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Hurá, prázdniny!

 V piatok 1. júla 2016 sme v Trebaticiach oslavovali MDD a ukončenie školského roka.

Deň matiek 2016
 Oslava Dňa matiek sa uskutočnila v Areáli zdravia v Trebaticiach 8. mája 2016.

Foto: archív obce (3x)

PRÍHOVOR STAROSTU

Prioritou cyklotrasa
Milí čitatelia
Trebatického zrkadla,
vážení spoluobčania!
Za štrnásť rokov, počas ktorých vydáva obec
Trebatice obecné noviny, sa mi
doteraz nestalo,
aby som nestihol
v termíne spracovať svoje podklady a zabezpečiť skompletizovanie
všetkých materiálov potrebných pre
ich jazykové a grafické spracovanie.
Mrzí ma to kvôli Vám – čitateľom, ale
i členom redakčnej rady, ktorí spracovali svoje príspevky v stanovenom
marcovom termíne. V prvom polroku
som trávil veľa pracovného času mimo úradu, keďže okrem každodennej
agendy súvisiacej s chodom obce sme
otvorili nové témy alebo už intenzívne
pracujeme i na mnohých ďalších. A tak
prvé tohtoročné číslo obecných novín
vychádza až v lete.
Mojou pracovnou náplňou boli rokovania
týkajúce sa už toľko spomínanej premeny
železnice na cyklotrasu na pôde Krajského
pamiatkového úradu Trnava, Trnavského
samosprávneho kraja, u generálneho riaditeľa Železníc SR či s poslancami NR SR.
Jeden z mojich kolegov označil cyklotrasu
Piešťany – Vrbové za moju agendu a v tomto sa nemýli. Využijem všetky svoje kontakty
a vedomosti, aby realizácia tejto investičnej
aktivity pozdvihla životný štandard v celom
našom regióne. Som presvedčený o tom, že
budúcnosť mi dá za pravdu.
Veľa času a energie ma v prvom polroku
stála i problematika Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (ďalej len „TAVOS“),
ktorej obec je akcionárom. Štatutári obcí,
ktoré sú akcionármi akciovky, sú rozdelení na dva tábory a názorový nesúlad
vyústil do veľmi ostrého Mimoriadneho
valného zhromaždenia a. s. TAVOS. Toto má súdnu dohru, keďže boli, i podľa
mňa, nezákonným spôsobom odvolaní
z orgánov spoločnosti zástupcovia okresu
Piešťany – primátori Piešťan a Vrbového –
a následne prišlo k viacerým nezákonným
rozhodnutiam valného zhromaždenia.
Z pohľadu môjho dlhoročného pôsobenia
vo funkcii už dlhší čas cítim ústup samosprávy zo svojich hodnotových pozícií,
a tak sa stalo i v tomto prípade.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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PRÍHOVOR STAROSTU

Prioritou cyklotrasa

(Dokončenie z 1. strany)
S viacerými obcami Mikroregiónu nad Holeškou sme nedávno založili po vzore obcí
z okolia Nitry Združenie obcí Holeška pre
triedenie a nakladanie s odpadmi. Nový zákon
o odpadoch rozširuje povinnosti obcí.

Odpad riešiť spoločne
Nie sme spokojní s poskytovanými službami, mnohé veci súvisiace s odpadmi robíme doslova „na kolene“. Bez vytvorenia
združenia obcí, pre ktoré je zabezpečovanie
služieb v oblasti odpadov efektívnejšie ako
pre samotnú obec, a bez získania ﬁnančných prostriedkov na technické a materiálne
zabezpečenie zberu, triedenia a nakladania
s jednotlivým zložkami komunálneho odpadu
si neviem predstaviť naplnenie povinností
obcí, ktoré nám vyplývajú z nového zákona
o odpadoch. I preto sme spoločne ako Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie
s odpadmi podali dve žiadosti o získanie
ﬁnančných prostriedkov z fondov EÚ na obstaranie techniky potrebnej na zhodnocovanie biologických rozložiteľných komunálnych
odpadov, objemného a drobného stavebného
odpadu. Pre našu obec je nevyhnutnosťou
zabezpečiť výstavbu zberného dvora.

Dolné záplotie nemá obdobu
Začiatkom roka sme dokončili stavebné
práce na oprave časti Družstevnej ulice, ktorá
súvisela i s jej rozšírením. Samotná oprava
bola ﬁnancovaná prevažne z dotácie Úradu
vlády SR a spolu s vybudovanými parkovacími plochami, chodníkom, zbernými hniezdami a verejnou zeleňou uzatvárajú realizáciu
veľkej investičnej aktivity obce v spojení so
súkromným partnerom, ktorá dostala na začiatku názov Bytový komplex Dolné záplotie.

 Na rokovaní u predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša vo veci získania podpory TTSK
pri premene železnice na cyklotrasu: zľava Juraj Valo (starosta Trebatíc), Marek
Turanský (riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja TTSK), Ema Maggiová (primátorka
Vrbového), Tibor Mikuš (predseda TTSK), Štefan Kubík (viceprimátor Vrbového),
Miloš Tamajka (primátor Piešťan)
Táto investičná stavba nemá kvôli rozsahu preinvestovaných ﬁnancií v histórii našej
samosprávy obdobu. Deﬁnitívne ju ukončí
po osadení dopravného značenia kolaudácia
spevnených plôch a dažďovej kanalizácie.
Veľmi ma teší, že ku skrášleniu tejto časti
obce prispeli i obyvatelia bytového domu na
Štúrovej ulici, ktorí si zveľadili svoj pozemok
pred bytovým domom zeleňou. Zeleň bude
určite dominantným prvkom i prípadných ďalších investičných akcií obce. Nakoniec, obec

vynakladá na jej výsadbu, údržbu, s ktorou
súvisí i obstaranie potrebnej techniky, z roka
na rok vyššie ﬁnančné prostriedky.

Rekonštruujeme škôlku
Koncom minulého roka som Vás informoval
o tom, že čakáme na vyhodnotenie podanej
žiadosti na rekonštrukciu budovy materskej
školy. Som veľmi rád, že žiadosť podaná na
Environmentálny fond SR bola na projekt Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej
školy v Trebaticiach schválená a rekonštrukcia
je v tomto čase krátko pred ukončením. Touto
rekonštrukciou v hodnote približne 240-tisíc
eur príde k výmene rozvodov kúrenia a vykurovacích telies, vyregulovaniu systému vykurovaniu, zatepleniu strechy a obvodového
plášťa, výmene všetkých okien a dverí, ktoré
neboli obcou vymenené v minulosti, odkvapového systému, odizolovaniu základov budovy
a k výmene bleskozvodu. Obecné zastupiteľstvo schválilo ako jednu z investičných aktivít
v tomto roku i rekonštrukciu oplotenia budovy,
jeho prvej etapy v trase pozdĺž miestnych
komunikácií. V súčasnosti ešte čakáme na
vyhodnotenie žiadosti o dotáciu, ktorú sme podali na Ministerstvo ﬁnancií SR. Pokiaľ by bola
úspešná, príde i k úpravám spevnených plôch
v areáli materskej školy. Rekonštrukciou budovy materskej školy pokračujeme v dlhodobom
zámere revitalizácie budov vo vlastníctve obce.

Zmodernizujeme osvetlenie

 Obnova materskej školy krátko pred dokončením

Čo nás čaká v najbližšom období? Obecné
zastupiteľstvo na svojom marcovom zasadnutí schválilo plán investičných aktivít na tento
rok, ktorý sa nám darí napĺňať. V druhom polroku zostáva zabezpečiť proces rekonštruk-
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cie verejného osvetlenie. Pokiaľ obec nájde
v procese verejného obstarávania vhodného
partnera, príde formou koncesie k výmene
doterajších zastaraných svetelných bodov za
úsporné LED – svietidlá ako i k ich doplnením
na miesta, ktoré sú nedostatočne osvetlené.
Tešiť sa možno i na bohatý kultúrny program
s množstvom známych hudobných kapiel rôzneho žánru. Už v júli počas poľovníckeho juliálesu budete mať možnosť sa zabaviť v Areáli
zdravia pri dychovej hudbe Borovienka, tohtoročné hody obohatí z nových hudobných telies
obľúbený Čechomor a v septembri privítame
počas Kapustových hodov Bojnickú kapelu.
Riešiť však budeme i problémy, s ktorými sa
v obci stretávame počas každého dňa. Na
septembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa budeme zaoberať i problematikou
parkovania na miestnych komunikáciách, na
ktoré sa oprávnene sťažujú mnohí z Vás.
Vážení čitatelia Trebatického zrkadla, ocitáme sa už v dovolenkovom období. Letná
sezóna je v plnom prúde. Prajem Vám príjemné prežitie najbližších letných dní, odpočinok
a relax na dovolenkách a úspešný návrat
domov.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce
Foto: archív obce

 Zrekonštruovaná časť Družstevnej ulice

POĎAKOVANIE
V apríli minulého roku bol v Trebatickom zrkadle uverejnený príspevok
s titulkom Dokážeme napodobniť našich
predkov? V článku jeho autori reagovali
na uznesenie Obecného zastupiteľstva
v Trebaticiach č. 31/3/2015, ktorým bola
vyhlásená dobrovoľná zbierka na zreštaurovanie poškodenej kamennej kalvárie
kamenného kríža na Piešťanskej ulici.
Okrem dôvodov pre toto rozhodnutie obecného zastupiteľstva spomenutá bola i skutočnosť, že zbierka je organizovaná po prvýkrát
v novodobých dejinách našej samosprávy
a vedenie obce nevie, aký bude mať výsledok. Podarí sa nám obnoviť spomenutú
božiu muku? Ako sa postavia k zbierke obyvatelia, rodáci či iná verejnosť?
Uplynulo štrnásť mesiacov a pri štátnej ceste
do Piešťan stojí zreštaurovaná kamenná kalvária, ktorú dal postaviť Spolok hasičov v roku
1908. Tak ako v minulosti, i teraz prispela na jej
obnovu široká verejnosť. Celkovo sa vyzbieralo
2 645,- € a darcami boli súčasní obyvatelia
Trebatíc, rodáci žijúci v rôznych kútoch sveta,
ale významnou čiastkou prispel i úspešný

 Podstavec kríža pred jeho obnovou

Ľudia s úctou k tradícii
zbieranej sumy umožňovala nielen zreštaurovať uvedenú kamennú kalváriu, ale obložiť
kameňom i podstavec Mariánskeho stĺpa pri
kostole a zrenovovať podstavec pomníka padlým v 1. svetovej vojne v jeho susedstve. Po
dohode s vdp. PaedDr. Patrikom Katrincom,
správcom farnosti Borovce, bude nasledovať
v priebehu letných mesiacov vysvätenie kríža.
Rozhodnutie, ku ktorému sa odhodlalo
vedenie obce v minulom roku, malo neistý
záver. Avšak zreštaurované pamiatky po našich predkoch svedčia o tom, že i dnes žijú
ľudia, ktorí majú úctu k hodnotám, tradíciám.
Spoločne sme dokázali urobiť to, čo pred
nami vykonali naši predkovia. Všetkým, ktorí
prispeli k obnove spomenutých krížov, patrí
zo strany vedenia obce obrovské poďakovanie.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce
Foto: archív obce
 Zreštaurovaná kamenná kalvária
podnikateľ z Piešťan, ktorému
nie je ľahostajné prostredie,
v ktorom žije. Reštauračné práce vykonal v priebehu
mesiaca marec až máj Mgr.
František Šmigrovský, odborník na reštaurovanie, ktorý bol
obci odporučený pamiatkovým
úradom.
Po vypracovaní cenovej ponuky, celkovo boli zabezpečené od dvoch reštaurátorov,
a vystavení objednávky nasledovali práce v ateliéri a neskôr
priamo na mieste. Verejná
zbierka bola uznesením obecného zastupiteľstva predĺžená
až do 31.3.2016 a výška vy-

 Vynovený podstavec Mariánskeho stĺpa
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Sme hrdí Kapustári!

Z OBECNEJ MATRIKY
ku dňu 23. júna 2016

Narodili sa
Nikolas Michálek
Bianka Dvorská
Richard Rojko
Nina Hornáčková
Matej Eliáš
Lucia Moravčíková
David Vatrt
Laura Kuchárová

Prisťahovali sa
Adam Doktor
Ing. Michal Bolech
Zuzana Kalnická
Nina Kollárová
Ing. Viktor Kravianský
Michaela Tonkovičová
Tomáš Sudora
Martina Balónová
Marek Balón
Monika Sudorová
Ing. Juraj Hermanovský
Eva Demovičová
Terézia Augustovičová
Peter Palkech
Katarína Maláková
Martin Bališ
Martin Urbančok
Veronika Urbančok
Miriama Balaštíková
Jaroslav Kravárik
Bc. Martin Chrapko
Bc. Marianna Chrapková
Martin Chrapko
Daniel Chrapko

 Pán starosta nám zaujímavo porozprával o našej obci
Hrdosť na svoju obec, veku primerané
poznatky o jej vzniku, histórii i súčasnosti,
symboly obce, spoznávanie významných
budov, porovnávanie ich vzhľadu v minulosti a dnes – to všetko bolo náplňou
regionálnej výchovy v triede starších detí
materskej školy.
Deti sa o svoju obec živo zaujímali, denne
nám oznamovali, že túto tému preberali aj
doma s rodičmi a starými rodičmi, zapamätali si množstvo nových informácií. Je síce
pravdou, že občas premenovali Dudváh na
Dunaj, starostu našej obce na Andreja Kisku
či Roberta Fica, kráľa Štefana Uhorského na
Štefana Horského, ale dôležité je, že svoju
obec majú rady a je im v nej dobre. Ich dô-

Opustili nás
Vojtech Potrok
Jozef Jankech
Ján Šebo
Mária Hadvigová
Emil Machaj
Štefánia Galbavá
Mária Hudecová
Matilda Čelínová
Mária Galbavá

vody sú až prekvapivo výstižné – Trebatice
máme rady, lebo je tu príjemný kyslík, lebo je
tu škôlka, lebo je tu futbal a Matchpoint, lebo
sa tu dá dobre bicyklovať a korčuľovať, lebo
sú tu potraviny a keď nebudeme mať čo jesť,
si môžeme voľačo kúpiť, lebo je tu práca, do
ktorej chodia maminy.
Ich vedomosti sa potom prejavili pri tvorbe
pojmovej mapy a makety Trebatíc. Nuž a celkom v závere si ich preskúšal aj starosta obce
Mgr. Juraj Valo, ktorý nás, tak ako každý rok,
privítal na obecnom úrade a obohatil vedomosti detí o ďalšie nové poznatky a zážitky.
Ďakujeme mu aj touto cestou za jeho čas
a trpezlivosť, s akou sa deťom venoval.
JANA PALKECHOVÁ
Foto: archív MŠ

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ OBCE TREBATICE V ROKU 2015-2016
Por.
č.

Požadovaná
dotácia v €

Vyhodnotenie
žiadosti v €

Názov projektu

Riadiaci orgán

1.

Zvýšenie kvality ovzdušia a životného
prostredia v obci Trebatice

Environm. fond

Odsťahovali sa

2.

Zvýšenie bezpečnosti v obci Trebatice

Ministerstvo
vnútra SR

Silvia Bolceková
Ing. Ľubomír Páleš
Bibiana Pálešová
Adrian Páleš
Lea Pálešová
Jozef Magula
Jana Magulová
Marek Magula
Stanislav Palkech
Zuzana Palkechová
Ivana Drobná
Dominika Drobná
Ing. Veronika Buranovská
Daniela Režná
Lenka Hornáčková
Miroslav Borovský
Ľuboš Bezdek
Andrea Bezdeková
Miroslav Hudec
Silvia Disbudak
Patrik Zimula

3.

Kapustové hody 2015

VÚC TTSK

PODPORENÝ
663 Projekt
v sume 200

4.

Memoriál Petra Minárecha –
VII. ročník bežeckých pretekov

VÚC TTSK

PODPORENÝ
663 Projekt
v sume 280

5.

Revitalizácia budovy a areálu
Materskej školy v Trebaticiach

Ministerstvo
ﬁnancií SR

13 000 Projekt
NEPODPORENÝ

6.

Oprava miestnej komunikácie –
Družstevná ulica

Úrad vlády SR

PODPORENÝ
25 000 Projekt
v sume 25 000

7.

Zvýšenie energetickej účinnosti
budovy Materskej školy v Trebaticiach

Environm. fond

PODPORENÝ
199 327 Projekt
v sume 199 327

8.

