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Obhájte svoje potreby!

Milí čitatelia Trebatického zrkadla,
vážení spoluobčania! Bol som absolventom piešťanského gymnázia,
keď našou spoločnosťou pred 27 rokmi otriasli zmeny režimu, ktoré dostali
označenie nežná revolúcia. Žil som svoj
život študenta s ambíciami a víziami do
budúcnosti. Neťažila má zodpovednosť
za druhých. Venoval som sa škole, športu
a občas som musel prispôsobiť svoj denný režim pracovným povinnostiam, ktoré
mi vyplývali ako členovi rodiny a obyvateľovi rodinného domu. Žil som si svoj
bezstarostný život.
Často si na tieto chvíle spomínam hlavne v čase, kedy je toho veľa v práci, kedy
sa musia riešiť akútne problémy v rodine,
kedy to na vás „všetko padá“. Určite poznáte tieto pocity. Žijeme v dobe zhonu
a konzumu. Neraz rozmýšľam nad tým,
prečo mi pripadá obdobie pred revolúciou
pokojnejšie. Bolo to ovplyvnené mojím
vtedajším mladým vekom?
Rovnaký pocit však majú pri spoločných
rozhovoroch na túto tému i mnohí starší
ľudia. Čím to je? Napadajú mi úvahy
o občianskej pasivite – režim nedovolil
sa aktívne zapájať do verejného diania,
do riadenia či priameho ovplyvňovania
života v obci, v krajine. Práve pri tvorivom
a aktívnom spôsobe života človek musí
riešiť spory, zvýšené sú nároky na zaujatie postoja, rozhodnutia. Stúpa množstvo
kritických situácií. Náš život bol „šedý“,
všetko bolo všedné a stereotypné. Nehovoriac o krivdách spáchaných v bývalom
režime či iných obmedzeniach. I vtedy
však žili medzi nami ľudia, ktorých by som
nazval nadčasovými, keďže sa neuspokojovali so stavom spoločnosti, neakceptovali spomínané obmedzenia a vykonané
krivdy štátneho aparátu. Jedným z nich
bol vdp. Štefan Polák, ktorý pred 30 rokmi
položil na borovskej fare pre svoje názory
a postoje život. V Trebaticiach bol kňazom
práve v čase, kedy som bol na prvom
svätom prijímaní. Spomínam si, že z neho
vyžarovala veľká autorita a rešpekt.
(Pokračovanie na 3. strane.)

 Minister dopravy Árpád Érsek na rokovaní vo Vrbovom dal prísľub na riešenie problematiky cyklotrasy Piešťany – Vrbové
Zdroj: Piešťanský týždeň
O výstavbe cyklotrasy z Piešťan cez Trebatice, Krakovany do Vrbového sa hovorí už
od 90. rokov minulého storočia, no intenzívne
od roku 2009. Budeme sa v krátkom čase
prepravovať v našom regióne za prácou či do

školy na bicykli? I na túto otázku by mali dať
odpoveď najbližšie dni. Aktivity samospráv
za výstavbu cyklotrasy sa zintenzívňujú. Do
diania sa začína zapájať i široká cyklistická
verejnosť. Čítajte na 2. strane.

Svižný korbáč, bystrá voda,
ženám, dievkam zdravia dodá.
Kraslica a pohár vínka
potešia zas otca, synka.
Radosti je z jari dosť –
vítajte s ňou Veľkú noc!
Veľkonočné sviatky plné pohody a dobrej nálady
všetkým Trebatičanom želajú starosta, poslanci OZ, pracovníci OcÚ a redakcia
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OHROZUJÚCA ŽELEZNIČKA, ALEBO ZDRAVIU PROSPEŠNÁ PREPRAVA?

Cyklisti, obhájte svoje potreby!
O výstavbe cyklotrasy z Piešťan cez
Trebatice, Krakovany do Vrbového sa hovorí už od 90. rokov minulého storočia, no
intenzívne od roku 2009. Budeme sa v krátkom čase prepravovať v našom regióne
za prácou či do školy na bicykli? I na túto
otázku by mali dať odpoveď najbližšie dni.
Aktivity samospráv za výstavbu cyklotrasy
sa zintenzívňujú. Do diania sa začína zapájať i široká cyklistická verejnosť.

Zakladá sa Združenie obcí
Zelená cesta
Po minuloročnom výjazde starostov a primátorov dotknutých miest a obcí spolu so zástupcami Trnavského samosprávneho kraja
do Mutěnic, kde si osobne prehliadli cyklotrasu Mutěnka a získali od starostu obce
podnetné informácie, sa na rokovaní v januári tohto roku dohodli štatutárni zástupcovia
samospráv na založení združenia obcí pod
názvom Združenie obcí Zelená cesta (ďalej
len „združenie“). Zámerom združenia bude
zabezpečiť prevod železnice do vlastníctva
združenia, resp. iné právo k predmetnému
pozemku železnice za účelom výstavby cyklotrasy a následne jej prevádzkovania. Na
vznik združenia dali súhlas všetky zastupiteľstvá dotknutých samospráv. Sídlo združenia
bude v Trebaticiach.

Mesto Vrbové a Obec Krakovany
menia územný plán
Potom ako v roku 2012 vo svojom územnom
pláne schválili zámenu železnice za cyklotrasu
Trebatice, pristupujú k rovnakému kroku i Krakovany a Mesto Vrbové. Na prerokovaní Zmien
a doplnkov územného plánu mesta Vrbové bol
prezentovaný zástupcom Železníc SR a Ministerstvu dopravy SR dezolátny stav železničky.
Zdôraznená bola i skutočnosť, že štát sa zbavil
na danej trase železničných staníc ich odpredajom súkromným vlastníkom. Spomenutý bol
i fakt, že samosprávy a ani žiaden starostami

 Polámané uchytenia koľajníc

 Technický stav železnice pripomína často húsenkovú dráhu
Trebatíc a Krakovian oslovený podnikateľský
subjekt pôsobiaci na území daných obcí nemá
záujem o využívanie železnice. Prevádzkovanie železnice Piešťany – Vrbové stojí štát
ročne 235 tis. € a zjavne musí byť pre štát
nehospodárne a neefektívne. Z tohto dôvodu
by bolo nezaujímavé i pre samosprávy, navyše
sa ukázala táto trasa ako jediná, kde je reálne
možné vybudovať cyklotrasu pre mnohonásobne väčšiu cieľovú skupinu užívateľov.

Žalostný stav železnice
Súčasný stav železnice vyžaduje obrovskú
investíciu pre svoju prípadnú ďalšiu aktívnu
prevádzku. Jej využívanie stúpencami OZ
Čango na aktivity vo forme nostalgických
jázd historických vláčikov či drezín ohrozuje
životy a zdravie zúčastnených. I keď je železnicami SR povolená maximálna možná
rýchlosť 20 km/hod., stav železnice je taký
zlý, že je ozaj potrebné zvážiť, či sa na týchto
aktivitách zúčastňovať.

Minister dopravy na rokovaní
vo Vrbovom

Do zámeru premeny železnice na cyklotrasu je už zapojený i minister dopravy
Árpád Érsek, ktorý v marci zavítal do nášho regiónu, aby vo Vrbovom rokoval so
starostami a primátormi dotknutých miest
a obcí o premene železnice na cyklotrasu.
Minister Érsek na jednej strane víta snahu
samospráv o vybudovanie cyklodopravnej
trasy medzi Piešťanmi a Vrbovým, na druhej
strane vie o záujme aktivistov z OZ Čango
trať zachovať a využívať ju na prejazd historickými vláčikmi či drezinami. Zo strany
samospráv bol daný návrh na dlhodobý
prenájom pozemkov a stavby železnice.
Akceptovateľný by bol však samosprávami
len v tom prípade, pokiaľ by im ich vlastník
dal možnosť odstrániť koľajnice a podvaly
a vybudovať cyklotrasu. Vlastníkom pozemkov by zostal i naďalej štát. Ak by vznikla po
nejakom čase spoločenská požiadavka na

 Práchnivé a rozpadnuté podvaly
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VÝZVA
Inštitút pre trvalo udržateľný vývoj, n. o.
usporiada
29. apríla 2017
o 10.00 – 13.00 h

ZELENÚ CYKLOJAZDU
po trase Piešťany – Vrbové
Účel:
Cyklojazda si kladie za cieľ upriamiť
záujem obyvateľov regiónu na zámer obcí
zúčastnených v združení Zelená cesta, na
Konverziu nefunkčného násypu železničnej trate Piešťany – Vrbové na cyklistickú
komunikáciu

PRÍHOVOR STAROSTU

Priložme ruku k dielu
(Dokončenie z 1. strany.)
Avšak po jeho viacerých návštevách u nás
doma som spoznal i jeho druhú tvár – ľudskú,
priateľskú. Každopádne so zmenou režimu prišla hlavne určitá forma spravodlivosti. Na mysli
mám skutočnosť, že už nie sme deťmi vedenými nalinkovanými cestami spoločenského
režimu. Zodpovední sme každý sám za seba.

denia našej krajiny! Vyjadrujme svoje názory,
postoje pri riešení dôležitých spoločenských
problémov! Veď práve toto sú hodnoty, za
ktoré vdp. Štefan Polák a mnohí ďalší položili
svoje životy.
Prvým príspevkom mnohých z vás k obnove
spoločenskej aktivity môže byť účasť na cyklojazde, ktorú z Piešťan do Vrbového organizuje

Zámer:
Zámer odzrkadľuje celosvetový trend príklonu k cyklistickej mobilite a zdravému
spôsobu života. Je v súlade s viacerými
národnými ako aj európskymi stratégiami
ako sú:
 Národná stratégia na rozvoj cyklotrás
pre obdobie 2016 – 2020
 Európska stratégia udržateľnej dopravy
 Európska stratégia nízkoemisnej dopravy
 Stratégia Európa 2020 – mobilita pracovnej sily
 Je napojením Modrej cesty – nadregionálnej cyklotrasy Vrbové – Morava
Štart o 10.00 hodine
Elektráreň Piešťany,
Staničná 2334/51, 921 01 Piešťany
Súčasťou podujatia je otvorenie
eSKaSpot-u
Podujatie sa uskutoční za normálnej
premávky.
Usmernenie účastníkov zaistí usporiadateľská organizácia v spolupráci s príslušníkmi Mestskej polície Piešťany.
Účasť na podujatí bude
na vlastnú zodpovednosť.
PODPORTE VÝSTAVBU
CYKLOTRASY PIEŠŤANY – VRBOVÉ
SVOJOU ÚČASŤOU
V ZELENOM OBLEČENÍ!
Organizátor
obnovu železnice, štát by ju mal opätovne
kde postaviť. Zakrátko sa ukáže, či tento
návrh je akceptovateľný pre obe strany.

 Starostovia zo ZOZC sa v Muteniciach inšpirovali už fungujúcou cyklotrasou Mutenka
Pokiaľ by v našej spoločnosti fungovali
ideály demokratického režimu a trhového
hospodárstva, bol by daný predpoklad, že
vedomosťami a schopnosťami sa budeme
líšiť. Nebudeme jednotní, niektorí si vzhľadom
k tomu zaslúžia viac, iní menej. Musím však
uznať, a je mi z toho často ťažko, že táto
rozdielnosť v sociálnom postavení a zabezpečení u mnohých nie je zaslúžená. Takisto
i s novým režimom prišli hlavne v porevolučnom období krivdy, podvody a bolesť.
Pestrosť porevolučného obdobia, sloboda
v rozhodovaní, možnosť občanov vstupovať
do politického a verejného diania sú pre mňa
najväčšie devízy súčasného spoločenského
zriadenia. Vyžadujú však oveľa väčšie nároky na občana ako v minulosti. A preto, milí
spoluobčania, čitatelia Trebatického zrkadla,
zaujímajme sa o verejné dianie! Zúčastňujme
sa na riadení našej obce, zasahujme do ria-

Vzniká občianska platforma
podporujúca vznik cyklotrasy
Výstavbu cyklotrasy po tom, ako sa preukázalo ako jediná schodná alternatíva jej
trasovanie po telese železnice, brzdí skupina aktivistov z OZ Čango. Samosprávy
sú jednotné, možné zdroje financovania sa
dajú nájsť v programe EÚ – IROP, podporu
výstavbe cyklotrasy na telese železnice
deklaruje i Trnavský samosprávny kraj. Zástupcovia OZ Čango však neustále vysielajú
smerom k vlastníkovi železnice, ktorým je
štát v správe Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, signály brániace
konečnému rozhodnutiu zo strany kompetentných. I vzhľadom na to je načase, že sa
prebúdza i mnohonásobne väčší tábor cyklistov a užívateľov prípadnej cyklodopravnej
trasy. Pridáte sa i vy?
- jv -, foto: archív obce

 Spoj koľajníc – chýbajúce skrutky

koncom apríla Inštitút pre trvalo udržateľný
rozvoj, n. o., ako podpornú akciu za premenu
železnice Piešťany – Vrbové na cyklotrasu.
Hlas ľudu je v tejto agende nesmierne dôležitý
a možno rozhodujúci. Pokiaľ sme presvedčení
o význame tohto projektu, nečakajme so založenými rukami a priložme svoju ruku k dielu.
Na jeseň nás čakajú župné voľby a koncom
budúceho roka komunálne. Zvoľte si svojho
kandidáta a prispejte k potvrdeniu nastúpenej
cesty župy či obce, alebo si vyberte zmenu.
Podstatné je prijať zodpovednosť za svoj výber. Každá iná cesta je smerovanie do už spomínaného obdobia všednosti a stereotypu.
Všetkým obyvateľom obce Trebatice, rodákom či čitateľom Trebatického zrkadla prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov,
zdravie, pohodu a optimizmus počas najbližších jarných dní.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce
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NOVÁ ÚPRAVA V PARKOVANÍ NA CELOM ÚZEMÍ OBCE TREBATICE

Nedisciplinovanosť si žiada riešenie
Začiatkom marca 2017 bola obecným zastupiteľstvom prijatá nová právna úprava
regulujúca statickú dopravu (parkovanie)
motorových vozidiel na území obce – Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trebatice
č. 1/2017 o cestnej premávke na území
obce Trebatice (ďalej len VZN č. 1/2017).

Dôvody prijatých zmien
Životná úroveň obyvateľov stúpa. V domácnostiach sa objavuje viacero áut. Ich množstvo
a spôsob parkovania spôsobujú v obci problémy. Na obecný úrad boli v poslednom období
adresované ústne sťažnosti na parkovanie
niektorých vlastníkov motorových vozidiel,
a tým spôsobené obmedzenia v premávke
iných vodičov. Častokrát v takej miere, že
parkovaním cudzieho vozidla je zamedzený
vstup vlastníka nehnuteľnosti na svoj pozemok
(Záhumenská ulica, Zelená ulica, Štúrova ulica, Horná ulica, Hlavná ulica, Slnečná ulica).
Paradoxom je situácia na Záhumenskej ulici,
kde spôsobujú problémy vlastníci motorových
vozidiel bývajúci v obecnej nájomnej bytovke,
keď nevyužívajú obcou vybudované parkoviská, ale parkujú na miestnej komunikácii, čím
spôsobujú obmedzenia iných pri vjazde a výjazde na vlastný pozemok, prejazde vozidiel
zásobovania pri výstavbe RD v danej lokalite,
či sťažujú podmienky pri možnom zásahu hasičov v prípade požiaru bytových domov (autá
blokujúce prístup k požiarnemu hydrantu).
Nevyhovujúca situácia je i na zrekonštruovanej časti Hlavnej ulice, kde napriek zámernej
úprave komunikácie na zákonom stanovenú
minimálnu šírku a obmedzenie nosnosti prechádzajúcich vozidiel a takisto rýchlosti (vylúčenie nákladných motorových vozidiel) často
prichádza k nerešpektovaniu stanovených pravidiel cestnej premávky. Parkujúce autá pozdĺž
komunikácie na trávnikoch navyše ničia verejnú zeleň, deformujú obrubníky či chodníky.
Znehodnocujú stav obecného majetku.
Nedisciplinovanosť vlastníkov áut pri parkovaní sa obzvlášť preukázala v januári tohto

 Parkovanie na Hlavnej ulici v rozpore so zákonom
roku pri dopravnej nehode na štátnej ceste,
kedy pri halovom sklade spol. Rhenus Logistics, s. r. o., sa zrazilo osobné auto s autobusom a doprava bola odklonená zo štátnej
cesty na miestne komunikácie obce. Nastávali
dopravné kolízie a v dôsledku skutočnosti, že
zaparkované autá zamedzili vykonanie zimnej
údržby v celom rozsahu komunikácie, prichádzalo k zápcham.
Zabezpečenie zimnej údržby miestnych
komunikácii je v mnohých prípadoch nevykonateľné v potrebnom rozsahu práve pre
parkujúce vozidlá.

