všetci ste dokázali a dokazujete, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe, ochota ešte nevymrela, že keď
spojíme sily a budeme k sebe úprimní a ochotní naďalej spolupracovať, nehľadať chyby, ale tešiť sa zo
spoločných úspechov, dokážeme veľa.
Vážim si vašu obetavú prácu, nezištnú prácu mnohých bez finančnej odmeny. Ďakujem za takéto
príkladné reprezentovanie obce.
Prajem vám veľa zdravia, síl, úspechov, krásne a požehnané Vianoce a veľa nielen futbalových
a organizačných úspechov v roku 2016!
Ďakujem.
Mgr. Marián Lacko ml.
tajomník ŠK, zástupca starostu
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KALENDÁR VÝVOZU ODPADU
Deň

Jan.

1.

x

2.

Sk.

x

3.

x

x

Feb.

Mar.

Apr.

Máj.
x

Pl

Oo

Kov

x

7.

Pap.

x

x

x

Oo

x

10.

x

Oo

Pl

x

x

x

x

11.

Pap.

Kov

x

Sk.

x

x

13.

x

x

14.

x

Oo

x

15.

Pl

16.

x

x

17.

x

x
Pap.

19.

x

20.

x

21.

x

22.
24.

x

Oo
x

Oo

Oo

x

Sk.
x

Pl
x

Pap.

x

x

x

x

Sk.

x

Pl

x

x

27.

x

x

28.

x

x

29.

x
Pap.

30.

x

31.

x

x

x

Oo

25.
Oo

Oo

x

Oo
x

x

x

18.

23.

x

x
Oo

9.

x
Sk.

x

8.

26.

x

x

5.

12.

Júl
x

4.
6.

Jún

x

x

Oo

Oo
Sk.
x

Oo

x

x – dni pracovného voľna, Oo-ostatný odpad, Pl. – plasty, Pap. - papier, Sk. – sklo, Kov

