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1. ROEP
V našej obci bude prebiehať od 01.10.2013 ROEP - register obnovenej evidencie pozemkov. Je to súpis
pozemkov a ich vlastníkov, ktorí z rôznych dôvodov neboli pred vyhotovením registra evidovaní v katastri.
Najčastejšie ide o vlastníkov, ktorí sú evidovaní len v pozemkovej knihe, alebo ktorí neboli zapísaní do
evidencie nehnuteľnosti, hoci majú k pozemku listinu (dedičské osvedčenie, zmluvu a pod.) Aby boli
v katastri zapísané všetky pozemky, pristúpilo sa k tvorbe ROEP. ROEP sa vyhotovuje pre každé katastrálne
územie zvlášť, podľa harmonogramu, ktorý schvaľuje vláda SR. Po schválení ROEP sa zapíše do katastra,
čim by sa mala evidencia pozemkov v danom katastrálnom území skompletizovať. Viac o ROEP sa dozviete
v ďalších článkoch novín.
2. Zmeny a doplnky územného plánu obce Modrová
Spracovaný návrh Zmien a doplnkov má grafickú (mapovú) podobu a textovú časť - smernú časť a záväznú
časť. Občania a 29 organizácií sa priebežne vyjadrili k tomuto návrhu. Spracovateľka Zmien a doplnkov p.
Ing. arch. Bogyová zhrnula tieto pripomienky a stanoviská a odovzdala ich spracovateľovi Ing. arch.
Múranicovi na zapracovanie. Potom bude takýto upravený návrh predložený na Obvodný úrad Trenčín –
odbor územného plánovania na schválenie. Nakoniec o jeho prijatí rozhodne obecné zastupiteľstvo, čo
predpokladáme do konca roka 2013.
3. Senior Modrová
Poskytovanie sociálnych služieb sa už aj v našom regióne o chvíľu stane skutočnosťou. V peknom prostredí
Modrovskej doliny sa kolauduje budova Domova pre seniorov. Poskytovateľom tejto služby bude nezisková
organizácia Senior Modrová. V bývalom odborárskom hoteli Vzduchotechniky sa už dokončievajú posledné
úpravy okolia a zariaďuje sa potrebným nábytkom a ostatnou nutnou vybavenosťou. Od 1.11. 2013 má tento
domov seniorov začať prijímať prvých klientov. Na začiatok to budú iba klienti , ktorí nie sú odkázaní na
plnú starostlivosť, ale v priebehu budúceho roka má domov seniorov prijímať aj takýchto ležiacich
pacientov. Celková kapacita po úplnom spustení bude 118 seniorov, o ktorých sa má starať 60
zamestnancov. Je tu možnosť aj pre manželov ubytovať sa v dvojizbových apartmánoch. Neverejný
poskytovateľ tejto služby nemá zatiaľ stanovenú účelovú dotáciu z Ministerstva PSVaR na svoju činnosť.
Vzhľadom na to, si budúci klienti budú musieť platiť zatiaľ všetky náklady vzniknuté s pobytom. Táto
dotáciu sa predpokladá v sume 320,- eur na osobu a mesiac, čím by sa pobyt v tomto zariadení mal v krátkej
budúcnosti stať príťažlivým aj pre našich občanov. Bližšie informácie o pobyte v dome seniorov môže
získať na e-mailovej adrese: seniormodrova@gmail.com alebo na tel. č. 033 7740315

Oznam : Zber elektronického odpadu sa uskutočňuje pravidelne v jarnom a jesennom období.
V našej obci sa vývoz elektroodpadu uskutoční dňa 11.10.2013 (piatok). Do elektroodpadu patria :
1. Veľké domáce spotrebiče : chladničky, práčky, sporáky, mikrovlnné rúry a pece...
2. Malé domáce spotrebiče : vysávače, šijacie stroje, holiace strojčeky, žehličky, kávovary...
3. Počítače a telekomunikačné zariadenia
4. Spotrebná elektronika : televízory, rádiá, gramofóny, mobilné telefóny, ....
5. Osvetľovacie telesá : žiarivky, žiarovky, neóny...
6. Hračky, zariadenia na šport a rekreáciu
7. Zdravotnícke prístroje

8. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9. Predajné automaty , akumulátory a batérie...
Žiadame týmto spoluobčanov, ak majú takýto odpad, aby ho vyložili pred svoje domácnosti v stredu
9.10.2013 do 16. hodiny a vo štvrtok 10.10.2013 dopoludňajších hodinách , odkiaľ ho aktivační
pracovníci odvezú , keďže nám bol v minulosti na skládke viackrát rozobraný a poškodený. V inom
období nevyhadzujte uvedené spotrebiče do kontajnerov , ale počkajte na pravidelný vývoz obcou.

