 Z rokovania zastupiteľstva

4

 Novinky zo školských lavíc 5

ZRKADLO
Ročník XIV.

Číslo 2

 Kultúrne a športové leto

 85 rokov organizovaného športu 16
 OFK – jeseň 2016

16

 CFM Jozefa Adamca

17

 Spomíname na J. Ondačku st. 21
 Memoriál P. Minárecha

24

November 2016

Maškrtili zdravé dobroty

 Každoročne v materskej škole počas Dňa zdravej výživy deti pripravujú a ochutnávajú
zdravé dobroty z ovocia a zeleniny. Čo maškrtili v stredu 12. októbra 2016 a oveľa viac
o živote a dianí v materskej škole nájdete na stranách 8 – 11.
Foto: archív škôlky

Naši olympijskí víťazi

PRÍHOVOR STAROSTU

Diela a činy predchodcov
využívame dodnes
Vážení čitatelia
Trebatického zrkadla, milí spoluobčania!
Nedávno sme sa
stretávali na cintorínoch pri spomienke na našich
zosnulých. Priznám
sa, že tento sviatok
mám veľmi rád. Je
pre mňa spomalením hektického života počas bežného roka. V týchto dňoch
sústreďujem svoje myšlienky na tých, ktorí už nie sú medzi nami a ktorí vo mne
zanechali svoju stopu. Sú to moji príbuzní,
ale i mnohí obyvatelia našej obce, s ktorými som často prichádzal do styku pri mojom pôsobení vo funkcii starostu. Mnohí
z nich boli oveľa starší, avšak náš vzťah sa
vyvinul do kamarátskej roviny s potrebnou
dávkou rešpektu a uznania.
V tomto období mi viac ako inokedy
napadajú myšlienky viažuce sa k mojim
predchodcom či funkcionárom našich organizácií. Mnohí z nich však už nežijú.
Hlavne v mojich starostovských začiatkoch som cítil snahu niektorých občanov
presadiť u mňa pocit zanevretia či až odmietnutia niektorých funkcionárov našej
obce, ktorí v minulosti pôsobili vo vedení
obce či vo vedení miestnych organizácií.
S odstupom času som rád, že som tieto
pokusy, aj napriek vtedy mladému veku,
ustál a odmietol.
(Pokračovanie na 2. strane.)

Na futbalovom ihrisku TJ Slovan Veľké Orvište sa 26. mája 2016 uskutočnil XVIII. ročník
Športovej olympiády málotriednych škôl okresu Piešťany. 1. miesto, pohár a diplom získali
žiaci zo Základnej školy Trebatice. Umiestnenie jednotlivcov a ďalšie informácie o škole sú
na str. 5 – 7.
Foto: archív ZŠ
Ani daždivé počasie v sobotu 17. septembra
nepokazilo náladu organizátorom a návštevníkom tradičných kapustových hodov. Veď Trebatičanky – členky JDS už niekoľko dní predtým
vyvárali a vypekali všetko možné kapustové...
O tohtoročných kapustových hodoch a ďalších
kultúrnych a športových podujatiach sa dočítate
na stranách 12 – 13.
Foto: archív obce
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PRÍHOVOR STAROSTU

Diela a činy predchodcov
využívame dodnes

(Dokončenie z 1. strany.)
Išiel som svojou vlastnou cestou, na ktorej
sú obrátené hodnoty – úcta, uznanie a rešpekt voči tým, ktorí viedli našu obec, či stáli
pri zrodoch a pôsobení miestnych organizácií. Každý má svoje chyby či slabosti. Často
pramenia zo spoločenského zriadenia, zo
stavu spoločnosti v danom čase a rôznych
životných situácií, avšak nemám vedomosť,
že by niekto z nich konal proti záujmom obce
či v rozpore so zákonom. Viete si predstaviť,
že by nebol vybudovaný obchvat Trebatíc
a celá doprava by viedla stredom obce po
Hlavnej ulici? Alebo by v Trebaticiach nebol
vybudovaný plynovod či vodovod? V súčasnosti je pre mňa nepredstaviteľná už i skutočnosť, že by neboli vytvorené podmienky na
činnosť centra futbalovej mládeže, v ktorom
sa futbalu a pohybovým aktivitám venuje viac
ako 150 detí a mládežníkov. Tieto stavby boli
postavené počas pôsobenia vo funkciách p.

Z OBECNEJ MATRIKY
ku dňu 4. novembra 2016

Narodili sa
Lenka Baleková
Martin Žák
Adam Herceg
Tomáš Pagáč
Tereza Gajarská
Oliver Havala
Michaela Machová
Damián Žažo

Prisťahovali sa
Mgr. Marina Piksijades
Ing. Kamila Meyer
Mgr. Nataša Petrušová
Jana Piešťanská
Pavol Piešťanský
Denisa Muškovičová
Martina Tavaliová
Lucia Ráczová
Jana Hradská
Jana Hradská

Opustili nás
Martin Hadviga
Jozef Jankech
Gašpar Hadviga

Odsťahovali sa
Anna Demková
Dominik Holkup
Ing. Katarína Eliášová
Matej Eliáš
Ing. Daniel Jankech
Róbert Kováčik
Martina Borovská
Nikola Borovská
Dominik Borovský
Beáta Pistová
Patrik Marek
Radoslav Mosný
- jb -

Vážení čitatelia, v tomto roku si
pripomíname 85. výročie organizovaného športu v obci, ktoré sa spája
so založením futbalového oddielu.
Danú tému obsahuje i monografia
o obci, ktorú sme vydali pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej
zmienky. Spracovávali ju tunajší
autori, žijúci v obci. V tomto čísle
Trebatického zrkadla Vám ponúkame pohľad na pôsobenie niektorých
športových klubov v obci, významných funkcionárov, ktorí svojimi
schopnosťami presiahli hranice našej obce, očami nezávislého novinára žijúceho v Trnave Jaroslava
Lieskovského. Svojím spôsobom je
spätý s Trebaticami od osemdesiatych rokov minulého storočia, keď
sa ako novinár zúčastňoval na každom významnom podujatí a poznal
osobnosti a autority našej obce.
Už som spomínal i na stránkach Trebatického zrkadla, že mi
je niekedy smutno za ľuďmi, ktorí
už nie sú medzi nami a s ktorými
som spolupracoval pri správe našej
obce či v miestnych organizáciách,
alebo som ich spoznal ako radových občanov a vážil som si ich
 Trebatice mnohí poznajú aj pre motokárovú
kvôli hodnotám a postojom. Tento
dráhu, svojho času jednu z prvých v bývalom
priestor našťastie zapĺňajú tí, ktorí
Československu
sú v súčasnosti ochotní robiť veci
i pre iných. Uviesť konkrétne mená
Žáka, Sedláka či Ing. Ondačku st. Mnohé by
nie je jednoduché a určite by som na niekoho
boli v súčasnosti pre nás veľmi veľký kúsok
zabudol. I preto sa chcem verejne poďakovať
s neistým koncom. Aj preto prechovávam k ľuvšetkým, ktorí v Trebaticiach vo verejnom
dom, ktorí pre nás niečo vytvorili, či boli v tom
živote našej obci vyryli svoju brázdu večnosti.
čase vo vedení obce, klubu, organizácie či
Navždy máte moju úctu a uznanie.
školy, úctu a rešpekt, napriek tomu, že „doma
Všetkým prajem príjemné jesenné dni!
neboli prorokom“. Diela a činy, ktoré po nich
Mgr. Juraj VALO
zostali, však využívame dodnes.
starosta obce
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1978
Rok 1978 bol rokom 60. výročia samostatnosti nášho štátu. Naša obec mala
1 230 obyvateľov, narodilo sa 25 detí,
zomrelo 10 ľudí. V zložení MNV nenastali
zmeny, rada zasadala 12-krát a prijala
93 uznesení.
Začiatkom roka Trebatičania dokončili práce na kultúrnom dome, konkrétne na jeho
vstupnej časti. Vykopaním základov začali
práce na budovaní novej materskej školy,
dorobili posledné úpravy na sociálnej budove
telovýchovy, na výstavnej hale drobnochovateľov a ďalšie.
V tomto roku bolo v obci vydaných sedem
stavebných povolení pre individuálnu výstavbu rodinných domov.
Neustávala ani kultúrno-spoločenská činnosť. Najvýznamnejšími podujatiami boli ro-

 Lýdia Matúšová so žiakmi 4. ročníka
PVC na chodbe a schodoch, vymaľované boli
steny, natreté okná, dvere, lavice, skrine.
V obci bolo v tomto roku jedno pohostinstvo
a tri obchody – potraviny, priemyselný tovar
a chlieb – mlieko.
Počasie neprialo poľnohospodárom ani rekreantom. Zima bola tuhá, mrazy až – 20 ºC.
Dokonca aj uprostred mája napadol sneh
a poškodil ovocné stromy, nebola skoro žiadna úroda. Suché leto i jeseň narobili ďalšie
škody. Začiatok zimy v decembri priniesol veľa snehu a silné mrazy, prejavil sa nedostatok
paliva a elektrickej energie.
Poľnohospodárske družstvo bolo v tomto
roku premenované z JRD MIER na JRD Československo-poľského priateľstva.
- jp -, foto: archív obce

 Stretnutie s alžírskymi hádzanárkami
v kultúrnom dome
dičovský a požiarnický ples, oslavy 30. výročia Víťazného februára – stretnutie generácií
30-ročných a 60-ročných, beseda s dôchodcami, Medzinárodný deň žien, rozlúčka s brancami, učiteľský deň, súťaž žien, družobné
stretnutie s maďarskými športovcami z Rábakecölu, krajské motokárové preteky o pohár
predsedu JRD, pioniersky sľub na Slavíne,
stretnutie s rodinnými príslušníkmi sovietskeho
vojaka padlého pri oslobodzovaní našej obce,
družobné stretnutie s bulharskými športovcami, stretnutie občanov s alžírskymi reprezentantkami v hádzanej... Dňa 13. októbra cez našu obec prešlo auto s prvým československým
kozmonautom Vladimírom Remekom.
Budova základnej školy mala v tomto roku
65 rokov, jubileum si pripomenuli pri otváraní
nového školského roka. Od 1. septembra pribudla nová trieda, takže prvýkrát v histórii sa
všetky ročníky vyučovali samostatne. Priestory prešli rekonštrukciou, nalepené bolo nové

 Privítanie rodinných príslušníkov padlého sovietskeho vojaka
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Sociálna politika, školstvo, hospodárenie...
Obecné zastupiteľstvo od vydania prvého
čísla XIV. ročníka Trebatického zrkadla
zasadalo dvakrát.
Prvé zasadnutie OZ sa konalo dňa 30.
júna 2016. K hlavným bodom programu
patrili:
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Správa o činnosti obecnej knižnice za rok
2015 – vypracovala a predložila knihovníčka obecnej knižnice Mgr. Antónia Babišová. Správa bola uverejnená aj v Trebatickom zrkadle č. 1/2016 pod názvom
Kniha sa prihovára duši.
3. Správa o sociálnej politike za rok 2015
– starosta obce Mgr. Juraj Valo informoval v správe poslancov, že Obec Trebatice mala
k 31.12.2015 prihlásených na
trvalý pobyt 1336 obyvateľov.
Najstaršou obyvateľkou je Františka Galbavá narodená v roku
1921 a najstarším mužom bol
Emil Machaj narodený v roku
1926. Obecné zastupiteľstvo
schválilo v roku 2015 v obecnom
rozpočte na sociálne veci sumu
12 148 €, skutočné čerpanie
predstavovalo sumu 11 260,58
€. Obec v roku 2015 vyplatila
jednorazový finančný príspevok
vo výške 50 € každému novorodencovi s trvalým pobytom
v našej obci. K 31.12.2015 obec
zamestnávala troch opatrovateľov, ktorí sa starajú o troch občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.
Veľmi dobre sa prezentuje práca MO Jednoty
dôchodcov, ktorá zabezpečuje rôzne, nielen
kultúrne aktivity v obci.
4. Návrh na prijatie kontokorentného úveru
z OTP Banky Slovensko vo výške 50 000
€ na dofinancovanie investičných akcií
v roku 2016. Z tejto sumy by obec v zmysle
uvedených uznesení vykryla náklady na:
- rekonštrukciu oplotenia areálu MŠ – 1. etapa,
- dofinancovanie technickej vybavenosti
Družstevnej ulice (práce zrealizované, potreba úhrady faktúry v sume 15 452,21 €),
- prípravné práce na projekte – Rekonštrukcia Hornej a Severnej ulice – časť I.,
- vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov počas roka 2016.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie
kontokorentného úveru vo výške 50 000 €
poskytnutého z OTP Banky Slovensko.
6. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice rozpočtovým opatrením č. 4/2016 – OZ
schválilo rozpočtové opatrenie č. 4/2016,
ktorým sa rozpočet obce na rok 2016 zvyšuje o 32 222 €. Po úprave bude rozpočet
obce vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej
časti vo výške 955 574 €.
7. Rôzne – OZ schválilo záväzný poradovník uchádzačov o 3-izbový byt:
1. Marián Hazda,
2. Jana Kočí.
Druhé zasadnutie OZ sa konalo dňa 29.
septembra 2016 s týmito hlavnými bodmi
programu:

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Správa o vyučovacích výsledkoch za
školský rok 2015/2016. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy v školskom roku
2015/2016 za MŠ Trebatice predložila a na
rokovaní OZ sa zúčastnila riaditeľka MŠ
Jana Palkechová. Informovala poslancov,
že ciele Školského vzdelávacieho programu Prvé krôčiky k múdrosti, taktiež aj ciele
a úlohy plánu práce školy na školský rok
2015/2016 boli splnené a realizované v požadovanom rozsahu. K 31.8.2016 v mladšej triede bolo 20 detí a v staršej triede

5. Návrh na zmenu typu prijatého úveru
z OTP Banky Slovensko vo výške 50 000
€ na dofinancovanie investičných projektov
v roku 2016 z krátkodobého kontokorentného úveru na dlhodobý investičný úver
– starosta obce Mgr. Juraj Valo informoval
poslancov, že po konzultácii s audítorom
sa preukázalo, že tento typ úveru nie je pre
Obec Trebatice v súčasnom období vhodný, keďže nerieši financovanie investičných
zámerov. Vzniknutú situáciu navrhol riešiť
zmenou typu úveru, a to splatením kontokorentného úveru a prijatím komunálneho
investičného úveru od OTP Banky Slovensko vo výške 50 000 €. OZ schválilo zmenu
typu úveru na komunálny investičný úver.

22 detí. Poďakovala starostovi obce Mgr.
Jurajovi Valovi a poslancom OZ za vykonanú veľkú rekonštrukciu budovy MŠ.
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach na školský
rok 2015/2016 za základnú školu predložila riaditeľka školy Mgr. Mária Gonová.
Ospravedlnila sa, na rokovaní OZ sa
nezúčastnila. V správe uviedla, že školu
navštevovalo 39 žiakov. Žiaci školy získali
na XVIII. ročníku Olympiády málotriednych škôl okresu Piešťany vo Veľkom
Orvišti 1. miesto – pohár a diplom. Na
škole prebieha nový projekt – Zippyho
kamaráti – nový program pre detskú dušu
a tiež bol založený detský folklórny súbor
Kapustárik, ktorý sa schádza každý utorok
v budove ZŠ v Trebaticiach.
3. Stav pripravenosti škôl a školských
zariadení na školský rok 2016/2017 –
poslancov informoval starosta obce Mgr.
Juraj Valo. Počas letných prázdnin boli
vykonané v ZŠ v Trebaticiach bežné
prevádzkové práce ako úprava zelene,
dvora, učebne podľa požiadaviek riaditeľky školy. Počas zimných mesiacov
je naplánovaná rekonštrukcia učebne
na poschodí – výmena elektroinštalácie,
zníženie stropov, vymaľovanie. V MŠ
v Trebaticiach do konca roka je naplánované dokončenie úpravy chodníkov
a výmena oplotenia – 1. etapa.
4. Kontrola plnenia rozpočtu za II. štvrťrok
2016 – OZ berie ne vedomie plnenie rozpočtu na II. štvrťrok 2016.