Kapustové hody 2016

VÚC TTSK

PODPORENÝ
663 Projekt
v sume 200

9.

Memoriál Petra Minárecha –
VIII. ročník bežeckých pretekov

VÚC TTSK

PODPORENÝ
663 Projekt
v sume 200

10.

Rekonštrukcia a modernizácia areálu
Materskej školy v Trebaticiach

Ministerstvo
ﬁnancií SR

11.

Zabezpečenie technického
vybavenia pre triedený zber
komunálnych odpadov

NFP EÚ OP
Kvalita životného
prostredia

Projekt doteraz
1 493 728 nevyhodnotený,
žiadateľ – Združenie
obcí Holeška

12.

Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu
Združením obcí Holeška

NFP EÚ – OP
Kvalita životného
prostredia

Projekt doteraz
2 494 971,06 nevyhodnotený,
žiadateľ – Združenie
obcí Holeška

- jb -

SCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY (v €)

PODPORENÝ
200 000 Projekt
v sume 200 000
PODPORENÝ
9 128 Projekt
v sume 9 000

doteraz
13 000 Projekt
nevyhodnotený

434 207
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1977
Rok 1977 sa na Slovensku niesol v znamení osláv 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Trebatice mali
v tom roku k 31. decembru 1 223 obyvateľov, narodilo sa počas neho 22 detí,
zomrelo 10 ľudí, sobáš uzatvorilo 10 párov.
Do obce sa prisťahovalo 40 ľudí, odsťahovalo sa 43.
V zložení MNV nenastali žiadne zmeny.
V oblasti výstavby sa v tomto roku začala
v akcii Z výstavba novej budovy materskej
školy. Dokončili sa práce na kultúrnom dome
a kotolni futbalového štadióna. Pri družstve sa
začala výstavba veľkých hál na zimné uloženie poľnohospodárskych strojov a plocha na
uskladnenie cukrovej repy.
Miestna základná deväťročná škola bola
trojtriedna a mala 76 žiakov. Po prvýkrát

 Alena Hanichová a riaditeľka Anna Tóthová s deťmi staršej triedy MŠ

 Účastníčky kurzu varenia, december 1977
1. septembra otvorili školskú
družinu, chodilo do nej 30 žiakov. Prvou vychovávateľkou
bola Aurélia Karkušová. Vo
februári žiaci a učitelia navštívili družobnú školu v Tísku pri
Ostrave, v júni boli zase žiaci
z Tísku hosťami v Trebaticiach.
V škole úspešne pracovala
pionierska organizácia, v máji
zložilo pri pamätníku v Pustej
Vsi pioniersky sľub 11 pionierov a 30 iskier. Od 1. októbra
bola zriadená jedna vysunutá
trieda Ľudovej školy umenia vo
Vrbovom, hudobnú prípravku
navštevovalo 17 detí, viedla ich
Anna Mosná. Materská škola
mala dve triedy a 52 detí. Riaditeľkou bola Anna Tóthová.
Osvetová beseda, Zbor pre
občianske záležitosti, miestne
organizácie a družstvo zorganizovali množstvo podujatí. Medzi
najvýznamnejšie patrili požiarnický ples, výročná schôdza
KSS pri JRD za účasti prvého

 Oslava životného jubilea Jána Markecha, bývalého predsedu MNV. Na fotografii s Emilom Lipkom
a Vladimírom Jankechom.

tajomníka KV KSS Janáka, karneval pre deti,
oslava MDŽ, šibačková zábava, zábavný večer
Spieva celá rodina, majáles, hodové zábavy,
regrútska zábava, 8. októbra 1977 bola otvorená výstavná hala chovateľov, v ktorej sa uskutočnila výstava hydiny a drobného zvieratstva.
Dedinská organizácia KSS mala 13 členov, pre chorobu sa predsedníctva vzdal
Jozef Tonkovič. Za nového predsedu bol
zvolený Jaroslav Samuhel. Strana mesačne usporadúvala pre členov schôdzky, vyhodnocovala politickú, kultúrnu a sociálnu
činnosť obce.
V počte spoločenských organizácií nenastali zmeny, aktívni boli hlavne požiarnici,
telovýchova a chovatelia.
Veľkej obľube sa v obci tešil futbal. Futbalové mužstvo pod vedením trénera Rudolfa Galbičku úspešne bojovalo v krajských
majstrovstvách Západoslovenského kraja I.
A triedy, kde skončilo na 2. mieste. V októbri telovýchova nadviazala športovú družbu
s maďarskou obcou Rábakecöl. Po priateľských návštevách sa uskutočnili aj futbalové
zápasy, v ktorých naše mužstvo vyhralo doma
5:2 a v Maďarsku 3:1.
- jp Foto: archív obce
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Rozpočet, investície, dotácie, VZN
Obecné zastupiteľstvo od vydania tretieho čísla XIII. ročníka Trebatického zrkadla
zasadalo päťkrát. Prvé zasadnutie OZ sa
konalo dňa 11. decembra 2015. K hlavným
bodom programu patrili:
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Kontrola plnenia rozpočtu obce za III.
štvrťrok 2015 – správu vypracovala Monika Kollárová, samostatná referentka.
OZ schválilo plnenie rozpočtu za III.
štvrťrok 2015. Výška upraveného rozpočtu má hodnotu 916 473 € a čerpanie
701 333,93 €.
3. Návrh zámeru odpredaja časti parcely
KN-E č.1482/2 orná pôda, k. ú. Trebatice, vlastníkom bytového domu na
Štúrovej ulici č. 198/46 – starosta obce
Mgr. Juraj Valo informoval poslancov,
že cieľom tohto návrhu je vysporiadať
majetkovo-právne vzťahy pod bytovým
domom č. 198 ako i v jeho okolí. OZ
schválilo zámer odpredaja časti parcely
KN-E č. 1482/2, ktorej výmera
bude upravená geometrickým
plánom – zmenšená o novovytvorenú parcelu, na ktorej
je vybudovaná kanalizácia
a rozvody verejného osvetlenia a NN vedenia.
4. Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Trebatice. Starosta obce Mgr. Juraj
Valo informoval poslancov, že
v roku 2016 obec nezvyšuje
daň z pozemkov, zo stavieb
a za psa. OZ schválilo zvýšenie poplatku za komunálny
odpad na 24,15 za osobu (rok
2015 bol 23,36 €) a od 1.
júla 2016 výšku poplatku za
drobný stavebný odpad – 1 kg
stavebného odpadu 0,078 €
(100 kg odpadu 7,8 €).
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky. OZ schválilo
toto VZN, z ktorého citujem:
1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Trebatice sa koná jeden deň, a to vo
štvrtok v druhý aprílový týždeň, ktorý
predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
2) Čas zápisu na príslušný školský rok
podľa tohto VZN určuje Obec Trebatice od 14.00 do 17.30 h.
3) Zápis sa koná v budove základnej
školy. Konkrétne miesto – miestnosť,
v ktorej sa uskutoční zápis, a čas
konania zápisu zverejní riaditeľ základnej školy na budove školy alebo
obvyklým spôsobom najneskôr do
15. marca kalendárneho roku.

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
– 2018 – vypracovala a predložila poslancom kontrolórka obce Bc. Simona
Bičanová. Informovala poslancov, že návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke
obce 15 dní pred jeho schválením. Na
obecnom úrade neboli predložené k návrhu rozpočtu obce žiadne pripomienky.
OZ vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce.
7. Návrh rozpočtu Obce Trebatice na rok
2016 – 2018 – OZ po prerokovaní schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2016 vo
výške 641 589 €. Navrhovaný rozpočet
na rok 2016 je vyrovnaný v príjmoch
i výdavkoch. Schválilo tiež návrh výhľadu
ﬁnančného rozpočtu Obce Trebatice na
roky 2017 – 2018.
8. Vyhodnotenie činnosti OZ v Trebaticiach
a jeho komisií za rok 2015 – vykonal starosta obce Mgr. Juraj Valo. OZ zasadalo
v roku 2015 osemkrát. Z toho sedemkrát

Monika Kollárová – samostatná referentka na úseku ﬁnančnom (účtovníctvo)
a na úseku správy majetku (inventarizácia, nájomné zmluvy, koordinovanie
činnosti so školami v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce).
Oľga Mikušová – samostatná referentka
pracujúca na úseku personálnej agendy.
Náplň práce zamestnancov obce pracujúcich na obecnom úrade sa súbežne
s reformou verejnej správy veľmi rozšírila. Možno konštatovať úplnú vyťaženosť
zamestnancov obce.
10. Rôzne – OZ schválilo zmenu rozpočtu
Obce Trebatice rozpočtovým opatrením
č. 10/2015, ktorým sa rozpočet obce na
rok 2015 zvyšuje o 7 201 €. Po úprave
bude rozpočet obce vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti vo výške 923 674
€. OZ schválilo aj rozpočtové opatrenie
č. 11/2015, ktorým sa rozpočet na rok
2015 nemení. Po úprave bude rozpočet
obce vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej
časti vo výške 923 674 €.

sa uskutočnilo riadne a jedenkrát mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Aktívne pracovali aj komisie. Účasť
poslancov na zasadnutiach hodnotil pozitívne, čo predstavuje 93,65 %.
9. Správa o činnosti obecného úradu
za rok 2015 – starosta obce informoval poslancov, že v kalendárnom roku
2015 administratívnu agendu obecného
úradu zastrešovali 3 zamestnankyne obce: Ing. Janka Belicová – samostatná
referentka pracujúca na úseku vnútornej
správy (evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov a listín, koordinovanie činnosti v sociálnej oblasti, správa cintorína,
správa daní a poplatkov, agenda COO)
a organizačno-administratívnu (zabezpečuje úlohy súvisiace so sekretariátom
starostu obce, účtovným vedením pokladne, archivárstvom, prípravou odpadov na VZN, plní funkciu zapisovateľa).

Druhé – mimoriadne zasadnutie OZ sa
konalo dňa 22. januára 2016 s týmito hlavnými bodmi programu:
1. Súdny spor Jozef Vančo (žalobca),
Obec Trebatice (žalovaný) – Rozsudok
krajského súdu v Trnave. Starosta obce
Mgr. Juraj Valo informoval poslancov, že
dňa 12. januára 2016 bol právnej zástupkyni Obce Trebatice JUDr. Kataríne Galovej doručený rozsudok Krajského súdu
v Trnave vo veci odvolania sa Obce Trebatice proti Rozsudku Okresného súdu
v Piešťanoch z 19. augusta 2014 v právnej veci proti žalovanej žalobcu: Jozef
Vančo proti žalovanej Obec Trebatice
o 8 298,48 € s príslušenstvom. Rozsudok Krajského súdu v Trnave nadobudol
právoplatnosť dňom prevzatia, t. j. 12.
januára 2016 a zaväzuje Obec Trebatice uhradiť žalobcovi a jeho právnemu
zástupcovi istinu s príslušenstvom do
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troch dní od nadobudnutia právoplatnosti. Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
berie na vedomie Rozsudok Krajského
súdu v Trnave zo dňa 18. novembra
2015 v právnej veci žalobcu – Jozef
Vančo proti žalovanej Obec Trebatice
o 8 298,48 € s príslušenstvom. Poveruje
starostu obce pripraviť právnu analýzu
možného postupu s cieľom získať späť
ﬁnančné prostriedky.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k prijatiu ﬁnančného leasingu na zakúpenie nadstavieb pracovného stroja RSCO
MUVO – ide o snehovú radlicu VERTUS
M2,0 a sypaciu nadstavbu SOLID XM.
Hlavná kontrolórka obce Bc. Simona Bičanová odporučila OZ Trebatice ﬁnančný
leasing vo výške 17 806,80 € schváliť.
3. Obecné nájomné byty – zostavenie poradovníka – OZ v Trebaticiach schválilo
záväzný poradovník uchádzačov o 3-izbový nájomný byt a o 2-izbový nájomný
byt. Žiadatelia o 3-izbový byt: 1. Jarmila
Štítnická, Vrbové, 2. Martina Mačicová,
Veľké Kostoľany, 3. Denisa Muškovičová, Piešťany. Žiadatelia o 2-izbový byt:
1. Martin Bališ, Vrbové, 2. Katarína Maláková, Vrbové, 3. Jaroslav Kravárik, Piešťany, 4. Marek Čambor, Piešťany, 5. Pavel
Svetlík, Vrbové, 6. Jana Strížová, Vrbové,
7. Jaroslav Radošinský, Trebatice.
4. Návrh na ﬁnančné vysporiadanie medzi
Obcou Trebatice a Obcou Rakovice –
ﬁnančné prostriedky na záujmové vzdelávanie v Centre voľného času pri ZŠ
a MŠ Rakovice – OZ schválilo príspevok
na záujmové vzdelávanie v CVČ pri ZŠ
a MŠ Rakovice na jedno dieťa s trvalým
pobytom v obci Trebatice vo výške 6,00
€ na kalendárny mesiac pre dvoch žiakov navštevujúcich CVČ.
Na tretie riadne zasadnutie sa obecné
zastupiteľstvo zišlo 18. marca 2016. Na
rokovaní sa zúčastnilo všetkých 9 poslancov. Medzi hlavné body programu patrili:
1. Plán práce Obecného zastupiteľstva
v Trebaticiach na rok 2016. OZ schválilo
plán práce na rok 2016 s termínmi riadnych zasadnutí v nasledovnej podobe: 18.
marec, 27. máj, 30. jún, 28. júl, 30. september, 25. november a 16. december.
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Trebatice – predložila na
riadne rokovanie hlavná kontrolórka obce Bc. Simona Bičanová.
3. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
za rok 2015 – predložila na riadne zasadnutie hlavná kontrolórka obce Bc.
Simona Bičanová, ktorá sa pravidelne
zúčastňuje na každom zasadnutí OZ
v Trebaticiach. Jej kontrolná činnosť bola
zameraná na zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov, hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť pri nakladaní s verejnými
ﬁnančnými prostriedkami a majetkom
obce, kontrolu vedenia pokladne, kontrolu plnenia príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu obce.
4. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice na rok 2016 – rozpočtové opatrenie
č. 1/2016 – OZ schválilo zmenu rozpočtu
Obce Trebatice rozpočtovým opatrením
č. 1/2016, ktorým sa rozpočet obce na
rok 2016 zvyšuje o 225 417 €. Po úprave bude rozpočet vyrovnaný v príjmovej
a výdavkovej časti vo výške 867 006 €.