Nové obmedzenia v parkovaní
Úplne znenie prijatého VZN č. 1/2017 je
možné si stiahnuť z webovej stránky obce
www.trebatice.sk – sekcia úradná tabuľa, resp.
je k nahliadnutiu na obecnom úrade. VZN č.
1/2017 upravuje podmienky státia a parkova-

nia motorových vozidiel na území obce Trebatice a je vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
Vzťahuje sa na všetky fyzické a právnické
osoby, ktoré sú prevádzkovateľom motorového vozidla, a ktorých vozidlá sa nachádzajú
trvale alebo dočasne na území obce. V súlade
so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, státie je možné na miestnej komunikácii
či verejnom priestranstve len za určitých
podmienok, a to najmä: pri parkovaní pozdĺž
komunikácie musí zostať voľný jazdný pruh
široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy;
vodič nesmie stáť na chodníku okrem prípadu, ak zostane voľná šírka chodníka najmenej
1,5 m; vodič nesmie poškodzovať verejnú
zeleň a prednostne musí využiť na parkovanie
parkovisko s dopravným značením.
VZN zavádza nový pojem – vyhradené parkovisko. Ide o parkoviská vybudované obcou
s príslušným dopravným značením, resp.
priestory individuálne schválené obcou.
Nákladným a špeciálnym motorovým vozidlám, autobusom, obytným motorovým
vozidlám, prívesom a návesom, dopravným
strojom je státie v obci povolené len vo vyhradených priestoroch. Fyzické, resp. právnické
osoby oprávnené na podnikanie, dopravcovia
sú povinní zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré
používajú na podnikanie, parkovali vo vlastných
priestoroch alebo v prenajatých priestoroch,
resp. na vyhradených priestoroch – obcou zriadené parkoviská alebo priestory určené obcou.

Zámer úpravy v parkovaní –
vytlačiť parkovanie z miestnych
komunikácií

 Často kritická situácia na Zelenej ulici

Zámerom VZN č. 1/2017 je hlavne zabezpečiť ochranu majetku Obce Trebatice, verejnej
zelene a regulovať statickú dopravu (parkovanie) na území obce Trebatice. Obec Trebatice
má jedným z primárnych cieľov rekonštruovať
miestne komunikácie, stavať nové komunikácie
v lokalite Dolné záplotie. Tento zámer by sa mal
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Zima so sebou každoročne prináša nové možnosti aktívneho trávenia voľného
času. Aj počas najchladnejšieho ročného
obdobia sa potvrdilo, že Areál zdravia
v Trebaticiach je viacúčelové ihrisko. Prvé
týždne roku 2017 sa ukázali ako skutočne mrazivé. Vďaka dobrej organizácii
a obetavým ľuďom tak nič nestálo v ceste
tomu, aby sa z betónovej hracej plochy
dočasne stala plocha ľadová, klzisko, ktoré mohli využiť všetci obyvatelia Trebatíc.
Od 5. januára 2017 boli poveternostné
podmienky natoľko priaznivé, že hraciu plochu začali napúšťať vodou, z ktorej sa v priebehu pár hodín stal ľad. Vzniklo tak klzisko,
ktoré mohli vďaka poriadne mrazivej zime
využívať športu chtiví občania rekordne dlho,
takmer celý mesiac. Na ľade bolo vidno premávať sa ľudí rôznych vekových kategórií.

Dielo zimy a obetavosti
 Areál zdravia sa v januári zmenil na klzisko využívané ľuďmi bez rozdielu veku

v krátkom čase stupňovať v nadväznosti na
vypísané výzvy z rôznych programov, pričom
v rámci týchto stavieb bude obcou kladený dôraz i na budovanie verejných parkovísk. Obnova
cestných komunikácií v obci však nestojí len na
ich zrekonštruovaní, ale i na celkovej prevádzke a udržateľnosti prevádzkyschopného stavu
komunikácii, ktorý je závislý od obmedzenia
a regulovania cestnej premávky a následného
dodržiavania stanovených pravidiel účastníkmi
cestnej premávky na miestnych komunikáciách
obce Trebatice. Šírkové pomery miestnych komunikácií a zástavby rodinných domov často
dovoľujú vybudovanie odstavných pásov z betónových prefabrikátov, ktoré sa dajú zatrávniť. Zo
strany obce je vôľa za týmto účelom prenajímať
či „tolerovať“ dočasné parkoviská na obecných
pozemkoch nachádzajúcich sa v predzáhradkách rodinných domov.

nické porušovanie zákona a schváleného VZN
bude riešené represívnym konaním – pokutou
starostom obce (fyzické osoby do 170,- €,
právnické osoby do 7 000,- €), resp. príslušníkmi Policajného zboru SR. Po dohode s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ vo Vrbovom
sa v obci zvýši v krátkom čase pozornosť hliadkujúcich príslušníkov polície na dodržiavanie
ustanovení vyplývajúcich zo zákona o cestnej
premávke, resp. s VZN č. 1/2017. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať
starosta obce a ním poverení pracovníci Obecného úradu v Trebaticiach ako i ostatní občania
poverení starostom obce. Porušenia zákona č.
8/2009 Z. z. je potrebné občanmi nahlásiť na
Obvodné oddelenie PZ vo Vrbovom.

Sankcie – majitelia
vozidiel, pozor!

Uplynie veľa času a stojí nás to veľa
energie a financií, kým sa nám popri iných
dôležitých stavbách podarí zrekonštruovať či
vybudovať miestne komunikácie, oddychové
zóny, verejné priestranstvá. Na obci sa snažíme zvyšovať úroveň ich správy a prevádzky.
Skúsme však urobiť i niečo spoločné, čo by
sme pocítili všetci – chráňme si svojím postojom, uvažovaním a konaním vybudované
diela. Patria nám všetkým!
Mgr. JURAJ VALO, starosta obce
Foto: archív obce

Požadovanú úpravu v spôsobe parkovania
a využívania motorového vozidla bude Obec
Trebatice zabezpečovať v prvom rade osvetovou činnosťou s cieľom dosiahnuť zmeny
v myslení majiteľov motorových vozidiel. V prípade nereagovania na požiadavky obce budú
vlastníci vozidiel obcou adresne vyzvaní na
zabezpečenie plnenia VZN č. 1/2017. Chro-

Výzva na nápravu

 Slnečná ulica – obmedzenie v prejazde z dôvodu odstavenia motorových vozidiel

Deti i dospelí si prišli zakorčuľovať, zahrať
hokej. Mnohí zažili aj svoju premiéru na
ľade. V priebehu pár dní sa od prvých nesmelých pokusov a pádov posunuli k oku
lahodiacemu korčuľovaniu. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa dobrovoľne
a nezištne starali o to, aby bola ľadová
plocha vždy pripravená na ďalšie korčuľovanie. Boli to najmä správca areálu Marián
Polčan, Alexander Kuchár, bratia Pažíkovci, bratia Valovci, Miloš Potrok ml., Andrej
Varga, Juraj Štefanka so synom, Jaroslav
Hornák a ďalší dobrovoľníci, ktorí klzisko
denne napúšťali (často aj do neskorých
večerných hodín), odhŕňali sneh a udržovali hraciu plochu upravenú a vhodnú na
korčuľovanie. Už teraz veríme, že aj budúcoročná zima poskytne náležité podmienky
a z Areálu zdravia sa opäť stane miesto aj
na zimné radovánky.
JANA ŽÁKOVÁ
Foto: archív obce

Zápis detí do MŠ
V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z. z. o materskej škole v znení
vyhlášky č. 308/2009 Z. z. riaditeľka
Materskej školy, Štúrova ulica 197/53,
Trebatice oznamuje, že zápis detí na
školský rok 2017/18 sa bude konať
v dňoch od 2. mája do 19. mája 2017.
Dieťa sa do materskej školy prijíma
na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.
Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v materskej
škole alebo stiahnuť z webovej stránky
www.mstrebatice.sk
Prednostne sa prijímajú deti:
 ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 s dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou.
V prípade zvýšeného záujmu prednosť
pri prijatí ďalej majú deti:
 ktoré majú trvalé bydlisko v obci,
 ktorých obaja rodičia sú už zamestnaní,
 ktoré majú termín nástupu 4. septembra 2017.
Deti menej ako trojročné sa prijímajú
až po prijatí detí starších, ak je ešte voľná
kapacita MŠ.
- jp -
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OBECNÁ KNIŽNICA V ROKU 2016
„Knihy sú školou, a to školou všestrannou,
pre deti, mládež i dospelých,
kde učí mnoho múdrych učiteľov.“
Dnešná moderná doba ponúka mnoho
možností, ktoré sú zdrojom získavania
nových poznatkov a zaujímavostí. Sú to
médiá – rozhlas a televízia a s nimi i počítače, hry a zábavy i surfovanie po internete.
Je to pohodlnejšia a rýchlejšia forma získavania nových vedomostí. Zároveň však
nesmieme dovoliť, aby pohltila celého človeka. Ešte je tu kniha!
Výskumy uvádzajú, že aj tie najmenšie deti
vedia manipulovať s knihami. Najprv sú to
leporelá o zvieratkách. Deti sa vďaka nim učia
napodobňovať zvuky, pohyby a neskôr i poznať
spôsob života rôznych zvierat. V predškolskom
veku už s obľubou listujú v knihách z kráľovskej
ríše princezien a princov, celé unesené prežívajú obsah rozprávok, ktoré im sprostredkujeme.
Veľmi citlivo vnímajú dobro a zlo.
Obzor vedomostí u žiakov základnej školy
pomáhajú rozširovať rôzne encyklopédie. Ponúkajú množstvo obrázkov a zaujímavo ilustrovaných a výstižných textov z rôznych oblastí
života. Ako žena viem s určitosťou povedať, že

Z OBECNEJ MATRIKY
ku dňu 31. marca 2017

Narodili sa
Jakub Lipka
Ema Hatalová
Šimon Kopál
Thobias Gašparík

Prisťahovali sa
Božena Macúšková
Ľudmila Lacenová
Pavol Sarvaš
Pavol Hadviga
Mgr. Petra Dušičková
Radoslav Urban
Aneta Urbanová
Ing. Darina Kvasničková
Michal Luciak
Veronika Luciaková

Opustili nás
Milan Valko
Jozef Mrázik
Jozef Jamrich

Odsťahovali sa
Mária Súčanová
Jakub Súčan
Nora Palkechová
Mgr. Katarína Krepopová
Gréta Golhová
Stanislav Macháč
Miroslava Borovská
Pavol Borovský
Marek Borovský
Martin Lipka
Veronika Lipková
Martin Lipka
Jakub Lipka
Kristína Lipková

- jb -

Každý číta, čo ho baví

 Častými hosťami v knižnici sú deti z materskej školy
v živote každej mladej dievčiny príde obdobie,
keď siahne po tzv. ružových románikoch. Ide
o knihy o prvých láskach, o ľudskom šťastí aj
sklamaní, o vzťahoch medzi mladými ľuďmi.
Ale aj dospelí či skôr narodení majú na výber
široký sortiment kníh na voľné čítanie, či na
štúdium odbornej literatúry, čítanie detektívok
a vedecko-fantastickej literatúry, náboženskej
literatúry, jednoducho to, čo koho baví.
Už 2. januára 2016 privítala knižnica svojich
prvých čitateľov v novom roku. V roku 2016 ich
bolo zaevidovaných spolu 206, z toho detí
a študentov 105. Aj v tomto roku čítali viac
dievčatá a ženy, ako chlapci a muži. Výpožičiek
sa uskutočnilo 10 246. Z odbornej literatúry pre
dospelých 372 výpožičiek, z krásnej literatúry
pre dospelých 3 476 výpožičiek, z odbornej
literatúry pre deti 424 výpožičiek, z krásnej
literatúry pre deti 3 821 výpožičiek a 2 153 výpožičiek periodík – časopisov. Do knižnice pravidelne dochádzali periodiká Život, Slovenka,
Záhradkár a Trebatické zrkadlo. Okrem nich
si čitatelia mohli vypožičať z knižnice aj ďalšie,
ktoré priniesli čitatelia: Báječná žena, Chvíľka
pre teba, Plus sedem dní, Eva... V tomto roku
pribudlo do knižnice 54 nových kníh v celkovej
zakúpenej hodnote 397,09 €.
U dospelých čitateľov najobľúbenejšími
spisovateľmi boli Jana Pronská, Mária Hamzová, Táňa Kelleová-Vasilková, Dominik
Dán, Henning Mankell, Jozef Karika a Michael Conelly. Najžiadanejšími knihami roka boli
historické romány Bosorkina dcéra, Prekliata
láska, Verenica, Zlatníkova chovanica od
slovenskej spisovateľky Jany Pronskej a Krv
nie je voda od Dominika Dána. U detských čitateľov víťaznú métu opäť získala séria kníh
Thomasa Brezinu Tigrí tím, do ktorej v roku
2016 pribudli jeho štyri nové tituly.
Najmladším čitateľom knižnice bol ani nie
trojročný Krištof Rajchl z Hornej ulice. Knižnicu pravidelne navštevovali aj škôlkari Paulínka Štefanková, Lucka Puváková, Marek Milec,
Davidko Hornák v sprievode svojich rodičov.
Zo žiakov základnej školy najhorlivejšími čitateľmi boli Timea Bučková, Robko Regina,

Rebeka Reginová, Hanka Puváková, Natálka
Jankechová. Najstaršou čitateľkou bola pani
Alžbeta Šimonovičová z Hornej ulice.
V mesiaci marec navštívili knižnicu deti materskej školy. Pozorne si vypočuli rozprávku
O Budulínkovi a uhádli množstvo hádaniek, ktoré som im pripravila. So svojimi pani učiteľkami
skrášlili priestory knižnice krásnou výstavkou
výtvarných prác. 71 návštevníkov knižnice, ktorí
si výstavku pozreli, neskrývalo svoj obdiv.
Zápisné do knižnice pre deti a študentov
bolo 0,30 €, pre dospelých 0,50 €. Knižnica
bola otvorená v piatok od 16.00 do 18.00 h,
v sobotu od 17.00 do 19.00 h.
V závere sa chcem poďakovať obecnej
samospráve za podporu knižnice, mnohým
čitateľom za darovanie nových kníh do knižnice a všetkým čitateľom, ktorí ju navštevovali
v roku 2016.
„Celý svet je nádherná kniha, ale nemá
cenu pre toho, kto nevie čítať.“
Mgr. ANTÓNIA BABIŠOVÁ
Foto: archív MŠ
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1980
Rok 1980 sa v našej obci niesol v znamení 35. výročia oslobodenia spod fašistickej
nadvlády. V zložení MNV nenastali zmeny,
predsedom bol naďalej Jozef Žák, tajomníkom Ing. Jozef Ondačka. Najväčšie výdavky v rozpočte obce boli vynaložené na
výstavbu materskej školy – 311 456 Kčs,
na plynofikáciu obce – 259 684 Kčs, na vybavenie školskej stravovne – 148 902 Kčs.
K 1.11.1980 sa po desiatich rokoch uskutočnilo sčítanie ľudu, domov a bytov. Vyplynuli
z neho zaujímavé čísla: celkový počet obyvateľov – 1 233, celkový počet domov – 363,
ústredné kúrenie – 172, plynové kúrenie – 8,
chladnička – 314, automatická pračka – 57,
farebný televízor – 5, chata – 1, motocykel –
15, osobné auto – 103.
V tomto roku sa v Trebaticiach narodilo
17 detí, zomrelo 13 obyvateľov.

V obci zapálili plyn
Pokračovala výstavba materskej školy, avšak
pre slabšiu organizáciu a nedostatok materiálu nebola odovzdaná do užívania v plánovanom termíne. Plynofikácia nových ulíc bola
ukončená podľa plánu a 5.9.1980 bolo v našej
obci slávnostné zapálenie plynu.

 Vítanie spartakiádnej štafety 23. februára 1980
dentov. Na úspechu spartakiády sa podieľala
naša prevádzkareň športových suvenírov, ktorá na ňu pripravila množstvo spartakiádnych
čiapok. Táto práca bola ocenená na výročnej
členskej schôdzi TJ Mier, na ktorej naši funkcionári prevzali z rúk predsedu Oblastného

ky dosiahli žiaci pod vedením Tibora Taraja
i dorastenci, ktorých trénoval Milan Nerpas.

výboru Československého zboru telesnej výchovy Rolanda Osvalda čestný titul Vzorná
telovýchovná jednota. Futbalové mužstvo
dospelých pod vedením Jaroslava Kravárika
dosiahlo slabšie umiestnenie, v krajskej súťaži I. A – juhozápad skončili až na 11. mieste.
Na jeseň bol za trénera opäť prijatý Rudolf
Galbička a výsledky sa zlepšili. Pekné výsled-

Zima v tomto roku bola dlhá, narobila
škody na ovocných stromoch. Jar i leto boli
naopak krátke, s nízkym počtom slnečných
dní. Chladné počasie spôsobilo problémy
družstevníkom i ľuďom, ktorým sa predĺžilo
vykurovacie obdobie. Mali starosti s nákupom
paliva, ktorého predaj bol obmedzený.
- jp -, foto: archív obce

Športovci v Maďarsku
V dňoch 27. až 29.6.1980 navštívili trebatickí športovci a funkcionári družobné mesto
Rábakecöl v Maďarsku. Šachisti bojovali
v okresnom prebore, v tomto roku usporiadali
vianočný bleskový turnaj, ktorého víťazom sa
stal Vít Trandžík.
Náš bežec Peter Minárech sa na Košickom
maratóne mieru umiestnil na krásnom 300.
mieste z 1 127 pretekárov.
Na poliach nášho družstva prvýkrát dosiahli
rekordnú úrodu, priemer 7,05 tony pšenice
z hektára. V novinách sa písalo: „Na poliach
JRD v Trebaticiach dosiahli hranicu budúcnosti!“
V obchodnej sieti nenastali žiadne zmeny, Trebatičania mali k dispozícii obchod s potravinami,
priemyselný tovar, pohostinstvo a mäsiarstvo.

