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Prežite
príjemné leto!
Milí čitatelia Trebatického zrkadla,
vážení spoluobčania! Leto je v plnom prúde. Toto
obdobie je spájané s dovolenkami,
festivalmi, zážitkami. Nachádzame čas na seba
vo väčšej miere
ako inokedy. Mnohí z vás už majú letnú dovolenku za
sebou, iných ešte čaká. Spoznávame
na nej nových ľudí, nadväzujeme nové vzťahy, prinášame si domov veľa
zážitkov. Ak dovolíte, o dva z nich sa
s vami podelím.
Koncom júna som vycestoval s chlapcami z našej futbalovej akadémie do Poľska
na ME vo futbale v kategórii do 21 rokov.
Pri spomienke na tieto dni mi idú po tele
zimomriavky ešte teraz, pričom vyplývajú
z protichodných pocitov. Nadšenie, hrdosť
na svoj pôvod vo mne vyvolala mobilizácia
Slovákov, ktorá prekročila všetky moje očakávania, keď centrum poľského mesta Kielce doslova patrilo v deň zápasu slovenskej
reprezentácie s Anglickom Slovákom. Neplánovane sme sa stretli na hlavnom námestí v daný deň v tomto meste mnohí z nášho
regiónu, aby sme prišli vyjadriť podporu
a priazeň našej reprezentácii. Dominantný
herný prejav hlavne v zápase o tri dni neskôr so Švédskom v Lubline bol pre nás
tým správnym poďakovaním od našich
futbalových reprezentantov. V úžasnej atmosfére na nádhernom štadióne sa doslova zatajoval dych nielen našim mladým
futbalistom z Centra futbalovej mládeže
Jozefa Adamca, ale i nám dospelým, ktorí
sme už toho videli viac. Boli to nádherné
pozitívne emócie.
Opačné pocity, ktoré mi zostanú z tohto
leta v pamäti, plné úzkosti, strachu, bolesti, vo mne vyvolala prehliadka koncentračného tábora Osvienčim. Na danom mieste
si človek uvedomí predovšetkým obrovskú
ľútosť nad všetkými obeťami, ktoré tu zanechali svoje životy. Zmocní sa vás pocit
slabosti, osamelosti a ohrozenia svojej
existencie z možného opakovania tejto
temnej minulosti. Pohľady našich mladých
futbalistov, mnohých už v pubertálnom
veku, ma ubezpečili, že si z tejto prehliadky odnášajú aspoň zrnko pokory a úcty
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Nádherné pozitívne
emócie

 Z Lublinu sme si odnášali tie najkrajšie futbalové zážitky

k obetiam. Snáď si pri hraničných situáciách,
ktoré ich v živote čakajú, spomenú...
Vážení čitatelia, leto je aj obdobím zníženého pracovného výkonu, či už kvôli čerpaným dovolenkám, alebo v dôsledku extrémnych teplôt. Napriek tomu na obci pracujeme
na viacerých projektoch. Výstavbou dažďovej kanalizácie na ulici k domu služieb, na
ktorú obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu, bola začatá rekonštrukcia. Pri-

pravujeme rekonštrukciu verejného osvetlenia, pričom led-žiarivkový systém verejného
osvetlenia by mohol byť v obci inštalovaný
už na jeseň tohto roka. Pracujeme na inžinierskych sieťach v Dolnom záplotí, otvorení priemyselnej zóny Nad motokárovou
dráhou, veľa času zaberá agenda výstavby
cyklotrasy. O týchto všetkých aktivitách vás
budeme bližšie informovať v jesennom čísle
obecných novín.
(Pokračovanie na 2. strane.)

Padnú traťové rekordy?
 Memoriál Petra Minárecha sa v nedeľu 30. júla pobeží už deviaty raz. Tieto preteky
majú dobré meno medzi slovenskými aj zahraničnými vyznávačmi bežeckého športu,
preto organizátori opäť očakávajú nielen vysokú účasť, ale aj výborné výkony. Prv než
vyjdete do ulíc veľkých i malých atlétov podporiť, prečítajte si čo-to o histórii tohto
podujatia na 16. strane.
Foto: archív obce