5. Investičné zámery obce na rok 2016
– poslancov informoval starosta obce
Mgr. Juraj Valo. V správe uviedol, že realizácia navrhovaných investičných akcií
je z krátkodobého hľadiska závislá od
vykrytia výdavkov v rozpočte obce. V roku 2016 navrhol realizovať nasledovné
investičné akcie, ktoré sú rozdelené do
dvoch kategórii podľa dôležitosti a pravdepodobnosti ﬁnančného vykrytia v tomto kalendárnom roku.
Investičné akcie záväzne stanovené:
- Rozšírenie Družstevnej ulice – dobudovanie
parkovísk, zberných miest a chodníka,
- Záhumenská ulica, 2. etapa,
- Tlakové prípojky Presskan – 3 ks,
- Revitalizácia cintorína – Sektor I.,
- Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ
– zdroj vykrytia nákladov – dotácia Environmentálny fond SR 199 327 €,
- Oplotenie materskej školy – 1. etapa.
Investičné akcie nezáväzné – závislé od
navýšenia rozpočtu (dotácie, predaj prebytočného majetku, úver):
- Zberný dvor,
- Rekonštrukcia domu služieb,
- Cyklotrasa Piešťany – Vrbové,
- Rekonštrukcia Hornej a Severnej ulice – vypracovanie projektovej dokumentácie,
- Rekonštrukcia Piešťanskej ulice,
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia na LD
systém,
- Rekonštrukcia Družstevnej ulice – 2. etapa.
OZ schválilo návrh investičných akcií v roku
2016, ktoré budú priebežne zapracované do
rozpočtu obce.
6. Vyhodnotenie Obecného grantového
programu za rok 2015.
7. Obecný grantový program na rok 2016
– v rozpočte Obce Trebatice na rok
2016 OZ v Trebaticiach schválilo výšku
ﬁnančných prostriedkov na poskytnutie
grantov v sume 12 300 €.
OZ schválilo pridelenie grantov v rámci Obecného grantového programu na rok 2016 nasledovne:
- Obecný futbalový klub Trebatice 8500 €,
z toho 300 € na činnosť stolnotenisového
oddielu,
- Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Trebatice 1 450 €,
- Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca
1 500 €,
- Poľovnícke združenie Bažant 350 €,
- Tenisový klub TK Matchpoint Trebatice 200 €,
- Trebatické deti, o. z. 300 €.
8. Návrh na odpredaj pozemku parc. KN-E
č. 1482/2 o výmere 395 m2, orná pôda, k.
ú. Trebatice vlastníkom bytového domu
č. 198/46 na Štúrovej ulici – OZ schválilo
odpredaj uvedenej parcely vlastníkom
bytov v bytovom dome – Štúrova ulica č.
198/46 za cenu 11 €/m2.
9. Plat starostu obce – OZ schválilo s účinnosťou od 1. apríla 2016 zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 50 %
(toto zvýšenie mal aj v predchádzajúcich
rokoch).
10. Rôzne – OZ schválilo vybudovanie
3 ks tlakových prípojok Presskan žiadateľom: Peter Palkech, Hlavná ulica, Marek Hatala, Hlavná ulica, Peter Pagáč,
Hlavná ulica.
Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva od posledného vydania obecných
novín sa konalo 27. mája 2016 a i na tomto

zasadnutí bolo prítomných všetkých deväť
poslancov. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo najmä tieto body rokovania:
1. Hospodárenie Obecnej kanalizačnej,
s. r. o., v roku 2015. – Stredisko Trebatice vykázalo v rámci Obecnej kanalizačnej, s. r. o., za minulý rok stratu vo
výške 6 499,34 €. Dôvodom schodku
hospodárenia boli najmä náklady súvisiace s opravami kanalizačného systému
a pokuty od a. s. TAVOS za prekročenie
povolených limitov znečistených látok.
OZ schválilo vyrovnanie tejto straty z rozpočtu obce v rámci II. kola Obecného
grantového programu.
2. Kontrola plnenia rozpočtu obce za I.
štvrťrok 2016 – OZ vzalo na vedomie
čerpanie príjmov za I. štvrťrok 2016 vo
výške 280 265,91 € (32 % zo schváleného rozpočtu na rok 2016) a výdavkov vo
výške 210 011, 14 € (24 %).
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu záverečného účtu obce za rok
2015 – Bc. Simona Bičanová, hlavná
kontrolórka obce, predložila poslancom
OZ odporúčajúce stanovisko k schváleniu
návrhu záverečného účtu obce za rok
2016. Poslanci OZ ho vzali na vedomie.
4. Záverečný účet obce za rok 2015 – obec
v roku 2015 hospodárila s prebytkom
10 513,75 €. Poslanci OZ schválili na zasadnutí Záverečný účet Obce Trebatice
za rok 2015 a celoročné hospodárenie
bez výhrad, pričom prostriedky rezervného fondu budú v zmysle rozhodnutia OZ
použité na vykrytie výdavkov súvisiacich
s technickou vybavenosťou k Nájomnému bytovému domu 22 b. j. – Rozšírenie
Družstevnej ulice.
5. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice rozpočtovým opatrením č. 3
– predložil starosta obce, ktorý navrhol zvýšenie rozpočtu o 51 602 €
v príjmovej i výdavkovej časti z dôvodu
prijatia bankovej zábezpeky na stavbu – Zvýšenie energetickej účinnosti
budovy Materskej školy v Trebaticiach
a vyššieho príjmu podielových daní.
OZ schválilo túto zmenu rozpočtu,
po ktorej bude rozpočet obce na rok
2016 vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti vo výške 923 352 €.
6. Správa o stave naplnenia investičných
zámerov v roku 2015 – predložil starosta
obce Juraj Valo, OZ vzalo na vedomie.
7. Správa o inventarizácii majetku obce za
rok 2015 – poslanci OZ vzali na vedomie.
8. Vernostný program Obce Trebatice – po
návrhu starostom obce a odporúčajúcom
stanovisku komisie kultúry OZ schválilo.
Cieľom je zabezpečiť zvýšenie počtu
obyvateľov obce s trvalým pobytom a zároveň zvýšiť podporu aktívneho trávenia
voľného času obyvateľov obce.
9. Revitalizácia cintorína – Sektor I. – poslanci OZ vzali na vedomie štúdiu revitalizácie starej časti cintorína, ktorá bola
predtým prerokovaná i v komisii.
Posledné piate – mimoriadne zasadnutie
OZ sa konalo dňa 15. júna 2016 a obecné
zastupiteľstvo sa ňom uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení Obce Trebatice č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Trebatice, ktoré nadobudne
účinnosť od 1. júla 2016.
- ab Ilustračné foto: archív obce
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POZVÁNKA

ČINNOSŤ OBECNEJ KNIŽNICE V ROKU 2015

PZ Bažant Trebatice v spolupráci s Obcou Trebatice pozýva obyvateľov obce ako
i všetkých čitateľov Trebatického zrkadla na
spoločenské podujatie pod názvom

Kniha sa prihovára duši

POĽOVNÍCKE LETO,
ktoré sa uskutoční v sobotu 16.7.2016 od
17.00 hod v Areáli zdravia v Trebaticiach.
Pripravené je bohaté občerstvenie,
poľovnícky guláš, do tanca hrá
DH Borovienka.
Srdečne Vás pozývame stráviť
príjemný večer!
PZ BAŽANT TREBATICE, organizátor

Kalendár

kultúrno-spoločenských akcií
v obci Trebatice v roku 2016

„Žiadna kniha nie je taká zlá,
aby neobsahovala niečo dobré.“
Gaius Plinius
Často počúvame, že kniha je najlepší
priateľ človeka. O tom sa môžeme aj presvedčiť, lebo kniha je vždy dobrý spoločník,
nikdy nás nesklame, neublíži ani nepodrazí,
je s nami vždy vtedy, keď o to stojíme, keď
sa chceme poučiť či zabaviť. Kniha by mala
byť našim sprievodcom celý život.
V kalendárnom roku 2015 knižnica zaevidovala 204 čitateľov, z toho detí do 15 rokov
101. Je potešiteľné, že i v roku 2015 väčšina
z detí pravidelne týždenne navštevovala knižnicu. Za posledné tri roky viac čítajú dievčatá,
kým dovtedy to bolo opačne.

Víťaznú métu u detských čitateľov získala
opäť séria kníh Thomasa Brezinu Tigrí tím,
do ktorej v roku 2015 pribudlo 7 nových kníh.
Najmladšími čitateľmi knižnice boli škôlkari
Paulínka Štefanková, Lucka Puváková, Robko Regina, Davidko Hornák a Ľubka Slatinská
z Kocuríc. Čítanie kníh bolo najväčšou záľubou i pre žiačky Hanku Puvákovú, Rebeku
Reginovú a Líviu Milecovú.
Najstaršou čitateľkou bola opäť pani Alžbeta Šimonovičová z Hornej ulice.
V mesiaci marec navštívili knižnicu deti
miestnej materskej školy, ktoré so svojimi učiteľkami pripravili krásnu výstavku výtvarných
prác. 73 návštevníkov knižnice, ktorí si výstavku pozreli, privítal namaľovaný Deduško
Večerníček, Snehulienka, Tri prasiatka, Bambi, Janko Hraško, Kocúr v čižmách...

JÚL
16.7.2016 (sobota) o 17.00 hod.
Posedenie s poľovníkmi v Areáli zdravia
– DH Borovienka, poľovnícky guláš,
občerstvenie, zábava
Organizátor: PZ Bažant Trebatice
31.7. 2016 (nedeľa)
Bežecké preteky Memoriál
Petra Minárecha – VIII. ročník
Organizátor:
Obec Trebatice, OFK Trebatice
AUGUST
12. – 13.8.2016 (piatok – sobota)
Hody v areáli AMK Trebatice
– Čechomor, Hex, Gladiator, Beáta Dubasová, Zuzana Smatanová a iné
14.8.2016 o 19.00 hod. (nedeľa)
Hody v Areáli zdravia
– hudobná skupina Duo E. M. I.
Organizátor:
Obec Trebatice, agentúra TOPFEST
SEPTEMBER
17.9.2016 (sobota)
Kapustové hody v Areáli zdravia
– DH Bojnická kapela, FS Kapustárik
– Katka a dedko Kubačákovci, heligonkári
z Kysúc
Organizátor: MO JDS, Obec Trebatice
OKTÓBER
21.10.2016 (piatok) o 18.00 hod.
Posedenie s dôchodcami –
Mesiac úcty k starším
– v kultúrnom dome DH Vavrinecká trojka
Organizátor: Obec Trebatice
DECEMBER
4.12.2016 (nedeľa) – 14.00 hod.
Vianočné trhy s Mikulášom
v Areáli zdravia
Organizátor: obec, MŠ
29.12.2016 (štvrtok) – 13.00 hod.
Family cup 2016
– rodinný badmintonový turnaj v športovom
centre Matchpoint
Organizátor: Obec Trebatice, ZŠ, MŠ
Zmena programu vyhradená!
Komisia školstva,
kultúry, športu a mládeže

 Deti – školáci i škôlkari – sú častými návštevníkmi knižnice
V knižnici sa v tomto roku uskutočnilo
10 078 výpožičiek. Z odbornej literatúry pre
dospelých 341 výpožičiek, z krásnej literatúry pre deti 3 887 výpožičiek, z odbornej
literatúry pre deti 411 výpožičiek, z krásnej
literatúry pre dospelých 3 242 výpožičiek
a 2 197 výpožičiek periodík – časopisov.
Do knižnice pravidelne dochádzali tri periodiká: Život, Slovenka a Záhradkár. Okrem
nich si čitatelia mohli vypožičať z knižnice
aj ďalšie, ktoré priniesli čitatelia: Plus sedem dní, Báječná žena, Chvíľka pre teba,
Ema, Eva,...
V tomto roku pribudlo do knižnice 62 nových
kníh v celkovej zakúpenej hodnote 501,66 €.
U dospelých čitateľov najobľúbenejšími spisovateľmi boli Dominik Dán, Mária Hamzová,
Táňa Kelleová-Vasilková, Jana Pronská, Conelly Michael.
Najžiadanejšími knihami roka boli knihy Moniky Wurm: Slzy predaných dievčat a Márie
Hamzovej: Žiť a pritom neumierať.

Žiaci základnej školy si pozorne vypočuli
výklad knihovníčky na tému Ako vzniká kniha
a jej časti. Vyhotovili veľmi pekný projekt,
ktorý bol umiestnený v jej priestoroch celý
kalendárny rok.
Zápisné do knižnice pred deti a študentov
bolo 0,30 €, pre dospelých 0,50 €. Knižnica bola otvorená v piatok od 16.00 do
18.00 a v sobotu od 17.00 do 19.00 hodiny.
V závere chcem poďakovať obecnej samospráve za podporu knižnice, mnohým jej
čitateľom za darovanie nových kníh do knižnice a všetkým čitateľom, ktorí ju navštevovali
v roku 2015.
Prajme si teda spoločne, aby sa nám aj
v budúcnosti dostávala do rúk dobrá kniha,
ktorá poteší naše srdce, prihovorí sa našej
duši, v ktorej často cítime samotu a prázdno.
Kiež by sa už niekedy mohlo povedať: „Najlepším priateľom knihy je človek.“
Mgr. ANTÓNIA BABIŠOVÁ
Foto: archív obce
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Stále sa hlási k svojmu rodisku
V Bardejove ocenili záslužnú prácu nášho rodáka vdp. Mons. ThLic. Kamila Jankecha
Primátor mesta Bardejov udeľoval 16. januára 2016 významné
ocenenia osobnostiam, ktoré sa
zaslúžili o rozvoj mesta. Medzi ocenenými bol aj náš rodák vdp. Mons.
ThLic. Kamil Jankech.

ca sa skladba pacientov a kúpeľných hostí. Mnohí pacienti a kúpeľní
hostia ďakujú jubilantovi za obnovu
osobného duchovného života aj po
desaťročiach.
Vdp. Mons. ThLic. Kamil Jankech je
členom Hnutia fokoláre, ktoré pomáhal budovať v okrese Bardejov ešte
v 70-tych rokoch minulého storočia.
Pomáhal organizovať aj tajné stretnutia kňazov.
V Bardejovských Kúpeľoch v priestore medzi skanzenom a liečebným
domom Srnka stojí obnovený kňazský dom Augustineum, rekonštrukciu
ktorého riadil a koordinoval taktiež
Kamil Jankech.
Jubilant je známy ako podporovateľ
liturgickej hudby, rovnako aj vzťahom
ku kultúrnym a historickým pamiatkam. V Bardejovských Kúpeľoch venoval pozornosť domčeku Zuzanka,
v ktorom posledné roky života a tvorby prežil bardejovský rodák, hudobný
skladateľ, klavirista, organista a pedagóg Jozef Grešák.
Pre jubilanta je charakteristická záľuba v zbieraní známok s kresťanskou
tematikou. Poštové známky s kresťanskými námetmi využíval aj pri svojom
pôsobení ako katechéta pri vyučovaní
náboženstva.
Počas pôsobenia ako správca farnosti
v Zborove sa venoval aj oprave cintorínov padlých vojakov z 1. svetovej
vojny, ktorej sté výročie ťažkých bojov
v našom regióne si v týchto rokoch
pripomíname.

Hoci polstoročie svojej kňazskej
služby prežil na druhom konci Slovenska, neustále sa hlási k svojmu rodisku. Výsledky jeho záslužnej práce ocenil 9. júna 2013 pri
príležitosti osláv 900. výročia prvej
písomnej zmienky o Trebaticiach aj
starosta našej obce Mgr. Juraj Valo
udelením titulu Čestný občan obce
Trebatice. K 50. výročiu kňazskej
vysviacky – 23. júna 2013 – udelil
jubilantovi apoštolské požehnanie
pápež František.

Prínos pôsobenia vdp. Mons.
ThLic. Kamila Jankecha v Bardejove
a v okrese Bardejov zhrnula v návrhu
na ocenenie pani Silvia Fecsková nasledovne:
- Za 36 rokov pôsobenia v okrese Bardejov veriaci v Mons. ThLic.
Kamilovi Jankechovi spoznali príkladného a obetavého spovedníka,
láskavého a náročného duchovného
sprievodcu a radcu.
Nepoznal a nepozná limit úradných hodín. Charizma komunikatívnosti a citlivého prístupu nielen
k veriacim v jednotlivých farnostiach
sa prejavili aj tým, že jubilant je
vyhľadávaným radcom v náročných
požiadavkách každodenného života.
Dôležitou súčasťou pastorácie jubiVáženému jubilantovi aj touto
 Vdp. Mons. ThLic. Kamil Jankech s plaketou Cena
lanta boli vždy a sú i dnes chorí a trcestou k jeho významnému oceneprimátora mesta Bardejov
piaci. Vždy dbal o duchovnú starostniu úprimne gratulujeme a prajeme
livosť o chorých hospitalizovaných
mu všetko dobré, veľa Božích milosv tunajšej nemocnici, aj napriek nežičliod svojho príchodu v roku 2001 rozvinul
tí, zdravie, šťastie, nech sa mu splní všetko,
vosti politických pomerov pred zmenou
mnohostrannú pastoráciu medzi špecifickou
čo si od Pána Boha žiada.
režimu. V Bardejovských Kúpeľoch hneď
skupinou veriacich, ktorú tvorí stále meniaREDAKCIA TZ, foto: archív

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016
Dňa 5. marca 2016 sa občania obce Trebatice zúčastnili na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Vyberali si
z 23 kandidujúcich politických strán a hnutí.
Výsledky volieb v obci z pohľadu čísiel:
Počet osôb zapísaných
v zozname voličov
1 071
Počet voličov,
ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
716
Z toho účasť v %
66,85
Počet voličov, ktorí odovzdali
obálku podľa § 24
714
Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny 2
Počet platných odovzdaných hlasov
713
Výsledky volieb podľa počtu
získaných hlasov
Číslo Politická strana
Počet hlasov Podiel
16 SMER-SD
217 30,43 %
3 OĽaNO
93 13,04 %

23
12
6
19
20
17
11
7
1
4
8
2
4
5
8
9
10
13
15
21
22

Sloboda a Solidarita
SNS
SME RODINA Boris Kollár
Kotleba – ĽSNS
#sieť
KDH
MOST – HÍD
Strana zelených Slovenska
Strana TIP
KSS
Slovenská občianska koalícia
Strana moderného Slovenska
Demokrati Slovenska – Ľ. Kaník
Šanca
Koalícia SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
VZDOR – strana práce
Odvaha
SDKÚ-DS
Strana maďarskej komunity
Priama demokracia