 Občiansky pohreb Jozefa Tonkoviča
V zložení kolektívov základnej ani materskej školy nenastali žiadne zmeny. Z aktivít
v obci boli najvýznamnejšie oslavy Víťazného
februára, MDŽ, oslobodenia obce a VOSR.
Veľmi dobrú prácu vykazoval Zbor pre občianske záležitosti. Okrem tradičných podujatí
zorganizoval aj prvý občiansky pohreb zosnulého dlhoročného predsedu strany a poslanca
MNV Jozefa Tonkoviča.
Miestna ľudová knižnica bola umiestnená
v kultúrnom dome a mala spolu 208 čitateľov.
Vedúcou už vtedy bola Mgr. Antónia Babišová.

Mládež na spartakiáde
V tomto roku sa uskutočnila celoštátna
spartakiáda, 23. februára prebehla cez našu
obec spartakiádna štafeta. Z našej obce sa na
nej priamo v Prahe zúčastnilo 20 učňov a štu-

8

TREBATICKÉ ZRKADLO

1/2017

AKTUÁLNE DIANIE VO FARNOSTI

Rok v znamení Štefana Poláka
Milí priatelia, po začiatku nového roka,
fašiangoch a pôste prichádza obdobie,
ktoré v Cirkvi voláme veľkonočným obdobím. Po tuhej zime, kedy sme si užili sneh
i mráz, začali nás ohrievať jarné lúče slnka.
Tieto dni sme prežívali aj spolu, ako jedno
spoločenstvo, či už v chráme počas bohoslužieb, ale i mimo neho.
Stretli sme sa v Kultúrnom dome v Borovciach na fašiangovom posedení, kde nám
spoločné chvíle spríjemnila hudobná skupina
Borovienka. Na začiatku jarných prázdnin
športovci, odvážlivci i fanúšikovia, prišli do
Kultúrneho domu v Trebaticiach, kde sa konal
V. ročník farského turnaja v hode šípkami. Zúčastnilo sa na ňom 54 súťažiacich z celej našej farnosti a niektorí i spoza hraníc. Ďakujem
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k peknej atmosfére tohto podujatia. V marci
ste v peknom počte prichádzali do kostola na
už tradičnú novénu k sv. Jozefovi, ktorú sme
v tomto roku ukončili 20. marca. Mnohí z vás
mi s veľkým nadšením hovorili o tom, ako im

 Ocenení účastníci šípkového turnaja v Trebaticiach

 Mnohí hovoria, že sv. Jozef im priam zázračne pomáha
sv. Jozef pomáha, a to doslova mimoriadnym
spôsobom. Aj tu platia slová sv. Andreja Bessetta: „Zázraky robí sv. Jozef! Ja len odporúčam každému úctu k tomuto svätému.“
V tomto roku sme začali rok spomienok na
kňaza Štefana Poláka, ktorého 30. výročie
násilnej smrti si budeme pripomínať v októbri.
Preto sa práve v našej farnosti uskutočnilo
otvorenie IX. ročníka kultúrno-vzdelávacieho
projektu určeného žiakom základných a stredných škôl Nenápadní hrdinovia v zápase
s komunizmom pod názvom Obetovali to
najvzácnejšie. Projekt sa uskutočnil v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov
Slovenska, Ústavom pamäti národa a ďalšími
partnermi v predvečer výročia Sviečkovej
manifestácie. Program sa začal pobožnosťou
Krížovej cesty vo farskom kostole v Borovciach a následne pokračoval v kultúrnom
dome, kde vystúpili pozvaní hostia: predseda
Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej
Krajňák, predseda OZ Nenápadní hrdinovia

a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu František Neupauer, hovorca Ústavu pamäti národa a publicista Peter Juščák a riaditeľka OZ
Nenápadní hrdinovia Marta Bariak Košíková.
Počas roka pripravujeme aj ďalšie akcie
zamerané na toto výročie. V sobotu 22. apríla
bude vo farskom kostole v jeho rodisku Plaveckom Petre sv. omša, pri ktorej si pripomenieme nedožité 77. narodeniny duchovného
otca Štefana. Po sv. omši sa pomodlíme pri
jeho hrobe na miestnom cintoríne. Na nedeľu
Dobrého Pastiera (7. mája) by v našej farnosti
mali znova slúžiť sv. omšu bývalý sekretár exilového biskupa Pavla M. Hnilicu, SJ v Ríme
Šebastián Košút a bývalý spovedník Pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme P.
Rajmund Klepanec OP, ktorí osobne poznali
kňaza Štefana Poláka. V letných mesiacoch
je naplánovaná prednáška Mgr. Patrika Dubovského, PhD., ktorý nám predstaví niektoré
fakty zo života a smrti duchovného otca Štefana Poláka, ku ktorým dospel pri podrobnejšom skúmaní archívnych dokumentov.

 Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady ÚPN, so svojím príspevkom v Borovciach
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Istý žobrák raz predstúpil pred boháča,
aby ho poprosil o kúsok chleba. Boháč
mu nielenže nič nedal, ale keď žobrák neodchádzal, rozhneval sa, zodvihol kameň
a hodil ho do neho. Žobrák ten kameň
vzal a vložil si ho do kapsy so slovami:
„Vezmem si ten kameň pre prípad, že príde
hodina, keď ho budem môcť hodiť do boháča.“ Celý život nosil so sebou tú ťarchu,
ten kameň, v kapse i v srdci. Napokon
nadišiel čas hodiť ho. Boháč sa dopustil
zločinu, prišiel o celý majetok a skončil vo
väzení. Práve v ten deň sa ocitol žobrák na
ceste oproti nemu. Uvidel boháča s putami
na rukách. Podišiel k nemu, vybral z kapsy
kameň a napriahol ruku, že ho hodí. Chýbala mu však odvaha, a tak nechal kameň
vykĺznuť na zem. Povedal si: „Úbožiak. Bol
bohatý a spupný, ale teraz mi je ho až ľúto.
Prečo som toľký čas nosil so sebou ten
kameň? Bola to hlúposť.“
Nejeden človek môže takýto kameň nevyriešeného problému, neodpustenia nosiť vo
svojej kapse veľa rokov vo vzťahu k blížnemu. Tak radi by sme sa zbavili kameňa, ktorý
hlúpo nosíme stále so sebou, a nedarí sa
nám ho vyhodiť zo svojej kapsy. Páter Józef
Augustyn, SJ hovorí, že previnenie iného
človeka voči nám je veľakrát hriechom, ktorý
nemôžeme odpustiť. Odpustiť môže len Boh.
Preto odporúča prosiť nasledovne: „Bože, odpusť hriechy a uzdrav zranenia v mojom srdci,
ktoré mi spôsobil iný človek.“ Zároveň prosme
i takto: „Bože, odpusť moje hriechy a uzdrav
zranenia, ktorými som sa previnil voči svojim
blížnym.“ Ak je naša prosba úprimná, Boh bude konať a dokončí dielo odpustenia, očistenia a milosrdenstva v mojom srdci i v srdciach
ľudí, ktorým som ublížil.
Drahí priatelia, prajem vám, aby ste v tieto
veľkonočné sviatky s otvoreným a úprimným
srdcom prijali nádherný Kristov pozdrav:
„Pokoj vám!“ Aby jeho pokoj naplnil vaše
duše i váš vzťah k Bohu i k ľuďom. Kristov
V máji bude slávnosť 1. sv. prijímania
i tradičná púť ku kaplnke Panny Márie
spojená s požehnaním polí a záhrad. V júni
sa uskutoční procesia na slávnosť Božieho
Tela a Krvi a nočná odprosujúca pobožnosť
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Okrem liturgických slávení pripravujeme
aj spoločenské, a to v mesiaci júl vystúpenie hudobnej skupiny Amadeo v Kultúrnom
dome v Borovciach.
Prednedávnom ste mnohí dostali do svojich domovov prosbu o 2 % z vašich daní
pre Občianske združenie Vavrinec, ktoré
pôsobí v rámci našej farnosti. Do konca
apríla môžete odovzdať na daňovom úrade
potrebné tlačivá (potvrdenie a vyhlásenie)
alebo ich môžete odovzdať mne osobne.
Chcem sa už teraz poďakovať všetkým,
ktorí ste nám takto pomohli alebo ešte len
pomôžete. Boh vás žehnaj! Ďakujem vám
všetkým za to, čo robíte pre svoju farnosť.
Milí priatelia, pokoj je Boží dar, ktorý dostávame nielen na súkromné účely, ale aby
sme ho využívali na posilnenie všetkého
krásneho medzi nami. Nech tento pokoj,
ktorý nám Pán daruje, je neustále v našich
srdciach. Preto pozývam vás všetkých prežiť Boží pokoj, milosrdenstvo i priateľstvo
v našom farskom spoločenstve, ktoré skrze
kňaza zvoláva a zhromažďuje Boh. Pánova
radosť a pokoj nech sú vždy s vami!
- pk -, foto: archív FÚ

Otče, odpusť im...

 Príďte prežiť Boží pokoj, milosrdenstvo i priateľstvo v našom farskom spoločenstve
pokoj vzniká tam, kde sa začína odpustenie.
Preto odpusťme sebe, Bohu i iným, aby sme
získali odpustenie aj my a stávali sme sa tak
milosrdnými. A Boží pokoj sa rozhostí v nás
i medzi nami. Pokoj je dar zmŕtvychvstalého
Krista, ktorý Boh uvádza do ľudskej spoločnosti naším pričinením. Nech sa Božie milosrdenstvo vyleje ako more na naše rodiny,
farnosť, vlasť i celý svet a nech v nás obnoví
ochotu byť tvorcami pokoja a svedkami milosrdného Boha.
Chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste sa
zúčastňovali a prijímali sviatosti Cirkvi, ktoré
nám tu Pán zanechal, aby sme rástli vo svätosti, a tak aby sme mali vnútornú silu odpustiť
aj tomu človeku, ktorý nám veľmi ublížil. Presne tak, ako Ježiš na kríži odpustil tým, ktorí ho
ukrižovali, keď hovorí: „Otče, odpusť im, lebo

nevedia, čo robia!“ Sv. Teofil Antiochijský píše:
„Duša človeka má byť čistá ako vyleštené zrkadlo. Ak nasadá na zrkadlo hrdza, človek si
v ňom nemôže vidieť tvár. Tak ani človek, ktorý má v sebe hriech, nemôže vidieť Boha. Ak
toto pochopíš, človeče, a budeš čisto, sväto
a spravodlivo žiť, môžeš uvidieť Boha.“
Pozývam vás na obrady, pobožnosti a liturgické slávenia, ktoré budú aj v našom kostole.
Príďte aj so svojimi deťmi pomodliť sa, pokloniť sa a poďakovať sa za všetko, čo vám Boh
dáva. Spolu s nami oslávte vigíliu na Bielu sobotu večer, kedy Kristus vstal z mŕtvych, aby
celé Trebatice pocítili Kristovu prítomnosť,
jeho lásku, nehu, odpustenie. Požehnané
veľkonočné sviatky všetkým!
PaedDr. PATRIK KATRINEC, farár
Foto: archív FÚ

ZMENY VO VYSIELANÍ OBECNEJ KÁBLOVEJ TELEVÍZIE

Programy budú spoplatnené
Z dôvodu spoplatnenia práv vysielateľom televíznych staníc MARKÍZA HD,
DOMA HD, DAJTO HD, NOVA INTERNATIONAL, PRIMA PLUS HD prevádzkovateľ obecného káblového distribučného
systému (ďalej len „KDS“) spol. Stelartv,
s. r. o., mení programovú štruktúru pri
balíku TV mini. Uvedené programy boli
z tohto balíka, ktorý je v cene 4,10 €/mesiac vyradené (zakódované) a presunuté
do balíka TV základ v cene 7,10 €/mesiac,
resp. do ďalších balíkov.
O tejto skutočnosti informoval prevádzkovateľ KDS na svojom informačnom kanáli Info
Stelartv pozícia 100 alebo 42, ktorý sa nachádza v rámci programovej štruktúry KDS,
od decembra 2016 ako i na webovej stránke
www.stelartv.sk. Uvedené zmeny nastávajú
od 1.4.2017. Záujemcovia o uvedené spoplatnené programy si musia zakúpiť dekódovacie
zariadenie – CAM modul s kartou v hodnote

43,- €, resp. záujemcovia vlastniaci set top box
len dekódovaciu kartu v hodnote 6,- € u prevádzkovateľa. Objednávky sú prijímané telefonicky na mobilných číslach 0940 810 431,
0915 706 055, 0949 866 751 alebo mailom
na adrese stelartv@stelartv.sk.
Aktuálnu programovú štruktúru obecného
KDS je možné nájsť na www.stelartv.sk.
Skladá sa z nasledovných balíčkov:
TV mini – 40 programov, poplatok 4,10 €/mesiac,
TV základ – 47 programov, poplatok 7,10 €/mesiac,
TV max – poplatok 12,40 €/mesiac, programová štruktúra na www.stelartv.sk,
TV výber – poplatok 9,90 €/mesiac, programová
štruktúra na www.stelartv.sk,
TV sport – poplatok 9,90 €/mesiac, programová
štruktúra na www.stelartv.sk.
Okrem TV mini pre prístup týchto staníc je
potrebné prístupové zariadenie (CAM modul
+ karta). CAM modul + karta je pre jeden TV
prijímač alebo set top box.
- OcÚ -
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Nové nariadenia, rozpočet, investície
 Obecné zastupiteľstvo sa na konci
kalendárneho roka 2016 zišlo poslednýkrát
16.12.2016. K hlavným bodom jeho rokovania patrili:
1. Kontrola plnenia uznesení OZ a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Návrh VZN Obce Trebatice č. 2/2016 o číslovaní stavieb na území obce Trebatice,
ktoré sa týka hlavne číslovania garáží.
Prijatím tohto VZN sa stanoví postup,
že drobné stavby a garáže v zmysle
stavebného poriadku nebudú označované súpisnými číslami a na LV vlastníka
budú zapisované len ako stavba bez
súpisného čísla.
3. Návrh VZN Obce Trebatice č. 3/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Trebatice. Je pozitívnou správou, že
oproti roku 2016, kedy bol ročný poplatok
na osobu 24,156 €, v roku 2017 sa ročný
poplatok znížil na 21,17 €/osobu.
4. Návrh VZN Obce Trebatice č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach so sídlom na území
obce Trebatice, ktorým sa určia podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení na území obce.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017, ktorý predložila hlavná kontrolórka obce Bc. Simona
Bičanová.
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu obce na roky 2017 – 2019.
Hlavná kontrolórka odporučila rozpočet
na rok 2017 schváliť a návrh na roky
2018 – 2019 zobrať na vedomie.
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 –
2019, ktorý bol predložený v nasledovnej
štruktúre:
Bežné príjmy:
686 893 €
Kapitálové príjmy:
1 494 €
Finančné operácie:
0€
Príjmy spolu:
688 387 €
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie:
Výdavky spolu:

594
33
59
688

896
561
930
387

€
€
€
€

8. Vyhodnotenie činnosti OZ v Trebaticiach
a jeho komisií za rok 2016. Starosta obce skonštatoval, že OZ sa zišlo v roku
2016 na 5 riadnych a 2 mimoriadnych zasadnutiach, účasť poslancov predstavovala 95 %. Pozitívne bola hodnotená aj práca
komisií, ktoré zasadali podľa potreby.
9. Správa o činnosti obecného úradu za rok
2016, v ktorej starosta informoval poslancov o organizačnej štruktúre a činnosti
obecného úradu za rok 2016.
10. Rôzne – OZ schválilo zápis do obecnej
kroniky za rok 2015, zámer prenájmu
Domu služieb Trebatice jednotlivým subjektom, zámer prenájmu učebne ZŠ pre
potreby elokovaného pracoviska CZUŠ
sv. Gorazda vo Vrbovom, prerokovalo

žiadosť Ing. Mariána Moravčíka, žiadosť
Lenky Palkechovej a Ladislava Palkecha
na odkúpenie časti obecného pozemku.
11. Interpelácie poslancov – Mgr. A. Babišová, obecná knihovníčka, požiadala
o zmenu knižničného a výpožičného
poriadku v obecnej knižnici, Ladislav
Regina predložil požiadavku na riešenie
problematiky spaľovania odpadu v dome č. 73 na Staničnej ulici, Ing. Marián
Valentovič predložil požiadavku na vypracovanie VZN, ktoré by regulovalo
používanie zábavnej pyrotechniky v obci.

né a športové centrum obce Trebatice – zvýšenie energetickej úspornosti)
a nezáväzne stanovené – závislé od
navýšenia rozpočtu (priemyselná zóna
nad motokárovou dráhou – výstavba inžinierskych sietí, zberný dvor, cyklotrasa
Piešťany – Vrbové, rekonštrukcia verejného osvetlenia na LED systém, rekonštrukcia Hornej, Severnej, Piešťanskej a Družstevnej ulice, rekonštrukcia
vykurovacích telies v kultúrnom dome
a obecnom úrade). Poslanci hlasovaním
investičné zámery schválili.