REGISTER OBNOVENEJ EVIDENCIE POZEMKOV
Register obnovenej evidencie pozemkov - ROEP
Spracovanie ROEP sa riadi Zákonom č. 180/1995 Z. z, Vyhláškou 157/1996 Z. z. a Metodickým návodom MN č.
74.20.73.47.00. Komisia ROEP je zriadená pri obecnom úrade, starosta obce je jej predsedom.
Predmetom ROEP sú len pozemky, ktoré nie sú evidované na LISTOCH VLASTNÍCTVA alebo sú evidované
na listoch vlastníctva v celkovom podiele menšom ako 1/1( neúplné listy vlastníctva), parcely EN na LV a ich
zvyšky, alebo ak ide o prípady uvedené v §11, §11a a §12 vyššie uvedeného zákona.
Podklady (listiny), ktoré sú potrebné na vydanie osvedčenia podľa §11 vyššie citovaného zákona zhromažďuje
komisia. PRIEBEH HRANÍC V PRÍRODE SA NEZISŤUJE!
Námietky spolu s ich odôvodnením a listinným dôkazom, možno podať LEN komisii v písomnej forme
a v zákonom stanovenej lehote ( do 30tich dní, od doručenia výpisu). Námietky posudzuje komisia a svoje
stanovisko k nim predloží správnemu orgánu (katastru) na rozhodnutie, ktoré následne spracovateľ zapracuje do
registra. ROEP neslúži na zápis vlastníckeho práva k novoobjavenému majetku, ktorý nebo prevedený
v pôvodnom dedičskom konaní po vlastníkovi! Výmery parciel z pozemkovej knihy NIE SÚ ZÁVÄZNÉ!
Ak listiny obsahujú chyby napr. nesprávny spoluvlastnícky podiel, číslo parcely....,do registra sa zapíše správny údaj.
Neprihliada sa na listiny, z ktorých nie je jednoznačná identifikácia nehnuteľnosti, napr. ak nie sú uvedené parcelné
čísla, ktoré sú predmetom prevodu alebo dedičského rozhodnutia.
Ak sa predloží na zápis listina, ktorá nebola zapísaná do 31.12.1950 v pozemkovej knihe a sú splnené podmienky §
11, listina sa nezapíše do registra automaticky, ale sa predkladateľ odkáže na začatie konania podľa § 11 – vydanie
osvedčenia o vydržaní. Ak vznikne spor o vlastníctvo, odkážu sa sporné strany na konanie pred súdom. Do
registra sa zapíšu všetci vlastníci z právoplatných listín s tým, že ich vlastníctvo bude evidované s poznámkou :
„Hodnovernosť údajov katastra spochybnená, údaje sa nesmú používať!“ – DUPLICITNÉ VLASTNÍCTVO.
Zmluvy alebo dedičské rozhodnutia, ktoré nie sú zapracované v ROEP a sú vyhotovené po 1.4.1964 a budú
predložené spracovateľovi k zápisu, musia spĺňať nasledovné podmienky.
musia maž vyznačenú pečiatku registrácie štátnym notárstvom ( zmluvy: kúpne, zámenné, darovacie a musia byť
vyhotovené v úradnom jazyku, českom jazyku alebo musí byť doložený ich úradný preklad) alebo
musia mať vyznačenú právoplatnosť (dedičské rozhodnutia – možné zabezpečiť napr. v dedičskej kancelárii na
súde v Novom Meste n/V, (Trenčíne), a musia byť vyhotovené súdom so sídlom v Slovenskej republike
V ROEP-e NIE JE MOŽNÉ VZDAŤ SA MAJETKU V PROSPECH INEJ OSOBY !
ROEP obsahuje písomnú časť, ktorá je na nahliadnutie na obecnom úrade v priebehu mesiaca októbra, a to:
- Vlastnícke vzťahy parciel
- Výpisy pre vlastníkov s neznámym pobytom
- Súpis parciel registra C KN
- Súpis parciel registra C OU(určeného operátu)
- Súpis parciel registra EN ( parcely so založeným LV pred mapovaní)
- Zoznam vlastníkov
- Zoznam vlastníkov so známym pobytom
- Zoznam vlastníkov s neznámym pobytom
- Identifikácie parciel
Grafickú časť – mapu určeného operátu – na nahliadnutie je tiež v priebehu mesiaca október 2013
Každý účastník ROEPu obdrží po 1.10.2013 výpis návrhu ROEP, výpis príspevku na ROEP, výpis na zaplatenie
príspevku, poštovú poukážku a informačný list od komisie ROEP. Vzhľadom na reorganizáciu štátnej správy od
01.10.2013 je i zmenný termín zo 16.09.2013 na 01.10.2013. Žiadame každého účastníka, aby si vo svojom vlastnom
záujme skontroloval výpis návrhu a prípadné námietky v zmysle informačného listu podal komisii – jej predsedom je
starosta obce. Vo vlastnom záujme si zistite, či nie ste zapísaní vo zverejnených zoznamoch nezistených vlastníkov
pôdy alebo či tak nie sú zapísaní vaši rodičia alebo príbuzní. V prípade, ak ste zistili nehnuteľnosť, ktorá by vám alebo
vašim predchodcom mohla patriť, obráťte sa na komisiu. Ak je vlastník evidovaný v katastri nehnuteľností ako
nezistený vlastník a preukáže vlastnícke práva verejnou listinou alebo inou listinou, zapíše správa katastra vlastníka.