83 11,64 %
82 11,50 %
80 11,22 %
60 8,41 %
37 5,19 %
32 4,49 %
8 1,12%
6 0,84 %
4 0,56 %
3 0,42 %
3 0,42 %
2 0,28 %
2 0,28 %
1 0,14 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %

Okrsková volebná komisia bola zložená
z 8 členov a nemusela riešiť žiadne problémy, ktoré by narúšali priebeh volieb.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa po prvýkrát uskutočnili podľa nového
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Obec Trebatice využila možnosť elektronického sčítania hlasov, ktoré sa uskutočnilo
v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Zaznamenali sme aj účasť oprávnených
voličov, ktorí požiadali o voľbu poštou. V zákonom stanovenom termíne boli na obec doručené 2 návratné obálky, ktoré boli v súlade
so zákonom zahrnuté do výsledkov volieb
v našej obci.
Ing. JANKA BELICOVÁ
zapisovateľka OVK
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O dôležitosti
triedenia odpadu
V našej škole sme mali vzdelávací program o triedení odpadu. Bolo to
v posledný deň pred jarnými prázdninami,
v piatok 19. februára 2016.
O správnom triedení odpadu nám prišli
porozprávať tri lektorky z piešťanského občianskeho združenia Kvas. Jedna lektorka
bola z Francúzska, druhá z Litvy a tretia zo
Slovenska. Všetci sme sa pekne rozprávali
o tom, čo už vieme zo školy o separovaní,
keď zrazu prišla neposlušná maskovaná
teta. Začala nám po triede rozhadzovať
odpadky. Neskôr sme ju všetci poučili, kam
patria odpadky a pomohli jej ich správne
 Učíme sa správne separovať odpad
 Prezentáciu ku Dňu vody pripravila pre
žiakov Mgr. Susová
roztriediť do odpadkových košov. Vysvetlili
sme si dôležitosť triedenia odpadu. Mnohí
vyhadzujú odpad mimo odpadkového koša.
Smeti popri ceste, lietajúce papierové obaly,
plasty, odpad vo vode... Separovaním sa
tento odpad môže ďalej spracovať. Dozvedeli sme sa, že aj perá, ktoré používame
na písanie, sa vyrábajú práve z triedeného
plastu. Praktickými ukážkami a správnym
zatriedením do zberných kontajnerov sme
si precvičili všetko tak, ako to máme robiť aj
doma, aj vonku. Teraz si už na to „dáme bacha“. Prírodu a životné prostredie si predsa
musíme chrániť!
ŽIACI 2. ROČNÍKA
Foto: archív školy
Program Zippyho kamaráti je určený pre
deti vo veku 5 − 7 rokov a bol vytvorený
s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy,
ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi,
súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi.
V súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich
krajinách sveta a v roku 2014 ním prešlo
presne milión detí.
Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je
tento projekt od roku 2013 realizovaný aj na
Slovensku. Všeobecne je zameraný predovšetkým na nácvik a rozvoj schopnosti stať
sa aktívnym činiteľom diania okolo seba − na
predpoklady, ktoré dieťaťu dávajú základ
k vybudovaniu „imunity“ voči záťažovým situáciám. Program je založený na presvedčení,
že tieto nadobudnuté zručnosti budú deti
využívať po celý život a budú tak schopné
lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie
zvládať každodenné frustrácie a problémy,
vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší ľudia.
Tento program prebieha po prvýkrát aj
v našej škole so žiakmi 1. ročníka. Vedie
ho nová pani učiteľka Mgr. Zibrínová, kto-

Nový projekt pre detskú dušu

rú som vyslala na vzdelávanie sa v tejto
oblasti a oboznámenie s celým projektom.
Takto získané poznatky odovzdáva našim
žiakom a využíva v každodennej pedagogickej činnosti nielen ona, ale aj ostatní pedagógovia, ktorých pravidelne oboznamuje
s dosiahnutými výsledkami na metodickom
združení. Tento nový projekt sme predstavili
aj predškolákom z tunajšej materskej školy
a ich pani učiteľkám, ktoré sme pozvali do
našej školy.

Chcem veriť, že prinesie ovocie v podobe
slušne sa správajúcich žiakov a budúcich
„dospelákov“, ktorí sa budú vedieť správne
a inteligentne zachovať v každej životnej
situácii.
Budú empatickí voči pocitom iných a presne v duchu hesla: „Čo nechceš, aby iní robili
tebe, nerob ani ty im!“ Ak im budú v tom vzorom aj rodičia, úspech by nemal minúť cieľ.
Mgr. MÁRIA GONOVÁ
riaditeľka školy
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Získal obrovské uznanie ľudí

Hollého pamätník je postupová súťaž
v umeleckom prednese poézie, prózy
a tvorbe divadiel poézie. Cieľom súťaže je
viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu
sprostredkovať literárne hodnoty širšej
verejnosti. Súťaž je viacstupňová. Najlepších recitátorov vysielame do okresnej
súťaže v Piešťanoch.
Ján Hollý bol básnik, národný buditeľ, prekladateľ, jediný významný poet píšuci bernolákovčinou. Narodil sa 24.3.1785 v Borskom
Mikuláši a zomrel 14. apríla 1849 na Dobrej
Vode. Je po ňom pomenovaná planétka Hollý.
V jeho životopise sa uvádza, že po ukončení gymnaziálnych štúdií sa rozhodol stať farárom a vyštudoval teologickú fakultu. Dlhé roky
prežil a ako farár aj pôsobil v Maduniciach pri
Piešťanoch. Bol príkladom čestného kňaza,
ktorý si stál za svojimi kresťanskými zásadami
a všetku svoju silu venoval v prospech ľudí.
Nerozlišoval ľudí podľa sociálnych vrstiev
a všetci boli u neho rovnocenní. Preto si ako
kňaz získal obrovské uznanie ľudí. Na fare
v Maduniciach pôsobil takmer 30 rokov, až
pokiaľ sa mu nestala jedna tragická udalosť.

 Naši najusilovnejší v prednese poézie a prózy
Na statku v blízkosti miestnej fary vypukol
požiar a zachvátil aj faru. Hollý bol postihnutý
reumatickými ťažkosťami, a preto nemohol túto faru opustiť. Ostal nažive, no mal rozsiahle
popáleniny a takmer prišiel o zrak. Zanechal
povolanie kňaza a odišiel za svojim priateľom

 Ukončenie projektu Zippyho kamaráti 7.6.2016

Lackovičom na Dobrú Vodu. Pred uzákonením štúrovskej slovenčiny ho navštívili aj
samotní štúrovci a žiadali ho o súhlas s uzákonením novej spisovnej slovenčiny. Hollý
ich v ťažkých časoch vývinu nového jazyku
podporil a dal im súhlas. Šesť rokov v chorobe
ležal na fare, kde aj zomrel.
Základným cieľom jeho tvorby bolo priblíženie
slávnej slovenskej histórie súčasným generáciám. Bol presvedčený, že Slováci boli jadrom
celého slovanstva a stáli aj pri základe najstaršieho slovanského štátu – Veľkej Moravy.
Vo svojich dielach poukazoval na nerovnosť
a nejednotu národa, ale hlavne na jeho hrdinské skutky a na fakt, že Slováci by sa mali stať
rovnoprávnym národom Uhorska. Svoju tvorbu
zameral na hrdinské národné eposy, idylické
básne, ódy a elégie. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria najmä národné eposy Svätopluk,
Cyrilometodiáda, Sláv a zbierka idylických básni
Selanky. Významnú časť jeho tvorby tvorili žalospevy, v ktorých opisuje smutné príbehy zo života slovenského národa. Smútil nad národom,
ktorý bol využívaný a vykorisťovaný, smútil
nad nerovnosťou a bezprávím. Vyjadroval svoj
odpor k odrodilcom a zradcom národa. Odlišný
názor však vyjadril vo svojich ódach, ktoré
zhromaždil do zbierky Pěsně a oslavoval v nich
dobré a statočné skutky, priateľov, dobrodincov,
ale i svetských hodnostárov.
Mgr. MÁRIA GONOVÁ
Zdroj: Wikipédia
Foto: archív ZŠ

12

TREBATICKÉ ZRKADLO

1/2016

Spolupracujeme s materskou školou
V stredu 9. marca 2016 sme sa s prvákmi vybrali do materskej školy, ktorá mala
v ten deň otvorené dvere pre každého
návštevníka. My sme sa zúčastnili na vzdelávacích aktivitách u predškolákov, ktorí
sa práve učili o Slovensku, hradoch, slovenskom znaku.
Škôlkari sa spolu s našimi prvákmi zahrali
aj niekoľko hier na spoznávanie strán, farieb
a písmeniek. Aj keď sa nám v materskej škole
páčilo, nikto z prvákov tam už nechcel zostať.
A tak sme sa spokojní vrátili späť do školy.
Druhý deň bol rad zase na nás, aby sme
predškolákom ukázali, ako sa my, prváci, v škole vzdelávame. Mali sme práve hodinu „Zippyho
kamaráti“, kde sa učíme, ako sa máme k sebe
pekne správať. Pozvali sme teda škôlkarov sadnúť si spolu s nami do kruhu. Rozprávali sme
sa, čo môžeme robiť, ak nám niekto ubližuje
 Aj takto vyzerá vzájomná spolupráca detí
základnej a materskej školy
a tiež, čo nám pomáha, keď sme nahnevaní.
Potom si každý z nás vymaľoval na pamiatku
svojho lúčneho koníka – Zippyho. Na záver ešte
prváci zarecitovali básničky, ktoré si pripravili na
Hollého pamätník, a tým sme sa s predškolákmi
rozlúčili.
Mgr. BARBORA ZIBRÍNOVÁ
Foto: archív MŠ

 Zriedkavosťou však nie je ani návšteva škôlkarov v škole

Trebatický Kapustárik
Vedenie Základnej školy Trebatice
v spolupráci s Folklórnou skupinou Krakovienka Krakovany uskutočnilo v januári výberové konanie pre deti našej obce,
ktoré majú záujem o tanec, spev a hry
z oblasti ľudovej kultúry nášho regiónu.
Deti prišli v hojnom počte a zapísali sme
15 členov. Niektoré medzičasom prestali
chodiť, ale prišli niektorí noví záujemcovia a momentálne ich na nácvik chodí 16.
Detský folklórny súbor Kapustárik sa pravidelne schádza každý utorok v budove Základnej školy v Trebaticiach. Po pedagogickej
stránke ho vedie naša pani učiteľka Mgr.
Diana Megová a po programovej a choreograﬁckej stránke bývalý žiak našej školy
Ing. Bohuš Tonkovič s kolegom Tomášom
Gasiorikom. Táto spolupráca nás veľmi teší,
pretože budeme pod odborným vedením
zachovávať a šíriť kultúru našich predkov.
- mg -, foto: archív školy

 Prvé vystúpenie na Deň matiek
 Kapustárik usilovne trénuje v našej ZŠ
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AJ TAK SA DÁ

Zmysluplné nedeľné popoludnie
Športová hala Matchpoint s tenisovými
kurtmi nachádzajúca sa na začiatku našej obce púta pozornosť okoloidúcich už
viac ako rok. Vídali sme tam pobehovať
deti i dospelých počas letných mesiacov
a možno niektorí z nás mali chuť nazrieť
aj dnu. Takú možnosť sme mali v nedeľu
27. decembra 2015, kedy sa tu uskutočnil
turnaj v bedmintone Matchpoint Cup 2015.

by sa vôbec neuskutočnil. Možno sa niektorí
báli náročnosti, ale pravidlá boli jednoduché
a súťaž bez problémov zvládli najstaršia
športovkyňa Jarka Valová ako i najmladšia
Nelka Škrabáková.
Napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam sa tento turnaj niesol vo výbornej
atmosfére. Na začiatku boli vylosované
dvojice, ktoré proti sebe nastúpili na štyroch
ihriskách a v plnom nasadení bojovali celé
popoludnie. Víťazom sa stala dvojica domácich – Marcel Kýška ml. a Magda Hoche-

lová, ktorým odovzdal pohár starosta obce
Juraj Valo. Ani ostatní neodišli naprázdno,
boli odmenení vecnými cenami – športovými
potrebami. Najväčšou odmenou však bolo,
že si mohli zašportovať a prežiť zmysluplné
nedeľné popoludnie.
Organizátori veria, že tento turnaj nebol
posledný a na budúci rok privítajú viac športových nadšencov z radov našich občanov
nielen na turnaji v bedmintone, ale aj na iných
aktivitách organizovaných obcou či Matchpointom.
- aj -, foto: archív obce

Cieľom tohto podujatia, v ktorom sa bojovalo O pohár starostu obce Trebatice, bolo
prilákať do novovybudovaného
športového centra obyvateľov
Trebatíc nielen športovať, ale
aj prezrieť si moderné priestory vhodné na využitie voľného
času na tenisových kurtoch, ale
aj v posilňovni, či pri rôznych
formách cvičení pre mužov, ženy
i deti. Organizátori zvolili termín
medzi vianočnými a novoročnými
sviatkami, kedy už snáď každý
má dosť hodovania, prejedania
sa a sedenia pred televíznymi
obrazovkami. Boli však veľmi
sklamaní, pretože do súťaže sa
prihlásilo len 8 súťažných dvojíc.
Pôvodne to mali byť dvojice
zmiešané, z ktorých aspoň jeden
má trvalé bydlisko v Trebaticiach,
ale po dohode sa pravidlá upravili. Nebyť účasti rodín Valovej,
Vargovej, Škrabákovej, Hochelovej a prítomnosti členov komisie
 Pravidlá súťaže bez problémov zvládli všetci od najmladšej Nelky po najzrelšiu Jarku
školstva, kultúry a športu, turnaj

VERNOSTNÝ PROGRAM OBCE TREBATICE

Relaxujte a športujte so zľavou
Jednou z funkcií samosprávy je v zmysle zákona o obecnom zriadení
utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej
starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú
činnosť, záujmovú umeleckú činnosť,
telesnú kultúru a šport. V nadväznosti na uvedené a v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach č.
36/5/2016 zo dňa 27.5.2016 Obec Trebatice
zavádza s účinnosťou od 1.7.2016 Vernostný program Obce Trebatice.
Cieľom programu je podporiť a zvýhodniť
obyvateľov obce s trvalým pobytom v obci
ako i zvýšiť podporu aktívneho trávenia voľného času obyvateľov športom, kultúrou či
inou vhodnou formou.
Za týmto účelom obec každoročne vydá
obyvateľovi obce s trvalým pobytom v obci
na základe jeho žiadosti predloženej na
obecnom úrade vernostnú kartu, ktorá bude
neprenosná – viazaná na meno a adresu
obyvateľa. Množstvo kariet je limitované

v závislosti od ﬁnančnej podpory partnerov,
resp. schválenej výšky v rozpočte obce.
Karta je platná na daný kalendárny rok.
Vernostnou kartou obce si obyvateľ obce
uplatní raz ročne zľavu pri návšteve športovísk či iných podujatí obcou každoročne
určených po dohode s prevádzkovateľom či
organizátorom. Spôsob využitia vernostnej
karty obce u samotného subjektu obcou na
to určeného bude oznámený záujemcovi
vždy pri každoročnej registrácii na obecnom
úrade, resp. prostredníctvom informačných
kanálov obce.

Využitie vernostnej
karty obce v roku 2016
Partnerom projektu na rok 2016 bude
v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Trebaticiach č. 36/5/2016 spol. HOCHEL
Slovakia, s. r. o., Trebatice, ktorá prevádzkuje športový komplex Matchpoint. Držiteľovi vernostnej karty Obce Trebatice bude
poskytnutá 25 % zľava na bonusovú kartu
Matchpoint v hodnote 50,- €. Bonusovú kartu
je možné využiť na úhradu všetkých športo-

vých aktivít v športovom centre Matchpoint
(ﬁtness, tenis...) Trebatice.