2

TREBATICKÉ ZRKADLO

Z OBECNEJ MATRIKY

2/2017

PRÍHOVOR STAROSTU

Každý si nájde to svoje

ku dňu 30. júna 2017

Narodili sa

(Dokončenie z 1. strany.)
Aké bude teda leto v Trebaticiach? Otvorili
sme ho 1. júla podujatím, ktoré zorganizovalo
PZ Bažant Trebatice. Bolo vhodné počasie,
vystúpila DH Borovienka, poľovníci podávali
výborný poľovnícky guláš, pripravená bola
bohatá tombola. Moje pocity však boli znovu
zmiešané. Na jednej strane uznanie a rešpekt
pred našimi poľovníkmi. Usporiadali hlavne pre
obyvateľov obce podujatie, ktoré v minulosti
v podobe zábav organizovaných miestnymi
združeniami k Trebaticiam patrilo. Na strane
druhej som bol sklamaný z nízkej účasti Trebatičanov. Pripadalo mi to veľmi nespravodlivé
voči tým, ktorí chcú niečo robiť i pre iných.
Účasť na takýchto podujatiach, keďže sa neplatí vstupné, nie je častokrát o peniazoch, ale

Milan Palkech
Adam Macúška
Jakub Urban
Tomáš Hlísta
Michal Ján Palkech

Prisťahovali sa
Miroslava Strečanská
Barbora Miháliková
Kristián Zemko
Bc. Michaela Salamonová
Zuzana Hnátová
Jakub Belan
Ján Zemko
Petra Siváková
Peter Marko
Lucia Marková
Filip Marko
Tomáš Marko
Peter Marko
Tomáš Drlička
Ján Zivčák

o podpore, i keď len morálnej, samotných organizátorov. V krátkom období nás čakajú ďalšie
spoločenské aktivity. Už o pár dní bežecké
preteky Memoriál Petra Minárecha, v auguste
tradičné hody, začiatkom septembra Cykloholeška tour a Kapustové hody.
Vážení spoluobčania, pozývam vás počas
tohto leta na spomenuté podujatia plné možných emócií. Vyjadrime svojou účasťou úctu
voči ich organizátorom! Pokiaľ bude vôľa, každý si môže nájsť to, čo mu vyhovuje. Som presvedčený, že toto leto môže byť i o zážitkoch
z našich Trebatíc. Všetkým obyvateľom obce,
rodákom a čitateľom Trebatického zrkadla
prajem príjemné letné dni.
Mgr. JURAJ VALO, starosta obce
Foto: archív obce

Opustili nás
Mária Juricová
Stanislav Takáč
Mária Hochelová
Jozef Remiš
Margita Bačová
Mária Moravanská
 Prehliadka koncentračného tábora Osvienčim bola desivým svedectvom temnej vojnovej minulosti

Odsťahovali sa
Marta Ružičková
Frederik Ružička
Ondrej Doktor
Ema Machová
Zuzana Škanderová
Tomáš Drlička

Stiahnite si aplikáciu Trebatice
- jb -

Stretneme sa
v septembri
Riaditeľka Materskej školy Trebatice
v mene všetkých detí a zamestnancov ďakuje Vám všetkým, ktorým nie je ľahostajná naša škôlka a nezištne nám podávate
pomocnú ruku vždy, keď potrebujeme.
Úprimne Vám ďakujeme a prajeme
Vám leto plné krásnych zážitkov, oddychu a radosti!
Tešíme sa na Vás v novom školskom
roku v pondelok 4. septembra 2017.
Naše veľké poďakovanie patrí aj Mirke
Mozolákovej, ktorá na nás nikdy nezabúda a vďaka ktorej odchádzali naši budúci
prváčikovia s plnou náručou darčekov.
Ďakujeme, Mirka!
JANA PALKECHOVÁ