Ak vlastník je známy ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe, alebo ak pri vlastníkovi nie sú
evidované iné osobné údaje ako meno a priezvisko, zapíše správa katastra tieto údaje po predložení príslušných
dokladov, ako sú občiansky preukaz, rodný list a iné. Na základe vykonaného zápisu do KN zanikne správa
Slovenského pozemkového fondu alebo správa štátnych lesov. S pozemkami, ktorých vlastníci po zápisoch údajov
ROEP do katastra nehnuteľností nemajú známe trvalé pobyty alebo sídla alebo vlastníci pozemkov sú neznámi alebo
vlastnícke vzťahy k pozemkom nie sú podľa katastrálneho zákona evidované v KN, nakladá Slovenský pozemkový
fond (SPF).

Povinné čipovanie zvierat !
Od 30. septembra 2013 musia byť všetky psy, mačky a fretky začipované. Taktiež zvieratá, ktoré sa narodili
pred 01.11.2011 a sú predmetom predaja, musia byť označené mikročipom ešte pred zmenou majiteľa, tzn.
že toto prechodné obdobie sa na ne nevzťahuje. Ak máte psíka, ktorý sa narodil do 3. novembra 2009, stačí,
ak ho čipom označíte do 30. septembra 2013. Ak však zviera mení vlastníka, musí byť pred týmto úkonom
už označené.
Výnimkou sú však zvieratá, ktoré sú tetované a tetovanie bolo dokázateľne vykonané pred 3. júlom 2011, je
riadne čitateľné a zaznačené v preukaze o pôvode psa.
Ak psa nezačipujete, hrozí pokuta !V prípade, že svojho miláčika nedáte začipovať, hrozí Vám pokuta až
do výšky 300 eur. Ak nechcete platiť sankcie, nezostáva Vám nič iné, len nechať svojho štvornohého
chlpatého priateľa začipovať. Náklady za čipovanie sa u jednotlivých veterinárnych lekárov líšia, spravidla
sa však pohybujú okolo 15-30 eur.
Prečo čipovať?
Čipovanie Vám môže pomôcť nájsť strateného psíka. Pri nájdení inou osobou je jednoduchšia identifikácia
majiteľa a zvieratko sa vo veľmi krátkom čase vráti naspäť domov. Platí to aj pre prípad, že psík je už
v útulku.
Zariadenia na čítanie mikročipov sú dostupné vo veterinárnych ambulanciách, útulkoch, karanténnych
staniciach a pod. Takisto ich majú k dispozícii aj mestskí policajti.
Ďalšou výhodou čipovania je i možnosť vypátrať majiteľa psa, ktorý spôsobili škodu alebo pohrýzol.
Aplikáciu vykonáva veterinár !
Mikročip je veľký ako zrnko ryže (cca 0,5 cm) a pomocou aplikátora ho aplikuje do podkožia veterinárny
lekár na ľavej strane krku. Ide o veľmi rýchly úkon. Pred i po aplikácii je veterinár povinný overiť si
funkčnosť transpondéru – mikročipu čítačkou.
Pes si prítomnosť čipu počas svojho života neuvedomuje a mal by zostať v mieste aplikácie. Putovanie čipu
v podkoží však nie je vylúčené, ide však o zriedkavosť.
Skontrolujte si údaje v Centrálnom registri
Každý čip musí spĺňať normu ISO11784 a je mu pridelené číslo, ktoré slúži na identifikáciu zvieraťa. Pod
týmto číslom sú v Centrálnom registri spoločenských zvierat (https://www.crsz.sk), ktorý je vedený
Komorou veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.
V databáze sa nachádzajú informácie o :
*vlastníkovi zvieraťa
*meno, druh, plemeno, pohlavie, dátum narodenia druh a farba srsti zvieraťa,
*číslo mikročipu a jeho zavedenie, príp. dátum a číslo tetovania,
*dátum vakcinácie proti besnote, jej platnosť, výrobca, názov a číslo šarže,
*cestovnom pase