 Prvé zasadnutie OZ v tomto kalendárnom roku sa konalo v piatok 3.3.2017
s týmito bodmi programu:

7. Vyhodnotenie obecného grantového
programu za rok 2016. Všetkých 6 subjektov, ktoré získali granty v celkovej
sume 14 800 €, dodržalo podmienky
súvisiace s pridelením grantov a poskytlo
obecnému úradu riadne vyúčtovanie.
8. Obecný grantový program na rok 2017 –
poslanci schválili poskytnutie grantov vo
výške 13 000 € organizáciám, ktoré prejavili záujem a mimoriadne aj Nemocnici
Alexandra Wintera v Piešťanoch.
9. Účasť Obce Trebatice v združení Zelená cesta. Na zefektívnenie postupu pre
naplnenie cieľa vybudovanie cyklotrasy
Piešťany – Vrbové bol predložený návrh
na zriadenie Združenia obcí Zelená cesta, ktorý poslanci schválili.
10. Rôzne
a) Dohoda o spolupráci medzi Obcou Rakovice a Obcou Trebatice – Centrum
voľného času – dotácia pre 2 žiakov, ktorí
navštevujú CVČ pri ZŠ s MŠ Rakovice.
b) Obecné nájomné byty – poslanci schválili aktualizovanie poradovníka, ukončenie
nájmu a novú zmluvu o nájme.
c) Žiadosť Jany Palkechovej o uvoľnenie
z funkcie kronikárky a schválenie Mgr.
Jany Žákovej ako novej kronikárky.
d) Interpelácie poslancov – Ing. Peter
Kollár predložil požiadavku na vyštrkovanie prístupu na chodník do
Krakovian. - aj -, foto: archív obce

1. Kontrola plnenia uznesení OZ z predchádzajúceho zasadnutia a odpovede na
interpelácie poslancov.
2. Plán práce Obecného zastupiteľstva
v Trebaticiach v roku 2017, ktorý obsahuje termíny riadnych zasadnutí OZ
s predpokladanou programovou náplňou,
poslanci schválili.
3. Návrh VZN Obce Trebatice č. 1/2017
o cestnej premávke na území obce Trebatice, ktorý sa týka hlavne statickej
dopravy – parkovania v obci – poslanci
jednomyseľne schválili.
4. Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016, ktorú predložila Bc. Simona Bičanová, poslanci vzali na vedomie.
5. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice na rok 2017 rozpočtovým opatrením
č. 1/2017 a č. 2/2017 poslanci vzali na
vedomie a zároveň schválili rozpočtové
opatrenie č. 3, ktorým sa rozpočet obce
zvyšuje o 5 500 €.
6. Investičné zámery obce na rok 2017 boli
rozdelené na záväzne stanovené – finančne pokryté v rozpočte (IBV a HBV
Dolné záplotie, 3 ks tlakové prípojky Presskan, rekonštrukcia domu služieb na polyfunkčný objekt, Komunit-
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ZO JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU

Seniori hodnotili i plánovali

Nový rok beží.
Áno, nie a nie ho zastaviť.
Na výborových schôdzach sme rozoberali plán práce. Kam sa v roku 2017 vyberieme – čo pekné uvidíme? Vysoké Tatry
volali a my sme túto pozvánku prijali.
Cestovali sme vlakom. Bolo prekrásne
počasie – 27. január. Slniečko svojimi lúčmi zohrievalo zem. Zo Starého Smokovca
nás zubačka vyviezla na Hrebienok. Tí
zdatnejší sa po sánkovacej dráhe vybrali
pešo. A tu sa začala nevídaná krása – ľadové kráľovstvo, Tatranský ľadový dóm.
To sa nedá opísať, to musí každý vidieť.
Kamzíky, svište, medvede, prekrásny oltár
a mnohé iné práce umelcov z rôznych
krajín. Neobišli sme ani Rainerovu chatu.
Veď vidieť betlehem, snehovú krásu, to bol
zážitok. Spali sme v Hornom Smokovci v ubytovni Partizán. Po výdatných
raňajkách sme druhý deň
pobudli na Štrbskom Plese. Spokojní, obohatení
novými poznatkami nasadli sme na vlak a vrátili
sa späť.
Po návrate sa začala
príprava výročnej schôdze.
Predsedníčka Jankechová
na členskej schôdzi oboznámila prítomných s rekonštrukciou budovy, preto
VČS bola spojená s MDŽ
i Dňom otcov – 16.2.2017.
Aký bol program VČS?
Predsedníčka ZO JDS vítala prítomných, J. Valová
privítala hostí: p. Ilavskú,
predsedníčku OO JDS
Piešťany, Juraja Valu, starostu obce, Martu Raffayovú, predsedníčku ZO JDS
Vrbové, Vladimíra Karabu, predsedu ZO JDS V.
Kostoľany. Čuduj sa svete,
na pódiu boli aj muzikanti – kapela Vývrtka, ktorá
v úvode zahrala. Program
pokračoval voľbou návrhovej komisie, správou o činnosti organizácie, o hospodárení, správou revíznej
komisie, návrhom plánu
práce na r. 2017, schválením členského príspevku
5,- €, diskusiou. V diskusii

 Predsedníctvo klubu dôchodcov Trebatice
vystúpil starosta obce, predsedníčka OO
JDS Piešťany, p. Vančíková, Tarajová, M.
Jankechová.
Všetky materiály sú k nahliadnutiu
u predsedníčky ZO. Nezabudli sme ani na

 Pani Helenka Strapatá patrí k najstarším členom klubu
dôchodcov v Trebaticiach

jubilantov: p. Hermanovú, Hercega, Capákovú, Tonkovičovú, manželov Samuhelovcov. Prijali sme nových členov – manželov
Drličkovcov, K. Ševčovičovú, p. Blažkovú,
V. Palkechovú.
Pán starosta J. Valo zablahoželal ženám
k sviatku, poprial hlavne zdravie. Kapela zahrala a naši traja členovia: V. Valo, Z. Miháliková
a M. Tomašíková zaspievali prekrásnu pieseň:
Henom jednu mamičku máš v svete šírem,
musíš si ju považovať, pokiaľ žije.
Až jedenkrát mamku stratíš,
viac ju ničím nenahradíš.
/:Všetko stratené máš:/
Darčekom pre ženy bola ruža a utierky,
muži dostali osušku. Na VČS sa zúčastnilo
58 členov, štyria hostia, päť nových členov,
traja muzikanti. Ako občerstvenie boli podávané pečené rebrá, chlieb, zelenina, víno, voda
a šišky. Veľký obdiv a pozornosť sme venovali
Helenke Strapatej. Jej elán, veselá nálada je
pre mnohých vzorom. Kapela jej zahrala: „Ešte som nevidel tak dievčatko plakať, jak ono
plakalo, keď ma išli lapať...“ Pani Helenka si
zatancovala sólo.
Február bol i mesiacom zábavy, tanca,
spevu. Veď boli fašiangy. Organizácie JDS
Hlohovec a Piešťany usporiadali fašiangový
ples v Maduniciach. I naši členovia sa na
ňom zúčastnili. Vraj bolo príjemné prostredie,
hudba, tanec, tombola... J. Valová vyhrala
darčekový kôš.
A čo nás čaká? V apríli brigáda na cintoríne, v máji majáles v Chtelnici, dvojdňový
výlet na trase Kremnica, Ostrý Grúň, Hronský
Beňadik (sv. omša). Členovia zaplatia 20,- €,
nečlenovia 30,- €. Máte záujem? Miesta sú
ešte voľné.
Poznáte sedem najlepších lekárov? Je to
slnko, voda, odpočinok, čerstvý vzduch, cvičenie, zdravá strava a priatelia. Nezabúdajte
na nich!
EMÍLIA SUROVČÍKOVÁ
Foto: archív JDS
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TRI STRANY ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE

Prekvapenie pre koledníkov

K Vianociam neodmysliteľne patria koledy a koledníci. Svojou mäkkou nežnou
melódiou navodzujú v srdciach atmosféru
radosti z blížiacich sa sviatkov.
Naši škôlkari už tradične chodia so svojimi
koledami potešiť Trebatičanov, lenže tentokrát
ich v Agro-družstve čakalo veľké prekvapenie.
Po zaspievaní kolied sa dvorom družstva rozozneli sirény hasičského auta, povyskakovali
z neho hasiči, ktorí deťom ukázali a vysvetlili,
čo všetko sa za jeho červeno-bielymi dverami
ukrýva, ako sa to používa. I my, učiteľky, sme
museli priznať, že síce sme absolvovali už veľa
hasičských exkurzií, ale tak ochotných mužov
v uniformách a toľko zaujímavostí sme ešte na
žiadnej nevideli. Mrzela nás len jedna vec, že
čas veľmi rýchlo utiekol a nestihli sme si popozerať všetky poľnohospodárske stroje, ktoré
pre nás pripravili ujovia traktoristi a trpezlivo
na nás pri nich čakali. Za toto parádne prekvapenie ďakujeme predsedovi Agro-družstva
Jozefovi Galbavému, no a, samozrejme, našim
dobrovoľným hasičom, ktorí od toho dňa majú
u nás v škôlke množstvo obdivovateľov.

 Ktovie, na čo toto všetko slúži...

Zaspievali sme
na oslave
Veru, s plnou vážnosťou a zodpovednosťou sa deti pripravovali na vystúpenie počas oslavy 25. výročia založenia
Agro-družstva Trebatice v dňoch 8. a 9.
decembra 2016.
Bola to pre nich celkom nová situácia, pretože dovtedy sa im družstvo spájalo iba s kravičkami, teliatkami, traktormi... Spoločne s pani učiteľkami nacvičili pásmo ľudových piesní
a tančekov, a keďže boli už Vianoce predo
dvermi, svoje vystúpenie ukončili vianočnými
vinšmi. Za odmenu dostali od predsedu družstva Jozefa Galbavého plné vedrá cukríkov
a makety poľnohospodárskych strojov, ktoré
chlapci v škôlke aj hneď vyskúšali. No a z okna škôlky do okna Agro-družstva letelo veľké
ĎAKUJEME!

 Spievali sme: Aj tak, tak, tlčú mak...

Vraciame sa
k Vianociam
Veľká noc je predo dvermi a my ešte
spomíname na Vianoce. Pripomínajú nám
ich nielen hračky a pomôcky, ktoré nám
priniesol Ježiško, ale hlavne hrejivý pocit
v srdci vždy, keď si na ne spomenieme.

 Vinšujeme vám zdravie, šťastie, dobrú náladu...

Veď atmosféra, aká vládne na vianočnej
besiedke, sa nedá zopakovať nikdy inokedy.
Vyzdobená jedáleň, vyobliekané deti, tiché
melódie vianočných kolied, za oknami tma,
vnútri svetielka sviečok, hviezdičiek, stromčeka a hlavne detských očiek, to všetko rozcitlivie každé srdiečko. Deti potešili svojich rodičov krásnym programom. Pri svetle prskaviek
si spoločne zaspievali Tichú noc a darčeky na
záver ešte umocnili čaro tohto podvečera. Za
všetky krásne chvíle patrí veľké poďakovanie
pani učiteľkám, ktoré celú besiedku pripravili.
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Už dlho si my, učiteľky staršej triedy,
hovoríme, že naši chlapci a aj mnohé
dievčatá sú „legisti“. S legom sa dokážu
prehrať každý deň celé hodiny a nad tým,
čo z neho dokážu poskladať, len neveriacky hlavou krútime.
Lego deti milujú, nesmierne rady skladajú, rozvíja ich fantáziu, predstavivosť, jemnú
motoriku, učí ich spolupracovať, plánovať,
hodnotiť, prenášať do hry svoje poznatky...
Lego je jednoducho nadčasové. A práve preto, keď sa nám naskytla príležitosť navštíviť
Legovňu v Piešťanoch, dlho sme neváhali.
Nevedeli sme vôbec, do čoho ideme, ale po
pár minútach sme vedeli, že nebudeme ľutovať. Detí sa ujali nesmierne milí inštruktori, po
krátkom výklade prostredníctvom interaktívnej
tabule deti rozdelili do malých skupiniek, každá skupinka dostala tablet s nainštalovaným
postupom práce a potrebné skladačky. Ich
úlohou bolo postaviť hojdačku. Bolo radosťou
sledovať deti, s akým zápalom sa pustili do
práce, ako premýšľali, spolupracovali, tešili sa
z výsledku. Po vyhodnotení nám ešte zostal
čas na voľné hry, šmýkanie sa do mäkkých
vankúšov. Odchádzali sme s nádejou, že sa
do Legovne ešte vrátime.

Viete, kde je Legovňa?

 V piešťanskej Legovni sme boli hrdé na naše šikovné deti

Po minuloročnej zime bez snehu nám
ten tohtoročný urobil obrovitánsku radosť.
Každý deň sa deti tešili von na dvor, neúnavne lopatkami sneh prekladali, nakladali na fúriky, stavali snehuliakov, bunkre,
robili anjelikov do snehu...

Užili sme si sneh i Pupíka

No jeden deň im priniesol obzvlášť krásny
a netradičný zážitok. Pani Adriana Valentovičová prišla so svojím nádherným huňatým
Pupíkom, zapriahla ho do saní a spoločne deti
vozili po dvore. Záujem o sánkovanie nemal
konca a deti dali psíkovi riadne zabrať. Pupík
vytvoril na našom dvore vzácnu atmosféru,
deti sa radovali, nežne sa mu prihovárali,
kŕmili ho. Odvahu nabrali i tí, ktorí sa ho
spočiatku báli. Ale veď tohto veľkého chlpáča
s pokojným srdiečkom a láskavými očami sa
naozaj nikto báť nemusí. Poďakovanie v mene všetkých detí patrí pani Valentovičovej! Už
teraz sa tešíme na ich ďalšiu návštevu.
 Pupíkovi sme teda dali riadne zabrať!

V piatok 17. februára 2017 sa v škôlke
diali čudné veci. Do budovy ráno vchádzali deti a hore do tried namiesto nich
prichádzali princezné, víly, supermani,
tigre, čarodejnice a...
Tešili sa všetci, pretože ich čakal veselý
deň s pesničkami farebnej Simsalaly, a potom karneval plný súťaží a tancovania. Užili
si ho do sýtosti, vyskákali sa a hlavne – hrdo
nosili svoju masku. Viete akú? Nelka: „Ja
som bola brušná tanečnica, lebo som chcela
mať také ’plesko‘, aby som štrngala.“ Marko:
„Bol som futbalista, lebo hrám futbal.“ Rebeka: „Ja som bola Spievanka, lebo som jej fanúšička.“ Paulínka: „Ja som bola tanečnica,
lebo rada tancujem.“ Sofinka: „Ja som bola
Červená Čiapočka, lebo mám rada červenú.“
Sárka: „Bola som pirátka, lebo som mala
guľaté náušnice a aj Samko bol pirát a boli
sme do seba...“ Veru, aj také veci sa dejú
v našej škôlke.

Karneval so Simsalalou
 Ani nás nespoznáte, také pekné masky sme si pripravili
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Tváre z obrazovky

Televíznych programov, ktoré deti nielen
zabavia, ale i poučia, nie je veľa. Jedným
z nich je sobotňajší Fidlibum, v ktorom
deťom malý škriatok odpovedá na ich neustále „prečo“ a pomáhajú mu pritom jeho
kamaráti. No a práve oni – Miška a Alex
– zavítali k nám do škôlky, aby deťom hravou formou vysvetlili, ako a prečo treba
chrániť prírodu.
Je pravdou, že deti sú najúprimnejší diváci.
Ak ich niečo nebaví, dajú to hneď najavo. Lenže
pri tomto divadielku nič také nehrozilo. Živé rozhovory, množstvo humorných situácií, nápadité
rekvizity, vzdelávací, no pritom zábavný obsah
a hlavne herecké podanie oboch postáv vtiahli
deti do deja a spoločne sme tak prežili 45 minút

 Spoznali ste ich? Sú to Miška a Alex!
smiechu a zábavy. O tom, že sa divadielko
páčilo, hovoria aj vyjadrenia detí: „Mne sa najviac páčilo, ako som im pomáhala zbierať tie
odpadky, lebo keby sme ich nepozbierali, tak
to by som nechcela vidieť... Ja nechápem, ako
mohol vykúzliť ten toaletný papier z toho starého
papiera... A mne sa páčilo, ako spieval ’Všetko
najlepšie mne‘ a my sme sa smiali...“
 Detský smiech svedčil o úspechu divadielka

Ako pripraviť dieťa na školu

DARUJTE NÁM

2% z daní deťom
Aj v tomto roku sa občianske združenie

TREBATICKÉ DETI
uchádza o 2 % z daní fyzických a právnických osôb, aby tak touto formou pomohlo pri zaobstarávaní potrieb a pomôcok pre deti v materskej škole.