Pridajte si i vy mobilnú aplikáciu Trebatice do telefónu! Koncom minulého roka
Obec Trebatice spustila ďalší informačný
kanál pre svojich obyvateľov. Doteraz mobilnú aplikáciu s názvom Trebatice využíva
150 obyvateľov, resp. užívateľov mobilných
telefónov. Zámerom vedenia obce je rozšíriť
túto možnosť a zapojiť do tohto informačného systému i ďalších obyvateľov obce.
Ohlasy tých, ktorí si stiahli aplikáciu Trebatice do svojich mobilov, sú viac ako pozitívne.
Za týmto účelom opätovne zverejňujeme na
stránkach Trebatického zrkadla informácie,
ktoré napovedia, čo a ako možno získať
mobilnou aplikáciou Trebatice.
Pokiaľ vlastníte mobilný telefón s operačným
systémom Android alebo iOS (Apple), máte
možnosť stiahnuť si zdarma z Google Play (Obchod Play) alebo App Store aplikáciu ‘Trebatice’.
Formou bleskových správ budete informovaní
notifikáciami o výpadkoch prúdu, plynu či vody,
organizovaných športových či spoločenských
akciách. Pokiaľ ste práve na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky
dôležité aktuálne informácie na jednom mieste
stále po ruke, aplikácia Trebatice je tu pre vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje
žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo App
Store stačí zadať kľúčové slovo ‘trebatice’.
Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové
kategórie občanov.
Hlavné funkcie aplikácie:
 Automatické okamžité upozornenie na
novú správu priamo na vaše mobilné
zariadenie formou vlastnej ikony (erbu
Trebatíc) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy
v rámci iných aplikácií.
 Kontakty na samosprávu a iné subjekty
v Trebaticiach.
 Odpočet dní do predmetného dňa.
 Identifikácia neprečítaných správ.
 Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď, ako sa váš telefón pripojí
na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie
a správy majú minimálnu veľkosť.
- jv -
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Kalendár

vývozu separovaného odpadu
2. polrok 2017

Papier
MESIAC
júl
august
september
október
november
december

TERMÍN
–
–
21. (štvrtok)
–
16. (štvrtok)
28. (štvrtok)

Plastová nádoba 240-litrová slúži len NA
ZBER PAPIERA.
 Areál zdravia ponúkol hudbu, príjemné letné posedenie a poľovnícky guláš

Leto otvorila Borovienka

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

PET fľaše
a ostatné plasty
MESIAC
júl
august
september
október
november
december
V sobotu 1. júla 2017 sme v Trebaticiach
symbolicky otvorili leto. Postarali sa o to
členovia PZ Bažant v spolupráci s Obcou
Trebatice, pridalo sa tiež pekné počasie.
Areálom zdravia sa šírila vôňa pravého
poľovníckeho gulášu, na ktorom si návštevníci naozaj pochutili.
Zapíjali ho kvalitným vínkom, pivom i nealkom. Do tanca i na počúvanie až do neskorých večerných hodín vyhrávala obľúbená

kapela Borovienka. Veľkým lákadlom bola
i bohatá tombola. Moderátor večera Miroslav
Galbavý losovanie tomboly spestril básňami,
vtipmi a svojskými komentármi, čím pobavil
všetkých prítomných. Takže po vlaňajšku,
kedy toto podujatie museli organizátori zrušiť
z dôvodu nepriaznivého počasia, tento rok sa
im vydarilo a môžu byť spokojní. Patrí im za to
veľká vďaka!
- aj Foto: archív obce

TERMÍN
–
–
22. (piatok)
–
3. (piatok)
29. (piatok)

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

Biologicky
rozložiteľný odpad
MESIAC
september
október
november
december

TERMÍN
22. – 23.
(piatok – sobota)
–
3. – 4.
(piatok – sobota)
–

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

 Moderátorom večera bol vtipný Miroslav Galbavý

Prosíme o dôkladné triedenie odpadov,
prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín ako i zníženiu nákladov na zneškodnenie odpadu. Za spoluprácu a účasť pri
triedení ďakujeme!
- OcÚ -
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Rok 1981
Naša obec k 31.12.1981 mala 1 222 obyvateľov, narodilo sa 15 detí, zomrelo 17 ľudí. Jednou z najdôležitejších udalostí roka
boli voľby do zastupiteľských orgánov.
Avšak už pred nimi nastala dôležitá zmena
vo vedení našej obce. Na vlastnú žiadosť
odstúpil z funkcie predsedu MNV Jozef
Žák, za nového predsedu plénum MNV
zvolilo poslanca Jána Sedláka.
Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený
nový výbor ZO KSS. Za predsedu bol zvolený
Ľudovít Hochel, tajomníčkou sa stala Zlatica
Karkušová, členmi Ján Markech, Vít Trandžík
a Vít Cíbik. V apríli sa konal v Prahe XVI.
zjazd KSČ. Ako delegát za Západoslovenský
kraj sa na ňom zúčastnil predseda nášho JRD
Bernard Jankech.
V dňoch 5.6. a 6.6. sa v slávnostne vyzdobenej obci konali voľby do všetkých zastupiteľských orgánov. Do volebných zoznamov bolo zapísaných 826 voličov, dvaja
občania sa na voľbách nezúčastnili. Volebná účasť bola teda 99,75 %. Manifestačne
odvolili členovia JRD, TJ Mier, členky Zväzu
žien, Červeného kríža, Zväzarmu a zamestnanci škôl. Na voľbách sa zúčastnili aj naši
najstarší občania – 92-ročný Ambróz Petruš,
91-ročná Veronika Jankechová, 90-ročná Anna Jankechová, 86-ročná Katarína Bočincová
a 85-ročný Jozef Radošinský.