6. Zmena rozpočtu Obce Trebatice rozpočtovým opatrením č.
8/2016 – OZ schválilo rozpočtovým opatrením č. 8/2016 zníženie rozpočtu o 4 860 €. Po
úprave bude rozpočet obce vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 1 012 014 €.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II.
polrok 2016 – OZ predložila
a s plánom kontrolnej činnosti
oboznámila hlavná kontrolórka
obce Bc. Simona Bičanová.
8. Mikroregión nad Holeškou – OZ
berie na vedomie Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou
za rok 2015 a správu manažéra
činnosti za 1. polrok 2016, ktoré vypracoval manažér projektu
Lukáš Pavlech. OZ poverilo starostu obce
Trebatice Mgr. Juraja Valu na podpis dohovoru primátorov a starostov v oblasti klímy
a energetiky pri plnej znalosti z neho vyplývajúcich záväzkov.
9. Smernica č. 2/2016 o verejnom obstarávaní Obce Trebatice – OZ berie na vedomie návrh Smernice č. 2/2016 o verejnom
obstarávaní – postupy Obce Trebatice pri
zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, na
uskutočnenie stavebných prác alebo na
poskytnutie služieb v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
10. Priemyselná zóna – Dolné záplotie
nad motokárovou dráhou. Starosta obce
Mgr. Juraj Valo v predkladacej správe
uviedol, že priemyselná zóna – Dolné
záplotie nad motokárovou dráhou spočíva
z pozemku vo vlastníctve spol. Longleaf,
s. r. o., Bratislava, ktorá tu chce vybudovať čerpaciu stanicu pohonných látok,
a z pozemku vo vlastníctve spol. Dofo,
spol. s r. o. Realizácia výstavby priemyselnej zóny je podmienená vysporiadaním
pozemkov v lokalite Dolné záplotie, ktoré
sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, a preto ich obec chce
odkúpiť do vlastníctva. Realizácia výstavby priemyselnej zóny je podmienená aj
vybudovaním nového kruhového objazdu
na križovatke pri Agrodružstve Trebatice.
OZ berie na vedomie informácie starostu
obce o priebehu plánovanej realizácie výstavby priemyselnej zóny Dolné záplotie
nad motokárovou dráhou.
- ab -
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NOVINKY ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Škola je živý organizmus

Dva mesiace letných prázdnin uplynuli
ako voda. Verím, že boli plné pekných
zážitkov. Žiaci mali možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré
nový školský rok priniesol. Škola nie je
len vzdelávanie, učebné osnovy a plány.
Správna škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy,
vzájomný rešpekt k svojim právam, ale
i uvedomenie si prvoradých povinností.
Na deti čaká svet objavovania prírody,
pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu
a poéziu materinského jazyka, vyučovanie
anglického jazyka zážitkovým učením, spomienky na predkov a zvyky regiónu v predmetoch školského vzdelávacieho programu.
Už teraz sa teším na farebné, zaujímavé
ročníkové projekty, v ktorých deti dokazujú
každoročne svoju kreativitu.
My, učitelia, sa snažíme deťom vo všetkom
pomáhať, dávať osobný príklad v mnohých
oblastiach života a pomáhať rodičom sprevádzať ich jeho úskaliami. Ale rovnako tvrdo musím zdôrazniť, že od prvého dňa sme školou
s nulovou toleranciou voči šikanovaniu, fyzickému alebo psychickému násiliu, zametaniu
problémov pod koberec, lajdáctvu a šíreniu
neprávd. O tom hovorí i náš školský poriadok.
Snažíme sa, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme
zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských
a športových podujatí, aby bol školský rok
pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby žiaci
v našej škole vždy našli človeka, ktorý ich
podporí, pomôže, vysvetlí im, čo nepochopia, podá pomocnú ruku. Úprimne si želám,
aby naša škola, tak ako doteraz, fungovala
ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené
srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
Tá naša má 41 žiakov (o 3 viac ako vlani)
a 6,5 zamestnancov. Zo všetkých síl sa snažím o pohodu, otvorené a spravodlivé riešenie
všetkých problémov na našej škole.

 Na tvorivých dielňach si každý vyzdobil svoj pohárik či vázičku
Škola je aj v tomto školskom roku štvortriedna, ale pre znížený počet žiakov sa 3. a 4. ročník
na hodinách telesnej, hudobnej, náboženskej
a etickej výchovy spájajú. Škola pracuje v nasledovnom režime: 1. roč. Mgr. Barbora Zibrínová,
tr. uč. – 11 žiakov, 2. roč. Mgr. Mária Gonová, tr.
uč. – 11 žiakov, 3. roč. Mgr. Diana Megová, tr.
uč. – 11 žiakov, 4. roč. Mgr. Renáta Susová, tr.
uč. – 8 žiakov. ŠKD 1. oddelenie – Mgr. Dana
Kováčiková, vychovávateľka – 35 detí, ktoré
na 2,5 hodiny delíme na dve skupiny z dôvodu
racionálnej organizácie práce, a tým ušetríme
našej obci nemalé finančné prostriedky.
Naďalej pokračujeme v krúžkovej činnosti
pod vedením p. uč. Susovej – anglická konverzácia, p. uč. Megová – počítačový krúžok, dramatický krúžok a náš folklórny súbor Kapustárik.

Mama, tato, vrátim sa zdravý!

V škole sme privítali novú pani učiteľku náboženskej a etickej výchovy – Mgr. Annu Blahovcovú a novú školníčku Zlaticu Janechovú.
Zároveň vyjadrujem veľké poďakovanie za
doterajšiu činnosť PaedDr. Patrikovi Katrincovi, Anne Valkovej a Žofii Tonkovičovej, ktorých
práca a pomoc pre našu školu znamenali
veľmi veľa. VĎAKA!
Naďalej prajem nám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok, aby sme výborne
zvládli rok čitateľskej i finančnej gramotnosti.
Učiteľom i rodičom želám veľa trpezlivosti
a žiakom menej vymeškaných hodín a len
tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté
vedomosti.
Mgr. MÁRIA GONOVÁ
riaditeľka školy
Foto: archív ZŠ
Teoretický a praktický výcvik na Detskom
dopravnom ihrisku vo Vrbovom patrí k dôležitej súčasti dopravnej výchovy. Život detí na
cestách a uliciach je ohrozovaný čím ďalej tým
viac. Potrebných vedomostí v tomto smere nie
je u detí nikdy dosť. Každoročné opakovanie
dopravných značiek, riešenie dopravných situácií, použitie týchto vedomostí v praxi a schopnosť správne zareagovať na bicykli na ceste, sú
viac ako potrebné a dôležité. Žiaci, ktorí porušujú určité pravidlá, sú aj z činností v imitovanej
doprave vylúčení. Musia si uvedomiť, že cesta
nie je ihrisko. Naši žiaci sa snažia zvládať tieto
úlohy správne, ale objaví sa aj taký, ktorý spraví
priestupok. Žiaci 4. ročníka si každoročne prevezmú aj preukaz bicyklistu a na záver si medzi
sebou zasúťažia na obľúbených autíčkach.
 Získať teoretické i praktické vedomosti
na dopravnom ihrisku je pre deti veľmi
dôležité
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Záver školského roka bol pre našich
žiakov skutočne famózny. 31 žiakov absolvovalo 5-dňový pobyt v škole v prírode v Nitrianskom Rudne za minimálny
poplatok, pretože ministerstvo školstva
prispelo na každého žiaka sumou 100 €.
Hotel Baník, v ktorom boli ubytovaní, sa
na niekoľko dní zmenil na rozprávkovú
krajinu – Tramptáriu.
Hneď po príchode boli žiaci svojimi animátormi rozdelení do kráľovských družín. Každá
si mala vymyslieť svoj názov, erb, bojový
pokrik a dary pre kráľa a kráľovnú, ktoré sa
odovzdávali po večeri. V priebehu ďalších dní
jednotlivé družiny medzi sebou súťažili, kto
nazbiera najviac bodov – tramptárov a v posledný večer tak získa poklad. Deti zbierali
body každé doobedie, kedy sa zúčastňovali
na kráľovských remeslách, ako bol napr.
šport, lukostreľba, maľovanie, šperkárstvo,
divadlo či jazda na autíčkach. Poobede bol
každý deň iný program: návšteva zoologickej
záhrady v Bojniciach, prehliadka gazdovských
dvorov v neďalekej obci Mačov, opekačka
a jazda na koni.
Animátori zabávali deti aj počas večerného
programu rôznymi súťažami. V „talentmánii“
mali kráľovské družiny možnosť ukázať ostatným svoj talent v spievaní, tancovaní, hraní
divadla, čím mohli získať vzácne body pre
svoj tím. Na záver pobytu bola vyhodnotená
tá družina, ktorá získala najviac tramptárov.
Spomedzi sto detí si kráľovský poklad odniesli
naši žiaci 3. a 4. ročníka s názvom družiny
Lovci pokladov.
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Zážitky v Tramptárii

 Deti na prehliadke gazdovských dvorov v obci Mačov
Škola v prírode bola pre žiakov výbornou
skúsenosťou plnou nezabudnuteľných zážitkov. Naše pani učiteľky v spolupráci s animátormi dokázali s deťmi skutočné naplnenie

Pokroky na plavárni

cieľa – škola hrou. Aj v novom školskom roku
je zabezpečený pobyt v škole v prírode. Tentoraz v inej lokalite a jeho realizácia závisí od
počtu prihlásených žiakov.

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

Priniesli sme
pohár i medaily
Na futbalovom ihrisku TJ Slovan Veľké Orvište sa 26. mája 2016 uskutočnil XVIII. ročník Športovej olympiády
málotriednych škôl okresu Piešťany.
1. miesto, pohár a diplom získala Základná škola Trebatice.

 Myjavská plaváreň bola vyhradená len pre našich žiakov
Naša škola zabezpečuje pravidelne každé štyri roky plavecký výcvik pre žiakov.
Každý žiak, ktorý získa primárne vzdelanie, prejde týmto výcvikom. Od roku
2012 Piešťany neprijímajú na plavecký
výcvik žiakov z okolia, iba piešťanské deti.
Po viacerých neúspešných vyjednávaniach sme hľadali iné možnosti, aby sme
naplnili svoj ŠkVP. Naši žiaci veľmi radi
športujú, a preto s nadšením prijali správu,
že tri dni v apríli strávia na plavárni v Myjave.
Odchádzali sme ráno o 7.00 hod. a vracali
sa späť o 12.45 hod. Žiaci boli rozdelení do

dvoch skupín podľa plaveckých schopností.
Tú najlepšiu skupinu tvorilo 7 žiakov: Miriam
Tonkovičová, Patrik Strapatý, Matej Hornák,
Lucas Kováčik, Nela Mešterová, Ema Miháliková, Sandra Krajčírová. Neskôr sa pridali aj
Nicolas Folajtár a Žaneta Šulíková. Ostatní
tvorili skupinku žiakov, ktorí sa učili plávať,
splývať, skákať do vody, ponárať. Boli to
veľmi obľúbené dni pre všetkých. Tí dobrí sa
zlepšili a tí menej zdatní urobili veľké pokroky v pobyte vo vode a v plávaní.
Plaváreň bola vyhradená len pre našich
žiakov a venovali sa im traja tréneri. Plavecký výcvik splnil svoj cieľ na sto percent.

Beh na 60 m: 1. miesto – Stella Zuzana
Kunová (dievčatá 1. – 2. roč.), 2. miesto –
Nguyen Quang Huy – (chlapci 1. – 2. roč.),
2. miesto – Emma Miháliková – (dievčatá
1. – 2. roč.), 2. miesto – Žaneta Šulíková –
(dievčatá 3. – 4. roč.)
Beh na 500 m: 2. miesto – Miriam
Tonkovičová (dievčatá), 3. miesto – Matej
Hornák (chlapci)
Hod kriketovou loptičkou: 1. miesto –
Natália Folajtárová (dievčatá 1. – 2. roč.),
2. miesto – Emma Miháliková (dievčatá
1. – 2. roč.), 2. miesto – Nguyen Quang
Huy (chlapci 1. – 2. roč.), 3. miesto – Nikolas Gogola (chlapci 3. – 4. roč.)
Futbal: 1. miesto – (chlapci 2., 3., 4. roč.)
Vybíjaná: 3. miesto – (dievčatá 2., 3.,
4. roč.)
Gratulujeme!

Stránky zo života a práce
základnej školy pripravila
Mgr. MÁRIA GONOVÁ
riaditeľka školy
Foto: archív ZŠ
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Chránime zvieratá!

V škole sme mali prezentáciu o ochrane
zvierat. Urobila ju pre nás p. uč. Renata
Susová. Rada by som sa s vami podelila
o moje zážitky.
Vonku bolo celkom príjemné počasie. Zavolali nás do prváckej triedy, kde nám pani
učiteľka premietala reálne príbehy o týraných
zvieratách, najmä o psíkoch, ktorých ľudia
len tak dokážu vyhodiť na ulicu. Boli to zaujímavé príbehy. Jedného psíka našli záchranári pri potoku uviazaného o krík, druhého
vo vreci na ulici, tretieho na smetisku a ďalšieho obeseného. Najviac ma zarmútil príbeh
o dvoch psíkoch. Pán, ktorý sa ich chcel
zbaviť, ich vyhodil z auta a jedného z nich
hneď zrazilo okoloidúce auto. Toho druhého,
našťastie, záchranári zachránili včas. Preto
sa chcem poďakovať záchranárom zvierat,
ktorí zvieratkám pomáhajú.
Tento deň pre mňa veľa znamenal, preto
ďakujem pani učiteľke Susovej, že nám
priblížila život zvierat a pripomenula, ako sa
máme k nim správať.
Mohli sme si všetci svoje obľúbené zvieratko aj nakresliť a urobiť pekný plagát,
ktorý visí na chodbe školy, a tento pekný deň
nám stále pripomína. Ďakujem aj našej pani
učiteľke Diane Megovej, že nám priniesla do
školy ukázať svojho psíka, ktorého si tiež
vzala z útulku. Všetci sme sa s ním potešili.
Bol to veľmi pekný deň.
SOFIA GOGOLOVÁ, 3. ročník
Foto: archív školy

 Psík pani učiteľky Megovej deťom rýchlo prirástol k srdcu

Deň detí
v starej elektrárni

 Deň strávený v starej elektrárni v Piešťanoch bol pre deti prekvapením k ich sviatku

Stará elektráreň v Piešťanoch nás už
dávno lákala, no pre veľa školských podujatí sme sa tam nedostali. Využili sme ich
lákavú akciovú ponuku a Medzinárodný deň
detí sme pre našich žiakov pripravili trošku
netradične. Vynovená elektráreň v Piešťanoch, ktorá získala aj celoslovenské ocenenie za architektúru, pripravila pre naše
deti workshopy o elektrine a žiaci sa hravou
formou dozvedeli o jej vodivosti. Dozvedeli
sa aj veľa zaujímavého o slnečnej energii,
vodnej energii, o prírode a liečivých účinkoch
byliniek. Pri rozlúčke deti dostali aj drobné
darčeky a deň strávený v úplne novom prostredí bol pre nich skutočným prekvapením
k ich sviatku.