Ako získate
vernostnú kartu
Na vernostnú kartu má nárok obyvateľ obce
Trebatice, ktorý má na jej území trvalý pobyt.
Tento pobyt záujemca deklaruje platným občianskym preukazom, maloletý potvrdením
o TP. Záujemca vyplní na obecnom úrade
registračný formulár, na základe ktorého mu
obecný úrad vydá vernostnú kartu. Na základe tejto vernostnej karty si v roku 2016 uplatní
zľavu 25 % z bonusovej karty Matchpoint
v hodnote 50,- € jej predložením na recepcií
športového komplexu Matchpoint.
Mgr. JURAJ VALO, starosta obce
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NA NÁVŠTEVE V MATERSKEJ ŠKOLE

Už sa fašang nenavráti

Tohtoročné fašiangy boli krátke, no najmenší Trebatičania si ich mohli dosýta užiť
na svojom karnevale, ktorý pre ne pripravilo v sobotu 6. februára 2016 občianske
združenie Trebatické deti spolu so zamestnancami materskej školy.
Vyzdobenú sálu zaplnili masky od výmyslu
sveta, od nežných víl a motýlikov, až po strašidelných pirátov. Pre škôlkarsky karneval býva
typické, že ho navštevujú malí drobci, a preto
aj celý program bol prispôsobený ich vekovej
kategórii. Z reproduktorov zneli detské piesne,
známe tančeky si zatancovali pani učiteľky
i maminy. Najobľúbenejšou spoločníčkou detí
však bola Pipi Dlhá Pančucha, ku ktorej sa malí
tanečníci s radosťou v očkách pripájali. Pod pehavou tvárou a typickými odstávajúcimi vrkočmi
sa ukrývala verná kamarátka detí Martinka
Madunická, úprimne jej touto cestou ďakujeme.
Spestrením programu boli súťaže, o ktoré bol
nezvyčajný záujem a veľmi nás teší aktivita
všetkých zapájajúcich sa rodičov. Radosť urobili
aj ceny v tombole, tou prvou bol krásny detský
bicykel. Ďakujeme za ne rodičom detí materskej
školy a sponzorom: AG FOIL, s. r. o., Agro-družstvo Trebatice, Classic, s. r. o., DOFA, s. r. o.,
ELKO, s. r. o., Javex, KPS, s. r. o., LP šport,
s. r. o., Nábytok Parama, Matchpoint, OKE
Plastic SK, s. r. o., Palkechová Eva – autolakovňa, P + J Trans, s. r. o., Reštaurácia Na lúke,
Stavoprac, s. r. o., Telux, s. r. o., Totem, s. r. o.
O vydarený priebeh podujatia sa staral tím rodičov a zamestnancov materskej
školy. Poďakovanie patrí mamičkám, ktoré
napiekli chutné zákusky, všetkým, ktorí pomáhali zdobiť sálu a hlavne tým, ktorí sa
o hostí starali priamo na karnevale. Boli to

 My sme traja kamaráti...
Eduard Jankech, Iveta Palkechová, Pavol
Puvák, Martina Kucharová, Zuzana Zivčáková, Andrea Štefanková, Jana Hermanová, Roman Bednár, Ingrid Jankechová,
Katarína Miháliková, Monika Galbavá, Lenka Sučičová, Lenka Škrabáková, Janette
Kuštánová a Adriana Valentovičová. Mimo-

Dvere škôlky dokorán
Rodičia malých škôlkarov chodia do
materskej školy denne. Väčšinou je to
však iba na chvíľočku, kým sa rozlúčia, či
privítajú s deťmi a hneď potom bežia za
svojimi povinnosťami. Jedenkrát v roku
sa však zdržia dlhšie.
Je to vtedy, keď sa vchod do škôlky
nezamkne hneď po ôsmej hodine, keď sto-

ličky v triedach obsadia maminy a tatinovia,
keď má naša materská škola Deň otvorených dverí. Veľmi nás teší, že rodičia stále
prejavujú záujem o toto podujatie, dokonca
si často vezmú dovolenku, len aby sa mohli
presvedčiť, ako ich dieťa trávi čas v kolektíve rovesníkov, ako sa zapája do činností,
ako reaguje na pokyny učiteľky, čo ho baví
a čo mu robí problémy... Počas tohoto dňa

 Hra v závere činností pobavila deti i rodičov

riadne poďakovanie patrí Jánovi a Mirke
Mozolákovcom, ktorí nám opäť nesmierne
pomohli napriek tomu, že už nemajú dieťa
v materskej škole. No a záverečné „ďakujeme“ patrí zamestnancom materskej školy
za to, že nerátali čas a námahu a ochotne
podali pomocnú ruku.
učiteľky s deťmi pracujú presne tak, ako
v hociktorý bežný deň, hrajú sa, cvičia,
učia sa, pracujú v skupinách, plnia zadané
úlohy, hodnotia, jedia... Náš tohtoročný
Deň otvorených dverí sa konal v stredu
9. marca 2016. Prácu s deťmi rodičom
predviedli pani učiteľky Ivana Pohubová
a Drahoslava Líšková, ktorým za to patrí
veľká vďaka. Svojou návštevou nás potešili
aj prváci základnej školy s pani učiteľkou
Mgr. Barborou Zibrínovou, oživili si takto
spomienky, keď pred rokom vítali svojich
rodičov v škôlke oni.

 Mamičky stále prejavujú záujem o toto podujatie
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Viete, kde býva rozprávka? Predsa
v knihe. A viete, kde býva kniha? No
predsa v kráľovstve kníh. Jedno také
kráľovstvo, od vrchu až dospodu zaplnené knihami, sme navštívili vo štvrtok 17.
marca 2016.
Veľmi milo nás v ňom privítala jeho kráľovná, pani knihovníčka Antónia Babišová.
Vysvetlila deťom, čo všetko kniha zažije,
kým si z nej začneme čítať, prečítala nám
rozprávku o Budulínkovi, nachystala si pre
nás množstvo hádaniek. Deti všetky uhádli
a za odmenu dostali sladký cukrík. Spoločne
sme zatlieskali aj našim najusilovnejším čitateľom – Lucke Puvákovej, Davidkovi Hornákovi, Paulínke Štefankovej, Markovi Milecovi
a Natálke Biskupičovej.
Rozprávky sú neodmysliteľnou súčasťou
detstva. Rozvíjajú fantáziu detí, ich slovnú zásobu, súvislé vyjadrovanie, zlepšujú
schopnosť sústrediť sa, poučia i pobavia.
Pocit blízkosti a spolupatričnosti, keď rodič
pri svetle lampičky ticho číta svojmu dieťatku
pri postieľke pred spaním, nenahradí žiadne,
ani to najfantastickejšie DVD. Vyskúšajte si
to a určite nám dáte za pravdu.

V kráľovstve kníh

 Teta knihovníčka nám prečítala rozprávku o Budulínkovi

Morenu
vystriedalo letečko
Tohtoročná zima nám veru veľa zimných radostí nepriniesla, už sme ju chceli odohnať a privítať jar s krásnymi slnečnými dňami. Symbol
zimy – zlú babu Morenu vyrobili škôlkari spolu
s pani učiteľkou a v pondelok 21. marca dopoludnia sme ju vyniesli tam, kam patrí – do potoka.
Deti, ako praví siláci, sa striedali a niesli ju celú
cestu až ku Holeške. Vody v nej bolo dosť, Morena sa mohla vydať na svoju púť do ďalekého
mora. Najskôr sme ju však podpálili, aby oheň
zničil všetky choroby, a potom už „Heš, Morena,
heš!“. Deti jej zakývali a hneď potom sa pustili do
vyzdobovania letečka – farebného symbolu jari.
To nám bude pripomínať, že hoci sa ešte občas
obloha zatiahne, jar je už naozaj tu!
 Deti so svojimi učiteľkami pripravili krásnu výstavku výtvarných prác

 Morena sa hnevala a my sme sa tešili na jar

Dvojstránku pripravila: JANA PALKECHOVÁ
Foto: archív škôlky

 Späť do škôlky sme už niesli letečko
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ROK 2015 U DROBNOCHOVATEĽOV

Obnovili sme areál aj budovy
Členovia MO SZCH Trebatice sa opäť
stretli, aby zhodnotili činnosť organizácie
za uplynulý rok 2015 a taktiež si stanovili
ciele, ktoré by chceli v nadchádzajúcom
roku dosiahnuť. Členská základňa za ten
čas neprešla významnejšou zmenou. Prišlo
však k veľkej zmene vo vedení organizácie.
Za nového predsedu bol zvolený Jozef
Mrišo, za podpredsedu Jozef Melicher. Pokladníkom sa stal Alexander Kuchar. Nahradil dlhoročnú pokladníčku a zároveň členku
Máriu Štefankovú, ktorá sa svojej funkcie
vzdala. Vedenie organizácie jej vyslovuje za
odvedenú poctivú prácu pre našu organizáciu poďakovanie.

Zaostrené na rekonštrukcie
Na minuloročnej výročnej členskej schôdzi
bolo prezentované, že v pláne je rekonštrukcia strechy. Čiastočne sa nám ju podarilo zrealizovať, odstránili sme havarijný
stav zatekania. Popri oprave strechy sme si
dali záväzok obnoviť aj iné priestory v budove
chovateľského areálu. Podarilo sa zrekonštruovať kuchyňu, čo zahŕňalo výmenu plafónu,
podlahy, elektrickej a vodovodnej inštalácie
a nainštalovaná bola nová kuchynská linka.
Nakoľko rozloha bývalej kuchyne bola veľká,
rozhodli sme sa rozdeliť ju na dva plnohodnotné priestory. Jedným je už spomínaná kuchyňa a druhým je tzv. malá zasadačka. Počas
týchto prác sme obnovili podlahu a vymaľovali
aj veľkú spoločenskú miestnosť. Taktiež sa
nám v roku 2015 podarilo obnoviť výstavnú
halu. V prvej etape sme opravili vypadanú
omietku na stenách, priestory sme dezinﬁkovali a vymaľovali. Po získaní ﬁnančných
prostriedkov sme zrenovovali aj podhľad vo
vstupnej terase. Nakoľko sa v hale nachádzali
zastarané svietidlá, ale i rozvody elektrického vedenia, podujali sme sa na ich výmenu
a modernizáciu.
Poslednou rekonštrukčnou akciou v minulom roku bolo uzavretie vstupnej terasy pomocou plachiet. To nám umožňuje využívať
terasu aj počas nepriaznivého počasia, keď
máme naplánované stretnutie chovateľov.
Týmto chcem v mene svojom aj v mene
výboru MO SZCH poďakovať tým, ktorí sa
zúčastnili na brigádach a pomohli pri obnove,
či už to boli členovia našej organizácie, alebo
členovia PZ Bažant, ale i priatelia a rodinní
príslušníci. Všetkým patrí naša veľká vďaka.
S obnovami areálu a budovy sme ešte
neskončili, chceli by sme vybudovať nové sociálne zariadenia. Závisieť to bude hlavne od
ﬁnančných možností našej organizácie.

Nedeľné stretnutia sú späť
V minulom roku sme v mesiaci september zorganizovali Posedenie pri haluškách. Na podujatí sa zúčastnili nielen členovia našej organizácie, ale i rodinní príslušníci, priatelia a známi.
S radosťou môžem oznámiť, že sme sa
opäť vrátili k tomu, že nedeľné stretnutia organizujeme dvakrát do mesiaca. Návštevnosť
má stúpajúcu tendenciu, záujem o nákupy
rastie. Počas nedeľných stretnutí je možné

predať, kúpiť, prípadne vymeniť dochované
zvieratá. Taktiež je možné dokúpiť alebo predať pre zvieratá kŕmne zmesi.
Tieto stretnutia sú aj hlavným zdrojom príjmov našej organizácie. Z tohto dôvodu budeme naďalej pokračovať v ich príprave a snažiť
sa vylepšovať ich úroveň.
V obci a okolí je množstvo chovateľov, či už
vtáctva alebo hydiny, ale nanešťastie nemajú
záujem vstúpiť do našej organizácie. Čo je
najhoršie, badať nezáujem mladých o aktivity
spojené s našou činnosťou.

Chovateľské výsledky
Naši chovatelia, ktorí chovajú čistokrvné
zvieratá, sa zúčastňujú na rôznych oblastných
ale i medzinárodných súťažiach a výstavách.
Podrobné informácie o ich úspechoch zhrnul
Róbert Štefanka.

Alexander Kuchar získal čestnú cenu za
svojho holuba slovenský vysokoletúň, Emil
Lipka taktiež čestnú cenu za slovenského
hrvoliaka červeného.
Čestné ceny tu získali aj chovatelia králikov. Ladislav Gaura bol ocenený za svojich
králikov nemecký obrovitý strakáč a meklenburský strakáč, ceny získali aj Róbert Štefanka a Anton Hudcovič.
Róbert Štefanka je uznávaných chovateľom
hydiny, získal tu tiež čestnú cenu za sliepky
velsumka malá a ambroska.
Na jarmočnej výstave v Novom Meste nad
Váhom vystavoval králikov Ladislav Gaura,
získal čestnú cenu za nemeckého obrovitého
strakáča a kolekciu meklenburského strakáča.
Tento chovateľ získal ocenenie aj na okresnej
výstave v Trenčianskych Stankovicach.
V októbri 2015 sa konala Oblastná výstava
drobných zvierat vo Veľkých Kostoľanoch.

 Vynovená výstavná hala trebatických drobnochovateľov
V chove holubov sa veľmi dobre darilo
chovateľovi Ing. Martinovi Ďuriškovi. V januári
2015 na oblastnej výstave v Sobotišti získal
so svojím holubom slovenský hrvoliak bielopásy čestnú cenu, podobne aj na špeciálnej
výstave klubu chovateľov vo Veľkých Kostoľanoch s holubom slovenský hrvoliak čiernopásy a taktiež na výstave v Prietrži.
Ďalším úspešným holubárom bol Ladislav
Slávik. Na klubovej výstave vo Veľkých Kostoľanoch získal čestnú cenu klubu za kolekciu český
stavák čierny sedlatý. S touto kolekciou získal
aj 2. miesto na výstave vo Veľkých Pavloviciach
a najväčším úspechom bolo 4. miesto na českej
celoštátnej výstave klubov českých stavákov.
Chovateľ Milan Ševečka na klubovej výstave
vo Veľkých Kostoľanoch získal cenu Šampiónka klubu mláďat – holubica modrá sedlatá.
V septembri na jarmočnej výstave v Trnave
sa zúčastnili šiesti naši chovatelia.

Alexander Kuchar na nej získal čestnú cenu za svojich holubov slovenský vysokoletúň, Emil Lipka za slovenských hrvoliakov
a Ladislav Gaura za kolekciu nemeckého
obrovitého strakáča a kolekciu meklenburského strakáča. Ocenení boli opäť aj Róbert
Štefanka za svojich králikov, Anton Hudcovič za burgundský králikov. Čestnou cenou
ohodnotili hydinu velsumka malá a ambroska
chovateľa Róberta Štefanku.
Na jarmočnej Oblastnej kopaničiarskej výstave na Myjave v septembri 2015 sa zúčastnil Ladislav Gaura. Bol však sklamaný
neobjektívnymi verdiktami poroty, jeho už
viackrát ocenené králiky nemecký obrovitý
strakáč a kolekcia meklenburského strakáča
tu nezískali žiadne ocenenie.
JOZEF MELICHER,
RÓBERT ŠTEFANKA
MO SZCH Trebatice
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Bohato obsadený
mariášový turnaj

Kalendár

vývozu separovaného odpadu
2. polrok 2016

Papier
MESIAC
júl
august
september
október
november
december

TERMÍN
–
11. (štvrtok)
22. (štvrtok)
–
3. (štvrtok)
15. (štvrtok)

Plastová nádoba 240-litrová slúži len NA
ZBER PAPIERA.
Zberá sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne
zoznamy, lepenky, vlnité lepenky.
Nezberá sa: pergamenový, asfaltový,
dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný,
lakovaný a napustený papier a lepenka,
hygienicky nevhodný papier, obuvnícka
lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami.
Nádoba nesmie obsahovať nečistoty
(piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo,
kožu, gumu a iné).