Zmeny súvisiace s vodičskými preukazmi
Od 19. januára 2013 sa na Slovensku udiali viaceré zmeny súvisiace s vodičskými preukazmi a oprávneniami na
šoférovanie motorových vozidiel. Veľké zmeny súvisia aj so skrátením platnosti vodičských preukazov. Starší vodiči
by takisto mali zbystriť. Väčšina úprav zákona o cestnej premávke vyplynula z povinnosti Slovenska prijať predpisy
Európskej únie.
Vodiči nad 65 rokov už nebudú musieť absolvovať povinnú zdravotnú prehliadku každé dva roky. Lehota sa predlžuje
na každých 5 rokov. Podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65
rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov. Mať pri sebe počas vedenia motorového vozidla
doklad o zdravotnej spôsobilosti nie starší ako päť rokov, na výzvu policajta ste povinní preukázať sa takýmto
dokladom. V prípade, že si vymeníte vodičský preukaz za nový po 19.1.2013, tak ako vodič s vekom nad 65 rokov
nebudete musieť nosiť so sebou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Potvrdením bude nový vodičský preukaz, ktorý
vám policajti vydajú po predložení platného potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.
Platnosť vodičských preukazov sa obmedzí najviac na 15 rokov.
Vodičské preukazy vydávané doteraz, majú neobmedzenú platnosť.
Od budúceho roka sa ich platnosť skráti. Ak ste vodičský preukaz dostali
v čase od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, bude Vám platiť do 31. decembra 2023.
Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.
Vodičské preukazy, ktoré Vám vydajú po 19. januári 2013, nebudú mať platnosť dlhšiu ako 15 rokov.
Vodičský preukaz môže byť čiastočne aj neplatný
Vodičský preukaz môže byť po novom neplatný nielen ako celok ale aj čiastočne. Napríklad, keď pre niektorú zo
skupín vozidiel vyprší termín uvedený na vodičskom preukaze, vodičský preukaz prestáva byť platný pre danú
skupinu vozidiel.
Napríklad, ak Vám vyprší platnosť vodičského preukazu pre skupinu B, auto šoférovať nesmiete. Môže Vám však
platiť skupina A a aj keď za volant auta nebudete môcť, motorku šoférovať môžete bez strachu z pokuty. Ak by ste
šoférovali vozidlo, na ktoré je už vodičský preukaz neplatný, riskujete 60-eurovú pokutu a zadržanie vodičského
preukazu.