Trebatičanky prekvapili

Naša obec spolupracuje s regiónom Jaslovské Bohunice, a preto sme na žiadosť nášho pána starostu
Mgr. Juraja Valu vyslali v polovici júla na súťaž aj našich
žiakov. Prvýkrát sme sa zúčastnili na športových hrách
regiónu, ktoré boli organizované v Cíferi. Zúčastnilo
sa na nich vyše 30 škôl a 800 žiakov, čo je gigantická
akcia. Nela Mešterová a Nicolas Folajtár sa zapojili do
vytrvalostného behu na 500 m. Naši futbalisti: Matej
Hornák, Nicolas Folajtár, Sebastián Sučič, Kristián
Škrabák, Lucas Kováčik a Nikolas Gogola nezískali
síce umiestnenie medzi najlepšími, ale veľmi sa snažili.
Veľkú radosť a prekvapenie nám priniesli naše dievčatá: Miriam Tonkovičová, Žaneta Šulíková, Martina
Baleková, Paulína Bábiková, Nela Mešterová, Nina
Trnková a Sandra Krajčírová. Dokázali, že sú vynikajúce športovkyne a famóznym výkonom vyhrali v silnej
konkurencii 1. miesto vo vybíjanej dievčat 1. stupňa ZŠ.
Blahoželáme a ďakujeme! Naša škola opäť dokázala,
akú má úroveň.

 Vynikajúce trebatické dievčatá vyhrali vo svojej kategórii súťaž vo vybíjanej
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NA NÁVŠTEVE U ŠKÔLKAROV

Ako sa menila naša škôlka

Nielen rodičia škôlkarov, ale všetci obyvatelia našej obce si nemohli nevšimnúť,
že s budovou trebatickej materskej školy sa dejú veľké veci. Presne 13. apríla
2016 sa do nej prechodne nasťahovali
robotníci – murári, kúrenári, oknári, klampiari, strechári...
Okolo celej budovy vyrástlo lešenie a v ten
deň sa 35-ročný vzhľad našej škôlky stal
minulosťou. Odizolované boli všetky obvodové múry, pôvodnú omietku zakryla tepelná
izolácia, strechu vrstva izolačnej peny, vymenené boli okná a dvere na kotolni, zábradlie
a dlažba na terasách, v celej budove boli namontované nové radiátory a tepelné rozvody.
Až na jeden mimoriadny týždeň, všetko sa to
dialo za plnej prevádzky.
Z lešenia na nás do tried kývali majstri,
občas nás deti pre hluk nepočuli, ale každý
deň sme sa tešili na našu dokončenú vynovenú škôlku. Keď robotníci začali nanášať
farebnú omietku a dali dolu lešenie, bolo
jasné, že budeme mať najnádhernejšiu škôlku v širokom okolí. Už z diaľky žiari veselosťou a optimizmom, obdivuje ju každý, kto
do škôlky zavíta a my z nej máme obrovskú
radosť. V súčasnosti ešte prebiehajú práce na rekonštrukcii chodníkov a oplotenia,
čakajú nás terénne úpravy dvora, a potom
už budeme môcť naozaj povedať, že naša
škôlka je najkrajšia.
Všetko toto sa dialo vďaka starostovi obce
Mgr. Jurajovi Valovi a poslancom OZ, ktorí

 Nová fasáda materskej školy svieti optimizmom
využili možnosť vypracovania projektu z Environmentálneho fondu SR a uvoľnili potrebnú
čiastku financií z obecného rozpočtu. Patrí
im naše úprimné poďakovanie. Spomenúť
musíme aj to, že radiátorové kryty v celej budove sme si uhradili sami z účtu občianskeho
združenia Trebatické deti, z financií získaných

z 2 % podielových daní. Aj vďaka nim je nám
v škôlke príjemnejšie, teplejšie a bezpečnejšie.
Strany o škôlke pripravila
JANA PALKECHOVÁ
Foto: archív škôlky

 Takto sme začínali...

 Strecha je pokrytá izolačnou penou

 Staré radiátory boli vymenené za nové

 Kotolňa dostáva nové okná a dvere

2/2016
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Futbalový štadión v našej obci sa v stredu 2. júna 2016 stal miestom stretnutia
malých i veľkých rytierov a princezien. Pritiahla ich tam chuť zabaviť sa na druhom
ročníku podujatia s názvom Deň rodiny,
ktoré pripravili učiteľky materskej školy
pre „svoje“ deti a ich rodičov.

Zlého draka premohli

Prekvapení bolo neúrekom. Keďže celou
akciou sa prelínal motív oslobodzovania princeznej od trojhlavého draka, deti spoločne so
svojimi rodičmi a súrodencami plnili úlohy, aby
draka premohli. Najväčším lákadlom boli rytieri
zo šermiarskej skupiny Martina Homolu – Argenti. Trpezlivo učili deti i rodičov strieľať z luku,
dovolili im bojovať s mečmi v kolbisku, vyskúšať
si chytiť ozajstné meče, predviedli ukážku bojovej šarvátky a streľbu z historických zbraní.
Keďže sa všetci usilovne snažili, zlého draka
premohli a oslobodená princezná im darovala
schovaný poklad. Možno práve to ich veľké
snaženie odohnalo i búrku, ktorá sa kdesi
v diaľke svojím dunením vyhrážala. Poďakovanie za toto milé podujatie patrí hlavne
učiteľkám materskej školy, vedeniu OFK za poskytnutie priestorov, Šimonovi a Matúšovi Pažíkovcom a Mariánovi Polčanovi za pomoc pri
príprave súťaží a pri púšťaní hudby. Ďakujeme!
 Princezničky trénujú streľbu z luku

Výlet na farmu
za zvieratkami
Na školský výlet do Minifarmy v Lubine sme sa vybrali 9. júna 2016. Malí
škôlkari obdivovali a tešili sa z malých zvieratiek – miniatúrnych ovečiek,
zajkov, kozičiek, kravičiek, prasiatok,
kačiek, husí či sliepok, ba i malinkého
bieleho ježka.

 Akú má srsť zajko, aké uši, to všetko deti dôkladne preskúmali

 Tu bude celkom nová dlažba

Mohli ich pohladiť, nakŕmiť, dozvedeli sa
zaujímavosti o ich živote i ako je potrebné
sa o ne starať. Najväčšiu pozornosť však
pútali koníky, deti trpezlivo čakali, kedy
sa budú môcť na jednom z nich povoziť.
No a pretože sa už začal ozývať hlad, ujo
šofér nás vyviezol na Veľkú Javorinu, kde
nás v Holubyho chate čakal chutný obed.
Náš plán prejsť sa až ku hraniciam s Moravou zmarila blížiaca sa búrka, ale aj tak
boli deti s výletom spokojné a natešené sa
vracali domov porozprávať rodičom všetky
svoje zážitky.
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Už ideme do školy

Prešli rôčky, prešli dníčky, už ideme do
školičky... Veru tak, prešli rôčky strávené
v materskej škole, malinké bacuľaté deti
vyrástli, začali im vypadávať prvé zúbky,
radšej ako autíčka brali do ruky knihu
či farbičky, a to všetko bolo neklamným
dôkazom, že ich pobyt v škôlke končí, že
potrebujú svoje poznanie rozvíjať ďalej
v inej škole – základnej.
Vždy na konci školského roka počas rozlúčky s budúcimi prváčikmi sa nám vkráda
smútok a ľútosť do srdca a nevyhli sme sa
mu ani tentokrát.
Na slávnostnej „škôlkarskej maturite“ pani
učiteľky nachystali pre deti otázky ako na
ozajstnej maturitnej skúške. Palce pri odpovediach im držali maminy i tatinovia a aj vďaka
ich podpore deti posledné škôlkarské odpovede zvládli a mohli si prevziať osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, knihy
a niekoľko ďalších darčekov ako pamiatku na
materskú školu. No a potom sa už naposledy
vyobjímali so svojimi učiteľkami, veď spoločne
strávili stovky hodín hier, radosti i učenia. Erik,
Peťo, Davidko, Dominik, Katka, Kristínka, Nikolka, Frederik, Ľubka, Nelka, Riško, držíme
vám všetkým palce!
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 Držíme vám palce, prváci!

POĎAKOVANIE
Riaditeľka
Materskej školy Trebatice
a vedenie OZ Trebatické deti

úprimne ďakujú

všetkým, ktorí darovali škôlke
percentá zo svojej dane.
Vďaka nim máme nové
radiátorové kryty v celej budove.
Ešte raz všetkým ďakujeme!

Školský rok
sa rozbehol
 K tohtoročným škôlkarom pribudnú na jar ešte ďalší traja
Od začiatku školského roka ubehli
takmer tri mesiace, v škôlke ubudlo
slzičiek a pribudlo veselých úsmevov.
Novoprijaté deti si privykli na pani učiteľky, na nových kamarátov a hlavne na
režim, ktorý aspoň ako-tak treba v škôlke dodržiavať.
Deti v staršej triede už vedia, že keďže o rok
ich čaká škola, budú sa musieť troška viac potrápiť s písaním čiarok, spoznávaním základov
matematiky, správnou výslovnosťou hlások,
novými vedomosťami o spoločnosti, prírode...
V tomto školskom roku bolo do staršej triedy prijatých 23 detí, z toho 18 sa pripravuje
na vstup do základnej školy. Triednou učiteľ-

kou je Daniela Macháčová, druhou učiteľkou
Jana Palkechová. Mladšiu triedu navštevuje
v súčasnosti 17 detí, od marca a apríla pribudnú ďalšie 3 deti. Triednou učiteľkou je
tu Drahoslava Líšková, ktorá sa o deti stará
spoločne s Ivanou Pohubovou.
V tomto školskom roku učiteľky po
prvýkrát pracujú podľa nového školského vzdelávacieho programu Objavujeme
svet. V ňom zvýšenú pozornosť nad rámec
štátneho vzdelávacieho programu venujú
regionálnej výchove, výchove k zdravému
spôsobu života a rozvoju tvorivosti detí.
Všetky dôležité dokumenty, aktuálne oznamy, fotogalériu si môžete pozrieť na našej
webovej stránke www.mstrebatice.sk.

POĎAKOVANIE
Riaditeľka Školskej jedálne
pri Materskej škole Trebatice
touto cestou ďakuje

firme HB STEEL, s. r. o.
Trebatice

za zakúpenie plynovej stoličky
a vyrobenie nerezového
digestora do kuchyne.
Úprimne ďakujeme!

2/2016
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Zdravie zo záhrad

Ovocie konzumujú deti v materskej škole každý deň, no počas Dňa zdravej výživy
v stredu 12. októbra 2016 bolo zdravých
dobrôt v škôlke omnoho viac. Niektoré
z nich si deti pripravili samé, s niektorými
im pomáhali pani učiteľky.
A tak sa hneď od rána misky a tácky plnili
mrkvičkovým šalátom, ovocnými špízmi, deti
s nadšením asistovali pri príprave ovocného
smoothie a pečeného banánového koláčika.
Veľmi milo nás prekvapila mamička Lenka
Doktorová, ktorá priniesla krásny zeleninkový
vláčik s vagónikmi plnými vitamínov. Predtým,
než sa deti pustili do ochutnávania zdravých
maškrtiek, si zasúťažili, a potom sa konečne
začala hostina. Bolo až prekvapujúce, ako
všetky jedlá deťom chutili a aké množstvo ich
zjedli. Najväčší úspech mal banánový koláčik.
Ak by ste mali chuť ho doma deťom upiecť,
ponúkame vám jednoduchý recept:
Potrebujeme: 2 – 3 banány (čím je ich
viac, tým bude koláčik sladší), 1 hrnček rozmixovaných ovsených vločiek, 1/3 hrnčeka
medu, 1/3 hrnčeka roztopeného kvalitného
masla, 1 vajíčko, 1 balíček kypriaceho prášku
do pečiva bez fosfátov, škoricu, oriešky, maliny, brusnice – podľa chuti
Postup: Rozmixujeme ovsené vločky,
banány popučíme vidličkou, zmiešame ich
s roztopeným maslom, vajíčkom, kypriacim

 Prajeme vám aj sebe dobrú chuť!
práškom, škoricou, medom, ovocím, nakoniec
pridáme ovsené vločky. Zmes premiešame

 Divadielko O kozliatkach sledovali deti so záujmom

a vylejeme do zapekacej nádoby. Pečieme pri
175 ºC asi hodinu.
Dobrú chuť!

 Tety predviedli deťom známu rozprávku

POZVÁNKA

Tradičná
zabíjačka
VV OFK Trebatice pozýva občanov ma tradičnú trebatickú zabíjačku, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa
10.12.2016 v Areáli zdravia v Trebaticiach so začiatkom od 9.00 hod.
Organizátori pripravia ukážku tradičnej
ľudovej zabíjačky spojenú s predajom
zabíjačkových špecialít a čerstvého mäsa.
Počas celého dňa kultúrny program s občerstvením od 11.00 hod.
Tešíme sa na stretnutie!
- VV OFK -

 Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším deti pozvali babičky a dedkov
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Kultúrne a športové leto
Aj keď sa o období počas leta hovorí
ako o uhorkovej sezóne, v našej dedine to,
aspoň čo sa týka kultúrnych a športových
podujatí, neplatí. V týchto novinách si ich
aspoň v krátkosti pripomenieme a pospomíname na príjemne prežité chvíle.

1
4

1

Hurá prázdniny!

Podujatím s týmto názvom sme ukončili
školský rok a odštartovali letné prázdniny.
Obec Trebatice v spolupráci so športovým
centrom Matchpoint pripravili zábavné popoludnie s atrakciami pre deti, možnosťou
zašportovať si na tenisových kurtoch, posedieť pri chutnom guláši a príjemnej hudbe.
Na záver nechýbala ani opekačka a po
zotmení ohňostroj.

5

Otvorenie leta

Pomaly sa stáva tradíciou, že naši poľovníci začiatkom leta organizujú podujatie, na
ktorom si ľudia môžu pochutnať na kvalitnom
poľovníckom guláši a zabaviť sa pri dobrej
hudbe. Už pár týždňov vopred nás lákal na
toto podujatie plagát vo vývesných skrinkách.
Hoci poľovníci mali na určenú sobotu všetko
dôkladne pripravené, prekvapilo ich nepriaznivé počasie, a preto museli akciu zrušiť a preložiť na začiatok septembra.

7

2

Hody

Tohtoročné svätoštefanské hody počas
druhého augustového víkendu boli znova
pod taktovkou agentúry Topfest. Areál AMK
sa počas týchto dní premenil na zábavnokultúrne centrum obce. Do Trebatíc okrem
niekoľkých tisícok návštevníkov zavítali aj
známe i menej známe skupiny a interpreti
ako Beáta Dubasová, Zuzana Smatanová,
skupiny Čechomor, Hex, Gladiátor, Divokej
Bill, Heľenine oči a iné. Veľkým prekvapením
v sobotu večer bol aj veľkolepý ohňostroj.
V nedeľu sa konala slávnostná svätá omša,
na ktorej naši poľnohospodári poďakovali
za úrodu. Nedeľný večer ukončil hodovanie
v Areáli zdravia ľudovou veselicou.