PET fľaše
a ostatné plasty
 Vladislav Žák, Rudolf Baláž a Ing. Jozef Svetlík – organizátori tradičného mariášového
turnaja
V sále Kultúrneho domu v Trebaticiach
sa 16. januára 2016 zišlo až 60 súťažiacich
z rôznych kútov Slovenska na 16. ročníku Mariášového turnaja. Mariáš, nazývaný
tiež kráľovská hra, má svojich priaznivcov
aj v našej obci.
Trebatice na tohtoročnom turnaji zastupovali siedmi hráči. Hralo sa systémom 5 kôl po
50 minút. Vyhral ten hráč, ktorý získal najviac
bodov a mal najvyššie skóre. Víťazom sa tento
raz stal Pavol Domin z Mariášového klubu Dolný Lopašov. Na druhom mieste skončil Dušan
Mitana z Mariášového klubu Trenčín. Tretie
miesto obsadil Štefan Orviský, tiež z Mariášo-

vého klubu Dolný Lopašov. Z hráčov Trebatíc
sa najlepšie umiestnil Vincent Melicher.
Veľká vďaka patrí všetkým účastníkom,
sponzorom a organizátorom tejto už tradičnej,
každoročnej udalosti. Na zdarnom priebehu
a dobrej organizácii sa podieľali Vladislav
Žák, Ing. Jozef Svetlík, Ing. Marián Moravčík, Jozef Vančík. Pomocnú ruku podali aj p.
Žáková, p. Jankechová a Braňo Žák. Stravu
a občerstvenie zabezpečil p. Majerník z Vrbového ako aj miestny podnik V-Relax.
Veríme, že úspešnosť Mariášového turnaja
sa udrží aj v budúcnosti. Dovidenia o rok!
VLADISLAV ŽÁK
Foto: archív

MESIAC
júl
august
september
október
november
december

TERMÍN
1. (piatok)
12. (piatok)
23. (piatok)
–
4. (piatok)
16. (piatok)

Vrecia slúžia na zber PET – ﬂiaš a ostatných plastov.
Zberá sa: PET – fľaše z nealkoholických
nápojov v stlačenom stave, vrecká, fólie, igelity,
plastové nádoby z kozmetiky, potravín (tégliky).
Vrece nesmie obsahovať nečistoty
(piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo,
kožu, gumu a iné).

Biologicky
rozložiteľný odpad
MESIAC
september
október
november
december

TERMÍN
23. – 24.
(piatok – sobota)
–
4. – 5.
(piatok – sobota)
–

Zberné miesta: pozemok na Staničnej
ulici za rodinným domom p. Trandžíka
Zberá sa: konáre, odrezky zo stromov
Odvoz odpadu: individuálne.

 Rudolf Macháč, Ing. Jozef Svetlík a Jozef Vančík v zápale hry

Prosíme o dôkladné triedenie odpadov.
Prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín ako i zníženiu nákladov na zneškodnenie odpadu. Za spoluprácu a účasť pri
triedení ďakujeme!
- OcÚ -
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VYUŽITÁ PRÍLEŽITOSŤ
Koncom minulého roku sa mi naskytla
príležitosť navštíviť Myanmar (Barmu), ale
tak trocha inak, nie tie turistami preplnené
miesta s plážovou turistikou pri mori. Po
prečítaní programu som neváhal ani minútu a prikývol som. Termín padol na január,
a tak bolo treba rýchlo vybaviť vstupné
víza a letenky.

Potulky po Barme

Všetko sa podarilo, a tak začiatkom roka po
dlhom, trocha komplikovanom lete, sme pristáli
na letisku bývalého hlavného mesta Yangon
(Rangún). Veľmi sme sa tu nezdržali, ale zlatú
pagodu Schwedagon – najposvätnejšie miesto
pre vyznávačov budhizmu – sme nemohli
obísť. Schwedagon bol založený 558 rokov
pred n. l. a znova prebudovaný po zemetrasení v roku 1930. Nachádza sa tu stupa – budhistická stavba vysoká 99 m, s anténou 112 m. Do
posvätných miestností sa treba vyzúvať, i keď
miestami nie je podlaha najčistejšia. Aj krátke
nohavice musia byť aspoň pod kolená, to platí
pre celú krajinu pri návšteve pagod.

V nočných uliciach
Deň sa krátil, stmievalo sa veľmi rýchlo, už
o osemnástej hodine vládla nad krajinou tma.
Na uliciach to ale stále žilo. Pouličný predaj
a malé reštaurácie ponúkali svoje služby, my
sme využili jednu z nich a objednal som si
rybu. Po večeri sme ešte nasávali atmosféru
nočného života a až neskoro večer sme išli do
hotela. Na druhý deň sme sa presunuli miestnou linkou ďalej do mesta Loikaw, hlavného
mesta miestneho štátu Kayak. Loikaw nebol
ďaleko, asi 320 km, ale vzhľadom na stav
ciest to trvalo asi desať hodín. Cesty úzke,
krajnice prašné, neudržiavané, ešte šťastie,
že tam jazdí málo aut. Snažia sa síce prebudovať prašné cesty na nové, ale všetko ručne,
len veľký valec zatláča kamene do prašnej
cesty. Menšie kúsky kameňov rozbíjajú hlavne ženy v horúčave a prachu z okoloidúcich
vozidiel. Veru, nie je im čo závidieť. Muži zase
roznášajú vo vedrách asfalt.

Žijú skromne, s drogou
Po ubytovaní v hoteli sme odišli k rieke Balu
Chaung, nasadli sme na úzke päťmiestne člny

 Na Mount Victoria (3 045 m) s trojmetrovým Budhom som bol možno prvým Slovákom
a presunuli sme sa do dediny kmeňa Shan. Tu
sme pozorovali život ľudí pri ich každodennej
práci. Drevené domčeky majú postavené na
koloch, spravidla ich tvorí jedna miestnosť,
ktorá slúži na všetko. Muži nosia sukne – londži, ako nakoniec v celej Barme, a dievčatá
sa zase rady krášlia tanakou. Tanaka je druh
stromu, ktorého haluz odrežú, namočia do
vody a potierajú si tvár. Jednak na krásu a tiež
ako ochranu proti slnku. Ľudia radi zapózujú
aj s deťmi pri fotení, žijú veľmi skromne. Jednu rodinu sme zastihli pri výstavbe domčeka,
pomáhali im skoro všetci chlapi z osady.
Zvláštnosťou tejto dediny bola aj biela pagoda
týčiaca sa v strede osady.
Muži často mávajú v ústach betel. Je to plod
z arekovej palmy zabalený v arekovom liste,
kde je ešte trocha rozriedeného vápna a trocha tabaku. Hlavne v mestách bolo na ceste

 Potetované ženy fajčili fajky na priedomí svojich napoly rozpadnutých domčekov

vidieť bordové pľuvance na každom kroku. Je
to zlozvyk dosť rozšírený a ťažko sa od neho
odvyká, lebo betel je droga. Pri dlhoročnom
žuvaní môže vzniknúť rakovina ústnej dutiny
a miestna osveta s tým nič nerobí. Betel dostať
bežne kúpiť na ulici, v prepočte asi za 20 centov.

Dlhokrké ženy
Popoludní sme sa presunuli do dedinky, kde
žijú tzv. dlhokrké ženy s náramkami na krku,
patriace do kmeňa Padaungou. Náramok váži
bežne 4 – 5 kg, niekedy aj 15 kg a niektoré
ženy majú náramky aj na rukách a na nohách
pod kolenom. Presný deň začiatku založenia
krúžku deťom určí šaman podľa horoskopu.
Samozrejme, má to pre nich nevýhody, nemôžu bežať, spať musia na špeciálne upravenom
vankúši a piť musia slamkou. Niesli sme pre
nich deky, vreckové polievky, prací prášok ako
odmenu za odfotenie a možnosť nahliadnuť
do ich príbytku. Ak sa tu vo veľkom rozbehne
turizmus, až potom budú pýtať peniaze.
Na nasledujúci deň sme sa presunuli do
mestečka Kalaw a odtiaľ do mestečka Pindaya, kde sa nachádza jaskyňa s 8 094 sochami Budhu. Sochy sú malé aj veľké, pozlátené aj biele, každá má tabuľku od rodiny,
ktorá ju venovala. Symbolom mesta Pindaya
je pavúk pin-gu, ktorého je vidieť v obrovskej
veľkosti pri vstupe do jaskyne. Nasledujúce
ráno sme odchišli z mestečka Kalaw na
trojdňový trek po horských dedinkách, pohybovali sme sa vo výškach nad 1200 metrov.
Na treku si nás domáci obyvatelia obzerali,
chichotali sa, fotili sa s nami. Zrejme sem
turisti často nezavítajú, ale to sme práve
vyhľadávali – no proste boli sme pre nich
exoti. Počas týchto dní sme pozorovali život
skromných ľudí. Každá rodina mala minimálne štyri deti, sušili kávové zrná, ručne drvili
v kamennom mažiari kurkumu, pestovali
ďumbier, štipľavú papriku, zeleninu. Len ryžové políčka zívali prázdnotou, úrodu zobrali

1/2016

19

TREBATICKÉ ZRKADLO

PREMIÉROVÁ ZIMNÁ SEZÓNA TK MATCHPOINT

Darilo sa jednotlivcom i družstvám
Hráčom TK Matchpoint sa veľmi darilo
v súťažiach jednotlivcov aj družstiev.
V súťažiach jednotlivcov rôznych kategórií sme vybojovali 10-krát 3. miesto,
2-krát 2. miesto, jedno víťazstvo v dvojhrách a vo štvorhrách 6-krát semifinále,
6-krát finále a 4 víťazstva. Pričinili sa o to
najmä hráči Ema Baraniaková, Terézia
Baraniaková, Nina Mičová, Patrícia Hlinková a Lukáš Hochel.
V súťažiach družstiev sme mali zastúpenie
v kategóriách staršie žiačky, dorastenky, doras-

 Staršie žiačky, zľava: Chiara Misagová, Sofia Bertoliová, Nina Mičová, Ema Baraniaková, Terézia Baraniaková, trénerka Ľudmila Cervanova. (Chýba Lea Wolzbergerová.)

 Sestry Ema a Terézia Baraniakové
s diplomami za 3. miesto v súťaži

už v novembri. Niektorí ešte využili políčka
na dopestovanie cibuľky, alebo cesnaku. Na
moje prekvapenie, v noci bolo dosť chladno,
v miestnosti, kde sme prespávali, bolo ráno
šesť stupňov. Ale našťastie nám domáci ponúkli k našim spacákom aj deky.
Na svahoch kopcov sa často nachádzali kríky
čajovníka. Predierali sme sa hustou džungľou
a keďže som mal krátke nohavice, na konci pochodu boli moje nohy dosť doškriabané. V závere tretieho dňa sme vystúpili na 2100 m vysokú
horu Myamati, kde sa nachádzala, samozrejme,
veľká pagoda a Budha. V podvečer sme došli
naspäť do Kalaw a ubytovali sa v hoteli, ktorý
vlastnila indická rodina. Jej predkovia sem došli
ešte s Angličanmi vracajúcimi sa z Indie.

tenci a detský Davis Cup do 10 rokov. Starším
žiačkam a dorastenkám sa podarilo postúpiť
do najvyššej ligy a na budúci rok budeme mať
možnosť zabojovať o majstrovstvá Slovenska.
Detský Davis Cup je zatiaľ taktiež veľmi úspešný. TK Matchpoint Trebatice mal najväčšie
zastúpenie v oblastnom kole, kde sme postavili až 4 družstvá. Z toho jedno postúpilo z 1.
miesta do regionálneho kola, a tam budeme
bojovať o celoslovenské ﬁnále. Sme radi, že sa
nám týmito výsledkami podarilo zviditeľniť TK
Matchpoint a takisto aj obec Trebatice.
dorazil na Mount Victoria. Sprístupnený je od
roku 2013, má výšku 3 045 m a možno som bol
prvým Slovákom na jeho vrchole. Na vrchole
bol, ako inak, asi 3-metrový Budha a neďaleko
aj pagoda. Po krátkom občerstvení sme išli

Výstup na Mount Victoria
Nasledujúci deň sme odišli do mesta Bagan, no nemali sme veľa času na jeho prehliadku. Rýchlo sme sa ubytovali a šli nakúpiť
darčeky pre domácich, ktorých sme plánovali
navštíviť v nasledujúcich dňoch. Zbalili sme
potrebné veci na ďalší trojdňový trek s výstupom na Mount Victoria.
Po raňajkách sme nasadli do terénneho vozidla, ktoré nás vyviezlo asi do 2000 m výšky do
hôr v prírodnej rezervácie v štáte Chin. Cestou
na kopec sme prechádzali cez dažďový prales
lemujúci borovicový les a stromové rododendrony, niektoré, údajne, majú 150 rokov. Výstup
bol nenáročný, chodecký, okolo 14.00 h som

tou istou cestou naspäť a do večera sme ešte
stihli návštevu dedinky Khanpetlet, kde žijú
potetované ženy. Nie všetky súhlasia s fotením.
Najskôr domáci sprievodca s nimi prehovoril pár
zdvorilostných viet a vypýtal si súhlas na fotenie,
za čo sme ich obdarovali malými darčekmi.
Potetované boli iba staršie ženy. Fajčili fajku,
sedeli na priedomí svojho napoly rozpadnutého
domčeku, ak sa to vôbec dá domčekom nazvať.
Niektoré mali potetovanú celú tvár a ďalšie mali
na tvári kruhové obrazce.

Momentálne začíname letnú sezónu, kde sa
naši hráči budú pripravovať v letných kempoch.
Takúto možnosť môžu využiť aj deti, ktoré
nešportujú, a môžu tak nahliadnuť do prípravy
našich výkonnostných hráčov. Termíny kempov: 11. – 15.7.2016, 18. – 22.7.2016, 25. –
29.7.2016, 8. – 12.8.2016 a 22. – 26.8.2016.
V septembri po ukončení letnej sezóny
bude TK Matchpoint robiť nábor detí do tenisovej školy a hľadať nové talenty.
ĽUDMILA CERVANOVÁ
trénerka TK Matchpoint Trebatice

Najkrajší zážitok
Nasledujúce dva dni sme sa potulovali po
ďalších osadách aj s návštevou miestneho
šamana, ktorý si žije trocha lepšie ako jeho
„pacienti“. Na tretí deň sme sa vrátili naspäť
do Baganu. V Bagane sme si požičali bicykel
a navštívili bývalú stredovekú barmskú ríšu
na ploche asi 100 km štorcových. Tu sa
nachádza 2 200 pagod malých aj veľkých
a tu nám napadla výborná myšlienka. Čo tak
pozorovať východ slnka z niektorej z nich?
Ďalšie ráno sme si požičali motorku a poďho
na niektorú pagodu. Neboli sme sami, už tu
boli turisti vyzbrojení fotoaparátmi. A toto bol
vlastne môj najkrajší zážitok z Barmy. Ten
pohľad na východ slnka, medzi pagodami tak
trocha opar a ešte k tomu zvláštne rastúce
stromy, ktoré vnášali peknú rannú atmosféru,
až pokiaľ slniečko úplne nevykuklo. Už len pre
tento okamih sa sem oplatí vycestovať. Ale to
je, samozrejme, môj pohľad.
Ale to už sa blížil záver pobytu. Presunuli
sme sa do mesta Mandalay a cestou sme sa
zastavili pri drevenom moste z tíkového dreva
dlhom 1,2 km s 984 piliermi. V samotnom
meste sme ešte stihli západ slnka na neďalekom Mandalay Hill a nasledujúci deň sme
odleteli cez Bangkok smerom do Európy.
Dovidenia, Barma, tak trocha učupená, ale
krásna, tam niekde južne pod Čínou...
VOJTECH GALBAVÝ
Foto: archív autora
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CENTRUM FUTBALOVEJ MLÁDEŽE JOZEFA ADAMCA – VYHODNOTENIE ROČNÍKA 2015/2016