Október mesiac úcty k starším
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore
s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
Každý mesiac v roku má svoje čaro tak ako je marec – mesiac knihy, apríl - mesiac lesov a možno
trocha aj bláznov, máj mesiac- lásky, tak i október je zapísaný ako mesiac úcty k starším. V tomto už
jesennom mesiaci, keď sa všetko sfarbuje do rozmanitých farebných tónov si čoraz častejšie
pripomíname naších starkých. Je to asi tým, že jeseň sa spája s takou ľudskou jesennou života. Ročné
obdobia sú ako náš život. Zima – odpočinok , jar je naše detstvo, leto naša dospelosť a jeseň naša
staroba. Rok sa s rokom mína a každému pribudli daľšie vrásky, šedivé vlasy a mozoľe. Staroba
neznamená, že je tu koniec všetkých dní. Je to čas odpočinku zo svojími najdrahšími : vnúčatami,
pravnúčatami, rodinou a priateľmi. Trocha bilancovania vo svojích životom čo sa stihlo čo sa nestihlo.
Pozorne počúvať rozprávanie dedka či babky ako bolo, keď neexistovali telefóny, internet, počítače.
Ich zážitky pri prácach na poliach, ako chodili pásť dobytok, ako bolo v škole. Je to teraz nas, aby
sme im vedeľi odplatiť všetko čo pre nás urobili a robia. Snažme sa, aby naši starší spoluobčania,
starý rodičia, rodičia, priatelia mali krásnu svoju jeseň života, takú farebnú ako lístie na jeseň
a rozmanitú ako počasie.
Troška humoru 
Babka a dedko si chcú zaspomínať na staré časy
a tak si dohodnú rande .
Dedko príde na dohodnuté miesto s kyticou načas a babky nikde.
Čaká tri hodiny, potom príde domov
a pýta sa babky:
- Babka, prečo si neprišla?
- Naši ma nepustili...

Máš ešte zuby, babička?
- Nie, už dávno nemám, vnúčik môj.
- Tak mi postráž balíček cukríkov...

Materská škola Modrová
Teplé letné dni sa skončili a s nimi aj letné prázdniny. Ani sme sa nenazdali a už je september a s ním aj
plná škôlka detí. Väčšina detí už škôlku pozná, majú tu svojich kamarátov, na ktorých sa už tešili. Do triedy
nastúpili aj nové deti, niektoré s úsmevom a zvedavosťou, ale aj so slzičkami v očiach.
V školskom roku 2013/2014 navštevuje MŠ 25 detí, z toho je 9 predškolákov a 8 detí, ktorí prišli do škôlky
prvý raz. Sú to pre deti prvé krôčiky k múdrosti a poznávaniu.
Deti čakali vymaľované priestory šatne s novým šatňovým a kúpeľňovým nábytkom.
Počas roka budeme využívať ponuky profesionálnych bábkových divadiel a folkloristov a tým rozvíjať
osobnosť dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia.
Budeme sa snažiť rozvíjať a podporovať radosť detí z učenia a z vlastnej práce, vytvárať radostnú klímu,
v ktorej majú deti možnosť napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi, rešpektovať prirodzené
potreby detí so zreteľom na ich vekové a individuálne osobnosti.

Jednota dôchodcov informuje :
Dňa 28. augusta sme sa zúčastnili výletu do Ostrihomu za účelom návštevy baziliky sv. Štefana, ktorú
pomenovali : „Hlava, matka a učiteľka cirkvi.“
Základný kameň katedrály bol položený v roku 1822. Výstavba trvala 50 rokov. V roku 1865 ju vysvätil
arcibiskup Scitovsky.. So svojou 114 metrovou dĺžkou, hrúbkou 18 metrov a výškou 100 metrov je
najväčším kostolom Maďarska. V Európe ju predbehnú len katedrály sv. Petra v Ríme a sv. Pavla
v Londýne.
Iniciátorom výstavby terajšej katedrály bol knieža – primas Alexander Rudnay, rodák z Považian. Obrazy
oltára maľoval M. Grigoletti majster z Benátok, fresky mníchovský profesor Moralt. Sochy vytesávali
sochári Pietro Bonani, Pietro dela Vedova a obaja z Talianska. V erári katedrály je najbohatšia expozícia
muzeálnych zlatníckych a textilných predmetov v Maďarsku. Z kupoly je krásna vyhliadka na Dunaj a tiež
na okolité vrchy Slovenska a most Márie Valérie. So záujmom sme si prezreli interiér i exteriér. Boli sme
uchvátení atmosférou vnútri v bazilike, kde sme sa spontánne venovali modlitbám, spevu a celkovej
duševnej pohode. Nabrali sme veľa pozitívnej energie a množstvo zážitkov. Zastavili sme sa na malé
občerstvenie v Štúrove. Domov sme odchádzali spokojní a dobre naladení.
ZOJDS Modrová