2

 Opekačka už tradične nechýba na ukončení školského roka

 Prechod účastníkov Cykloholeška tour cez Trebatice...

3

Cykloholeška tour

X. ročník prejazdu obcami MNH Cykloholeška tour so začiatkom a ukončením v Dolnom Lopašove sa konal už tradične 1. septembra, v tomto roku za krásneho slnečného
počasia. Zaregistrovaných bolo 353 účastníkov, ďalší sa k pelotónu ešte pridávali. Medzi
účastníkmi bolo aj 23 Trebatičanov, nechýbal
ani JUDr. Vladimír Jankech, ktorý sa zúčastnil
na všetkých desiatich ročníkoch.

6

Posvätenie kríža

Vo štvrtok 15. septembra pán farár PaedDr.
Patrik Katrinec posvätil zreštaurovaný kríž
kamennej kalvárie, ktorý bol poškodený pred
dvoma rokmi. Na tejto slávnosti sa zúčastnili
veriaci našej farnosti, členovia spevokolu.

 Do súťaže vo varení kapustnice sa zapojilo sedem družstiev

2/2016
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4

5

 Deti využili príležitosť zašportovať si na tenisových kurtoch
Prítomným sa prihovoril aj starosta Mgr. Juraj
Valo a poďakoval tým, ktorí prispeli do dobrovoľnej zbierky na opravu kríža.

3
8

 Pre zlé počasie poľovníci leto otvárali v septembri, ale ich
guláš bol fantastický

6

Kapustové hody

Daždivé počasie soboty 17. septembra
strašilo organizátorov už od rána. Najväčšie
obavy okrem starostu obce mali členovia JDS,
ktorí už niekoľko dní predtým vyvárali a vypekali dobroty pre návštevníkov kapustových
hodov. Okolo obeda pomaly prestalo pršať,
a dokonca vyšlo aj slniečko. Mohla sa začať

7

 Posvätenie zreštaurovaného kríža
níkov. Každý sa pred dažďom schoval, kde
mohol. Keď prestalo pršať, niektorí sa vrátili,
iní odišli domov. Bola to veľká škoda, pretože
hudba krásne vyhrávala ešte do pol deviatej.
Vo večerných hodinách odovzdal pán starosta

výťažok z predaja kapustnice 323 € Ing. Bohušovi Tonkovičovi, vedúcemu FS Kapustárik.
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa všetky
výrobky včítane kapustnice predali.
- aj -, foto: archív obce

8

 Zabaviť hodovníkov prišla do Trebatíc
tento rok aj Beáta Dubasová
súťaž vo varení kapustnice, do ktorej sa zapojilo sedem družstiev (Trebatice, Veselé, Dolný
Lopašov, Chtelnica, Borovce, Rakovice – JDS
a Rakovice – hasiči). Víťazstvo si tento rok
odnieslo družstvo z Veselého pred Dolným
Lopašovom a Borovcami. V kultúrnom programe vystúpili Katka a dedko Kubačákovci,
FS Kapustárik, FS Kapustár a DH Bojnická
kapela. Už počas ich príchodu sa nad Trebaticami začali sťahovať husté čierne mraky,
ktoré neveštili nič dobré. Pri prvých tónoch
dychovky sa strhla silná búrka, ktorá vyhnala
z Areálu zdravia takmer všetkých návštev-

 Silná búrka odplašila z Areálu zdravia viacerých návštevníkov
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JDS INFORMUJE O SVOJEJ ČINNOSTI

Narcis – posol jari
Bol 15. apríl – Deň narcisov. Deň plný lásky, pomoci tým, ktorí to veľmi potrebujú. Áno,
sú to onkologickí pacienti. Už 20 rokov do
ulíc vychádzajú tí, ktorí hľadajú pomoc pre
tých, ktorým zákerná choroba berie radosť,
smiech, pohodu. I my sme sa prihovárali
spoluobčanom. V pokladničke sa nazbieralo
568 €. Ďakujeme!

S prosbami v Šaštíne
Bol 16. máj – svätodušný pondelok. Pán
Kuloščák nás viezol do Šaštína. Mariánska
úcta má svoje miesto v našom živote. Chorí
a starší obyvatelia Slovenska prichádzajú
prosiť o pomoc, zdravie, pokoj. Pán biskup
Haľko sa prihovoril všetkým, ktorí prišli do
Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Jeho
slová boli ako balzam na ubolené duše, zranené srdcia.
Zastavili sme sa i v kúpeľoch Smrdáky.
Naša púť pokračovala ďalej – na Záhorie.

 Bazilika Sedembolestnej Panny Márie bola vysvätená v auguste 1762 za účasti panovníčky Márie Terézie
Naša cesta pokračovala ďalej – do Sv.
Antona. Vošli sme do múzea – bolo to obľúbené sídlo bulharského cára Ferdinanda
Coburga. Bohaté zbierky nábytku, obrazov,
grafík, porcelánu a prekrásnych poľovníckych trofejí – tie sa nedajú opísať – tie musí
každý vidieť. Veď poľovnícka expozícia je
najväčšia na Slovensku – to je nádhera.
Opustili sme kaštieľ, viezli sme sa späť inou
cestou. Vystúpili sme pred Hofferom. Výber
jedál bol bohatý, chuť veľká. Vrátili sme sa
bezpečne domov.
Slnko svieti, voda láka
Vo Vincovom lese nás radosť čaká
Zišli sme sa v plnom počte
Užívať si – kto chce, čo chce

Vo Vincovom lese
Bol 13. júl, slnečné lúče zohrievali našu
zem. Vincov les vítal všetkých 41 osôb z našej
organizácie, ktoré sa prišli pokochať peknou

 Pamiatky v múzeu zaujali všetkých
Postáli sme pod krížom s nápisom R. P.
2000. Je to miléniový kríž, ktorý Ján Pavol II.
posvätil a zasvätil Božiemu milosrdenstvu. Na
jeho vrchole sa týči nápis – KRISTUS včera,
dnes, naveky. Korunkou Božieho milosrdenstva sme sa rozlúčili, nasadli do autobusu
a vrátili sa domov.
Veniec kopcov – prekrásna to krajina
Tíšim dušu, nádherou som dojatý
Šťastný budem, či kopec, či rovina
Chcem sa znovu ocitnúť v ich objatí
Tou krásou je mesto Banská Štiavnica,
ktorú 9. júna navštívilo 43 členov našej organizácie. Na Trojičnom námestí nás vítala
sprievodkyňa. Postáli sme pri erbe dvoch
jašteričiek. Banská Štiavnica je mesto známe ťažbou kovov, najmä striebra. Tu pramení rieka Štiavnica, ktorá dala mestu meno.
V okolí je početné množstvo umelých vodných nádrží – tajchov. Videli sme panorámu
mesta – Starý a Nový zámok, Kalváriu,
Klopačku a iné.

 Vo Vincovom lese je vždy dobre a veselo
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prírodou, prostredím, vodou.
A prišiel opäť 4. august.
Plní šťastia, pohody,
skákali sme do vody.

A čo bolo ďalej?
Seniori 21. júla obsadili areál drobnochovateľov. Čas neľutovalo 46 našich členov. Prišli
si posedieť, porozprávať sa. Zabudli sme na
choroby, pýšili sme sa pravnúčatami – veď tie
nás držia nad vodou. Ochotné členky a členovia pripravili jedlo a občerstvenie. Chutilo nám.
Špekáčiky sa nesú!
Obzrite sa na seniorskú chasu!
Cestovanie vlakom využili i naši členovia.
Kochali sa prekrásnou slovenskou prírodou
a v dňoch 28. augusta až 3. septembra pobudli v hoteli Ďumbier v Liptovskom Jáne.
Zážitkov nazbierali veľa – na rozdávanie.

 Kaštieľ vo Sv. Antone – obľúbené sídlo Coburgovcov

Všade samá kapusta!

 V panoráme Banskej Štiavnice nás zaujal aj Nový zámok

Desiaty ročník kapustových hodov sa uskutočnil 17. septembra 2016. Program bol veľmi
bohatý. Po slávnostnom otvorení vystúpili
Katka a dedko Kubačákovci, Kapustárik, FS
Kapustár, DH Bojnická kapela. A kto sa postaral o hladné žalúdky?
Hurá – na tie dobroty, čo vyrobili pracovité
ruky dôchodcovskej jednoty: kapustová štrúdľa
360 kusov, kapustové pery 895 kusov, trebatické guľky 1 087 kusov, kapustníky 1 060 kusov,
plnené lokše 300 kusov, holé lokše 220 kusov,
zázvorníky 310 kusov, zákusky 240 kusov.
Kapustnice bolo 80 litrov, burčiaku sa vypilo
350 litrov. Je to málo, dosť, veľa?
V reštaurácii Na lúke pri pečenom rebierku si 5. októbra posedelo 48 členov JDS.
Bolo to poďakovanie za vynaložené úsilie
pre kapustových hodárov. Na záver si prajme
spoločne pevné zdravie, pohodu, dobré vzťahy. Veď potešia naše srdce, pohladia dušu.
EMÍLIA SUROVČÍKOVÁ
Foto: archív JDS, internet

POSEDENIE S DÔCHODCAMI

Schuti si zaspievali
i zatancovali
V októbri – Mesiaci úcty k starším na seniorov v našej obci nezabúdame. Je už tradíciou, že starosta obce pozýva našich spoluobčanov v dôchodkovom veku na posedenie
do kultúrneho domu. V tomto roku sa tak
stalo v piatok 21. októbra, kedy naši dôchodcovia pozvanie prijali a rozhodli sa spríjemniť
si večer v spoločnosti svojich rovesníkov. Na
posedení sa im prihovoril starosta obce Mgr.
Juraj Valo. Po ňom sa k slovu dostali členovia
Vavrineckej trojky, ktorí svojimi pesničkami
a vtipným komentárom navodili perfektnú
atmosféru. Prítomní si aj schuti zaspievali
a zatancovali. Na posedení nechýbalo ani
občerstvenie – chutné chlebíčky a varené
víno, o ktoré sa postarali zamestnanci baru
RELAX. O tom, že sa všetci výborne bavili,
svedčí aj spoločná fotografia.
- aj -, foto: archív obce

 Veselé tváre našich seniorov sú výrečným svedectvom ich dobrých dojmov zo
spoločného posedenia
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85 OSEMDESIATE
PIATE VÝROČIE
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ORGANIZOVANÉHO ŠPORTU V OBCI

Prvú štafetu niesli futbaloví nadšenci
Rok 2016 sa snúbi v našej obci s významným výročím. Organizovaný šport má totiž osemdesiatpäť rokov. Prví sa chopili
telovýchovnej štafety aktívni ctitelia futbalového diania. To keď
od roku 1931 začal činnosť ich priekopnícky výbor. S predsedníckou taktovkou ho viedol Štefan Devan starší. Čaro koženej lopty
bolo mocné, no spočiatku nešli veci ako po masle. Novátorským
nadšencom sa nezriedka postavila do cesty nečakaná prekážka.

Nepoddali sa. Ani ich nástupcovia. Výmeny športových generácií
dostali podobu sínusoidy. Raz bolo dianie okolo trebatického
futbalu hore, inokedy dole. Tiež ostatné roky mali taký rytmus.
Prítomnosť vám priblížime prostredníctvom nasledujúceho príspevku Vladimíra Hornáčka, okrem iného bývalého ligového futbalistu Petržalky a teraz popredného činovníka nášho Obecného
futbalového klubu Stavoprac.
(lies)

KONEČNÉ HODNOTENIE JESENNEJ ČASTI V KATEGÓRII MUŽI OFK TREBATICE – ROČNÍK 2016/2017

Všetci zapracujeme na zlepšení
Neúspešný predchádzajúci súťažný ročník 2015/2016 nám nevyšiel ani v jednom
smere, nelichotivé konečné 6. miesto však
nemrzí tak, ako viaceré dlhodobé zranenia.
Úzky káder v jarnej časti bol skúšaný nielen zdravotne, ale aj mentálne a ako tréner
som rád, že je už za nami. Po mesačnej nútenej pauze sme sa prvýkrát stretli na štadióne OFK Trebatice dňa 28.6.2016 a začali
sme prvým tréningom v domácich podmienkach.

konečne zodpovedajúca mojim predstavám
a pri rôznych výpadkoch pracovných, študijných či zdravotných môžem počítať s 19-timi hráčmi. K stabilným sčasti uzdraveným
členom – Veselý, Bíro, Kuťka, Chebeň, Kotula, Zemko, Chochula, Směřička, Stredák,
Zelenay, Pekarovič, Klačman, Pažík, Kirka
– pribudli od novej sezóny do trebatickej kabíny tieto mená: Dušan Klas (SV Jauerling

mohli postupne zoznamovať so seniorským
futbalom a verím, že sa aj aktívne zapoja do
majstrovských zápasov.
Ako som už spomínal, prvé jesenné kolo
sme odohrali dňa 14.8.2016 na domácej
pôde s OFK Drahovce a začali sme výborne
jednoznačným víťazstvom 5:0. Druhý zápas
nás preveril a ukázal momentálnu silu tímu,

V prestávke medzi súťažnými ročníkmi, ale
aj v júli som sa snažil o dve primárne nutnosti,
po prvé dostať mužstvo postupne z pomaly
ustupujúcich zdravotných problémov spôsobených v predchádzajúcej sezóne a po druhé
obligátne vhodne typologicky doplniť úzky
káder. V krátkej a „horúcej“ letnej príprave
sme absolvovali 17 tréningových jednotiek,
viac ako počas dlhej trojmesačnej zimnej
prípravy na začiatku roka 2016, a odohrali
päť kvalitných prípravných zápasov. Avšak so
zlou bilanciou štyroch prehier a len jedného
víťazstva s výsledným skóre 9:9, treba dodať,
že našimi súpermi okrem Siladíc boli mužstvá
z vyšších súťaží.