 Rady odborníkov rodičia pozorne počúvali
Každý rodič si pred nástupom svojho
dieťaťa do základnej školy kladie otázku,
či je pripravené tak, aby zvládalo všetky
nové požiadavky, aby prechod ku školským povinnostiam bol čo najplynulejší.
Informácie sa zo všetkých strán len tak hrnú – internet, skúsenosti iných, porovnávanie
so staršími deťmi, konzultácie s učiteľkami
v materskej škole... Predsa len počuť rady
skúseného odborníka je vždy najcennejšie.

Takúto možnosť mali rodičia budúcich prváčikov v utorok 7. marca 2017, keď im podrobné odporúčania a návody prišli predniesť
Mgr. Jana Bugárová a Mgr. Patrícia Danková
z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch.
Vo svojej prednáške hovorili o všetkých
oblastiach školskej spôsobilosti, ponúkli názorné príklady, ukážky, odpovedali na otázky
rodičov. Veríme, že ich rady pomôžu všetkým
– rodičom, učiteľkám a hlavne deťom.

Občianske združenie TREBATICKÉ
DETI je zaregistrované v Zozname prijímateľov 2 % z dane na stránke www.
rozhodni.sk, v ktorom sú taktiež všetky
potrebné údaje:
Názov: Občianske združenie Trebatické deti
IČO: 42291381
Sídlo: Štúrova ulica 197/53,
922 10 Trebatice
Fyzické osoby tak môžu urobiť do konca
apríla 2017. Všetky podrobné informácie
a tlačivá nájdete na našej stránke a v materskej škole.
V mene Vašich detí Vám úprimne ďakujeme!
JANA PALKECHOVÁ

Tri strany zo života v Materskej škole
Trebatice pripravila
JANA PALKECHOVÁ
Fotografie sú z archívu MŠ
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Z DIANIA V TREBATICKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Čo robíme v školskom klube?

Školský klub detí (ŠKD) je mimoriadne
zariadenie, ktoré sa stará o výchovu žiakov
ZŠ a predovšetkým o deti zamestnaných
rodičov. Združuje žiakov 1. – 4. ročníka.
V tomto školskom roku ho navštevuje
35 žiakov. Je otvorené jedno oddelenie,
ale popoludní po oddychovej činnosti (pravidelnom pobyte na dvore) od 14.00 do
15.00 hodiny sa striedajú a vypomáhajú pani učiteľky Mgr. Barbora Zibrínová
a Mgr. Diana Megová.
Vtedy sú žiaci rozdelení na dve skupiny,
aby mali priestor a pokoj na vypracovanie
si domácich úloh a prípravu na vyučovanie.
Po 15. hodine sa žiaci znova spájajú a spoločne sa hráme didaktické hry, komunitný
kruh, hádanky, hlavolamy, oddychové hry
na koberci, čítanie s porozumením, alebo pri
malom počte žiakov ku koncu dňa sa ideme
zahrať do vynovenej počítačovej triedy rôzne edukačné portály.
Hlavné úlohy školského klubu detí:
 Zvýšiť a skvalitniť prípravu na vyučovanie
s dôrazom na pomoc rodinám, a tým zvýšiť záujem o účasť detí v školskom klube.
 Zavedením krúžkovej činnosti v popoludňajších hodinách vytvárame podmienky
pre deti, aby mohli rozvíjať svoje záujmy,
nadanie, talent a pohybové schopnosti.
 Monitorujeme zmeny v správaní detí,
riešime problémy šikanovania.
 Viac pozornosti venujeme správnemu
stolovaniu a správaniu sa žiakov počas
stolovania v jedálni.
 Spoluprácou s triednymi učiteľmi používame aktivizujúce metódy a formy
prípravy na vyučovanie individuálnou starostlivosťou a diferencovaným prístupom.
 Rozvíjame telovýchovné, športové, záujmové a pracovné zručnosti, podporujúce
správne návyky osobnej hygieny a striedavé aktivizačné a relaxačné aktivity
s prvkami environmentálnej výchovy.
 Relaxačnými a pohybovými aktivitami
kompenzujeme jednostranné zaťaženie
žiakov.

Areál zdravia
plný korčuliarov

Naša škola na základe školského vzdelávacieho programu v rámci telesnej výchovy
priniesla aj túto zimu pre žiakov možnosť
korčuľovať sa. Pred Vianocami sme spoločne navštívili Zimný štadión v Piešťanoch, kde
sa naše pani učiteľky spolu s pani riaditeľkou
venovali najmä začínajúcim korčuliarom. Po
Vianociach zas nezvyčajne mrazivý január
ponúkol deťom ďalšie možnosti zdokonaliť
korčuliarske umenie na ľade. V Areáli zdravia
sa tak už vedeli korčuľovať takmer všetky.
Dúfame, že rovnaké nadšenie a radosť z pohybu budeme mať aj pri našej ďalšej aktivite,
na ktorú sa veľmi tešíme, a tou je plavecký
výcvik v apríli a máji.
Mgr. BARBORA ZIBRÍNOVÁ
Foto: archív školy

 Na fotografii vidieť prácu žiakov na darčekoch pre budúcich prváčikov
Inak sa každý deň venujeme inej činnosti,
ktoré sa striedajú. Pri spoločensko-vednej
činnosti, ktorú využívame pri každodenných
aktivitách, sa učíme spolupracovať pri kolektívnych prácach. Osvojujeme sme si prvky
ohľaduplnosti, sebadisciplíny a sebakritiky.
Využívame hlavne neformálne besedy a rozhovory. V októbri sme sa venovali tematike
správania sa a úcte k starším.
V rámci pracovno-technickej činnosti sa
usilujeme o rozvíjanie pracovno-technických
zručností, vedomostí a presností primeraných
veku. Zhotovené výrobky a výtvarné práce
pravidelne vystavujeme. Používame rôzne
materiály a techniky. Pri každej príležitosti
zhotovujeme rôzne darčeky.
Pri športovo-rekreačnej činnosti najmä
popoludní využívame rôzne formy činnosti
(športové a zábavné popoludnia, športové súťaže, súťaže šikovnosti). Táto činnosť je u detí
veľmi obľúbená, pretože je spojená s pohybom na čerstvom vzduchu. Naučili sme sa

spolupracovať, súťažiť medzi sebou a hlavne
vždy sa dobre zabavíme a zasmejeme.
Prírodovednú činnosť orientujeme na vychádzky do prírody so zameraním a využitím environmentálnej výchovy (pozorovanie
zmien v prírode, životné prostredie v našom
okolí, znečistenie obce a prírody odpadkami).
Deti spoznávajú okolie a zberajú živý materiál,
ktorý nájdu v prírode. Vedieme deti k tomu,
aby dbali o čistotu a poriadok vo svojom okolí,
starali sa o kvety a zeleň.
Esteticko-literárnu činnosť spájame s relaxačnou a odpočinkovou činnosťou. Čítame
a počúvame rozprávky a príbehy.
Pevne verím, že teraz už máte akú-takú predstavu o tom, čo deti robia v školskom klube a ako
s nimi v popoludňajších hodinách pracujeme.
Pretože ak sa ich niekedy spýtate, čo dnes robili,
tak určite odpovedia známym a rýchlym slovíčkom „nič“. Ako bolo v škole? „Dobre!“ Poslúchal
si? „Áno.“
Mgr. DANA KOVÁČIKOVÁ
Foto: archív školy
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Zaujali doma
zhotovené masky
V poslednú januárovú sobotu bolo v našom kultúrnom dome veľmi veselo. Pani
učiteľky na vyučovaní a v školskom klube
pripravili krásnu výzdobu do sály na detský fašiangový karneval.
Opäť bol plný pekných masiek, smiechu,
zábavy a pochúťok. Žiaci ukázali, že si vedia
masky nielen obliecť, ale ich aj zaujímavo
odprezentovať. Na úvod bola promenáda
a nasledovalo predstavenie krásnych masiek,
súťaže, odmeny a, samozrejme, aj tanec.
V rytme hudby tancovali masky rôzneho charakteru. Princezné, superman, slnko, šašo,
zvieratká… Zaujali najmä netradičné a doma
ručne zhotovené masky. Všetci sa tešili i na
obľúbenú časť karnevalu – tombolu. Tá bola
skutočne veľmi bohatá.
Naše poďakovanie patrí všetkým mamičkám a babičkám, ktoré napiekli dobručké
zákusky, prispeli do tomboly a svojou prácou
aj s otcami pripravili našim školákom aj škôl-

 Pani učiteľky sálu na detský fašiangový karneval krásne vyzdobili
karom pekný fašiangový zážitok.
Ďakujeme našim sponzorom: Ing. Marián
Valentovič s manželkou Adriánou, RSP – Au-

tolakovňa Milan Palkech, Autoservis Kollár
Peter, Met Agro.
Mgr. Mária Gonová
Foto: archív ZŠ

Výsledky
Hollého pamätníka
Tento rok sa školské kolo
Hollého pamätníka za Základnej
škole v Trebaticiach uskutočnilo
9. marca 2017.
Umiestnenie v kategórii poézie (na fotografii): 1. miesto: Paulínka Držíková, 3. ročník,
2. miesto si podelili tretiačka Natália Folajtárová a druhák Timotej Igaz, na 3. mieste boli
Róbert Regina, 2. ročník a prváčik Richard
Valentovič. Kategóriu prózy ovládli tretiačky.
Zvíťazila Karolínka Ferancová a na 2. a 3.
mieste boli jej spolužiačky Timea Bučková
a Sarah Hornáková. Gratulujeme.
- zš -, foto: archív

Už vieme
dať prvú pomoc
V utorok 14. februára boli u nás v škole dve záchranárky – tety Remenová
a Noskovičová. Učili nás, ako sa poskytuje prvá pomoc.
Najskôr nám to vysvetlila a ukázala teta,
a potom sme si to všetci mohli vyskúšať na
plyšových medvedíkoch. Každý si vyskúšal
prvú pomoc aj na figuríne. Teta nám rozprávala aj o jej kamarátovi medveďovi Mišovi.
Ten sa asi niekde zabudol, lebo rád maškrtil
na medíku. Začali sme na neho kričať a on
za nami prišiel. Bol hladný a pozeral po
laviciach, kde by čo zjedol, ale nič nenašiel.
Potom chcel ísť zjesť med, ale v tom ho poštípala včela. Macko Miško spadol na zem.
Pani záchranárka mu rýchlo poskytla prvú
pomoc. Potom sa macko Miško prebudil.
Nič si nepamätal. Pani záchranárka mu to
všetko povedala. Zostal zahanbený, že si
takto kvôli maškrtnosti ohrozil svoj život.
Macko Miško sa chcel zoznámiť aj s nami
deťmi. Každý sme mu povedali svoje me-

 Čo sme sa naučili na macíkovi, vyskúšali sme si aj na figuríne
no. Macko Miško sa s nami chvíľku pohral,
a potom odišiel.
Nakoniec nám pani záchranárka rozdala
malé letáčiky, aby sme nezabudli, ako sa

prvá pomoc poskytuje a v prípade nebezpečenstva alebo ohrozenia života ju vedeli
poskytnúť. SOFIA GOGOLOVÁ, 3. ročník
Foto: archív školy
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Zaujímavé pokusy
a veda
Našu školu navštívila dňa 13.3.2017 pani, ktorá nám ukazovala vedecké pokusy.
Bol s ňou aj ujo asistent, ktorý jej pomáhal.
Prvý pokus robila so suchým ľadom.
Bol veľmi zaujímavý, lebo na sklenenú fľašu dala balón, ktorý sa po dlhšej
chvíľke nafúkol. Zistili sme, že vo fľaši bol
oxid uhličitý, ktorý spôsobil nafúknutie balónika. Ďalší zaujímavý pokus bol s liehom
a fľašou. Do fľaše teta naliala lieh a triasla
ňou, aby bol lieh rozptýlený všade po fľaši.
Potom lieh zapálila a fľaša odletela akoby
to bol štart rakety. Jeden pokus s ohňom
si vyskúšala aj pani riaditeľka. Dezodorant
sa vystriekal do nádoby s vodou a vznikli
v nej bubliny. Najskôr si pani riaditeľka
musela dobre namočiť ruku do čistej vody,
a potom si nabrala penu z vedra a teta jej
zapálila dlaň. Výsledok pokusu bol taký, že
na ruke pani riaditeľky nevznikli žiadne popáleniny, lebo zhorel len plyn v pene. Veľmi
zaujímavý pokus bol ešte so suchým ľadom
v akváriu, do ktorého sme fúkali bublifukom
bublinky. Tie sa v ňom vznášali. Posledný
Rozžiarené tváre, milé úsmevy a očká
plné nedočkavosti i neistoty – tak sa začínal náš vianočný program na besiedke
pre rodičov. Deti sa pripravovali naň dlho
a poctivo pod vedením pani učiteľky Megovej a Kováčikovej a chceli, aby svoje
predstavenie zvládli bez chybičky.

 Už vieme, že posúvanie plechovky balónom pošúchaným po oblečení spôsobuje
vzniknutá statická elektrina
pokus bol s balónom a plechovkou. Balón
sme si šúchali o oblečenie, dali sme ho
k plechovke, a tá sa posúvala podľa toho,
kam sme posúvali balónik. Išlo o statickú
elektrinu. Všetky pokusy boli veľmi zaujíma-

vé a všetkým sa páčili. Bol to skvelý zážitok.
Teta nás upozornila, že žiadny z pokusov
nemôžeme robiť samy doma.
Emmka Miháliková, 3. ročník
Foto: archív školy

Program sa úžasne vydaril

A táto túžba sa splnila. Prekvapili seba samé i všetkých ostatných, pretože
zarecitované básne o stromčeku, o láske a hviezdičkách, zaspievané piesne
o snehuliakovi, o zime i tanec vločiek sa
im úžasne podarili. Rodičia ocenili potleskom aj zahraný biblický príbeh o Jozefovi a Márii a pobavili sa na tradičných
vianočných humorne ladených slovenských zvykoch. Nechýbali vinše, koledy
i pranostiky. Naši žiaci preukázali svoju šikovnosť, talent a nesmiernu snahu

 Na vianočnej besiedke rodičom deti
predviedli i biblický príbeh o Jozefovi
a Márii
a úsilie. Prekrásny program sme zakončili
tradičnou spoločnou piesňou Tichá noc
a vianočným vinšom pre všetkých prítomných od pani riaditeľky Márii Gonovej.
Deti mali opäť rozžiarené tváričky, milé
úsmevy a očká plné radosti.
Mgr. RENÁTA SUSOVÁ
Foto: archív školy
 Príjemným prekvapením bolo aj vystúpenie a kostýmy snehuliačikov
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Vynikajúce výsledky našich žiakov
Trebatická málotriedna škola pripravuje deti našich spoluobčanov už stotri
rokov. Vystriedalo sa tu veľa pedagógov
a ich výsledky hovoria za všetko. V obci
máme mnohých vzdelaných a robotných
ľudí, ktorí sa v živote i vo svete „nestratili“. Dokázali múdro obrábať pôdu,
dopestovať ovocie, zeleninu a pre svoju
rodinu zabezpečiť aj mäsitú obživu. Naši
múdri a robotní rodičia stavali domy,
zabezpečili nám domov plný istoty a tým
šikovnejším aj vzdelanie.
Každý človek by mal pri svojej práci, ak ju
robí zodpovedne, vydať zo seba maximálne
úsilie na dosiahnutie čo najlepších výsledkov.
O toto sa snažíme aj my v škole. Doteraz sme
mali priamu spätnú väzbu o svojej práci iba
ústne od niektorých rodičov a pána starostu,
ktorí nám vyjadrili poďakovanie, tiež od riaditeľov a učiteľov škôl, do ktorých odchádzali
naši žiaci. Až v tomto roku po prvýkrát prišla
do našej školy písomná správa s výsledkami
z Národného ústavu certifikovaných meraní
vzdelávania (NÚCEM) z Bratislavy. Naši bývalí žiaci v 5. ročníku ZŠ vo Vrbovom robili
v novembri 2016 testy na overenie získaných
vedomostí z našej školy a poskytli objektívne
informácie o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň základnej školy.