PRIPOMENUTIE SI DŇA MATIEK A DŇA OTCOV
Oslava Dňa matiek pripadá každoročne na druhú májovú nedeľu. V tomto roku to bolo 12.mája. Keďže sme
v túto nedeľu oslavovali 1. sv. prijímanie našich tretiakov, Deň matiek sme presunuli o týždeň skôr na 5.
mája. Všetky mamičky, babičky a prababičky sme pozvali do kultúrneho domu, kde im piesňami,
básničkami a kvetinkou spríjemnili popoludnie ich sviatku deti, vnúčatá i pravnúčatá z materskej školy a
základnej školy. Dobrú náladu im vylepšila aj dychová hudba Modrovanka, ktorá obohatila svoj repertoár
novými piesňami.
Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším
človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pre odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe
jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude
stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je.
Tretia nedeľa mesiaci jún je „zasvätená“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa
v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. U nás
sme si ho pripomenuli aspoň básničkami žiačok základnej školy v Lúke pod vedením pani Lackovej do
miestneho rozhlasu, čo bolo pre nich novou nezvyčajnou skúsenosťou.
Či už deň matiek alebo otcov oslavujeme alebo nie, je vždy pekné, keď si na nich spomenieme a vyjadríme
im svoju vďaku maličkým gestom alebo slovom ĎAKUJEM !!!

Memoriál Jána Dlhého – 5. ročník 17. 9. 2013
V nie príliš prívetivom počasí bol v telocvični po príhovore p. riaditeľky a p. starostu otvorený 5. ročník
Memoriálu Jána Dlhého.
Semifinálové zápasy žiakov sme museli pre nepriazeň počasia odohrať v telocvični, kde najskôr Stará
Lehota porazila Hrádok a Lúčania podľahli Modrovej.
Už vonku na multifunkčnom ihrisku si tretie miesto vybojovali domáci Lúčania, ktorí vysoko porazili
Hrádok, ktorému pomáhali aj dievčatá. Vo finále sa z víťazstva tešili chlapci z Modrovej, ktorí porazili Starú
Lehotu 7 : 3.
Popoludní sa už rozohrali zápasy mužov. Tento rok boli najúspešnejší Hradčania, ktorí pomerne ľahko
porazili Modrovú i domácich Lúčanov.
Opäť ďakujeme všetkým, ktorí sa už po piatykrát pričinili o realizáciu tohto milého podujatia i o chutné
občerstvenie - p. starostovi, p. riaditeľke ZŠ, členom zastupiteľstva OcÚ a v neposlednom rade p.
kuchárkam.

ŠK Modrová – sezóna 2013/14 – jesenná časť
Program zápasov:
Jeseň 2013

čas

domáci

hostia

Výsledok a strelci

1.

4.8.2013

17:00

Modrová

Hôrka n/V

3:2 (2:1) Puchovský,
Motola, Dzurka

2.

11.8.2013

17:00

Brunovce

Modrová

0:1 (0:0) Drabant

3.

18.8.2013

17:00

Modrová

M. Lieskové

1:0 (0:0) Kobelár

4.

25.8.2013

17:00

S. Lehota

Modrová

5:1 (2:0) Dzurka

5.

1.9.2013

16:00

Modrová

Lubina – k.

1:3 (0:2) Mikláš

6.

8.9.2013

16:00

Modrová

Lubina

3:3 (1:1) Hrubý 2, Mikláš

7.

15.9.2013

16:00

Potvorice

Modrová

3:0 (1:0)

8.
9.
10.
11.
12.

22.9.2013
29. 9. 2013 Hody
6.10.2013
13.10.2013
20.10.2013

15:30
15:30
14:30
14:30
14:00

Hôrka n/V
Modrová
M. Lieskové
Modrová
Lubina k.

Modrová
Brunovce
Modrová
S. Lehota
Modrová

3:1 (1:1)

13.

27.10.2013

14:00

Lubina

Modrová

14.

3.11.2013

13:30

Modrová

Považany

15.

10.11.2013

13:30

Modrová

Hôrka n/V

Najlepší štart do súťaže od roku 1997
Futbalisti ŠK Modrová prežívali na začiatku tejto sezóny výborné obdobie. Po prvých troch jesenných
kolách sú po troch víťazstvách na čele tabuľky. Takýto vstup do sezóny zaznamenali naposledy v sezóne

1997/98.(V rokoch 2000 - 2008 muži súťažne nehrali.)Škoda, že v ďalších štyroch kolách sme získali len
jeden bod za domácu remízu 3:3 s Lubinou. Momentálne sa teda nachádzame v strede tabuľky.
Tabuľka v polovici jesennej časti súťaže.
# Klub
1 Potvorice