Sumár:
6.7.2016 OFK – Lozorno (3. liga) 0:2
13.7.2016 OFK – Topoľčany (3. liga) 0:2
24.7.2016 OFK – Trenčianske Stankovce
(4. liga) 1:2
27.7.2016 OFK – Palárikovo (4. liga) 2:3
30.7.2016 OFK – Siladice (6. liga) 6:0
Do prípravných zápasov bolo zapojených
až 26 hráčov. Pravidelne dostávali priestor
počas prípravy aj hráči z dorasteneckej
kabíny. Treba spomenúť Šišku, Škamlu, Holána, Dekáňa, Košinára, Mikloviča, Kľúčovského. Ďalej boli skúšaní noví hráči, ktorí
sa ukázali v našich farbách po prvýkrát, a to
Tomáš Pavlovič, Peter Pavlovič, Filip Jašík, všetci zo Sokoloviec, Roman Gajarský
z Veľkého Orvišťa, Milan Klasovitý z Ostrova. V prípravných zápasov sa predstavili aj
známe tváre ako navrátilec z predchádzajúcich sezón Dušan Klas a dorastenci, ktorí
ukončili dorastenecký vek, Ondrej Macháč,
Filip Mosný a Šimon Šurín. Káder som priebežne uzatvoril pred prvým jesenným kolom
dňa 14.8.2016. Súpiska v novom ročníku je

 Mgr. Vladimír Hornáček, tréner A-mužstva OFK Trebatice a šéftréner mládeže CFM JA
– Rakúsko), Milan Klasovitý (Ostrov), Samo
Marušinec (Nová Dubnica) a hráči z dorastu
Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca,
ktorí disponujú zodpovedajúcou kvalitou,
Ondrej Macháč a Filip Mosný. Po jarnej časti odišiel len Peter Hrnčiar do Moravian nad
Váhom, iný nikto, čo je po predchádzajúcej
ťažko skúšanej sezóne dobrý signál. Myslím, že s novými menami prišlo aj vhodné
kvalitatívne doplnenie a mužstvo môžeme
začať stabilizovať, čo nám predtým nevychádzalo. Pochopiteľne, že aj do jesennej
časti sme „ostaršili“ štyroch mladých hráčov
z Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca
(Miklovič, Škamla, Straka, Šiška), aby sa

keď sme dokázali zvrátiť nepriaznivý výsledok v náš trojbodový zisk. V treťom zápase
sme cestovali prvýkrát na ihrisko súpera,
a to k mužstvu, ktorého predstavitelia jasne
deklarujú ambície postúpiť. Ako sa ukázalo,
zápas sme nezvládli a hrali sme dobre len
60 minút, čo je málo, a to len po pokutové
územie a bez šancí, boli sme futbaloví, ale
„nehrýzli sme“, súper z Kostolian zvládol
poslednú polhodinu a rozhodol, že body zostali doma u hodujúceho mužstva. Súper bol
lepší a my nekompletní, chceli a mali sme
tento zápas zvládnuť, no nestalo sa. Zhodou
okolností prehrou prišlo správne nakopnutie
do sezóny, je pravdou, že sa vrátili aj uzdra-
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vení hráči, s ktorými prišla aj všepotrebná
zdravá konkurencia. Od tretieho kola sme
neprehrali, stratili sme len štyri body. Po
remíze na domácej pôde s výborným tímom
z Oreského, ktorý sa pohybuje v hornej
časti tabuľky, a po remíze z predposledného
jesenného kola s rivalom z Krakovian. V domácom prostredí sme zápas s Krakovanmi
nezvládli, hrali sme zle a bez chuti, inak sa
to zhodnotiť nedá. Čo však môže tešiť, je to,
že sme zvládli ostatné zápasy, z ktorých bol
najnáročnejší zápas u predchádzajúceho
lídra piatej ligy – západ Nafta Gbely, kde
sme vyhrali najtesnejším rozdielom 0:1.
Sumár majstrovských zápasov v prebiehajúcej jesennej časti 2016/2017:
1. kolo: OFK – Drahovce
5:0
góly Macháč, 2 x Směřička, Klasovitý, Klas
2. kolo: OFK – Zvončín
3:2
góly Klasovitý, Zelenay, Zemko
3. kolo: Veľké Kostoľany – OFK 3:1
gól Zemko
4. kolo: OFK – Mokrý Háj
1:0
gól Klas
5. kolo: Sparta Šaštín – OFK
0:4
góly Bíro, 2 x Zelenay, Klas
6. kolo: OFK – Oreské
0:0
7. kolo: Gbely – OFK
0:1
gól Kotula
8. kolo: OFK – Mor. Sv. Ján
4:1
góly Klasovitý, 2 x Klas, Zelenay
9. kolo: Križovany n. D. – OFK 2:4
góly Kirka, Kotula, Zemko, Klas
10. kolo: OFK – Krakovany
1:1
gól Kotula
11. kolo: Horné Orešany – OFK 5:7
góly 2 x Klasovitý, 2 x Kirka,
2 x Macháč, Chebeň
Konečné umiestenie
po 11. kole ročníka 2016/2017
OFK Trebatice: 1. miesto v tabuľke – 11
//8/2/1 //31:14 //26 bodov

V aktuálnej tabuľke po poslednom kole, ktoré sme odohrali v Horných Orešanoch
dňa 30.10.2016 a zvládli ho
hokejovým výsledkom, už sme
„nepustili“ pred seba nikoho. Za
nami na druhom mieste s jednobodovým mankom je mužstvo z Veľkých Kostolian, pričom v tesnom závese za nami
sú až tri mužstvá. Áno, vládne
spokojnosť, ale ani v jednej činnosti nechceme poľaviť, stojíme pevne na zemi a skromne
kráčame ďalej. Súťaž je len vo
svojej polovici a končí až posledným zápasom v jarnej časti
v júni budúceho roka. Máme
čo zlepšovať, osobne chcem
v tréningovom procese hľadať a následne drilovať jednu
z viacerých možností pre mňa
dominantných herných systémov, ďalej opätovne sa začať
venovať dôkladnejšie štandardným situáciám. Ale prioritou bude ustáliť nevídanú kolísavosť
nášho herného prejavu, ktorá
bola počas jesene markantná.
Po poslednom kole v jesennej časti budeme trénovať do
 Trebatické farby obhajujú i dvaja reprezentanti SR
17.12.2016, pričom obsah trév sálovom futbale, jedným z nich je Martin Směřička
ningových jednotiek je jasný
– „futbálek“. Ide o najkrajšie
futbalové obdobie pre hráčov, keď je na tréninešte väčšiu chuť a radosť z futbalu na ihrisko
goch všetko dovolené. Hráči budú mať následako doteraz. Preto aj v tomto smere spoločne
ne 5-týždňové zaslúžené voľno a v novom roku
všetci zapracujeme na zlepšení a minimalizo2017 začíname v poslednom januárovom týždvaní rušivých javov, ktoré by mohli hrať v náš
ni. Na záver uvádzam a chcem poznamenať aj
neprospech v jarnej časti a mohli by ovplyvto, že v žiadnom zväzku, v ktorom pôsobí tak ňovať výkon na ihrisku, či atmosféru v kabíne,
veľa osobností rôznych povahových typov, nie
v klube. Všetkým, ktorí reprezentujete, pomáje situácia ideálna, ani my nie sme výnimkou,
hate, a to úplne jedno akým spôsobom značke
čo ukázal hlavne rozpačitý záver jesennej časOFK, ďakujem!
ti. Strávime vedno veľa spoločného času, tak
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
ho zužitkujme, ako najlepšie vieme a prinesme
Foto: archív FK

CENTRUM FUTBALOVEJ MLÁDEŽE JOZEFA ADAMCA

Za pochodu pokračujeme v zmenenej podobe
Príprava na nový súťažný ročník
2016/2017 sa začala po krátkej dvojtýždňovej prestávke a úspešnom medzinárodnom turnaji Slovak Cup 2016 konanom aj
na štadióne OFK Trebatice v mesiaci júl.
Súťažný ročník 2015/2016 bol náročný, ale
úspešný. Prípravkári, žiaci a dorastenci sa
úspešne etablovali vo vyšších súťažiach.
Nové náročnejšie súťaže, nové pokyny,
nové pravidlá nás preverili, zistili sme,
že musíme ešte dôkladnejšie pristupovať
k povinnostiam a sústavne sa aj vzdelávať.
Ešte predtým ako začnem hodnotiť prebiehajúci ročník, chcem vás informovať o zmenách, ktoré boli verejne známe už od mája
tohto roku. Pripomínam, že výkonnému výboru CFM JA bolo dňa 9.5.2016 oznámené,
že ďalšia spolupráca mládežníckeho futbalu
v CFM JA medzi OFK Trebatice a MFK Vrbové nie je možná a zástupcovia MFK Vrbové
nepokračujú od nového súťažného ročníka
2016/2017 v spolupráci. Ako šéftréner som
chcel po uvedenej informácii na rodičovských
stretnutiach jasne zagarantovať pokračovanie
nášho smerovania, aj keď moje pocity boli

zmiešané. Dnes s výdychom už môžem hrdo
napísať, že po náročných dňoch, týždňoch
sa oklieštenému výkonnému výboru situáciu
podarilo ustáť a projekt zachovať a za pochodu pokračujeme ďalej v zmenenej podobe,
ale s nezmeneným názvom. Zástupcovia FK
Krakovany nahradili MFK Vrbové, to je už
fakt a dnešná realita. Od júla je tréningový
proces centra už v novom zložení, a to aj za
účasti 35 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
z predchádzajúceho obdobia po rozhodnutí
rodičov aj naďalej pokračuje v centre. Všetkým, ktorí zdieľali toto náročné obdobie s nami, úprimne ďakujem. V neposlednom rade
chcem poďakovať rodičom, jednoducho ste
pre nás „motorom“ do ďalšieho obdobia. Verím, že spoločné smerovanie s FK Krakovany
povedie ešte k výraznejšiemu skvalitneniu
dobre rozbehnutého projektu. Po dohode
s FK Krakovany sa následne počas júla vykreoval a aj schválil nový deväťčlenný výkonný výbor centra futbalovej mládeže Jozefa
Adamca, a to v tomto zložení:

Ing. Jozef Svetlík – predseda VV CFM JA
– zastupujúci OFK Trebatice
Andrej Varga – člen VV CFM JA – zastupujúci OFK Trebatice
Mgr. Juraj Valo – člen VV CFM JA – zastupujúci Obec Trebatice
Mgr. Radovan Mlynár – člen VV CFM JA –
zastupujúci OFK Trebatice
Ing. Milan Jurda – podpredseda VV CFM
JA – zastupujúci FK Krakovany
Mgr. Juraj Filo – člen VV CFM JA – zastupujúci FK Krakovany
Mgr. František Klinovský – člen VV CFM
JA – zastupujúci Obec Krakovany
Šimon Šurín – člen VV CFM JA – zastupujúci FK Krakovany
Mgr. Vladimír Hornáček – člen VV CFM
JA – šéftréner
Výkonný výbor sa na pravidelnej báze stretáva a rieši mnoho podstatných a akútnych vecí.
Jednou z nich bola aj otázka trénerského obsadenia, keďže po poslednom súťažnom ročníku
sa rozhodli ukončiť spoluprácu s centrom dvaja
tréneri. Vrbovčan Tomáš Andrísek pre rodinné
povinnosti po narodení druhého dieťaťa a Tre-
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batičan Ondrej Macháč, ktorý dôvody neuviedol.
Za odvedenú trénerskú činnosť im veľmi pekne
ďakujem, vyzdvihujem hlavne trojročný prínos
trénera Andríska, ktorý bol s nami od začiatku,
prežil, zažil, pomohol, ale hlavne odviedol pre
hráčov a našu trénerskú rodinu veľmi veľa.
Keďže z mojej strany je na trénerov kladená
náročnosť na tréningový proces, trénerov v takom krátkom čase bolo náročné nájsť, avšak
podarilo sa. Preto vám chcem predstaviť aj nové trénerské zloženie. Novými tvárami sú Karol
Kantek so skúsenosťami z posledného trojročného pôsobenia v mládežníckych kategóriách
v PFK Piešťany, Tibor Šurín, ktorý pokračuje
v tréningom procese s najmenšími detičkami,
a začínajúci tréner Ľuboš Bališ, ktorý na podnet
brata Martina vhupol do procesu tou správnou
nohou. Pre skvalitnenie tréningového procesu
sa s trénermi pravidelne stretávame na poradách a naďalej pokračujeme každý pondelok aj
s dvoma tréningovými jednotkami pre brankárov
z centra, ktoré vedie momentálne aktívny hráč –
brankár OFK Trebatice Ján Veselý.

TREBATICKÉ ZRKADLO

Priebežné
hodnotenie doterajšej
jesennej časti
KATEGÓRIA U19

Cieľom je záchrana v 3. lige
Do mužstva som prišiel na začiatku letnej
prípravy. Čo sa týka zloženia, mužstvo sa
skladá z hráčov spomínaných FK, z ktorých
jedno – FK Krakovany – hralo dovtedy V.
ligu západ a hráči OFK Trebatice boli hráčmi
Akadémie aj v minulých sezónach. Podmienky, vzhľadom na dve ihriská v Trebaticiach a Krakovanoch, sú dobré, navyše je
tu možnosť využívania vedľajšej tréningovej
plochy v Trebaticiach a umelej trávy v Krakovanoch. Letná príprava bola naplánovaná
na začiatok júla okolo desiateho. Podarilo
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ve zistili, kde nás tlačí problém a z čoho
môžeme ťažiť. Po letných prázdninách sa
dochádzka veľmi nezlepšila a bol som rád
návrhu trénera A-mužstva OFK Trebatice
spojiť dva tréningy v týždni s tréningom
dospelých, ktoré by mali pomôcť mužstvu
dostať sa z hernej krízy. Žiaľ, u niektorých
hráčov zostalo iba pri dvoch tréningoch do
týždňa, čo je veľmi málo! Káder sa podarilo
doplniť a prilákať do našich radov veľkú posilu – Tomáša Mihálika zo Spartaka Trnava,
rodáka z Krakovian. Ten nás v ostatných
zápasoch naštartoval k lepším výkonom a aj
výsledkom. Treba pripomenúť, že zo začiatku som bol nespokojný s niektorými hráčmi,
ktorí už hrali túto súťaž a preukázali slabú
výkonnosť. Bolo nám jasné, aj po príprave,
že niektorí to budú mať ťažké, ale očakávalo
sa viac od hráčov, ktorí sú súčasťou CFM JA
dlhšie. U niektorých sa hra zlepšila, ale u niektorých futbalový alibizmus pretrval.
Príchod Martina Straku po zranení nám
pomohol a je jeden z mála, ktorý si drží vyššiu hernú výkonnosť a môžeme byť spokojní
s jeho účinkovaním v staršom doraste. Je
prísľubom aj pre kategóriu dospelých. Spoľahnutie mi chýba na brankárskom poste, vo
viacerých zápasoch nás nepodržali a chýbala nám istota aj v zadných radoch, ktoré
nás tiež vo viacerých zápasoch nepodržali.
Celkovo obranná fáza je naším problémom.
Pomohol nám určite príchod Tomáša Mihálika do stredu poľa, ale chýba nám vyslovený
hrotový útočník. Navyše hrať väčšinu zápasov vždy v inej zostave nie je z pohľadu
zohratosti dobré. Z pohľadu budúcnosti je
dobré, že mladší dorastenci patria už k základným pilierom v staršom doraste, čo však
nie je riešením v dlhodobom horizonte.
V zimnej príprave nás čaká veľa roboty.
Budeme musieť zapracovať nielen na individuálnych výkonoch, ale aj na tímovom výkone
a určite aj doplniť už teraz úzky káder, s ktorým disponujem.
KAROL KANTEK
KATEGÓRIA U17