 Predseda MNV Ján Sedlák a Anna Urbanová pri občianskom obrade
Na komunikácie v obci bol položený nový
asfaltový koberec, skolaudovaná bola prístavba kultúrneho domu a sociálna budova TJ
Mier. Koncom roka bola dokončená 2. etapa
plynofikácie obce na starej – hlavnej ulici.
Žatevné práce sa začali 11. júla a ukončené
boli za 13 dní. Zapojilo sa do nich 9 vlastných

 Členovia volebnej komisie počas volieb do zastupiteľských orgánov
Do MNV Trebatice boli zvolení: Ján Bača,
Vít Cíbik, Ján Holec, Bartolomej Hornák, Bernard Jankech, Emil Jankech, Ján Jankech,
Anna Jankechová, Zlatica Karkušová, Anna
Kuchárová, Lýdia Matúšová, Emil Mikuš, Jozef Minarech, Rudolf Moravčík, Ing. Jozef
Ondačka, Oľga Ondačková, Milan Palkech,
Vojtech Palkech, Emil Petruš, Ján Sedlák, Jozef Remiš, Emília Vančíková. Za predsedu bol
dňa 1.7.1981 zvolený Ján Sedlák, tajomníkom
sa stal Ing. Jozef Ondačka.
V tomto roku bola v Trebaticiach dokončená výstavba novej dvojtriednej materskej školy. Dňa 1.9.1981 za prítomnosti hostí z ONV
bola slávnostne daná do užívania.

kombajnov, 6 z kooperačného družstva Dolné
Němčí a 4 zo Žďáru nad Sázavou. Pre zlé
poveternostné podmienky boli výnosy o niečo
nižšie ako v rekordnom roku 1980, ale aj tak
boli najlepšie v Trnavskom okrese.
Základná škola sa v tomto roku stala trojtriednou, s počtom žiakov 72. Prvákov bolo
20 a vyučovala ich Aurélia Karkušová, Lýdia
Matúšová učila 31 žiakov v spojenom 2. a 3.
ročníku, 4. ročník vyučoval riaditeľ ZŠ Ján
Karkuš. V školskej družine pracovala Anna
Zajacová. Pre potreby školy boli uvoľnené
priestory po materskej škole, zriadená v nich
bola telocvičňa a školská jedáleň.
Novú materskú školu navštevovalo 52 de-