Monitoring v matematike
Úlohy v Testovaní 5-2016 boli zamerané na
logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu
poznatkov v praktických súvislostiach.
Test z matematiky pozostával z úloh z reálneho života, pričom súčasťou niektorých úloh
boli aj grafy a tabuľky. Pre úspešné riešenie
úloh z matematiky bolo nevyhnutné, aby si
žiaci s porozumením prečítali zadanie úlohy.
Tomuto sa dôsledne venujeme v našej škole
už od 1. ročníka, aby žiaci vedeli určiť, čo je
v texte podstatné a najdôležitejšie a zároveň
vedeli určiť postupnosť krokov pri výpočte.
Vlani ku koncu školského roka triedna uči-

teľka Renáta Susová s bývalými štvrtákmi
dennodenne trénovala podobné cvičné testy,
ktoré som jej dala k dispozícii, aby našich
žiakov nič nezaskočilo. Testy sú vždy iné, ale
princíp zostáva. Rozsah učiva v testoch bol
v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre Štátny vzdelávací program – ISCED 1.

Monitoring zo slovenského
jazyka a literatúry
Súčasťou testov zo slovenského jazyka boli
úlohy zamerané na čítanie s porozumením,
v ktorých žiaci pracovali s ukážkami súvislých
a nesúvislých textov. Textové ukážky boli
doplnené o ilustrácie zachytávajúce podstatu
literárneho textu. Ich funkciou bolo vyjadriť
atmosféru diela, čím im bolo umožnené lepšie pochopenie obsahu textu a zároveň bola
podporená predstavivosť žiakov s najslabšími
vzdelávacími výsledkami.
Na túto činnosť vedieme žiakov tiež už od 1.
ročníka, aby správne pochopili dej v priestore,
čase a činnosť hlavných postáv. Už od vstupu
do školy všetci žiaci prechádzajú rôznymi testovacími úlohami, ktoré si pani učiteľky vytvárajú aj samé, prípadne si pomôžu z internetu, aby
boli žiaci pripravení zvládnuť monitoring v 5.
ročníku. Uvítali by sme, keby tento monitoring
prebiehal už pri konci 4. ročníka ZŠ pred letnými prázdninami. Vtedy majú totiž žiaci získané
vedomosti v čerstvej pamäti a výsledky by boli
zrejme ešte na vyššej úrovni. No žiaci v triede
sú vždy na rôznej úrovni a niekedy sa zídu
i žiaci, ktorí sú ťažkopádnejší, možno lenivejší, alebo skrátka na viac nemajú. A pracovať
s nimi je od učiteľa heroický výkon. To však
nikoho nezaujíma a keď je učiteľ náročnejší,
rodičia to vyriešia veľmi hravo – preložia žiaka
na inú školu alebo hľadajú riešenie problémov
inou cestou.

Externý dozor
Objektívnosť testovania v papierovej forme
i elektronickej forme bola v tomto roku zabezpečená prostredníctvom externého dozoru.

V každej triede bol počas testovania prítomný
pedagogický zamestnanec z inej základnej
školy. Osoby vykonávajúce externý dozor sa
zúčastňovali na kontrole pri rozbaľovaní zásielky s testami až po dohľad nad prípravou
spätnej zásielky s odpoveďovými hárkami. Za
objektivitu testovania boli zodpovední riaditelia základných škôl, v ktorých sa testovanie
realizovalo.
Výsledky žiakov Základnej školy Trebatice
z celoslovenského testovania žiakov
5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017
Matematika | Slov. jazyk a literatúra
Úspešnosť v %
Priemer za ZŠ Trebatice
Priemer málotriedne ZŠ v SR
Porovnanie našej ZŠ so SR
Bratislavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

76,2
52,2
+24 %

82,4
55,5
+27 %

Plnoorganizované ZŠ
71,2
70,3
68,5
67,5
67,3
66,2
64,6
65,3
61,7
64,2
56,8
61,3
56,4
56,8
55,4
57,0
Forma: T5 pT – papierová forma testovania
Zdroj: NÚCEM, MŠVVaŠ SR

Výsledky našich žiakov nám urobili veľkú
radosť, pretože v nich dokázali, že svoju
prácu robíme zodpovedne a s plným nasadením. Sme na nich právom hrdí! Veď dosiahli
výsledky: v matematike o 24 % lepšie ako je
slovenský priemer málotriednych škôl, v slovenskom jazyku a literatúre o 27 % lepšie
ako je slovenský priemer málotriednych škôl.
Dokonca dosiahli o 5 % a 12 % lepší priemer
ako najlepší Bratislavský kraj z plnoorganizovaných ZŠ. Uvedené výsledky hovoria za
všetko! Svojimi výsledkami zobrali vietor
z plachiet našim neprajníkom.
Záverom treba pripomenúť, že výsledky
nezávisia iba od učiteľa, ale aj od prístupu
rodičov a vypestovania zodpovednosti k príprave svojho dieťaťa na plnenie školských
povinností, a tým hlavne k príprave na život.
Verím, že naši žiaci si aj naďalej s pomocou
učiteľov aj zodpovedných rodičov udržia svoju
nadpriemernú úroveň a aj keď nie vždy budú
výsledky najlepšie, hlavne, aby z nich vyrástli
slušní, spravodliví a čestní ľudia, ktorí si v živote dokážu poradiť a vždy budú kráčať po tej
správnej ceste. Tak, ako ich učíme aj v škole.

Poďakovanie

 V Trebatickej základnej škole sa 6. apríla 2016 uskutočnila tradičná súťaž Trebatický
slávik. Víťazkou sa stala Paulínka Držíková z 3. ročníka. Na druhom mieste porota
vyhodnotila troch súťažiacich – tretiačky Karolínku Ferancovú a Sárku Hornákovú a
druháka Timoteja Igaza. O tretí stupienok sa podelili Kristínky – štvrtáčka Gogolová
a prváčka Pagáčová. Blahoželáme!
Foto: archív školy

Moje úprimné ĎAKUJEM patrí pánu starostovi Mgr. Jurajovi Valovi a pracovníkom OcÚ
v Trebaticiach, mojim kolegyniam Mgr. Renke
Susovej, Mgr. Dianke Megovej, Mgr. Danke
Kováčikovej, Mgr. Barborke Zibrínovej a aj bývalým učiteľkám Lydke Matúšovej a všetkým,
ktoré so mnou spolupracovali, zodpovedným
rodičom a všetkým, ktorí pomáhajú našej škole. Bez nich by sme to nedokázali.
Mojim žiakom ďakujem, že mi pripravili najväčší darček a odmenu k môjmu odchodu zo
40-ročnej práce v školstve.
Mgr. MÁRIA GONOVÁ
riaditeľka
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Návšteva vo Vietname
Volám sa Huy Phung Viet a som žiakom
2. ročníka Základnej školy v Trebaticiach.
Tu žijem s bratom Quangom a rodičmi.
Na Slovensku bývam od svojho narodenia. Korene našej rodiny sú vo Vietname,
kde vyrastali naši rodičia. Ja som bol vo
Vietname ešte ako malý chlapec a moje
spomienky sú hmlisté. Preto som sa veľmi
potešil, keď rodičia rozhodli, že pôjdeme
do Vietnamu navštíviť našich starých rodičov, tety a všetkých príbuzných.

zážitkoch v Hanoji sme postupne navštevovali
tety, ujov a rodinných známych. Bolo u nich
veľmi príjemne a so záujmom sme si porozprávali zážitky zo života u nich aj zo Slovenska.
Všetci sa tešili, že sme sa stretli po mnohých
rokoch. Tri týždne ubehli ako voda. Po návštevách a výletoch sme sa so starými rodičmi
vrátili do ich domu a pomaly sme sa chystali
na odchod. Mama tam ešte zostala ďalšie tri
týždne, aby pomohla s prípravami na čínsky
Nový rok. Spoločne sme sa ešte odfotili, rozlúčili a išli na terminál čakať na lietadlo. Aj späť
sme leteli jedenásť hodín. V Moskve sme mali
posunutý let a leteli sme o tri hodiny neskôr.
Domov sme prišli o druhej hodine v noci, ale

Posledný týždeň pred Vianocami sme navečer cestovali osobným autom do Viedne,
kde sme nasadli do lietadla Viedeň – Moskva.
Keďže sme na lietadlo museli čakať, kúpili sme si tam
matriošku a ruské sladkosti.
V Moskve nás čakalo prestupovanie do druhého lietadla Moskva – Hanoj. Cesta
nám celkovo trvala jedenásť
hodín. Zo Slovenska sme
odchádzali v zimnom období
v mínusových teplotách, no
v Hanoji bolo 22 stupňov Celzia. Čakali nás tam starí rodičia, s ktorými sme odišli do
trojizbového rodinného domu
na vidieku. Pekne nás uhostili, porozprávali sme sa, a potom sme si išli oddýchnuť.
Rodičia naplánovali cestu
do mesta Phu Quoc, kde
sme si boli prezrieť historické pamiatky a aj sme sa
vykúpali a člnkovali v mori.
Po štyroch krásnych dňoch
sme cestovali do Ha Long,
známeho hornatými ostrovčekmi. V tomto prostredí sme
sa zdržali dva dni, a potom
sme cestovali do Hanoja,
kde sa nám najviac páčil Ko Mladší Huy Phung Viet na dovolenke vo Vietname
rytnačí chrám. Po pekných

vôbec sme neboli unavení,
lebo sme boli zvyknutí na
vietnamský čas, kde už bolo ráno.
Táto cesta do Vietnamu
mi navždy zostane v pamäti,
lebo som konečne navštívil miesta, kde má korene
naša rodina. Boli to úžasne
krásne tri týždne. Už teraz
sa teším na ďalšiu cestu
a dúfam, že spoznám nové
miesta a krásy vo Vietname.
Quang a Huy Phung Viet

 Starší brat Quang Phung Viet na výletnej lodi

Dodávam, že žiaka Huy
Phung Viet učím už druhý
rok. Patrí medzi najlepších
žiakov v triede. Krásne píše,
výborne mu ide matematika aj slovenčina. Pekne číta
a aj správaním je vzorom pre
ostatných. Jeho brat Quang
je už ôsmak, tiež chodil svojho času do našej školy a patril
medzi najlepších žiakov.
Mária Gonová,
riaditeľka ZŠ

Kalendár

kultúrno-spoločenských akcií
v obci Trebatice v roku 2017
MÁJ
14.5.2017 (nedeľa) o 15.00 hod.
Deň matiek – Areál zdravia
kultúrny program žiakov ZŠ,
MŠ Trebatice, FS Kapustárik
Organizátor: Obec Trebatice
v spolupráci so školami
JÚL
1.7.2017 (sobota) o 17.00 hod.
Otvorenie leta s poľovníkmi
– Areál zdravia
DH Borovienka, poľovnícky guláš,
občerstvenie, zábava
Organizátor: PZ Bažant Trebatice
30.7.2017 (nedeľa)
Bežecké preteky
Memoriál Petra Minárecha – IX. ročník
Organizátor: Obec Trebatice,
OFK Trebatice
AUGUST
18. – 19.8.2017 (piatok – sobota)
Hody – areál AMK Trebatice
Polemic, Iné Kafe, Wanastowi vjecy,
Modus Memory, Hex, Smola a hrušky,
Slobodná Európa a iní
Organizátor: Obec Trebatice,
agentúra TOPFEST
20.8.2017 (nedeľa) o 19.00 hod.
Hody – Areál zdravia
Hudobná skupina DISK
Organizátor: Obec Trebatice,
agentúra TOPFEST
SEPTEMBER
9.9.2017 (sobota)
Kapustové hody – Areál zdravia
DH Bučkovanka, FS Máj, FS Kapustárik
Organizátor: MO JDS, Obec Trebatice
OKTÓBER
27.10.2017 (piatok) o 17.30 hod.
Posedenie s dôchodcami –
Mesiac úcty k starším – kultúrny dom
DH Vavrinecká trojka
Organizátor: Obec Trebatice
DECEMBER
3.12.2017 (nedeľa) – 14.00 hod.
Vianočné trhy s Mikulášom
– Areál zdravia
Organizátor: Obec Trebatice, MŠ
29.12.2017 (piatok) – 13.00 hod.
Family cup 2017, rodinný badmintonový
turnaj – športové centrum Matchpoint
Organizátor: Obec Trebatice, ZŠ, MŠ
Zmena programu vyhradená!
Komisia školstva,
kultúry, športu a mládeže
Trebatice 27.2.2017
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OFK TREBATICE – ROČNÍK 2016/2017

Ako sme na jar pripravení,
ukáže náročný začiatok
Po extrémne dlhej zimnej prestávke prípravu na jarnú časť súťaže ročníka 2016/2017,
keďže posledný majstrovský zápas v jesennej časti sme odohrali 30.10.2016, začal OFK
Trebatice dňa 23.1.2017 prvým tréningom
v domácich podmienkach. Prvýkrát sme
sa stretli na štadióne OFK dňa 23.1.2017,
keďže prvé jarné kolo bolo naplánované
až na 26.3.2017. Mužstvo počas prípravy
kombinovalo tréningový proces na štadióne
OFK, na pomocnej ploche s osvetlením,
a dvakrát týždenne sme absolvovali tréning
aj na štadióne FK Krakovany, na ihrisku
s umelým povrchom. Počas dlhej zimnej
prípravy sme trénovali len 25 tréningových
jednotiek a odohrali osem prípravných zápasov s bilanciou dve víťazstvá, tri remízy a tri
prehry, s pasívnym skóre 20:21. Zo súperov
spomeniem Spartak Myjavu, Boleráz a napríklad aj mužstvá, ktoré sú spolu na čele 5.
ligy stred – Továrniky a Alekšince, čo bola
pre nás veľmi zaujímavá a poučná konfrontácia. Pripájam sumár všetkých výsledkov:
28.1.2017 OFK – Továrniky (5. liga Stred) 0:4
4.2.2017 OFK – Myjava (4. liga SZ) 0:4
7.2.2017 OFK – Boleráz (4. liga Stred) 0:1
11.2.2017 OFK – Jacovce (5. liga Stred) 2:2
18.2.2017 OFK – H. Krúpa (6. liga) 4:3

 Dušan Klas na jar trebatickým farbám už nepomôže. V prvom jarnom kole sa vážne
zranil a pravdepodobne bude absentovať celú jarnú časť sezóny.
26.2.2017 OFK – Alekšince (5. liga) 2:2
4.3.2017 OFK – V. Uherce (5. liga) 4:4
18.3.2017 OFK – Pobedim (7. liga) 8:1
Do prípravných zápasov bolo zapojených
až 22 hráčov. Novými skúšanými tvárami
boli v tíme aj skúsení hráči, ktorí sa ukázali
v našich farbách po prvýkrát a v „dobrom
svetle“, a to boli Lukáš Ondris z Potvoríc, Daniel Sýkora z Piešťan, Jozef Greguš z Kočoviec, Marcel Onder z Bolerázu
a brankár Michal Granec z Modrovej. Štyria
z nich budú reprezentovať OFK v jarnej

 Seniorské A-mužstvo OFK Trebatice na ceste za súperom. V popredí tréner Mgr. Vladimír Hornáček (štvrtý sprava) a vedúci mužstva Jaroslav Kravárik ml. (tretí sprava).

časti, aby pomohli v bojoch o postup. Ako
trénera ma mrzí, že nezostal Lukáš Ondris,
ktorý v prípravných zápasoch výrazne presvedčil, že do tímu môže priniesť kvalitu,
ale kvôli rodinnému zázemiu sa chce zapojiť do mužstva až od letnej časti, čo plne
akceptujem. Pochopiteľne, že potom ako
sme v jesennej časti „ostaršili“ štyroch mladých hráčov z Centra futbalovej mládeže
Jozefa Adamca (Miklovič, Škamla, Straka,
Šiška), aby sa mohli postupne zoznamovať
so seniorských futbalom, tak aj tí boli zapájaní do tréningového procesu. Ak budú
na sebe pracovať tak, ako vyžadujem, iste
napríklad Škamla, Šiška a Straka čoskoro
vytvoria konkurenciu v A-tíme. Tento trend
chcem udržať a pomôcť mladým chlapcom
s prechodom do seniorských súťaží, ktorý je
vždy najťažší.
Po dlhšej prestávke nás čakala dvojmesačná zimná príprava, od ktorej som si sľuboval
veľa. Moje očakávania nenaplnila a ako tréner
som v zimnej príprave zažil zložitú situáciu
hlavne v tréningovom procese, keď som musel štyri tréningy zrušiť pre nedostatok hráčov,
aj keď viem, že problémy obdobného charakteru boli a sú vo viacerých kluboch. Spokojný
nemôžem byť! Situácia s uspokojivým počtom
hráčov na tréningoch sa ako-tak zlepšila
počas mesiaca marec, ale k náročnosti súťaže toto postačovať nemusí. Hráčov som
viackrát upozorňoval, že všetko sa začína
so zodpovednosťou k tréningovej morálke,
čo u niektorých zjavne zostalo nevypočuté,
a tým je povedané všetko. Ak by bola kabína
v plnej sile, tak jesenný 19-členný káder je
závideniahodný. Už v januári sa do prípravy
nezapojili štyria hráči. Z kádra odišli Filip
Zemko do Špačiniec, z dôvodu zmeny bydliska a pracovných povinností. Touto cestou sa
mu chcem poďakovať za päťročné pôsobenie

1/2017

21

TREBATICKÉ ZRKADLO

TREBATICKÍ DROBNOCHOVATELIA HODNOTILI

Príjmy brzdí vtáčia chrípka
Členovia ZO SZCH v Trebaticiach sa po
roku opäť stretli, aby zhodnotili činnosť
organizácie za uplynulé obdobie a stanovili si ciele a úlohy na to nadchádzajúce.
V minulom roku mala organizácia 36 členov. Predsedom bol i naďalej Jozef Mrišo,
tajomníkom Jozef Melicher a pokladníkom Alexander Kuchar.