 Predzápasová hecovačka nemôže chýbať. V tomto prípade hráči CFM JA – U 13 pred
zápasom v Šali.
V tréningovom procese sa v ročníku 2016/
2017 budete stretávať s týmito trénermi:
Kategória U19 – Karol Kantek
Kategória U17 – Karol Kantek
Kategória U15 – Mgr. Juraj Kuťka
Kategória U13 – Ing. Tomáš Timko
Kategória U11 – Martin Bališ
Kategória U10 – Šimon Pažík
Kategória U9 – Ľuboš Bališ
Kategória U8 – Tibor Šurín
Tréner brankárov – Ján Veselý
Šéftréner centra – Mgr. Vladimír Hornáček
V júni sme museli jednotlivým futbalovým
regionálnym zväzom zaslať prihlášky do súťaží, čo nebolo jednoduché, keďže každým
rokom máme viac a viac registrovaných hráčov,
čo nás teší, ale aj zaväzuje k zodpovednosti
a náročnosti termínovej listiny celého centra na
dvoch ihriskách OFK Trebatice a FK Krakovany.
K existujúcim kategóriám, ktoré sa nám osvedčili už v predchádzajúcich ročníkoch, sme sa
rozhodli, z dôvodu dostatočného počtu hráčov
s ročníkom narodenia 2002 a mladších, ponechať žiacku kategóriu zaradenú v oblasti okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany pod hlavičkou
FK Krakovany. Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
šéftréner centra
Foto: archív FK

sa nám zabezpečiť niekoľko prípravných
kvalitných zápasov (Hlohovec, Pezinok,
Ružinov, Topoľčany, Inter BA, Nemšová,
Ostrov – muži). Mužstvá boli z viacerých líg,
či už napríklad z druhej ligy západ, či z tretej
ligy – Bratislava, ale odohrali sme zápasy aj
s oblasťou mužov. Predsezónnym cieľom je
a aj zostáva záchrana v náročnej tretej lige
– západ. Príprava však vôbec nesplnila cieľ,
s ktorým sme do nej vstupovali.
Spomenúť, samozrejme, musím najmä dochádzku mužstva na tréningové jednotky.
Počas leta (júl – august) nám chýbalo na
jednotlivých tréningových jednotkách a zápasoch pre dovolenky a brigády príliš veľa
hráčov. Žiaľ, je to nový fenomén, ale chlapci
vo svojom voľnom čase počas prázdnin si
chcú hlavne zarobiť a ich pracovný čas veľakrát kolidoval s tréningami. Navyše sa nám
zranil Martin Straka na začiatku prípravy,
ktorý z pohľadu hry bol veľkou stratou pre
mužstvo. K zápasom treba povedať, že pre
niektorých to bolo veľké „sústo“ a z pohľadu
zohratosti nám toho prípravné zápasy veľa
nedali, keďže sme každý zápas hrali v inej
zostave. Naladiť na ligu sa nám podarilo
v generálke v Nemšovej, ktorú sme porazili,
hra bola dobrá a dávala nádej do prvého
kola. Napriek tomu všetkému sme v prípra-

Chýba nám
stálosť výkonov
Letná príprava bola naplánovaná na začiatok júla. Podarilo sa nám zabezpečiť
niekoľko prípravných kvalitných zápasov
s Hlohovcom, Pezinkom, Ružinovom, Topoľčanmi, Interom Bratislava. Do prípravy
sme vstúpili s tým, že celý čas chceme
hrať v základnom hernom systéme 4-1-4-1.
Všetky prípravné zápasy sme aj v tomto
rozostavení odohrali. Išlo o to, aby sme
sa v ňom naučili hrať a aby sme sa zohrali
ako mužstvo. A zapojili nových hráčov do
zostavy. To sa nám, aj napriek dovolenkám
a chýbajúcim hráčom, viac-menej podarilo.
Prípravné zápasy nám z pohľadu hry väčšinou vyšli, až na zápas s Topoľčanmi. Z pohľadu dochádzky som viac-menej spokojný.
Je jasné, že dovolenkám nejde zabrániť
a chlapci pristupovali k dochádzke zodpovedne. Z pohľadu jesennej časti sme herne
vo väčšine zápasov nesklamali a mužstvo
ukázalo, že je na čom stavať. Navyše nám
vo väčšine zápasov chýbali hráči, ktorí hrávajú dlhodobo v staršom doraste – Adam
Dekáň, Dávid Burzala a hráči, ktorí vypomáhali v niektorých zápasoch v staršom doraste počas jesennej časti – Michal Blaško,
Ondrej Hečko, Martin Adamčík. Vypadol aj
dlhodobo zranený Matej Bero. Hráči, ktorí
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ich v zostave zastúpili vo väčšine zápasov,
nesklamali, ale boli zápasy, keď sa ukázalo,
že nám uvedení hráči chýbajú. Určite je čo
zlepšovať aj po hernej aj taktickej stránke.
Musíme sa naučiť hrať aj iným spôsobom,
ako iba hrať na Hečka, ktorý, ak je na ihrisku, je pre mužstvo prospešný, ale ak tam
nie je, poprípade je dobre bránený, mužstvo
je miestami bezradné. Na druhej strane
Ondrej Hečko patrí k najlepším strelcom
ligy. Teší aj fakt, že chalani chcú zahrávať
nacvičené štandardné situácie a vedia ich
aj zahrať v zápasoch a sú účinné. Naopak,
mínusom v zápasoch je hra do plných a hra
v prehustenom priestore pred súperovou
šestnástkou. Tu musíme zapracovať na
tejto fáze a naučiť sa byť trpezliví a vytvoriť
moment prekvapenia finálnou alebo pred
finálnou prihrávkou. Chýba nám aj stálosť
výkonov, ale to je spôsobené rotáciou niektorých hráčov po zranení, či doplnení do
staršieho dorastu, a s tým je spojená aj
zmena rozostavenia hráčov v zápase.
Žiaľ, na jeseň sa pod dochádzku podpísali
viaceré virózy, ale z celkového pohľadu, napriek niektorým dovolenkám, ktorým ťažko
ide zabrániť, som s dochádzkou hráčov
spokojný. Hráči ukazujú, že sa poznajú
z minulých ročníkov a je to vidieť nielen na
ihrisku, ale aj v kabíne. KAROL KANTEK

KATEGÓRIA U13

Napredujeme v herných
činnostiach
Mladší́ žiaci CFM JA U13 začali jesennú
časť sezóny druhej ligy 2016/2017 po zmenách v organizácii CFM JA v obmenenom
zloženı́ už aj s hráčmi z FK Krakovany
(v družstve U13 nakoniec zostali iba Brezina
a Urbanovský – ostatnı́ hráči výkonnostne nepresvedčili) pod vedenı́ m trénera Tomáša Timka. Prı́ pravu absolvovalo striedavo 25 hráčov,
z ktorých po selekcii zostalo celkovo 19 (-1)
hráčov. Pre dlhodobé zdravotné problémy
netrénuje s družstvom Adam Kubica (zlomená ruka) a pre „veľkú tréningovú a zápasovú
vyťaženosť“ opustil mužstvo Nikolas Gogol.
V tréningovom procese sme v jesennej časti
sezóny 2016/2017 pokračovali v zameranı́ sa
hlavne na prácu s loptou, nácvik a maximálne zvládnutie technického ovládania lopty,
Coerver Ball Mastery, ale hlavne zlepšovanie
našej najväčšej slabiny z predošlej jarnej časti
2015/2016, ktorou bola naša malá efektivita
a slabá finálna koncovka.

zom na filozofiu CFM JA a až na poslednom
mieste sú v našom záujme silou-mocou
výsledky a naše 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, čo sa
nám aj úspešne darı́ , pretože viacerı́ hráči
už teraz hrávajú v kategórii starších žiakov
v oblastnej súťaži. Chlapci sami vidia, že
iba tvrdou pracou, tı́ movosťou, nasadenı́ m,
obetavosťou a 100-percentným prı́ stupom
k zápasu dokážu dominovať a udávať tón
zápasu, ale taktiež svojou slabšou koncentrovanosťou a laxným prı́ stupom k svojı́ m
povinnostiam následne herne „vybuchnú“,
niekedy iba s priemernými súpermi. Hráči,
ktorı́ pristupovali k jednotlivým tréningovým jednotkám zodpovedne s maximálnym
nasadenı́ m a snažili sa na sebe pracovať,
viditeľne napredujú a prejavuje sa to hlavne
na ich hernom prejave a sebavedomı́ v majstrovských zápasoch (Pripko, Šulovský,
Brezina, Dadı́ k – najlepšı́ strelec II. ligy),
Lenický, Vulgan a Gál – po mononukleóze
má „obrovský hlad“ po futbale).

KATEGÓRIA U15

Prvý bod nás
postavil na nohy
Letnú prípravu na nový ročník druhej ligy
– západ sme začali 7.7.2016. Na úvodnom
tréningu sa hlásilo 26 chlapcov, z ktorých
niektorí skončili alebo prestúpili do iných
klubov. V prvom týždni sa káder formoval,
až sa nakoniec zastabilizoval na peknom
čísle 23 hráčov. Tréningový proces prebiehal v doobedňajších hodinách, striedavo na
štadiónoch OFK Trebatice a FK Krakovany.
V týždni sme absolvovali štyri, niekedy až
päť tréningov a cez víkend sme odohrali prípravné stretnutie. Takže chlapci trávili dosť
času na ihrisku, kde mohli zdokonaľovať
svoje futbalové schopnosti. Myslím si, že sa
nám to aj darilo, čoho výsledkom boli dobre
odohraté prípravné zápasy. Postupne sme
sa stretli s Hlohovcom 2:0, Sereďou 2:1,
Nemšovou 6:1 a Lokomotívou Trnava, ktorej sme podľahli tesne 0:1. Do sezóny sme
teda vstupovali sebavedomo, ale aj s patričným rešpektom. Náš počiatočný optimizmus
a elán zabrzdili tri po sebe idúce prehry 0:1.
Trápili sme sa v samotnom zakončení, pričom herný prejav bol celkom slušný. Zlom
prišiel vo štvrtom kole, keď sme so šťastím
získali prvý bod. Tento moment nám ako
keby vlial novú energiu a postavil nás na
nohy. Momentálne ťaháme desať zápasovú
sériu bez prehry – osem víťazstiev a dve
remízy, na čom má zásluhu celý kolektív a,
samozrejme, strelecká produktivita, ale aj
defenzívna činnosť všetkých hráčov. Pevne
verím, že v podobnom trende dohráme celú
jesennú časť a na dobré výkony z nej nadviažeme aj po zimnej prestávke. Spomenúť
ešte musím, že na konci prestupového
obdobia sme získali na hosťovanie hráča
z Trnavy, ktorý dobre zapadol do tímu a je
pre nás prínosom. Na záver chcem vyzdvihnúť účasť chlapcov na tréningovom procese
– jedine prostredníctvom neho sa budeme
posúvať dopredu.
JURAJ KUŤKA

 Prípravkári CFM JA kategórie U10 pred domácim zápasom v Krakovanoch
S priebehom jesennej časti nemôžem
vysloviť spokojnosť, pretože niektorı́ hráči
nepristupovali k tréningovému procesu a aj
k jednotlivým zápasom vždy s maximálnou
vážnosťou, koncentráciou a nasadenı́ m .
Taktiež nám chýba konštantnosť – vyrovnanosť herného prejavu. V niektorých záp asoch dokážeme diktovať tempo hry,
hrať oku lahodiaci futbal, výborne kombinovať, premieňať šance a hrať s chuťou
a radosťou, a následne, keď to máme opäť
herne a výsledkovo potvrdiť, tak nevieme
„odkiaľ, kam a kade“, viazne kombinácia,
komunikácia a vytráca sa herná pohoda...
V kategórii mladšı́ ch žiakov nemá výsledok prvotné miesto, dôraz sa kladie hlavne
na napredovanie v herných činnostiach, vedenie družstva „správnym smerom“ s dôra-

Naše momentálne postavenie vo výslednej
tabuľke, samozrejme, nie je iba vecou náhody, ale výsledok tvrdej a systematickej práce
všetkých trénerov, ktorı́ doposiaľ chlapcov
viedli v kategóriách prı́ praviek. Taktiež nás
všetkých musı́ ešte viac motivovať do ďalšej
futbalovej práce s neustálym napredovanı́ m
a zlepšovanı́ m sa, čoho výsledkom bude
ešte väčšı́ kredit CFM JA v očiach samotných
hráčov a rodičov.
TOMÁŠ TIMKO
KATEGÓRIA U11

Chlapci si zaslúžia pochvalu
Z pohľadu čísel v hodnotení aktuálnej
sezóny ročníka 2016/2017 sme odohrali
doposiaľ osem zápasov, z toho 4 boli v ob-
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lastnej súťaži, 4 boli v západoslovenskej
súťaži prípraviek a k tomu sme sa zúčastnili
ešte aj na dobre obsadených štyroch turnajoch. V oblastnej prípravke sa zatiaľ držíme na druhej priečke. V západoslovenskej
prípravke sme tak isto na druhej priečke,
kde sme zo 4 zápasov 2 vyhrali, 1 remizovali a 1 prehrali, zo skóre 53:24. Najlepším
strelcom nášho družstva v tejto súťaži sa
stal s 15 gólmi Martin Ostrovský.
V najstaršej prípravke sú v tejto sezóne
chlapci a dievčatá s rokom narodenia 2006.
Podarilo sa nám vytvoriť 15-členný káder hráčov s týmto rokom narodenia, ktorí sú ochotní
pracovať v tréningovom procese, ale aj slušne
reprezentovať značku a kredit CFM JA aj
mimo ihriska či štadióna. Aj napriek dobrému
počtu chlapcov, nemáme stále doriešený post
brankára, kde nám zatiaľ pomáha brankár
chlapcov z mladšej prípravky U10 – Jakub
Vulgan. Na tomto musíme v blízkej budúcnosti popracovať. V doterajšej časti sezóny
si chlapci zaslúžia pochvalu za predvedené
výkony hlavne zo zápasu proti ČFK Nitra a,
samozrejme, z turnajov, na ktorých sa pravidelne zúčastňujeme.
Na druhej strane, nemali sme počas tohto
obdobia vždy jednoduché obdobie. Veľká
kríza na nás doľahla po skončení letných
prázdnin. Tento útlm časom prehrmel a už
sa opäť bavíme futbalom, či už v zápasoch, turnajoch alebo na tréningoch. Avšak
zábava to je väčšinou vtedy, keď sa nám
darí, a za tým stojí veľa tréningovej driny.
O chvíľu sa nám začne prechodné zimné
obdobie, v tomto období sa hlavne sústredíme na prácu s loptou. Z nášho najbližšieho
programu spomeniem veľký medzinárodný
turnaj v Korni v krásnej krytej hale s umelým
trávnikom, na ktorom sa zúčastníme 20.11.
2016, a tak isto pokračujeme v turnajoch na
okolí, kde sa na zimné obdobie presunieme
do krytých priestorov hál a telocviční. Musíme myslieť na to, že herná činnosť jednotlivca je základnou činnosťou futbalistov, takže
čím lepšie budeme tieto činnosti ovládať,
tým nás bude futbal baviť viac a viac.
MARTIN BALIŠ

odohrali tri turnaje, kde sme obsadili trikrát
druhé miesto. Ďalej sme odohrali prípravné
zápasy s FC Slovan Hlohovec, FK Skalica.
Keďže chceme aj naďalej napredovať, tak
aj v prechodnom zimnom období nás čaká
bohatý program. Spomeniem veľký medzinárodný turnaj v Korni v krásnej krytej
hale s umelým trávnikom, ktorý sa uskutoční
dňa 27.11.2016, a pokračovanie v „minilige
prípraviek", kde sa na zimné obdobie presunieme do krytých priestorov hál a telocviční.
ŠIMON PAŽÍK

naju. Samozrejme, veľmi dôležitý je tréning,
dochádzka, pozornosť, záujem – jednoducho „učenie sa“. Učíme sa tak ako v škole,
len v tomto prípade platí staré známe klišé
škola hrou. Čaká nás prechodná zimná
príprava, v ktorej budeme naďalej pokračovať v tréningovom procese a aj zábavnou
formou pracovať na hernej činnosti jednotlivca v krytých priestoroch. Verím, že na jar
ukážeme všetkým, čo v nás je!
ĽUBOŠ BALIŠ
KATEGÓRIA U8