Z
7

V
7

R
0

P
0

Skóre
26 : 6

Body
21

+ Body
12

2 Lubina
3 Lubina kopanice

7

3

2

2

19 : 12

11

-1

7

3

2

2

16 : 17

11

2

4 Brunovce
5 Modrová

7

3

1

3

13 : 14

10

1

7

3

1

3

10 : 16

10

-2

7

2

2

3

4 : 9

8

-4

7

6 Moravské Lieskové
7 Stará Lehota

7

2

1

4

14 : 20

7

-5

8

8 Hôrka nad Váhom

7

0

1

6

9 : 17

1

-8

1
4
2
6
3
5

Odišiel otec modrovského futbalu
So skutočnosťou smrti sme sa znovu stretli pri rozlúčke s legendou našej obce p. Jozefom Lehutom.
Takmer deväť desaťročí bol našou dennou súčasťou, koloritom našej obce. S menom p. Lehutu bude navždy
v dejinách našej obce spojená futbalová a športová tradícia. Popri iných pracovných a rodinných
povinnostiach bol vždy dušou nášho futbalu. Jeho láska k tejto hre a kolektívu sa prejavila najskôr
v aktívnom hráčovi a potom od r. 1951 – zakladateľovi, tvorcovi Dedinskej športovej organizácie Sokol
Modrová a od r. 1971 – TJ Družstevník Modrová a neskôr Športového klubu Modrová.
S menom p. Jozefa Lehutu ako hráča, trénera, funkcionára, organizátora, sú späté tri generácie futbalistov.
Jeho zásluhou bola známa naša futbalová reprezentácia obce v širokom regióne. Miesto futbalového
predsedu v obci zastával od roku 1951 do roku 2001, kedy tento post odovzdal svojmu synovi Miroslavovi,
ktorý ho zastáva podnes.
Teraz, keď pán Lehuta odchádza do futbalového neba za svojimi priateľmi, ktorí ho predišli, vynára sa
množstvo krásnych spomienok, zážitkov a pekných futbalových chvíľ, za ktoré sme mu vďační.
Výrazný bol taktiež jeho záujem a činnosť vo verejnom živote v obci. Ako hlavný kontrolór obce sa
zaujímal o spoločné dobro a prospech našich spoluobčanov v rokoch 1990 – 2004.
S úctou a nádejou, že raz sa stretneme všetci, sa vám p. Lehuta chceme ešte raz poďakovať.
p. Jozef Lehuta svoju pozemskú púť dokonal dňa 10. 8. 2013, ako 88 ročný, posledná rozlúčka sa konala
13. 8. po sv. omši na cintoríne v Modrovej).
Odpočívajte v pokoji, vo svojej rodnej zemi !

p. jozef Lehuta, zakladateľ DŠO Sokol Modrová
s ďakovnou plaketou za dlhoročný rozvoj futbalu
v obci pri výročí 60. rokov od založenia DŠO Sokol Modrová,
júl 2011. Od roku 1951 bol na čele modrovského futbalu
a v roku 2001 funkciu odovzdal synovi Miroslavovi.

Anton Janžo (1928) a Jozef Lehuta (1925)
zakladatelia DŠO Sokol Modrová a prví hráči
u Lehutov na veľkonočnú nedeľu, 24. 4. 2011

Blahoželanie k 70-ke
V septembri- 16.09.2013 - oslávil krásne životné jubileum bývalý starosta obce, dlhoročný funkcionár
a verný fanúšik ŠK Modrová p. Rudolf Lazar. Srdečne blahoželáme !!!
Pozvánka na tradičný hodový zápas
Všetkých priateľov futbalu, futbalistov i nefutbalistov pozývame v sobotu 28.8. o 15.00 na ihrisko ŠK
Modrová. Znovu sa stretneme vo veselej kamarátskej atmosfére a zmeriame si našu kondičku v zápase
Ženatí – Slobodní.
Po zápase si posedíme pri pivku a tradičnom hodovom guláši.
Jedinou podmienkou sú vlastné kopačky!
Poďakovanie za renováciu šatní a nové siete
Ďakujeme p. Pavlovi Dzurkovi, Majovi Kalnovi a kolektívu hráčov za zrenovovanie dverí, domácej
kabíny a spŕch v šatniach ŠK Modrová. p. Mirovi Dominovi ďakujeme za sponzorské zabezpečenie
nových sietí cez firmu PAJO Trans.