MFK Vrbové vystriedal FK Krakovany
Rok 2015 bol náročný, nové súťaže, nové
pokyny, nové pravidlá, avšak pre nás rovnaká zodpovednosť pracovať ešte tvrdšie.
Prvý polrok 2016 bol ešte náročnejší v tom,
že museli a chceli sme napredovať vo všetkých smeroch. Pre všeobecnú informáciu,
náš trénerský kolektív je zložený už zo
siedmich trénerov, ktorí koordinujú osem
družstiev. Novými tvárami sú Ing. Tomáš
Timko, ktorý má skúsenosti s trénovaním
v Piešťanoch a v Nitre, a Šimon Pažík, ktorý
prejavil aktívny záujem o prácu s najmenšou prípravkou a je spoločne s Ondrejom
Macháčom už aj úspešným absolventom
trénerského školenia Licencia EURO C.
Pre skvalitnenie tréningového procesu sme
od začiatku roka 2016 zaviedli každý pondelok dva tréningy pre brankárov centra, ktoré
vedie bývalý úspešný prvoligový a reprezentačný brankár Ján Veselý starší, ktorý má na
túto trénerskú činnosť potrebnú špecializáciu.
Rozsiahlu pyramídu centra od začiatku roka
2016 tvorili tieto kategórie s týmto trénerským
obsadením:
Kategória U19 – Mgr. Tomáš Andrísek
Kategória U17 – Mgr. Juraj Kuťka
Kategória U15 – Mgr. Juraj Kuťka
Kategória U13 – Ing. Tomáš Timko
Kategória U11, U10, U9 – Martin Bališ,
Mgr. Ondrej Macháč
Kategória U8 – Šimon Pažík
Tréner brankárov – Ján Veselý st.
Pokladám za dôležité informovať vás o aktuálnej situácii v Centre futbalovej mládeže
Jozefa Adamca. Na výkonnom výbore CFM
JA dňa 9.5.2016 bolo predstaviteľom OFK
Trebatice oznámené, že ďalšia spolupráca mládežníckeho futbalu v CFM JA medzi
OFK Trebatice a MFK Vrbové nie je možná
a zástupcovia MFK Vrbové nebudú od nového súťažného ročníka 2016/2017 pokračovať v spolupráci. Uvedená skutočnosť mňa
a členov výkonného výboru za OFK Trebatice
veľmi mrzí, avšak bola len vyústením odlišnej predstavy o fungovaní centra jej členov,
OFK Trebatice a MFK Vrbové. Cieľom OFK
Trebatice je tento projekt v zmenenej podobe
zachovať, keďže mládežnícky futbal v regióne
je doslova pred kolapsom. Už počas júna
prejavil klub FK Krakovany záujem o spoluprácu, ktorá bola v týchto dňoch spečatená
a tréningový proces centra naďalej pokračuje
v novom zložení, a to už aj za účasti mladých
hráčov, ktorí reprezentovali v minulej sezóne
FK Krakovany. Reč čísiel je jasná a nás teší
realita odzrkadľujúca našu doterajšiu prácu,
a to, že viac ako 120 detí je rozhodnutých
pokračovať naďalej v centre a veriť práci
trénerov a priaznivcov, ktorí nezištne už tri
roky pracujú spoločne pre deti v tomto mikroregióne, a vo svojom voľnom čase sa snažia
o progres súčasného stavu. Z mojej pozície
verím, že spoločné smerovanie s FK Krakovany povedie k výraznejšiemu skvalitneniu rozbehnutého projektu, ktorý nebol pochopený
súčasnými predstaviteľmi MFK Vrbové.
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
šéftréner CFM JA

 Výkonný výbor CFM JA sa poďakoval za činnosť v centre všetkým chlapcom počas
prestávky posledného majstrovského zápasu A-mužstva OFK Trebatice

Problémová bola jarná časť
Kategória U19 – starší dorast
(ročník narodenia 1997 a mladší)
Jesennú časť sme zvládli nad očakávanie
a zimovali sme na štvrtom mieste. No prišla
problémová jarná časť, v ktorej sme len dvakrát zvíťazili, a to s veľmi slabými súpermi.
Záverečné umiestnenie je sklamaním. Skončili
sme na 11. mieste. Do zápasov postupne nastúpilo 25 hráčov. Odohrali sme 28 zápasov
s 10 víťazstvami, 4 remízami a 14 prehrami,
so skóre 46:51. Najlepším strelcom sa stal
Ondrej Macháč s 8 nastrieľanými gólmi. Všetky
zápasy odohral len Straka. Škamla nazbieral
6 žltých a 1 červenú kartu. Počas súťaže sme
doplácali na nestály káder s rušivými vplyvmi,
kedy v tíme postupne skončili Šurín (študijné povinnosti v USA), Petrík (nespokojnosť),
Krajčírik (iné smerovanie), Jankovič (iné smerovanie) a Majgot, ktorý sa stal hráčom A-čka.
Výkony hlavne v jarnej časti ovplyvnili v prvom
rade dlhodobé zranenia Hrnčiara, Macháča,
Mosného, Pribiša, Octu aj Jančoviča. Je to
6 hráčov – opôr, ide o hráčov, ktorí nepravidelne zasahovali do zápasov v jarnej časti. Taktiež
pravidelné nominovanie 6 hráčov do A – tímov
(Macháč, Mosný, Škamla, Líška, Prištic, Majgot) nepôsobilo pozitívne na kolektív a herný
prejav. Celkovo môžeme byť s účinkovaním
tímu vo vyššej súťaži spokojní len s jesennou
časťou, kedy vládla v tíme pohoda a vyhýbali
sa nám zranenia. Najlepšiu tréningovú dochádzku počas ročníka 2015/2016 mali Macháč, Burzala a Holán.
Mgr. TOMÁŠ ANDRÍSEK, tréner

V koncovke sme boli bezzubí
Kategória U17 – mladší dorast
(ročník narodenia 1999 a mladší)
Po jesennej časti, ktorú sme zvládli nad očakávanie, sme zimovali na štvrtom mieste. Káder

mladších dorastencov prešiel v zimnom období
veľkou hráčskou obmenou. Začali sme budovať nové mužstvo, v ktorom si chlapci na seba
museli zvykať. Nebolo to jednoduché, ale myslím si, že sme urobili krok vpred. V priebehu
jarnej časti sme striedali lepšie momenty s tými
horšími. Trpeli sme hlavne na nepremieňanie
100 % šancí. Vo väčšine zápasov sme si ako
prví vytvorili gólovú príležitosť, no v koncovke
sme boli bezzubí. Ak by sa nám ich podarilo
využiť, určite by to prinieslo väčší pokoj na naše kopačky a stretnutia by sme možno dotiahli
do úspešnejšieho konca. No futbal je taký a na
keby sa nehrá! Pozitívnym signálom boli úseky
hry, keď sme na ihrisku jednoznačne dominovali. Musíme však zapracovať na tom, aby sa
čoraz častejšie opakovali, alebo aby sme diktovali tempo počas celého zápasu, to by bolo
ideálne. Tento tím má veľký potenciál, hráči
chcú na sebe pracovať, a to je základ úspechu.
Prvý rok v tretej lige priniesol svoje pozitíva
a konečné umiestnenie v podobe ôsmeho
miesta bolo odzrkadlením náročnosti súťaže
a taktiež nedostatkom skúseností z ťažkých
zápasov.
Mgr. JURAJ KUŤKA, tréner

Záver sezóny ako z rozprávky
Kategória U15 – starší žiaci
(ročník narodenia 2001 a mladší)
Zimnú prípravu pred jarnou „druholigovou“
sezónou sme absolvovali v domácich podmienkach. Využívali sme školské telocvične
vo Vrbovom a halu Matchpoint v Trebaticiach.
Odohrali sme päť prípravných zápasov a dva
turnaje. Do jarnej časti sme nastupovali s veľkou chuťou a plní odhodlania. Verili sme si,
pretože sme absolvovali kvalitnú zimnú prípravu, počas ktorej chlapci svedomito pracovali. Očakávania boli vysoké, ale drinu z tréningového procesu sme nevedeli preniesť do
majstrovských zápasov, čo nás veľmi trápilo.
Naše výkony boli ako na hojdačke – dosť ko-
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lísavé. No aj napriek tomu nás to nezlomilo,
stále sme tvrdo pracovali a odmena prišla. Záver sezóny bol ako z rozprávky. Posledných
sedem zápasov sme ťahali šnúru bez prehry,
s bilanciou 5 výhier a 2 remízy. Potešilo hlavne víťazstvo s lídrom tabuľky – Dubnicou nad
Váhom, ktorú sme dokázali ako jediný tím poraziť a úplne zaslúžene! Zapracovať musíme
na koncovke a rezervy máme aj v medzihre.
Vyzdvihol by som defenzívnu činnosť celého
mužstva, o čom svedčí aj kolónka inkasovaných gólov, podľa ktorej sme na druhom
mieste. Celkovo sme v prvom ročníku v druhej
lige skončili na peknom ôsmom mieste.
Mgr. JURAJ KUŤKA, tréner

Výsledok nie je prvoradý
Kategória U13 – mladší žiaci
(ročník narodenia 2003 a mladší)
Mladšı́ žiaci CFM JA U13 začali jarnú
odvetnú časť sezóny 2015/2016 v nezmenenom zloženı́ pod vedenı́ m trénera Tomáša
Timka prvým MZ v Považskej Bystrici dňa
6.3.2016 nešťastnou prehrou 2:3. Do jarnej
odvetnej časti sa zapojili hráči/hráčka, ktorı́
absolvovali jesennú časť ligy. Pre dlhodobé
zdravotné problémy netrénuje s družstvom
Tomáš Čechvala (2005). Z družstva bol po
poslednom jarnom kole vyradený Matej Trebatický (2004) pre dlhotrvajúce problémy
s prı́ stupom k tréningovému procesu, k zápasom a problémy so správanı́ m a nerešpektovanie stanovených pravidiel v CFM JA. Na
konci jarnej časti sa do nášho tréningového
procesu zapojili aj 2 novı́ hráči (Samuel Daňhel, Veselé a Samuel Brezina, Krakovany),
ktorı́ sa veľmi dobre aklimatizovali v našom
mužstve a do budúcna budú určite prı́ nosom pre U13. S priebehom odvetnej časti
II. LMŽ ZsFZ U13 nemôžem vysloviť 100 %
spokojnosť, pretože niektorı́ hráči nepristupovali k tréningovému procesu a k jednotlivým
zápasom vždy s maximálnou vážnosťou,
koncentráciou a nasadenı́ m, čoho výsledkom bolo až do zápasu s Novými Zámkami
neutešené posledné miesto v ligovej tabuľke
s nulovým bodovým ziskom na konte. Samozrejme, v kategórii mladšı́ ch žiakov nemá
výsledok prvotné miesto, dôraz sa kladie

 Odmenou za výsledky ako i vynaloženú
snahu bola pre mužstvá ovocná torta
hlavne na napredovanie v herných činnostiach, vedenie družstva „správnym smerom“
s ﬁlozoﬁou CFM JA a až na poslednom mieste sú v našom záujme výsledky a postavenie
v tabuľke. Hra, charakter družstva a team ako
jeden jednoliaty celok sú hodnoty, na ktorých
musı́ me stavať a pripravovať „mlaďasov“ už
pre kategóriu staršı́ ch žiakov U15 v úzkej
spolupráci s trénerom staršı́ ch žiakov. Hráči,

ktorı́ pristupovali k jednotlivým tréningovým
jednotkám zodpovedne s maximálnym nasadenı́ m a snažili sa na sebe pracovať, viditeľne napredovali. Ukázalo sa to hlavne na ich
hernom prejave a sebavedomı́ v majstrovských zápasoch, začo im patrı́ vďaka a pochvala. Na konci sezóny sme všetci videli, že nami
predvedená hra v zápasoch s najlepšı́ mi
mužstvami spĺňala aj tie najvyššie kritériá
a celkových 10 bodov vo výslednej tabuľke
nie je iba vecou náhody, ale výsledkom tvrdej
a systematickej práce. To nás všetkých musı́
motivovať do ďalšej práce s neustálym napredovanı́ m a zlepšovanı́ m sa, čoho výsledkom
bude ešte väčšı́ kredit CFM JA v očiach
„mlaďasov“, ale najmä všetkých rodičov.
Ing. TOMÁŠ TIMKO, tréner

Chlapci sa futbalom bavia
Chlapci po zimnej príprave pokračovali v roku
2016 v tvrdej práci v tréningovom procese. Z telocviční, športových hál a z umelých trávnikov
sme sa presunuli na prírodný trávnik štadióna
v Trebaticiach a vo Vrbovom. Prechod medzi
zimným prípravným obdobím a jarnou časťou
súťaže býva náročný a prispievajú tomu aj rozdielne typy povrchov. Chlapci sa však s týmto
problémom vyrovnali rýchlo, a tak mohli veľmi
dobre pracovať a napredovať. Po dlhom období
v tme a zime sa presunuli von, na slnko a teplo.
To bolo ďalším impulzom, aby si tréningy a zápasy užívali, absolvovali ich s radosťou a tešili
sa na každý nasledujúci. Aj vďaka tomu bola
morálka a disciplína na vysokej úrovni, od vý-

 Omladina centra s trénerom Šimonom Pažíkom počas spoločného vyhodnotenia

Herný prejav šiel výrazne nahor
V hodnotení sa najskôr zameriam na práve
ukončenú jarnú časť ročníka 2015/2016. V tejto časti sezóny sme z pohľadu čísel vyhrali
2 zápasy, remizovali 0 a prehrali 5. Čo sa týka
gólov, strelili sme 48 a inkasovali 35-krát. Aj
keď to vyzerá tak, že sme počas polovice
sezóny uhrali len 6 bodov, a mali by sme mať
hlavu v smútku, vôbec to tak nie je. Naopak,
náš herný prejav a činnosti v hre, ktoré nás
viacej zaujímajú, išli oproti predchádzajúcej
sezóne výrazne nahor. Odohrali sme kvalitné
zápasy, za ktoré si chlapci zaslúžia palec hore. Jednoznačne najlepší zápas sme odohrali
na pôde FC Vion Zlaté Moravce. V zápase
sme síce prehrali, ale proti kvalitnému súperovi sme ukázali, aký veľký je náš potenciál
a dokázali sme sa Vionu vyrovnať. Celkovo
sme v sezóne 2015/2016 obsadili 6. miesto.
Vyhrali sme 4-krát, remizovali 2-krát a prehrali
8-krát. Strelili sme 72 gólov a inkasovali 78.
Za celú sezónu patrí chlapcom veľká vďaka
a, samozrejme, pochvala. Takisto pochvala
patrí aj rodičom za veľkú podporu. Naším cieľom v budúcej sezóne je dostať do našej hry
trošku športovej dravosti, samozrejme, herné
činnosti jednotlivca zostávajú na prvom mieste a v tesnom závese budeme pracovať na
všestrannom pohybovom rozvoji. V budúcej
sezóne budeme ešte viacej dbať na kvalitný
tréningový proces a dochádzku, lebo to je
cesta sa zdokonaľovať a napredovať.
MARTIN BALIŠ,
tréner kategórie U11

borných výkonov, bojovnosti a napredovania ich
už nič nedelilo. Suma sumárum zo 7 zápasov
jarnej časti sme 6 vyhrali a jeden remizovali, zo
skóre 73:23. Ale hlavne! Vo všetkých zápasoch
chlapci predviedli kvalitné výkony. Niekedy sa
darilo viac, niekedy menej. Bolo poznať a vidieť
každý krok, ktorým napredovali. Bolo vidieť, že
sa futbalom bavia a chcú sa ním baviť a postupne sa z nich stávajú o trochu dospelejší futbalisti. Treba však podotknúť, že ešte zďaleka
nie sme na konci futbalovej cesty a stále treba
poctivo na sebe pracovať, či už ako jednotlivci,
alebo ako kolektív. Ciele, ktoré sme si stanovili
na konci jesennej časti, sa nám podarilo splniť,
či už v tréningovom procese v napredovaní každého hráča, ale najmä sa nám podarilo prilákať
dvoch výborných futbalistov na hosťovanie –
Denis Polakovič a Tomáš Zurek. Obaja výborne
zapadli do kolektívu a pomohli nám v každom
zápase.
Mgr. ONDREJ MACHÁČ,
tréner kategórie U9

Málo nádejných futbalistov
V uvedenej najmenšej kategórii som s tréningovým procesom spokojný. Chlapci chcú
vo svojich začiatkoch trénovať, zlepšovať sa
a neustále na sebe pracovať. Od začiatku ich
chcem viesť aj k disciplíne, k individuálnemu
prejavu na ihrisku ako aj správaniu mimo neho. Za najväčšie negatívum tejto vekovej kategórie považujem zatiaľ malý počet mladých
nádejných futbalistov.
ŠIMON PAŽÍK, tréner kategórie U8
Foto: archív CFM JA
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ZO JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU TREBATICE

Aký si, prítomný čas?!
Aký si, prítomný čas,
len utekáš, kam vedieš nás?
Staroba je krásna, ak človek so šedinami
má ešte pre koho žiť. Veď starnúť neznamená prestať žiť.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú
okamihy, na ktoré denne spomíname. Takým bolo i novoročné stretnutie. Do klubu
13.1.2016 prišlo 27 členov. Výborná nálada,
vysmiate tváre, rozhovory nemali konca.
Veď reč je pre človeka veľkým darom. Pomáha nám vytvárať pekné vzťahy s ľuďmi,
prináša iným pokoj. I my sme sa naladili na
príjemnú hlasovú výšku. Naša predsedníčka
Jankechová nás oboznámila s plánom práce
na celý rok. Naše stretnutia sa konajú pravidelne v prvú stredu mesiaca. A čo nás tento
rok čaká? Výročná členská schôdza, výlety
vlakom i autobusom, športové hry, kapustové
hody, opekačka, brigády, návšteva knižnice, výstava kvetov, návšteva divadelného
predstavenia, masáže, majáles v Chtelnici,
návšteva chorých, Mesiac úcty k starším,
stretnutie pri pomníku, vianočné posedenie
a mnohé iné. Je to málo, dosť, veľa?!
Ak vy, naši členovia, navštívite masáže,
pedikúru, výstavu, divadelné prestavenie –
organizácia vám preplatí 10,- €.
A čo sme kritizovali? Smetisko na cintoríne!
Za všetkým sme my, ľudia. Je to vizitka nás
všetkých.
Potom prišiel čas zábavy, tanca, spevu.