KATEGÓRIA U9

Zlepšujeme sa
od zápasu k zápasu
S chlapcami sme sa stretli prvýkrát počas
leta. Na začiatku letnej prípravy v júli nás
trénovalo veľmi málo, čo bolo spôsobené aj
dovolenkami. Neskôr, počas augusta sme
sa „pozbierali“ a teraz sa náš počet ustálil,
ale aj tak budem veľmi rád, keď sa bude
ešte náš káder rozširovať. Prihlásili sme sa
do západoslovenskej ligy prípraviek, kde
spolu s U11, sa stretávame s tímami ako
sú FC Slovan Hlohovec, MFK Vrbové, FK
Skalica a ČFK Nitra. Je to pre nás kvalitná
súťaž a výborná na rozbeh pre neskúsené
družstvo, keďže hráme na menšom ihrisku
s malým počtom hráčov, a to znamená
častý kontakt s loptou počas zápasu. Popri
tejto súťaži hrávame a zúčastňujeme sa na
turnajoch, ktoré sú veľmi dobrým doplnkom.
Na turnaji s určeným harmonogramom hráme proti kvalitným súperom ako sú MFK
Dubnica, FK Ilava, PFK Piešťany, AFC
Nové Mesto nad Váhom. Chlapcom to veľmi
pomáha v ich základnej futbalovej príprave
a pri zbieraní dôležitých skúseností. Naším
najlepším strelcom je Leonard Chnapko,
popri ňom však musím vyzdvihnúť aj snahu
ostatných chlapcov. Spoločne sa zlepšujeme od zápasu k zápasu, od turnaja k tur-

Začínajú kryštalizovať
noví hráči
S tréningom najmladšej kategórie sme
začali začiatkom augusta. Pôvodne sme
chceli vybrať mladých hráčov pre ročník
2009, ale prihlásili sa nám chlapci aj mladší,
ktorí sa pripravujú spoločne s nami. Celý
mesiac sme sa hlavne zamerali na prácu
s loptou. Počet chlapcov sa v auguste ustálil
na 11, bolo to hlavne ovplyvnené dovolenkami a inými prázdninovými aktivitami detí.
V septembri sa počet rozšíril na 18, dvoch
chlapcov sme preradili o kategóriu vyššie
medzi U9, kde bolo treba tiež doplniť počet
a kvalitu spĺňali. Chýbajú nám hlavne ročníky narodenia 2009, ktoré mali tvoriť základ
tejto kategórie. Najviac talentu je v ročníku
2010, 2011, čo vidím ako veľký prísľub do
budúcnosti. Tréningový proces bol poznačený postupným príchodom nových hráčov,
kde sa musí začínať pri niektorých činnostiach vždy od začiatku. Už sa začínajú
kryštalizovať noví hráči, či už prístupom, záujmom, alebo talentom. Počet na tréningoch
sa pohybuje okolo 12, čo je veľmi dobré
a chalani si už postupne na pravidelnosť tréningov zvykajú. Ďalej sa chcem sústrediť na
prácu s loptou a koordináciu pohybu, plus
postupne začneme pracovať na prihrávkach
a herných činnostiach. Po zapracovaní nie-

KATEGÓRIA U10

Čaká nás
bohatý program
Doterajšie pôsobenie kategórie U10 hodnotím veľmi pozitívne. Chlapci narodení
v roku 2007 chcú na sebe pracovať, neustále sa zlepšovať a napredovať. O tom
hovorí aj samotná tréningová dochádzka.
Od začiatku vedieme chlapcov k zodpovednému hernému prejavu, nehľadiac len na
výsledky. Prípravné obdobie sme odštartovali dňa 18.7.2016, kde sa do tréningového
procesu zapojilo celkom 10 hráčov a jeden
brankár. Tréningový cyklus spočíva najmä
v malých hrách 1:1, 2:2. Ďalej sa chlapci
aktívne zapájajú do majstrovských zápasov
oblastnej súťaže prípraviek, kde sú konfrontovaní aj so staršími ročníkmi narodenia.
Dovoľujem si tvrdiť, že dokážu hrať vyrovnanú partiu aj v tejto kategórii. Samozrejme,
priorita je stále hrať, a to najmä proti svojim
rovesníkom. Pravidelne sa zúčastňujeme
na kvalitných turnajoch v okolí, ktoré sa
konajú každý druhý víkend. Systematicky
v pravidelných termínoch hráme zápasy
s chlapcami z PFK Piešťany, MFK Dubnica,
AFC Nové Mesto nad Váhom. Doposiaľ sme
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Spomíname na
Jozefa Ondačku st.,

nezabudnuteľnú osobnosť trebatickej
aj regionálnej telesnej kultúry, pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych
piatych narodenín

Obetoval sa športu –
jeho srdcovkou bol futbal
staviteľ telesnej výchovy: „Tak by to malo vyzerať v každej obci.“
Trebatičan J. Ondačka st. dlhší čas pôsobil
i na postoch podpredsedu OV ČSZTV a predsedu Okresného futbalového zväzu v Trnave.
Jeho srdcovkou sa stal práve futbal. Mal rád
najmä prekáračky so susedmi z Piešťan,
tobôž ak mužstvo zo svojej neveľkej rodnej
dediny tabuľkovo dotiahol z tretej triedy na
úroveň tímu vo farbách kúpeľného mesta.
Jožkove dlhoročné túžby dostali reálnu podobu v sezóne 1986/87, keď v majstrovstvách
Západoslovenského kraja obsadili Trebatičania historickú tretiu priečku.
Svoj výrazný zástoj v premenách obce
zanechal Jozef aj na funkcionárskej pozícii
v miestnom národnom výbore. Jeho cieľavedomé skutky rovnako našli pozitívny ohlas

medzi kolegami z trnavského Agrostavu,
kam patrila i vrbovská prevádzka práve
pod vedením inžiniera Ondačku. Vychýrený
poľnohospodársky odborník na závlahy si
neraz mohol v našom regióne vyskúšať svoj
novátorský fortieľ.
Život tohto obetavého, dobráckeho človeka predčasne ukončila zákerná choroba.
Keď pred tridsiatimi rokmi si poňho prišla
smrť, mal iba štyridsaťpäť. Pamiatku Ing. J.
Ondačku st. sme si uctili cez poslednú júlovú
nedeľu pri cestnom behu na 10 km, ktorý
vznikol aj jeho výrazným podielom. Telovýchovná jednota Mier Trebatice práve v ten
augustový víkend 1981 slávila polstoročie
tamojšieho organizovaného športu.
Jaroslav Lieskovský
Foto: archív OFK Trebatice

 Ing. Jozef Ondačka st.
Počas polstoročnej dráhy športového
žurnalistu som v telovýchovnom kolotoči postretal stovky neprehliadnuteľných
osobností. Ing. Jozef Ondačka (29.3.1941
– 26.6.1986) sa nesporne zaradil do tejto
obdivnej kategórie. V rodných Trebaticiach
aj širokom regióne. Z vlastnej skúsenosti
prezradím, že každé pracovné stretnutie
s týmto nezabudnuteľným človekom bolo
pre začínajúceho novinára osožné. Veď
Jožkovi sa v hlave neustále rojili nové
a nové nápady sťa vo veľkom úli.
Svoje výnimočné manažérske schopnosti
odovzdal vo chvíľach osobného voľna predovšetkým do služieb TJ Mier Trebatice,
keď vyše devätnásť rokov mu v tomto subjekte patrilo tajomnícke kreslo. No podobne
sa vedel rozdať na krajskej či okresnej
úrovni. Slová obdivu neskrýval pri návšteve
dynamicky sa rozvíjajúcich Trebatíc ani Antonín Himl, vtedajší najvyšší federálny predktorých herných činností na ihrisku, by som
sa chcel postupne zúčastňovať na turnajoch
aj v tejto vekovej kategórii.
TIBOR ŠURÍN

 Ing. Jozef Ondačka st. (prvý sprava) pri výstavbe hospodárskej budovy TJ Mier Trebatice v roku 1976, teda pred štyrmi desaťročiami

budeme sa posúvať vyššie. V 14-člennej
oblastnej súťaži sme priebežne umiestnení
na siedmej priečke. Osobne si myslím, že
veľkou motiváciou pre chlapcov je zapájanie
sa do druhej ligy.
ŠIMON PAŽÍK

KATEGÓRIA OBLASTI U15

Budeme sa posúvať vyššie
Deti – hráči v tejto kategórii začali pravidelne trénovať od septembra. Trénujeme
trikrát do týždňa. Snažíme sa zdokonaľovať
v technike a orientácii na veľkom ihrisku.
Tréningová skupina sa skladá so štrnástich
chlapcov a jedného dievčaťa. Ďalej sme do
skupiny pričlenili aj vekovo mladších, ktorí
môžu nastupovať aj za mladšiu kategóriu
U13. Chlapcom nemôžeme vytknúť prácu na
tréningovom procese a prístup ku samotnému zápasu. Ak budú deti naďalej takto zodpovedne pristupovať k tréningom a zápasom,

KATEGÓRIA OBLASTI U13

Dôraz na prácu s loptou
Treba povedať, že uvedená kategória nefunguje ako samostatná tréningová skupina. Toto družstvo nastupuje pravidelne na
majstrovské zápasy v súťaži už spomínanej
oblasti v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany. Kde si skvelo počíname a právom
nám patrí druhá priečka, keď na prvé miesto
strácame len jediný bod. Do zápasov naskakujú chlapci a dievčatá (vekom prípravkári)
z viacerých tréningových skupín, ktorých
nominujú jednotliví tréneri. Je to dobrá skú-

senosť pre všetky deti. Chlapci a dievčatá
si môžu zmerať sily s fyzicky silnejšími
a hlavne vekovo staršími futbalistami. Široké ihrisko nám vyhovuje na nácvik našich
herných kombinácii a dôležitý výber miesta
na veľkom ihrisku v zápasovom zaťažení.
Kladieme veľký dôraz na prácu s loptou,
nie len u hráčov, ale aj u brankára. Brankár
je deviatym hráčom na ihrisku, ktorý môže
veľmi prispieť k celkovému výkonu svojho
tímu. Nielen tým, že „zneškodní“ súperove
strely na bránu, ale musí aktívne používať
rozohrávku smerom dopredu, a tak svojmu
družstvu pomôže vymyslieť novú hernú situáciu, resp. vždy začína novú akciu. Hrávajú
najmä tí, ktorí sú po zraneniach, chorobách,
dlhodobých herných výpadkoch, ale aj hráči,
ktorí nedostávajú veľa priestoru u svojich trénerov kvôli náročnosti iných súťaží. Výborná
forma napredovania a zberania zápasových
skúseností.
ŠIMON PAŽÍK
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Vydarený trebatický vklad

do nevšedného medzinárodného
projektu žiackeho futbalu

2/2016

Slovak Junior Cup 2016
za účasti siedmich krajín

Dôstojným príspevkom k 85. výročiu organizovaného športu v Trebaticiach bol medzinárodný futbalový turnaj Slovak Junior Cup
2016 za účasti žiackych talentov zo siedmich
štátov. Piešťanskí a trebatickí organizátori
ho adresovali chlapcom vekových kategórií
do 11 a 12 rokov, kým dievčatá mohli byť
o rok staršie. Pri slávnostnom otvorení na
štadióne PFK Piešťany sa aktérom prihovoril primátor mesta Miloš Tamajka.
Kúpeľná metropola Považia pripravila podobný futbalový festival mladých aj pred rokom. K repríze si prizvala Trebatice. Hlavným
gestorom sympatického sviatku koženej lopty
v našej obci sa stal starosta Juraj Valo. Podľa jeho slov, išlo o nevšedný projekt dvoch
partnerov, veď úctyhodný počet, tridsaťštyri
tímov, odohral počas troch dní na piatich
ihriskách 179 zápasov. Z tejto nádielky sledovali priaznivci v našej obci štyridsaťdeväť
duelov. Dvojdňové konfrontácie na trávniku
OFK Stavoprac mala pod dohľadom aj skúsená dvojica, prezident klubu Jozef Svetlík
a športový riaditeľ tamojšej turnajovej vetvy
Vladimír Hornáček. Program spestrilo viacero

 Adam Kubica (CFM J. Adamca) v hráčskom nasadení, v pozadí jeho spoluhráč
Samuel Brezina

 Tomáš Timko a Šimon Pažík, tréneri domáceho Centra futbalovej mládeže J. Adamca

 Mladé futbalistky z Ríma prišli do Trebatíc s originálnym
povzbudzovaním aj počas ich zápasových páuz
sprievodných akcií, vrátane súťaží pre dospelých a mládež v streľbe pokutových kopov.
Víťazné trofeje z celého víkendu napokon
putovali do zahraničia. Po zásluhe ich získali
talenty z populárneho talianskeho klubu AS
Roma a obhajcovia prvenstva z maďarského
DVSC Debrecín. V piešťanskom finále U11 vyhrali chlapci z večného mesta nad rovesníkmi
z centra Šariša 8:1. Rozhodujúci duel U12, medzi debrecínskou akadémiou a chorvátskym
Záhrebom, sa skončil najtesnejším výsledkom
1:0 v prospech DVSC. Medzi tridsiatimi dvoma
chlapčenskými družstvami sa predstavili na
piešťanských a trebatických ihriskách aj dva
dievčenské tímy, AS Roma a SH Senica.
Turnaj nádejí v regióne pod Považským
Inovcom vhodne zapadol do programu otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.

 Slávnostné otvorenie žiackeho turnaja Slovak Junior Cup 2016 na štadióne PFK Piešťany, (zľava): primátor Piešťan Miloš Tamajka, starosta Trebatíc Juraj Valo, generálny
sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment, rozhodcovská legenda Vojtech
Christov, moderátor Jaroslav Lieskovský, pred ním stojí prvoligový futbalista Spartaka
Trnava Lukáš Mihálik a s mikrofónom je predseda organizačného štábu Radoslav Mlynár.

Najlepší jednotlivci
 Chlapci U11: Martin Chvostek (FC Nitra)
– brankár, Tadeáš Kowalczyk (1. FC Slovácko) –
strelec, Leonardo Graziani (AS Rím) – hráč v poli.
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 Pri sprievodnej súťaži dospelých a mládežníckych exekútorov
v kopaní jedenástok sa neraz zaskvel domáci brankár Michal Košinár
 Chlapci U12: Max Matuliš (NK Zadar)
– brankár, Michal Kováč – strelec, Leo Sauer
(obaja ŠK Slovan) – hráč v poli.
 Dievčatá W13: Viktória Opálková (SH
Senica) – brankárka, Alice Corelli – strelkyňa,
Anna Girvasi (obe AS Rím) – hráčka v poli.

Konečné poradie 2. edície SJC
 Chlapci do 11 rokov: 1. AS Rím (Tal.),
2. Tatran Prešov, 3. FC Nitra, 4. FC Petržalka / Akadémia, 5. FC Slovácko (ČR), 6.