Nie všetko sa nám podarilo
Na minuloročnej schôdzi sme si za cieľ stanovili vybudovanie sociálnych zariadení v areáli, vzhľadom na to, že tie pôvodné nevyhovovali
súčasným normám. Tento cieľ sa nám podarilo
splniť a nové zariadenia nám už slúžia. Ďalším
cieľom bola rekonštrukcia strechy. Tú sa nepodarilo uskutočniť v takom rozsahu, ako sme si
predstavovali, ale určité opravy a obnovu sme
uskutočnili. Týmto chcem poďakovať všetkým
členom, ich rodinným príslušníkom a priateľom,
ktorí boli ochotní nezištne pomôcť pri výstavbe
alebo opravách, ktoré sa počas minulého roku
realizovali. S obnovou budovy a areálu sme
neskončili a v roku 2017 sa budeme snažiť
o výstavbu krytiny nad bufetom a vestibulom
a taktiež by sme v hlavnej hale radi vybudovali
teplovzdušné kúrenie. Dúfam, že sa nám to
opäť za pomoci členov podarí. Ďalšie obnovy
a rekonštrukcie budú závisieť hlavne od finančných možností našej organizácie. V roku
2016 sme z dôvodu obnovy budovy a areálu
vynechali tradičné každoročné posedenie s rodinnými príslušníkmi. Dúfam, že v roku 2017 sa
nám toto podujatie opäť podarí zorganizovať
a stretneme sa spolu v príjemnej atmosfére.

Nedeľné stretnutia chovateľov
Ako bývalo zvykom po minulé roky, aj
tento rok sme pravidelne organizovali nedeľné stretnutia chovateľov, na ktorých je
v klube, pričom jeho prístup k povinnostiam
bol vždy ukážkový. Ďalej nám vypadli hráči,
ktorí sú zároveň aj tréneri CFM JA, Juraj
Kuťka a Šimon Pažík. Trénerské povinnosti
v Centre futbalovej mládeže Jozefa Adamca
ich výrazne časovo zamestnávajú, pričom
kolidujú s tréningami a zápasmi, keďže sa
začali venovať už dvom kategóriám v CFM
JA. Napriek svojej zaneprázdnenosti sa dobrovoľne rozhodli, že budú k dispozícii „susedným“ Krakovanom, kam odišli na krátkodobé
hosťovanie do konca júna tohto roku. Štvrtým
hráčom, s ktorým sme ukončili hosťovanie, je
Šimon Stredák zo Sokoloviec, ktorý nebol pre
tím dostatočne užitočný z dôvodu študijných
povinností v Bratislave.
Keď to zhrniem, tak káder pred prvým jarným kolom jarnej časti tvoria 19 hráči:
 brankári: Veselý, Granec,
 hráči do poľa: Bíro, Onder, Chebeň, Kotula, Chochula, Směřička, Zelenay, Pekarovič,
Klačman, Sýkora, Kirka, Greguš, Klasovitý,
Klas, Mosný, Macháč, Marušinec.
Súpiska do jarnej časti je zodpovedajúca mojim predstavám a pri rôznych výpad-

možné predať, kúpiť alebo vymeniť dochované zvieratá, prípadne dokúpiť alebo predať kŕmne zmesi pre zvieratá. Počas roka
bola návštevnosť podujatia vyrovnaná. Zúčastňoval sa na nich dostatok chovateľov
z našej obce i z okolia. Ale na prelome rokov 2016 a 2017 bola v Piešťanskom okrese potvrdená vtáčia chrípka. Na základe
tohto a z rozhodnutia vyšších orgánov nie
je možné predávať na stretnutiach hydinu,
holubov či exotické vtáctvo. Je povolený
len predaj králikov a krmiva pre zvieratá.

Na výstavách
bodujeme
V obci a jej okolí je veľa chovateľov exotického vtáctva, no nemajú záujem o vstup
a členstvo do našej organizácie. Dlhé roky
naša organizácia pripravovala špecializované výstavy, či už králikov, holubov alebo
hydiny, no vzhľadom na momentálnu ekonomickú situáciu nie sme schopní takéto
podujatie zabezpečiť z vlastných zdrojov.
Preto v tejto činnosti nepokračujeme.
Ale i napriek tomu sa naši chovatelia čistokrvných zvierat zúčastňujú na oblastných
i medzinárodných súťažiach a výstavách.
Bližšie informácie podal Róbert Štefanka st.
Na Oblastnej výstave v Sobotišti v dňoch
9. – 10. januára 2016 sa zúčastnil náš člen
Ing. Martin Ďurišek. Za Slovenského hrvoliaka modrého bielopásového získal čestnú
cenu. Ivan Ďurišek sa zúčastnil na Špeciálnej výstave SZCH vo Veľkých Kostoľanoch v dňoch 16. – 17. januára 2016.
S expozíciou holubov Slovenský hrvoliak
a Slovenský hrvoliak modrý čiernopásový
taktiež získal čestnú cenu.
V dňoch 9. – 11. septembra 2016 sa
konala Jarmočná výstava SZCH v Trnave, na ktorej sa zúčastnili naši dvaja členovia. Ladislav Gaura získal čestnú cenu
koch pracovných, študijných, či zdravotných
môžem počítať s 19 hráčmi, ktorých čaká
jedenásť kôl. V kabíne necítim nezdravú
nervozitu, nechceme hovoriť o postupe, hráči
majú komplexne na piatu ligu vytvorené dobré
podmienky, preto chcem od nich, aby stabilne
potvrdzovali svoj vysoký kredit, pričom štandard častokrát nepostačuje. Chceme ísť od
zápasu k zápasu, či sme pripravení, ukáže
náročný začiatok jarnej časti, keď z prvých
štyroch zápasov hráme tri na ihriskách súperov, a to hneď s najväčšími ašpirantami na
postup – so Zvončínom a Veľkými Kostoľanmi, pričom pri jedenástich súťažných kolách
bude každá bodová strata citeľná. Avšak nie
je to len o tom jednom, teda o 90 zápasových
minútach. Nie vždy dobrý výsledok znamená
dobrý výkon. Chceme napredovať, preto sa
kvalitne pripravujeme, analyzujeme, hodnotíme. Napríklad jedným z hodnotiacich elementov je účasť hráčov na tréningoch a zápasoch,
preto ju pre vašu informovanosť pripájam, aby
ste mali prehľad, koľko času strávia hráči zo
svojho voľného času na ihriskách. Celková
účasť v prípravnom období č. 2 na jarnú časť
súťažného ročníka 2016/2017 v období od

za expozíciu králikov Nemecký obrovitý
strakáč a Francúzsky baran. Róbertovi
Štefankovi udelili čestnú cenu za Činčilu
veľkú a za expozíciu hydiny – Amroska
a Zdrobnená velsumka.
Vo Veľkých Kostoľanoch sa v dňoch
22. – 23. októbra 2016 konala oblastná
výstava. Za expozíciu holubov Slovenský
vysokoletúň tu získal čestnú cenu Alexander Kuchár, za Slovenského hrvoliaka
Emil Lipka. Róbert Štefanka st. vystavoval
hydinu a králikov, za Činčilu veľkú získal
cenu Najlepší jednotlivec králikov. Ladislav
Gaura získal čestnú cenu za expozíciu
králikov Nemecký obrovitý strakáč a Francúzsky baran.
Na oblastnej výstave Klubu českého
staváka sa zúčastnili Martin Ševečka, kde
získal čestnú cenu Šampiónka klubu Modrá
sedlatá holubica. Ladislav Slávik dostal
ocenenie Víťaz klubovej výstavy Sedlatý
holub. Na juhomoravskej klubovej výstave
Českého staváka vo Veľkých Pavloviciach
sa zúčastnil Ladislav Slávik, získal čestnú
cenu za Čiernych sedlatých stavákov.
Rozhodujúcim zdrojom našich príjmov pre
organizáciu sú príjmy z nedeľných stretnutí
chovateľov. Z tohto dôvodu je veľmi potrebné
pokračovať v ich organizovaní. Ak chceme vzbudiť vyšší záujem návštevníkov, je
potrebné neustále zveľaďovanie prostredia
nášho areálu. Ďakujem všetkým chovateľom, ktorí sa aktívne zapájajú pri príprave
a organizácii podujatí a stretnutí, tým, ktorí
sú ochotní pomôcť pri prácach na obnove
nášho areálu a v neposlednom rade tým,
ktorí sa zúčastňujú na výstavách a súťažiach
a reprezentujú tak našu organizáciu a obec.
Veríme, že i naďalej sa nám bude dariť v našej činnosti.
JOZEF MELICHER
RÓBERT ŠTEFANKA st.
23.1. do 24.3.2017, ktorú tvorilo 25 tréningov
a 8 zápasov, bola 60,40 %. Najviac tréningov absolvovali Macháč – 31/33 – 93,94 %,
Veselý – 28/33 – 84,85 %, Klas – 28/33 –
84,85 %, Chebeň – 27/33 – 81,82 %, najmenej Klačman – 12/33 – 36,36 %, Granec
– 9/33 – 27,27 %, Marušinec – 7/33 – 21,21%,
Klasovitý – 6/33 – 18,18 %.
Noví hráči (Sýkora, Onder, Greguš) sa zapojili do tréningového procesu postupne, preto ich
účasť neuvádzam. Sebastián Chochula je dlhodobo chorý. Preto iba celý komplex plnenia
si povinností trénera a hráčov môže priniesť
postupné zlepšovanie sa. Na slová ako frustrácia či fóbia z druhých miest z predchádzajúcich ročníkov odpovedáme jasne aktuálnym
postavením v tabuľke, vždy budem dôsledne
vyžadovať od hráčov túžbu urobiť maximum.
Áno, snažíme sa z prechádzajúcich ročníkov
poučiť, ale to je asi tak všetko. Do mozaiky
neodmysliteľne patrí aj pomyselný fungujúci
trojuholník hráči – tréner – vedenie a ja verím,
že na "ihrisku" a v "kabíne" bude vidieť, že
ťaháme za jeden koniec povrazu.
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
tréner A-mužstva OFK Trebatice
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CENTRUM FUTBALOVEJ MLÁDEŽE J. ADAMCA – PRÍPRAVA NA JAR R. 2016/2017

Zmeny na trénerských postoch
Príprava na jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017 sa začala po dlhej, ale
zaslúženej mesačnej prestávke, keď si
oddýchli všetci tréneri, hráči ale aj rodičia. Jesenná časť bola hlavne termínovo
náročná. Počet detí v centre je zastabilizovaný na čísle 150, keď niektoré deti
končia a noví nádejní členovia – hráči,
hráčky prichádzajú a začínajú svoju futbalovú púť.
To sa hlavne deje u mladších detí, kde
ešte návyky nie sú dostatočne zakorenené
v pravidelnej účasti na tréningoch. Doslova
sa pohybovo a typologicky hľadajú a vo
viacerých prípadoch plnia aj prianie rodičov.
Avšak keby nebolo zanietených a ochotných
rodičov, bolo by všetko omnoho náročnejšie. Tak preto chcem poďakovať rodičom.
Ste pre nás partnerom a motivátorom robiť
určité veci ešte dôkladnejšie. Verím, že spoločné smerovanie v „manželstve“ po prvom
polroku s FK Krakovany viedlo k výraznejšiemu skvalitneniu tréningového zázemia,
zápasového diania a manažérskeho riadenia na všetkých úrovniach. Všetko robíme
pre deti. Pre všetkých zainteresovaných
je toto elementárne krédo. Rok 2016 bol
náročný, nové súťaže, nové turnaje, nové
pokyny, nové pravidlá, avšak pre nás rovnaká zodpovednosť pracovať ešte tvrdšie.
V druhom polroku 2016 sme sa rozhodli
mimo súťaží riadených futbalovými zväzmi
– západoslovenským v Nitre a oblastným
v Trnave, v ktorých máme deväť družstiev,
aj aktívne zapojiť prípravky – kategórie
U11, U10, U9 (ročníky narodenia 2006,
2007, 2008) do novo vzniknutej Považskej
miniligy. Uvedené sa ukázalo ako správny
krok preto, lebo uvedené ročníky neboli vyťažené v súťažiach tak, ako by sa žiadalo.
Spoluzakladateľom Považskej miniligy bolo
aj naše centrum, pričom ide o dobrovoľne
zriadenú súťaž hranú turnajovým spôsobom
s rozumnými finančnými nákladmi a hlavne
s kvalitným obsadením.
V zimnej príprave tímy postupne začali
trénovať po 10.1.2017. Tréningový proces
centra musí byť aj v zime pravidelný, kvalitný, avšak nesmie byť monotónny. Preto
ako obrovské plus pre centrum hodnotím
využitie umelej plochy v Krakovanoch, ktorá priniesla do procesu všetkých kategórií
zdokonaľovanie technických zručností a aj
vhodnú formu obmeny zo stereotypu krytých hál. Okrem toho náš proces prebiehal
podľa kategórií a poveternostných podmienok na ihriskách, v priestoroch štadiónov,
v Matchpointe v Trebaticiach a v telocvični
s výborným povrchom na Základnej škole
v Rakoviciach. Všetkým, ktorí s nami počas
zimného prechodného obdobia spolupracovali, vyslovujem veľké ďakujem.
Už to býva zvykom, čo som veľmi nerád,
že človek mieni, ale život mení. Aj po skončení jesennej časti prišlo na trénerských
postoch k zmenám. Tréner mladších žiakov
Tomáš Timko musel z rodinných dôvodov
na určitý čas ukončiť s centrom spoluprácu,
avšak veríme, že do nášho „autobusu“ sa

HODNOTENIE ZIMNEJ PRÍPRAVY
SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2016/2017 TRÉNEROV
JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ CENTRA

Chceme sa posunúť vyššie

Kategória U19 – tréner Karol Kantek

čo najskôr vráti. Novou tvárou v trénerskom
tíme nie je nikto, keďže ochotných a progresívnych trénerov je nedostatok, nehovoriac
o tréneroch s platnou trénerskou licenciou,
resp. tréneroch, ktorí ju chcú získať. Tak
skúšame „variť“ z toho, čo máme a vytvorili sme náročný variant – jeden tréner dve
družstvá. Čas nám ukáže, či smerujeme
správne a uvedené si vyhodnotíme v letnom období. Mňa teší skutočnosť, že do
kurzu o trénerskú licenciu C nastúpili naši
tréneri Tibor Šurín a Ľuboš Bališ, ktorým
toto vzdelanie chýbalo, a verím, že už počas
prebiehajúcej jarnej časti potrebnú kvalifikáciu získajú.
Menoslov našich trénerov a kategórií
centra na jarnú časť ročníka 2016/2017:
Kategória U19 – Karol Kantek
Kategória U17 – Mgr. Juraj Kuťka
Kategória U15 – Mgr. Juraj Kuťka
Kategória U15 oblasť – Šimon Pažík
Kategória U13 – Martin Bališ
Kategória U11 – Martin Bališ
Kategória U10 – Šimon Pažík
Kategória U 9 – Ľuboš Bališ
Kategória U 8 – Tibor Šurín
Tréner brankárov – Ján Veselý ml.
Aby ste si lepšie vedeli predstaviť chod nášho centra v týždenných mikrocykloch v jarnej
časti od 17.3.2017, v tabuľke vám predkladám
týždenný plán:

Do zimnej prípravy – POII – sa postupne
zapojilo 19 hráčov (3 brankári – 5 obrancov
– 9 stredových hráčov – 2 hrotoví hráči).
Po početných zraneniach a iných dôvodoch
v jesennej časti sa vrátili do mužstva Žažo,
Š. Burzala, Kluc a do mužstva sa do prípravy
zapojili niekoľkí noví a staronoví hráči. Prišli
bratia Beranovci z Považskej Bystrice, Koprna
z Prašníka a na skúške sme mali aj Harmadyho zo Bziniec pod Javorinou. Do mužstva
sa pripojil aj brankár D. Burzala z Ratnoviec.
Nakoniec však zo štvorice nových hráčov
zostali iba Beranovci. Oproti jesennej časti sa
do prípravy nezapojil Ilenčík, ktorý vyhodnotil
svoje školské povinnosti s futbalovými za nezlučiteľné. Odišiel nám aj pre nás rozdielový
hráč Mihálik, ktorý sa vrátil do Spartaka Trnava. A ku koncu prípravy bol Dekáň na vlastnú
žiadosť preradený do U17.
 Káder: D. Burzala, Haršáni, Miklovič,
Klučovský, Macháč, Holán, J. Beran,
Magala, M. Beran, Š. Burzala, Škamla,
Jakúbek, Kluc, Žažo, Gagorík, Straka,
Dekáň, Kyselica, Šiška.
Počas zimnej prípravy sme odohrali niekoľko prípravných zápasov s mužstvami
z rôznych líg. Prípravu sme odštartovali
prípravným zápasom na umelej tráve v Piešťanoch s Kovo Beluša (IV. liga). Ďalej sme
zohrali prípravné zápasy s mužstvami Spartak Trnava U17, TJ Slovan Ostrov (VII. liga
muži), Veľké Ripňany (VI. liga muži) a Lednické Rovne (IV. liga). Dva prípravné zápasy
nám súperi odriekli, boli to MFK Topoľčany
(U19) a Ružinov (U19). V zápasoch sme sa
zamerali na komplexný rozvoj vedenia útoku
(otváranie – vedenie – zakončenie) a zdokonaľovanie jednotlivých herných činností
v rôznych zónach ihriska. Ku koncu prípravy
som bol spokojný čiastočne s otváraním
a vedením útoku, ale najväčším problémom
v príprave bolo pre nás zakončenie, na ktoré
sme sa zamerali ku koncu prípravy.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca
Kategória

Pondelok

Utorok

U19

U19 17.00 T

U19 17.00 K

U17

U17 17.00 K

U17 17.00 K

U17 17.00 T

U15

U15 15.30 K

U15 15.30 K

U15 15.30 T

U15 15.30 T

U13 16.00 T

U13 16.00 T

U13 16.00 K

U13
U11
U10

U11 17.30 T
U10 17.00 T

U9

U 9 17.00 T

U8

U 8 17.30 K

U15 obl.