Fašiangy, Turíce...
Áno, bol 4. február. Do klubu si prišlo posedieť, potešiť sa s inými 38 členov. Veď človek
je bytosť odkázaná na to, aby jej niekto čas od
času povedal: „Je dobré, že si!“
Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev
– bolo to fašiangové posedenie. A o čom sme

 Členovia ZO JDS počas výročnej členskej schôdze
hovorili? O tom, čo nás trápi, ale i poteší. Radi
by sem uvítali nové tváre, aby prišli mladší
a vystriedali nás, pomohli pri organizovaní
a plnení úloh.
Predsedníčka Jankechová nás oboznámila s novinkami z OR JDS Piešťany. Ples
v Maduniciach bol výborný, štátnu dotáciu
do kúpeľov dostane i naša organizácia,
OR JDS má 1149 členov. A čo trápi naše
ubolené srdcia? Na brigádach na cintoríne
sa zúčastňujú hlavne dôchodcovia. Či to nie
je miesto, kde budeme spať svoj večný sen
i my – všetci?
V organizácii máme i takých, ktorí do klubu

prísť nemôžu. Sú dlhodobo chorí. Navštevujeme ich. Nech nikto nie je sám.
Neboj sa, že je tesno v dome.
Boj sa toho, že je tesno v srdci.
Listy v kalendári akosi rýchlo obraciame,
hlásil sa 10. marec – výročná členská schôdza
spojená s MDŽ. Klub praskal vo švíkoch,
našich členov bolo 62. Zavítali medzi nás
i milí hostia: predsedníčka OV JDS Piešťany
Ilavská, predsedníčka MO JDS Vrbové Raffayová, náš starosta Mgr. Valo. Vypočuli sme
si: správu o činnosti organizácie za rok 2015,
správu o hospodárení, správu revíznej komisie, plán činnosti na rok 2015. Jednomyseľne
bol schválený členský príspevok 5,- €. Privítali
sme nových členov – manželov Hercegovcov,
Machajovcov, Samuhelovcov. Predsedníčka
Jankechová pripomenula všetkým 10. výročie
založenia organizácie. Poďakovala za pomoc
p. Raffayovej, starostovi obce, p. Matúšovej.
V diskusii vystúpili naši hostia. Pani Ilavská
vysoko hodnotila výborné športové výsledky – p.
Mihálikovú, Tomašíkovú, Reginu. Pani Raffayová hovorila o výbornej spolupráci. Starosta Mgr.
Valo zhodnotil Kapustové hody, folklórny súbor,
brigády. Spomenul cyklotrasu, prístavbu. Pani
Vančíková hovorila o dôležitosti stravovania členov v obci. A už sa hlásil bod programu – MDŽ.
Ženy, ženy, my vás radi máme,
Darček a kvietok vám k sviatku dáme.

 O občerstvenie na členskej schôdzi sa starali okrem iných – (zľava) Zdenka
Miháliková, Anna Jankechová a Terézia Puváková

Páni Regina a Mucina nás obdarovali uterákom a tulipánom. Čuduj sa, svete! I muži boli
obdarovaní. Za ochotu vždy pomôcť dostali
fľašku vína. Na zdravie, naši milí... Blížili sa
veľkonočné sviatky. Verím, že ste ich prežili
obklopení vašimi najbližšími!
EMÍLIA SUROVČÍKOVÁ
Foto: archív MO JDS
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Dňa 14.12.2015 organizoval Trnavský samosprávny kraj slávnostné vyhlasovanie
výsledkov súťaže Najlepší športovci Trnavského samosprávneho kraja za rok 2015.
Z rúk predsedu TSK Tibora Mikuša prevzala v Divadle Jána Palárika v Trnave ocenenie
i obyvateľka Trebatíc Paulínka Tonkovičová
ako zástupkyňa 1. ZŠ Vrbové v kategórii
kolektív ZŠ za 1. miesto v malom futbale
Jednota Cup kategórie dievčatá a tiež za
umiestnenie kolektívu na najvyššej priečke
v celoslovenskej futbalovej súťaži Coca-Cola
Cup 2015.
V tejto súťaži sa podarilo dostať kolektívu dievčat – futbalistiek z 1. ZŠ Vrbové zo
172 zúčastnených kolektívov v rámci ČeskoSlovenska do superﬁnále, kde sa stretli so ZŠ
Pardubice. V konečnom hodnotení skončili na
druhom mieste a získali strieborný pohár z rúk
Szilárda Németha.
Najlepším strelcom celej súťaže bola Andrea Bogorová z Vrbového, ktorá dostala aj
samostatné ocenenie.
Úspešná športovkyňa z našej obce Paulínka Tonkovičvá pre Trebatické zrkadlo
povedala: „Na základe dosiahnutých výsledkov vyzývam aj ostatné dievčatá z našej
obce, aby sa pripojili k nášmu priateľskému
kolektívu. Trénujeme v Centre futbalovej

Paulínka medzi najlepšími

 Vyhlasovanie výsledkov súťaže Najlepší športovci TTSK
mládeže Jozefa Adamca aj u nás v Trebaticiach. Športovými aktivitami by sme tak
spolu trávili svoj voľný čas a dopriali svojmu

 Kolektív dievčat – futbalistiek z 1. ZŠ vo Vrbovom

mladému telu trošku pohybu na čerstvom
vzduchu.“
- jv Foto: archív Paulíny Tonkovičovej

 Paulínka so strieborným pohárom za 2. miesto kolektívu
v súťaži Coca-Cola Cup 2015

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL OFK TREBATICE INFORMUJE

Patríme k elite
V ostatnom čísle Trebatického zrkadla som
napísal, že budeme radi, keď sa o jedno miesto
posunieme hore. Bohužiaľ, musím skonštatovať, že sa nám to nepodarilo. Ale i tak 5. miesto
po skončení sezóny v VII. lige je krásne a môžeme s ním vysloviť spokojnosť. Navyše, keď
sme sa udržali v elitnej skupine piatich tímov,
ktoré súťaž odohrali s veľkým bodovým odstupom od ostatných. Celej súťaži dominovali
stolní tenisti Jaslovských Bohuníc C. Som rád,
že do súpisky A-mužstva sa dostali mladší hráči ako Ondrej Macháč a Juraj Hesko. Naopak,
zo súpisky prvých štyroch hráčov vypadne pre
dlhodobé zranenie ruky Jozef Polčan.
Dosiahli sme 50 bodov za 12 víťazstiev,
4 prehry a 6 remíz. Najlepším jednotlivcom bol
Ján Maco na 6. mieste rebríčka úspešnosti

hráčov, Ondrej Macháč na 19. mieste, Rastislav Jankech na 32. mieste. Juraj Hesko nebol zaradený do rebríčka kvôli nízkemu počtu
odohraných zápasov, avšak jeho úspešnosť
bola viac ako 61 %. Takto by mala vyzerať aj
súpiska A-mužstva pre budúci ročník.
Ďakujem všetkým hráčom, ktorí pomohli
mužstvu, za veľmi pekné umiestnenie. Sú
to hráči Ján Maco, Juraj Hesko, Ondrej Macháč, Rasťo Jankech, Jozef Polčan, Stano
Urban a Peter Foltýn. Ďakujem Obci Trebatice a zvlášť starostovi obce Jurajovi Valovi,
Agrodružstvu Trebatice – predsedovi Jozefovi Galbavému, podpredsedovi Ľubošovi
Palkechovi za pomoc a podporu. Miroslavovi
Hubačovi prajem za celé mužstvo skoré
uzdravenie po operácii. Vďaku vyjadrujem
i všetkým, ktorí s nami sympatizujete a držíte
nám palce v tejto neľahkej situácii.
JÁN MACO, vedúci A-mužstva

A sme v 8. lige!
Ako iste viete, B-mužstvo STO OFK Trebatice hrá 9. ligu a v skončenom ročníku
sa umiestnilo na prvom mieste. Odohrali
sme 16 zápasov, v ktorých sme 11 vyhrali,
2 prehrali, 3 remizovali a postúpili sme do 8.
ligy. Chcem vyjadriť spokojnosť so všetkými
hráčmi, no najviac sa darilo bodovať Ondrejovi Macháčovi a Jurajovi Heskovi, ktorí
skončili v celkovom rebríčku hodnotenia
hráčov na 1. a 3. mieste. O body sa však
pričinili aj Stanislav Urban a Peter Foltín.
Ďakujem hráčom za zodpovedný prístup
k majstrovským zápasom a aj k tréningom.
Do budúcnosti im želám veľa zdravia a športových úspechov.
VLADIMÍR REGINA,
vedúci B-mužstva
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OFK TREBATICE – ROČNÍK 2015/2016

Výkon mementom pre všetkých
Po dlhej zimnej prestávke prípravu na jarnú
časť 2015/2016 začalo seniorské A-mužstvo
OFK Trebatice dňa 20.1.2016 prvým tréningom
v domácich podmienkach. Mužstvo počas
prípravy kombinovalo tréningový proces na
štadióne OFK, na pomocnej ploche s osvetlením, ďalej vo viacúčelovej hale v Matchpointe
v Trebaticiach a raz týždenne sme absolvovali
tréning aj na štadióne PFK Piešťany, na ihrisku s umelým povrchom. Počas dlhej zimnej
prípravy sme odtrénovali len 14 tréningových
jednotiek, ale odohrali až deväť prípravných
zápasov s bilanciou 5 víťazstiev, jedna remíza
a tri prehry, so skóre 26:14.

Po všetkých peripetiách sme začali jarnú časť
výborne a náročný vstup do súťaže sme zvládli
na jednotku, keďže sme hrali prvé dva zápasy
na ihrisku súpera a v treťom zápase sme privítali
vtedy ašpiranta na postup, teraz už účastníka IV.
ligy severozápad. Avšak bol to len začiatok, ktorý
nebol tým pravým zrkadlom, ktoré by sme potrebovali! Postupne prišli kolísavé výsledky podmienené zlými výkonmi, absenciou na tréningových
jednotkách a v neposlednom rade sa dostavili
zranenia, ktorých bolo viac než dosť, a to u hráčov, ktorí tvorili skúsenejšiu kostru. Svedčí o tom
hlavne minutáž absentujúcich hráčov z celého
ročníka: Zemko odohral len 648 z 2 340 minút,
Kuťka 1 487 minút, Klačman 1 295 minút, Pekarovič 1 603 minút, Kirka 1 817 minút, Kotula
889 minút, pričom v jarnej časti nenastúpil ani
v jednom zápase! Opakom je minutáž v odohraných zápasoch ročníka 2015/2016 dvoch hráčov,
a to Janka Veselého – 2 330 minút (chýbal len
10 minút) a Martina Směřičku – 2 250 minút
(vynechal len jeden zápas z 26).

23. kolo: Krakovany – OFK
0:7
góly Zemko, 4 Zelenay, 2 Směřička
24. kolo: OFK – Drahovce
4:2
góly Chebeň, Macháč, Směřička,
Chochula
25. kolo: Mokrý Háj – OFK
3:2
góly Směřička, Zelenay
26. kolo: OFK – H. Orešany
3:3
góly Macháč, Pekarovič, Zelenay
Konečné umiestenie
po 26. kole ročníka 2015/2016
OFK Trebatice: 6. miesto v tabuľke
26 //13/5/9 //59:30//44 bodov

Pred jarnou časťou mužstvo prešlo obmeOFK Trebatice: gólový sumár ročníka
nou kádra. Ako tréner som v zimnej príprave
2015/2016: tri a viac gólov – Směřička 15,
zažil najzložitejšiu prípravu pred hlavnou jarnou
Kirka 8, Zelenay 7, Pekarovič 6, Klačman 5,
časťou, viaceré tréningy som musel zrušiť pre
Macháč 4 Zemko 3, Chebeň 3
nedostatok hráčov, v prípravných zápasoch potrebný počet dopĺňali dorastenci a „sem – tam“
Výsledné 4. miesto z jesennej časti sme
nový hráč, ktorí však nemali postačujúcu kvalitu.
nevylepšili, ale stále sme sa pohybovaTakto sa v hráčskej
li v horných pozíkabíne vystriedalo až
ciách. Ako som už
12 nových tvárí, priuviedol, počas celej
čom v mužstve zostali
jarnej časti sa nám
len dvaja, s ktorými
nevyhýbali zranesom bol spokojný,
nia, postupne boli
a to Šimon Stredák
z 13-členného kádra
a Sebastián Chochuzranení piati háči,
la. Z jesennej súpisky
ktorí stáli tri a viac
prebiehajúceho ročzápasov, a to Zemníka z 19-tich hráčov
ko, Kotula, Pekarov tíme pred začiatkom
vič, Klačman, Kirka!
súťaže zostalo 14 hráAni jeden zápas sme
čov. Z kabíny skonneodohrali v rovnačili menovite Valla,
kom hernom systéVerchola, Polakovič
me a z trénerskej poa Nitka pre zlé výkony
zície som bol nútený
počas jesennej časalternovať a skladať
ti a Suchánek, ktorý
taktický zámer v zása rozhodol vrátiť do
pasoch nie podľa naHlohovca. Avšak to
šej kvality, či kvality
nebolo všetko, posúperov, ale podľa
 Zástupcovia VV CFM JA sa lúčia s chlapcami, ktorí prechádzajú z mládežníckych
čas mesiacov február
momentálnej zdrakategórii k mužom
a marec sa vážne zravotnej a mentálnej
nili až štyria hráči, a to
situácie v mužstve!
Mosný, Zemko, Pekarovič a Kotula. Keď to zhrSumár majstrovských zápasov
Vyslovujem nespokojnosť s účasťou na tréniem, tak káder pred prvým jarným kolom jarnej
v jarnej časti 2015/2016
ningovom procese, pocitovo musia hráči
časti tvorili len 13 hráči, ktorí boli pripravení na
OFK Trebatice:
13//6/2/5//26:18/20 bodov
vedieť, či spravili všetko preto, aby boli
prvý majstrovský zápas v jarnej časti: brankár
14. kolo: Križovany – OFK
0:1
úspešnejší. Ani „pohoda“ v kabíne nebola
– Veselý, hráči do poľa – Bíro, Kuťka, Chebeň,
gól Pažík
ideálna, doslova sa kolektív tvorený dvoma
Chochula, Směřička, Stredák, Zelenay, Pekaro15. kolo: Gbely – OFK
1:2
generáciami hráčov vytrácal. Áno, bolo to
vič, Klačman, Pažík, Kirka, Hrnčiar.
góly Kirka, Směřička
spojené aj s prehrami, ktoré prišli, čomu sa
Je jasne vidieť, že počtom to bolo veľmi
16. kolo: OFK – Hlohovec
1:0
niet čudovať, ale aj to patrí k futbalu a vždy
zlé a aj napriek tomu sme sa rozhodli neakgól Klačman
je treba hľadať cestu spoločne. Verím, že
ceptovať požiadavky a nároky potenciálnych
17. kolo: Mor. Sv. Ján – OFK
0:2
hráči príjmu túto kritiku zdravo a dúfam, že aj
nových hráčov do jarnej časti. Jednoznačne
góly Pekarovič, Macháč
s ponaučením do budúcna.
chceme pokračovať v ceste, ktorú sme za18. kolo: OFK – Zvončín
0:1
Na záver by som chcel z trénerskej pozície
čali už počas jesene, a to aktívne zapájať do
19. kolo: Spartak Š. – OFK
3:2
uviesť, aby už skončený ročník 2015/2016 bol
zápasov mladých hráčov z Centra futbalovej
góly 2 Směřička
mementom a už len spomienkou pre nás
mládeže Jozefa Adamca, ktorých sme „ostar20. kolo: OFK – Oreské
0:1
všetkých, ktorí stojíme pri OFK, a to nielen
šili“ a nimi doplnili tím dospelých. Ide o týchto
21. kolo: Slovan Š. – OFK
2:2
v úspešných ročníkoch.
hráčov: brankár – Miklovič, hráči – Macháč,
góly Stredák, Chebeň
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
Prištic, Mosný, Škamla, Líška.
22. kolo: OFK – V. Kostoľany
0:2
tréner A-mužstva OFK Trebatice
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