Trebatický motokárový ošiaľ
sa začal pred takmer štyrmi
desaťročiami v uliciach obce

Za ľudí majú hovoriť ich činy. Tiež tie
pozitívne. Ako v prípade nasledujúcich
riadkov. Prvý rev pretekárskych motokár
sa rozlial v trebatických uliciach v jedenásty septembrový deň sedemdesiateho
siedmeho roku. Rýchli muži vtedy premiérovo súperili na štyroch kolesách o Cenu
Jednotného roľníckeho družstva československo-poľského priateľstva.
S jedlom rástla chuť. Už o štyri sezóny
neskôr sa členovia nášho automotoklubu predstavili na olomouckých majstrovstvách Československa. A na Morave neboli iba do počtu.
Trebatickí nadšenci si čoskoro vyhrnuli brigádnické rukávy. V tom desaťročí postupne vybudovali na mieste bývalého obecného smetiska
najmodernejší motokárový areál v celej ČSSR.
Vzniklo v ňom i výcvikové centrum pre široký
región. Aj domáci borci išli jazdecky hore.
Trebatice sa stali významnou motokárovou
baštou na československej mape. Ricínom
voňajúce zápletky pravidelne lákali k prehľadnej trati v trebatickej tehelni rekordné návštevy. To keď očividne rástol level tamojších
pretekárskych konfrontácií. Medzinárodné nevynímajúc. Vrcholné podujatia? Každoročne
sa opakujúci československý šampionát. Ale
aj Pohár mieru a priateľstva, Grand Prix of
Slovakia či majstrovstvá sveta.
Okolo Jána Kollára (16.6.1937 – 8.5.2006)
sa vskutku vytvorila skvelá partia. Jej aktivity boli pýchou trebatického športu. Vyberať ďalšie mená zo širokého zoznamu sa
neodvážime, pretože v záplave osobností

 Po skončení jedného zo zápasov kategórie do 11 rokov na trebatickom trávniku sa dali zvečniť hráčske kolektívy domáceho
CFM a ich talianski partneri zo slávneho klubu AS Roma.

FKS Stal Mielec (Poľ.), 7. FK Hodonín (ČR),
8. ŠK Slovan Bratislava, 9. Cracovia Krakov
(Poľ.), 10. Futbalová škola Róberta Hanka, 11. Centrum futbalovej mládeže Jozefa
Adamca, 12. FKM Devínska Nová Ves, 13.
Futbalová škola Royaldom, 14. PFK Junior
Piešťany, 15. FK Slovan Duslo Šaľa, 16.
FKP Dúbravka Bratislava.
 Chlapci do 12 rokov: 1. DVSC Debrecín (Maď.), 2. NK Zadar (Chorv.), 3. ŠK
Slovan Bratislava, 4. FK Hodonín, 5. FC
Nitra, 6. Juventus Academy Košice, 7. MFK

Frýdek-Místek (ČR), 8. FC Tatran Prešov,
9. Akadémia Juventus Žilina, 10. FV Austria
XIII Viedeň (Rak.), 11. Futbalová škola R.
Hanka, 12. Spartak Myjava, 13. FC Spartak
Trnava, 14. FC ViOn Zlaté Moravce, 15. FK
Slovan Duslo Šaľa, 16. Centrum futbalovej
mládeže J. Adamca.
 Dievčatá do 13 rokov: 1. AS Rím,
2. SH Senica. Oba dievčenské kolektívy
boli zaradené do základných skupín spolu
s chlapcami.
(lies)
Foto: Juraj Jankech

Od lokálnych pretekov
po majstrovstvá sveta
by mohlo prísť k vynechaniu podaktorých.
Jedinú výnimku urobíme pri šesťnásobnom
majstrovi Slovenska Petrovi Kollárovi (nar.
2.6.1967), synovi dlhoročného predsedu AMK
základnej organizácie Zväzarmu. Mimoriadne
talentovaný Trebatičan totiž postupne vyrástol
na najlepšieho motokáristu celej histórie tohto
odvetvia v krajine pod Tatrami. Reprezentačnú prilbu vlastnil v období 1986 – 1999.
Už ako dvadsaťročný získal vo federálnom
šampionáte tretiu priečku. Stalo sa tak 5. júla
1987 na domácej trati pred vyše trojtisícovou

diváckou kulisou. Hneď v nasledujúcej sezóne
sa posunul v triede ČZ 125 o priečku vyššie.
Kollár junior krotil oceľové tátoše na motokárových okruhoch rovné dve desaťročia. Zo
zahraničných štartov stojí najvyššie Petrove
prvenstvo v majstrovstvách Európy 1990 vo
francúzskom Lavalle (1990).
Smrť si teda prišla po jeho otca Janka Kollára pred desiatimi rokmi. Obdivuhodné motokárové dielo nezabudnuteľného šéfa však
nachádza nasledovníkov aj v súčasnosti.
(lies), foto: Jozef Šelestiak

 Automotoklub v Trebaticiach uzrel svetlo sveta v sezóne 1975. Jeho agilní členovia
najviac preslávili našu obec organizovaním takýchto motokárových drám.
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 Štart hlavných pretekov 8. ročníka Memoriálu Petra Minárecha v Trebaticiach

Trebatická desiatka

vznikla pred tridsiatimi piatimi rokmi,
Memoriál Petra Minárecha
sa bežal ôsmy raz

Kubo a Janečková
s víťaznými pohármi

Posledná júlová nedeľa v Trebaticiach
bola vyhradená pre vytrvalostný beh.
Priestor dostalo tradičné cestné podujatie
na 10 km. Memoriál Petra Minárecha, na
uctenie si pamiatky dlhoročného organizátora tamojšieho telovýchovného diania
a spoluzakladateľa pôvodnej Trebatickej
desiatky spred tridsiatich piatich rokov,
sa bežal ôsmy raz.
Atletické predpoludnie otvoril jeho gestor,
starosta obce Juraj Valo. Na štarte privítal
110 mužov a žien. Z nich sa najviac darilo dvojici Ondrej Kubo – Lucia Janečková. Obhajca
lanského prvenstva, dvojnásobný olympionik
Róbert Valiček, teda skončil po dramatických
pretekoch na štíte 23-ročného piešťanského
triatlonistu. O dva roky mladšia víťazka ženskej
súťaže dokonca ozdobila svoju účasť novým
traťovým rekordom. „Napriek vetru to bolo v po Tohtoročný pelotón mužov a žien vytvorilo 110 desiatkarov

 Novou traťovou rekordérkou v kategórii žien sa stala popredná slovenská reprezentantka vo vytrvalostných behoch Lucia Janečková (Running Team BMSC Bratislava)

hode. Trať pekná, ľudia úžasní. Povzbudzovali nás aj občerstvovali,“ uviedla.
Rekordný zápis viacnásobnej maďarskej
šampiónky Zity Kácserovej spred dvoch rokov prekonala Lucia o šesť sekúnd. Mimochodom, jej mama Danka Janečková, dlhé
roky vynikajúca reprezentantka Slovenska
vo vytrvalostných behoch, vyhrala v ôsmom
dejstve trebatického MPM kategóriu žien od
35 do 49 rokov.
Absolútne poradie mužov (bez rozdielu
veku), 10 km: 1. Ondrej Kubo (ŠBR Piešťany,
35:31 min), 2. Róbert Valiček (TJ Obal-servis
Košice, 35:40), 3. Ján Moravec (TJ Spartak
Myjava, 37:07).
Ženy (bez rozdielu veku), 10 km: 1. Lucia
Janečková (Running Team BMSC Bratislava,
37:59 min), 2. Zuzana Durcová (TJ Spartak
Myjava, 39:12), 3. Jana Úradníková (TJ Družba Piešťany, 41:18).

2/2016

25

TREBATICKÉ ZRKADLO

 Starosta obce a gestor pretekov Juraj
Valo pri dekorovaní najrýchlejšej mužskej trojice
S desaťkilometrovou asfaltovou traťou sa
úspešne popasoval aj 81-ročný Prievidžan
František Číž (1:13:50 h).
Tiež spomeňme sympatickú otváraciu
časť, poltucet kategórií najmladších adeptov kráľovnej športov, počnúc škôlkarmi
a končiac starším žiactvom. V sprievodnom
programe pred obecným úradom sa pred-

 V súťaži dievčat predškolského veku bežala aj vnučka Petra Minárecha, šesťročná
Natália (prvá sprava)
stavilo 56 dievčat a chlapcov. Absolvovali od
200 po 1 000 metrov.
Najrýchlejší: Natália Krepopová (TJ
Družba Piešťany), Miroslav Švihorík (Dolný
Lopašov), Eliška Drahovská (ŠBR Piešťany), Samuel Krepop (Družba Piešťany), Michaela Valková (Trebatice) a Dávid Holczhei
(Bešeňov).

Medzi hosťami tradičného sviatku džogingu
ani tentoraz nechýbal Juraj Minárech z Ivanoviec, dediny v Trenčianskom okrese. Syn Petra Minárecha, nezabudnuteľného činovníka
v bývalej TJ Mier Trebatice, tretí raz priviedol
so sebou dcéru Natáliu, ktorej patrila bronzová medaila z behu dievčat predškolského
veku.
(lies), foto: Juraj Jankech

TK MATCHPOINT DOSIAHOL PRE NAŠU OBEC OD SEPTEMBRA 2015 VIACERO CENNÝCH ÚSPECHOV

Vyrastie u nás nová Cervanová?

najjasnejšou rečou to dokumentuje celkový sumár zo súbojov
jednotlivcov: 14 prvých priečok,
15 druhých a 26 tretích. Hráčsky
sa o túto medailovú bilanciu pričinili: N. Mičová, E. Baraniaková, T. Baraniaková, P. Hlinková,
K. Daniškova, Ch. Mišagová,
L. Hochel, M. Paulík, A. Fano,
L. Wolzbergerová a S. Bertoliová. Na tímovej úrovni postúpili
staršie žiačky a dorastenky do
najvyššej ligy, takže v budúcom
roku sa obom dievčenským
družstvám Matchpointu naskytne možnosť zabojovať o účasť
v majstrovstvách Slovenska.“

Ponuka na zdraviu prospešné športovanie v Trebaticiach je opäť pestrejšia.
Obohatil ju neprehliadnuteľný areál pre
populárny biely šport na okraji našej obce.
Tunajšiu tenisovú školu vedie Ľudmila
Cervanová (nar. 15. októbra 1979 v Piešťanoch), bývalá profesionálna hráčka a fedcupová reprezentantka Slovenska.
Umenie na dvorcoch si dlhšie obdobie
konfrontovala s absolútnou svetovou špičkou. Pri stručnom výpočte jej výnimočných
úspechov neprehliadnime najmä skvelú 58.
pozíciu vo svetovom poradí singlistiek WTA.
V medzištátnych stretnutiach spomínaného
Pohára federácie zasa nastúpila za výber SR
do piatich dvojhier a dvoch štvorhier.
Predstavila sa vo všetkých grandslamoch
(Australian Open, Roland Garros, Wimbledom,
US Open). „Prvý zo štyroch grandslamových
turnajov som hrala vo Wimbledone. Hneď na
úvod mi žreb určil za súperku môj veľký idol,
Steffi Grafovú. Pre mňa to bol v športe jeden
z najväčších životných zážitkov. V pamäti si
rada uchovávam aj budapeštiansky turnaj,
v ktorom som získala skalp českej tenisovej
hviezdy Jany Novotnej, v tom čase tretej
hráčky svetového rebríčka,“ prezradila Ľ. Cervanová na začiatku nášho rozhovoru.
Rodný list TK Matchpoint Trebatice je z 24.
septembra 2015. Priblížme si trénerkin pohľad
na ročné účinkovanie: „Počas relatívne krátkeho pôsobenia na slovenskej tenisovej scéne
sme zožali nejeden neprehliadnuteľný úspech
v súťažiach jednotlivcov aj družstiev. Azda

 Ľudmila Cervanová hrala tenis na profesionálnej
úrovni desať sezón. Najvyšší renking ju pred dvanástimi rokmi posunul na päťdesiatu ôsmu priečku
svetového rebríčka WTA.

Podľa slov Ľ. Cervanovej, radosť priniesol do ich klubových
radov detský Davis Cup. Ide
o súťaž družstiev pre nádeje do
10 rokov. Chlapci TK Matchpoint
Trebatice – v zostave L. Hochel,
M. Paulík, A. Fano a A. Bertoli –
postúpili do celoštátneho finále,
v ktorom obsadili deviatu priečku. „Za tento nečakaný úspech
som na nich veľmi hrdá. Samozrejme, svoj klub so cťou zastupovali na rôznych podujatiach aj
ostatní členovia súdržného hráčskeho kolektívu,“ uviedla ďalej.
„Veľmi úspešný priebeh mali letné tábory za účasti vyše
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 Na snímkach z Národného tenisového centra v Bratislave vidno mlaď TK Matchpoint Trebatice spolu s olympijským víťazom
Miloslavom Mečířom a hráčkou prvej desiatky aktuálneho poradia WTA Dominikou Cibulkovou
päťdesiatich detí. Okrem tenisu strávili prázdninové leto aj pri bedmintone, stolnom tenise
či floorbale. Že ich pestrá pohybová činnosť
počas školského voľna nadchla, potvrdzuje
záujem viacerých talentov o naše následné
tenisové nábory. Organizujeme ich v jarnom
a jesennom období. Sú určené pre najmenších adeptov už od štyroch rokov,““ pokračovala skúsená športovkyňa a teraz aj kormidelníčka tohto perspektívneho subjektu.
Spýtali sme sa jej na pracovné prostredie.
„V blízkom okolí niet takého tenisového komplexu, ako je trebatický Matchpoint. Nášmu
klubu poskytuje ideálne podmienky a široké
zázemie. Nachádza sa tu všetko, čo potrebujeme: tenisové kurty vonku i vnútri, fitness

POZVÁNKA

Katarínska zábava

VV OFK Trebatice pozýva občanov
na Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční

v piatok 25.11.2016
o 20.00 hod.
v sále KD v Trebaticiach.
Do tanca hrá
hudobná skupina Quatro.
V cene vstupenky (25 €) je večera,
káva, fľaša vína pre každý pár, polnočná
kapustnica a lístok do tomboly.
Predpredaj vstupeniek:
Igor Kučavík, tel. +421908 486 483
- OFK -

centrum a malá telocvičňa. Navyše, obec
nám umožnila využívať veľkú trávnatú plochu
v susedstve. Poďakovanie patrí vedeniu
obecnej samosprávy, na čele s pánom starostom Valom, za všestrannú pomoc a podporu.
Tiež nemôžem nespomenúť majiteľa športového centra pána Hochela. Jeho ústretovosť
je rovnako príkladná. Budem potešená, ak

Trebatice ešte viac zviditeľníme
na telovýchovnom poli i vďaka
tenisu,““ dodala Ľ. Cervanová.
„Som veľmi rád, že v obci
pribudla ďalšia pohybová aktivita, ktorú môžu naši obyvatelia využívať vo chvíľach
osobného voľna. Teší ma, že
kvalitný tréningový proces má
pod dohľadom bývalá vynikajúca hráčka Ľudmila Cervanová. Jej prítomnosť dáva záruku
výkonnostného napredovania
talentovaných dievčat a chlapcov. Posun v ich tenisových
zručnostiach je očividný. Obísť
nemožno ani vytvorenie vynikajúcich technických podmienok pre toto odvetvie. Práve
vďaka výstavbe moderného
športového komplexu Matchpoint môžeme hovoriť o systematickej výchove mladých
tenistov. Koncepčná činnosť
sa pretavuje do účinkovania
tamojšieho klubu v organizovaných súťažiach Slovenského
tenisového zväzu. Možno raz
v Trebaticiach vyrastie nová
Cervanová, ktorá bude dôstojne zastupovať značku Matchpointu
i t a reprezentovať
t
ť ajj našu
š
obec,“ uviedol starosta Juraj Valo.
Môžbyť tento loptičkový šport, zo slovenského pohľadu majúci na konte nejeden
výnimočný zápis, postupne pozve do areálu
ďalších Trebatičanov, aby sa prišli aktívne
zabaviť s tenisovou raketou. Azda ich po
prvej návšteve osloví takáto telovýchovná
možnosť natrvalo.
(lies), foto: archív
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