U15 15.30 T

Streda

Štvrtok

Piatok

U19 17.00 B

U19 17.00 T
U17 17.00 T

U11 17.30 T

U11 17.30 K

U10 17.00 K

U10 17.00 K

U 9 17.00 K
U 8 17.30 T

U 9 17.00 K
U 8 17.30 K
U15 17.30 K

U15 15.30 K

Legenda: K – Krakovany, T – Trebatice, B – Borovce

V pláne ešte chýbajú dve tréningové jednotky s trénerom brankárov, a to každý pondelok od 16.00 hod. do 18.00 hod. na ihrisku
v Trebaticiach.

V príprave sme využívali najmä umelú trávu
v Krakovanoch a miestnosť na štadióne v Trebaticiach najmä na rozvoj CORE a koordinačných schopností. Globálne v príprave sme sa
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zamerali na rozvoj kondičnej stránky, herných
činností jednotlivca a na malé a stredné prípravné hry, čo bolo všetko zároveň aj cieľom prípravy. Týždenný mikrocyklus obsahoval štyri tréningové jednotky (3-krát v Krakovanoch a 1-krát
v Trebaticiach) a každý druhý víkend prípravný
zápas. Cieľom do jarnej časti je posun v tabuľke
na vyššie priečky, ako na ktorých sa nachádzame po tej jesennej. Napriek posunu oproti jeseni
v počte hráčov na TJ, nie som úplne spokojný
s dochádzkou. Medzi najlepších v dochádzke
patrili: D. Burzala, Š. Burzala, Gagorík, Šiška.
Na stretnutí trénerov budem do budúcej sezóny
navrhovať možné riešenia tejto situácie.

Dochádzku narušili zranenia

Kategória U17 – tréner Mgr. Juraj Kuťka
Zimnú prípravu sme začali 10.1.2017.
V týždni sme absolvovali štyri tréningové jednotky, z toho tri na umelej tráve v Krakovanoch
a jednu na štadióne v Trebaticiach. Do tréningového procesu sa zapojilo 16 hráčov, ktorí
sú doplnení o chlapcov z kategórie starších
žiakov. Odohrali sme šesť prípravných zápasov s bilanciou: tri výhry, jedna remíza a dve
prehry. Január nebol z pohľadu dochádzky
ideálny, pretože ho narušili zranenia a aj školské akcie. Postupom času sa všetko dostalo
do normálu a chlapci svedomito pracovali na
zdokonaľovaní svojich futbalových schopností.
V jarnej časti sa chceme prezentovať kvalitnou,
rýchlou a kombinačnou hrou. Pevne, verím, že
to dokážeme zrealizovať aj na ihrisku.

Mali sme kvalitnú prípravu

Kategória U15 – tréner Mgr. Juraj Kuťka
Zimnú prípravu sme začali 9.1.2017. Na
prvom tréningu sa mi hlásilo 18 chlapcov
a postupne sa k nám pripojili štyria noví hráči: Karaba, Cesnek z Drahoviec, Rechtorík
z Chtelnice a Adamkovič z Trnavy. Tréningový
proces prebiehal štyrikrát v týždni, konkrétne
dvakrát na umelej tráve v Krakovanoch, raz
v športovej hale Matchpoint a jedenkrát na
štadióne v Trebaticiach. Odohrali sme sedem
prípravných zápasov s bilanciou: tri výhry,
dve remízy a dve prehry. Našimi súpermi boli
tri prvoligové tímy a štyri druholigové, takže
sme absolvovali kvalitné stretnutia, ktoré nás
preverili po všetkých stránkach. Dúfam, že

 Aj takáto bola zimná príprava v kategórii U13
v jarnej časti nadviažeme na dobré výkony
z jesene a že posunieme náš herný prejav na
vyššiu úroveň.

Musíme sa posúvať vpred

Kategória U13 – tréner Martin Bališ
Počas zimnej prípravy začatej 16.1.2017 sme
absolvovali tréningový proces, ktorý tvorili 3 tréningy v týždni + prípravný zápas. Tréningy prebiehali v útrobách ihriska OFK Trebatice, v telocvični Matchpoint a na umelej tráve v Krakovanoch. Počas obdobia od 16.1. do 5.3. sme
absolvovali 21 tréningových jednotiek a odohrali
4 prípravné zápasy. Bohužiaľ, piaty prípravný
zápas proti Interu Bratislava bol zrušený z dôvodu maródky súpera. V príprave sme doplnili
rozsiahli káder o jedného hráča – Šimon Sedlák
a náš počet sa zastavil na čísle 20. Až na pár
výnimiek ma potešila väčšina hráčov tréningovou dochádzkou. Tak isto to bolo s prístupom
k tréningovej jednotke. Chlapci si musia uvedomiť, že nie sme krúžok, kam sa chodia „vyblázniť“, ale chceme sa spolu naučiť hrať futbal.
Aktuálne už prebieha druhá polovica hlavnej

časti sezóny, do ktorej sme vykročili správnou
nohou. Po víťazstvách v Seredi a v Hlohovci
nasledovala remíza doma s tretím Komárnom,
aj vďaka tomu sa držíme na 6. mieste v tabuľke
II. ligy ZSFZ. V týchto troch zápasoch sme strelili 17 gólov a inkasovali 2. Dúfam, že budeme
pokračovať v nastolenom tempe a naša hra sa
bude postupne zlepšovať a zlepšovať. Samozrejme, nesmieme sa uspokojiť s dosiahnutým,
ale stále sa musíme posúvať vpred. Cesta
k tomu vedie len cez tréningový proces a prístup
k nemu u samotných hráčov.

Pripravujeme sa svedomito

Kategória U15/U13 oblasť – tréner Šimon Pažík
So zimnou prípravou sme začali 13.1.2017.
Do tréningového procesu sa aktívne zapájalo
13 chlapcov. Trénovali sme dvakrát do týždňa,
pričom sme využívali umelú plochu v Krakovanoch, telocvičňu v Rakoviciach a halu
v Trebaticiach. Venovali sme sa najmä kondícii, zdokonaľovaniu herných činností a stabilizačným cvičeniam. Generálku sme odohrali
na domácej pôde s tímom Pečeňady, dokázali
sme zvíťaziť v pomere 4:1. Na hlavnú časť sa
pripravujeme svedomito s rešpektom. Naším
cieľom bude odstrániť nedostatky a posúvať
sa v tabuľke na vyššie priečky.

Skúsenosti prenesieme na ihrisko
Kategória U11 – tréner Martin Bališ

 Kategória U9 CFM JA na turnaji v Hluku (ČR)

Do zimnej prípravy sme vstúpili po krátkej
prestávke, ktorá bola počas vianočných sviatkov. Trénovali sme 3 – 4-krát v týždni + zápas
alebo halový turnaj. Tréningy prebiehali v telocvični Matchpoint Trebatice, v telocvični ZŠ
Rakovice a v útrobách ihriska OFK Trebatice.
V prípade priaznivého počasia sme trénovali aj
vonku na umelej tráve v Krakovanoch. Tréningy
v telocvičniach boli zamerané na herné činnosti
jednotlivca (vedenie lopty, preberanie, obchádzanie hráča). Tréning v útrobách ihriska bol zameraný na pohybové schopnosti ako rýchlosť,
obratnosť, sila a vytrvalosť. Tréningy na umelej
tráve boli pripravené ako herné tréningy. Dúfam,
že skúsenosti a naučené činnosti prenesieme
na ihriská pri zápasoch a turnajoch, na ktorých
sa zúčastníme. Čaká nás opäť náročná časť
sezóny plná zápasov a turnajov, na ktorú sme
sa vzorne pripravili počas zimy.
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Ide o zápasy, ktoré nám nevyšli,
a to: Nižná – prehra 10:8, Krakovany
– remíza 9:9 a Červeník – prehra 10:8.
Tieto zápasy nás odsunuli na 4. priečku. Škoda, že v niektorých zápasoch
nemohol pre pracovné povinnosti nastúpiť náš najlepší hráč Juraj Hesko, ale aj tak môžeme byť spokojní
s dobrou reprezentáciou klubu a obce. Zatiaľ sme na 4. mieste a máme
odohrať ešte tri zápasy. Odohrali sme
19 stretnutí a získali 42 bodov (9 výhier, 5 remíz a 5 prehier). Za najlepším
hráčom Jurajom Heskom nasledujú
Ondrej Macháč, Ján Maco, Rasťo
Jankech a hráči B-mužstva Jozef Pol-

Tretí už neskončíme
čan, Stanislav Urban a Juraj Valo.
Naším problémom je nevyhovujúci
povrch v hracej miestnosti. Podlaha,
ktorú tvorí linoleum, býva po odohratí
prvých zápasov šmykľavá, a tak môže
prísť veľmi ľahko k úrazu. Toto budeme musieť v budúcnosti vyriešiť, aby
sa ani súperi nemuseli sťažovať.
Na záver ďakujem všetkým hráčom
za dobrý prístup, výkony a výsledky,
i keď si myslím, že nám všetky zápasy nevyšli podľa našich predstáv. Ďakujem Agro-družstvu, starostovi obce,
fanúšikom stolného tenisu a prajem
všetkým veselé prežitie veľkonočných sviatkov a dobrú šibačku.
JÁN MACO
vedúci A-mužstva stolných
tenistov OFK Trebatice

Ilustračné foto: internet

Doterajšie zápasy a výkony A-mužstva
(7. liga, oblasť Trnava) môžeme hodnotiť
ako uspokojivé, i keď si myslím, že sme
mohli byť aj o jeden stupienok vyššie,
lebo sme niektoré zápasy mohli dotiahnuť do víťazného konca. Preto
vysnívané 3. miesto už nezískame.

Veríme, že uspejeme
V minulom roku naše B-mužstvo (8. liga
oblasť Trnava) postúpilo z 9. ligy do 8.
Zároveň bola 9. liga zrušená a vytvorené
dve 8. ligy. B-mužstvo reprezentujú nasledovní hráči: Jozef Polčan, Peter Foltýn
(dochádza z Piešťan), Stanislav Urban,
Filip Havala, Peter Jankech. Keď je to
potrebné, mužstvu vypomáhajú i Ladislav
Regina a Vladimír Regina a tiež náš nový
hráč Roman Ušiak, ktorý od januára prišiel z Krajného.

Musíme doplniť káder

Kategória U10 prípravka B – Tréner Šimon Pažík
Zimnú prípravu sme odštartovali 17.1.2017.
Tréningový mikrocyklus sa skladal z troch tréningových jednotiek. Systematicky sa do procesu zapájalo 11 chlapcov. Cieľom tréningovej
jednotky bolo zdokonalenie herných činností,
zlepšenie pohybu na ihrisku a riešenie finálnej
fázy. Káder U10 sme neskôr doplnili mladšími
chlapcami s ročníka narodenia 2008. Úvodný
turnaj v Novom Meste n. V. nám nevyšiel podľa predstáv. Ďalej nás čaká okresná miniliga
a vystúpenie v oblastnej súťaži U13 prípravka
C. Naším hlavným cieľom bude doplniť káder
novými posilami.

Čakáme pekné futbalové obdobie
Kategória U9 – tréner Ľuboš Bališ

Zimnú prípravu sme trénovali v telocvičniach v Trebaticiach a Rakoviciach. Počas
tohto obdobia sme sa snažili zlepšiť činnosti
a prácu s loptou – vedenie lopty, preberanie, streľbu, ale hlavne sme sa zamerali
na techniku prihrávky. V príprave sme sa

Mužstvo odohralo 14 majstrovských zápasov, z toho sme tri vyhrali, jeden remizovali a ostatné prehrali. Pri troške šťastia
sme mohli uhrať viac ako 21 bodov. Sme
na 6. mieste z 8 družstiev. Všetci vidia, že
aj 8. liga má dobrú úroveň. I keď je snaha
všetkých hráčov veľmi pozitívna, výkonnosť nedosahuje až takú kvalitu, aby sme
mohli súperiť s najlepšími.
Po odohratí týchto 14 zápasov nasleduje nadstavba, v ktorej sa stretnú

venovali hlavne tréningu, ktorý je v tejto
kategórií dôležitejší ako samotný zápas.
V ďalšej časti sezóny budeme chcieť nabraté vedomosti a skúsenosti z tréningového
procesu preniesť do zápasov a turnajov, na
ktorých sa zúčastníme. Veľmi ma potešil
záujem chalanov, ktorí chceli trénovať vonku aj počas víkendov. Teším sa na ďalšiu
časť sezóny, ktorú začíname v pondelok.
K dispozícii mám 16 chlapcov/dievčat, ktorí
sa poctivo pripravovali celú zimu. Dúfam, že
nás čaká pekné futbalové obdobie, ktoré si
všetci užijeme.

Tréningová účasť bola 90 percent
Kategória U8 – tréner Tibor Šurín

Zimnú prípravu v kategórii U8 sme začali
17. januára 2017 v telocvični pri ZŠ v Rakoviciach. Trénovali sme dvakrát týždenne.
Na tréningu sa zúčastňovali mladí hráči vo
veku 5 – 7 rokov. Priemerný počet na jednej
tréningovej jednotke bol 12 – 13 hráčov
z celkového počtu 17 evidovaných futbalistov
v tejto vekovej kategórii. Koncom februára sa
k ním pridali ďalší traja veľmi nádejní futba-

posledné 4 družstvá z A a B skupiny. Hrá
sa vyraďovacím spôsobom. Zápasy sa
začali už od 11.3.2017. S každým súperom sa hrajú dva zápasy, doma a vonku.
My sme už prvý odohrali s Bojničkami B,
v ktorom sme doma vyhrali 13:5. Ak v Bojničkách neprehráme viac ako o 8 bodov,
postúpime do ďalšieho kola. Verím, že
uspejeme.
Ďakujeme vedeniu obce za podporu stolného tenisu v Trebaticiach.
VLADIMÍR REGINA
vedúci B-mužstva stolných
tenistov OFK Trebatice

listi. V tréningu sme sa zamerali hlavne na
kontrolu, vedenie lopty a kľučky. Cieľom bolo
zlepšovať sa v týchto herných činnostiach
a postupne ich prenášať do zápasov. V januári sme odohrali aj prvé dva zápasy s Novým
Mestom. Na konci prípravy sme sa zúčastnili
na turnaji v Novom Meste nad Váhom za
účasti 7 družstiev, kde sme obstáli veľmi
slušne. Za účasť na tréningoch, čo je najpodstatnejšia časť v tejto vekovej kategórii, musím pochváliť hlavne Marka Valoviča, Marka
Milca, Tobiasa Škrabáka, Lukáša Fořta, Alexa Strapatého, Alana Zivčáka. Ich účasť bola
okolo 90 %, čo je vynikajúce. Verím, že aj
ďalší hráči budú ich príklad nasledovať. Na
jar začíname s tréningom trikrát do týždňa už
na tráve, prípadne na umelom ihrisku striedavo v Krakovanoch a Trebaticiach. Verím,
že postupne sa naše rady rozšíria o ďalších
nádejných futbalistov a budeme môcť do budúceho ročníka postaviť konkurencieschopné
družstvo do krajskej súťaže U9 ZsFz, kde aj
teraz úspešne CFM JA pôsobí.
Spracoval Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK,
šéftréner mládeže CFM JA
Foto: archív OFK Trebatice
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