tí, riaditeľkou sa stala Zita Staneková. Učiteľkami boli Božena Reginová, Božena Buntová
a Viera Garafová. Vedúcou školskej stravovne bola Oľga Mikušová.
V roku 1931 bola v obci založená Telovýchovná jednota, v roku 1981 obec oslavovala 50. výročie jej založenia. Program osláv bol
plný športových zápolení – stolný tenis, volejbal, futbal, ľahká atletika, v sobotu 1. augusta
sa konala veľká športová veselica. Vydaná
bola prvá knižná publikácia v obci pod názvom 50 rokov futbalu, Trebatice včera, dnes
a zajtra. Predsedom TJ bol v tom čase Jozef
Macháč, podpredsedom Michal Valo, tajomníkom Ing. Jozef Ondačka. Futbalisti A-mužstva
dosiahli v ročníku 1980/81 dobré výsledky,
v I. A triede – juhozápad sa umiestnili na 6.
mieste. Ich trénerom bol Jozef Galbička, dorast trénoval Milan Nerpas, žiakov Tibor Taraj.
Slovenský zväz drobnochovateľov – mal
90 členov, predsedom bol Emil Lipka, tajomníkom Emil Jankech, pokladníčkou Mária
Štefanková. Chovatelia organizovali okresné
výstavy, večierky, zriadili liaheň kurčiat, ku
svojej výstavnej hale pribudovali prístavbu.
Organizácia zväzu požiarnikov – mala
80 členov, na jej čele bol predseda Jozef Tonkovič, tajomník Ján Markech, pokladník Milan Palkech. Veliteľom požiarnikov bol Gašpar Masár.
Náplňou ich práce boli preventívne domové
prehliadky, prednášky, usporiadali požiarnický
ples, mužské, ženské aj žiacke družstvá sa
zúčastnili na okresných súťažiach.
Socialistický zväz mládeže – 36 trebatických zväzákov si za predsedu zvolilo Pavla
Moravčíka, tajomníčkou bola Renáta Mucinová, pokladníkom Juraj Urban. Ich najväčšími
podujatiami boli volejbalový turnaj, družobné
stretnutie s poľskými študentami, tanečné zábavy a večierky, brigády pri výstavbe materskej školy a pri žatevných prácach.
Zväz žien – v organizácii bolo združených
60 žien, ich predsedníčkou bola Lýdia Matúšová, tajomníčkou Emília Vančíková, pokladníčkou Viera Macová. Usporiadali výstavu
výšiviek, zájazdy do Maďarska a na Bezovec,
brigádnické práce na cintoríne a JRD.
Červený kríž – mal až 103 členov. Predsed-
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Mimoriadne i riadne o chode obce
Od ostatného vydania našich novín sa
obecné zastupiteľstvo zišlo na dvoch mimoriadnych a jednom riadnom zasadnutí.
Prvé mimoriadne zasadnutie sa uskutočnilo dňa 27. apríla 2017 s jediným bodom
programu, ktorým bola žiadosť o odkúpenie pozemku o výmere 1 m² Jánovi Julínymu a Ivane Julínyovej, bytom Trebatice.
Poslanci žiadosť jednomyseľne schválili.
Na ďalšom mimoriadnom zasadnutí sa
poslanci zišli 11. mája 2017. Hlavným bodom programu bol Servisno-predajný areál
firmy EUROTER – Zmluva o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena – rozšírenie
verejného osvetlenia a predĺženie betónového chodníka pre peších. Na mimoriadnom
zasadnutí bol materiál spracovaný z dôvodu
ústretovosti voči investorovi, ktorý má zámer
začať urýchlene s výstavbou, ihneď po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Poslanci tento zámer schválili.
Nasledujúce riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo 26. mája 2017 a
zaoberalo sa týmito bodmi programu:
1. Kontrola plnenia uznesení OZ a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Obecná káblová televízia – po novom
Káblový distribučný systém. Cieľom rokovania bolo zvýšenie kvality KDS – signálu i programovej štruktúry.
3. Obecná kanalizačná, s. r. o. – predložila na rokovanie OZ hospodárenie za
rok 2016. V správe Ing. Ladislav Straka
konštatuje, že za stredisko Trebatice bol
hospodársky výsledok -3 171,02 €.
4. Kontrola plnenia rozpočtu za I. štvrťrok
2017 – poslanci vzali na vedomie.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 –
kontrolórka obce Bc. Simona Bičanová
odporučila záverečný účet obce za rok
2016 schváliť.
níčkou bola Anna Zajacová, tajomníčkou Anna
Kuchárová, pokladníčkou Marcela Valová, hospodárkou Školika Štefanková. Ich najvýznamnejšími akciami boli organizované odbery krvi.
Automotoklub – organizácia mala 85 členov. Na čele stál predseda Ján Kollár, tajomník Jozef Bartko, pokladník Gašpar Masár.
Pretekári AMK sa zúčastnili na všetkých závodoch majstrovstiev Slovenska, Peter Kollár
sa stal dorasteneckým majstrom Slovenska
do 50 cm³. Majstrami Západoslovenského
kraja sa stali Ivan Lipka a Peter Kollár, ďalším
úspešným pretekárom v kategórii do 125 cm³
na majstrovstvách Slovenska bol Ján Bača.
Záhradkár – táto organizácia mala 15 členov, ich predsedom bol Emil Palkech. Záhradkári usporiadali výstavu ovocia a zeleniny,
zájazd na výstavu Flóra, brigády na cintoríne.
Poľovnícke združenie v tomto roku ešte
nemalo svoju samostatnú organizáciu, združovali sa s poľovníkmi z Krakovian a Boroviec.
Jednota – bola najväčšou organizáciou, mala
425 členov. V roku 1981 si členovia pripomenuli
40. výročie založenia spotrebného družstva v obci.

6. Záverečný účet obce za rok 2016 –
poslanci schválili záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Trebatice bez
výhrad. Schválili tiež použitie prebytku
hospodárenia a následne prostriedkov
rezervného fondu vo výške 15 000 €
na predĺženie terénnej depresie dažďovej kanalizácie, rekonštrukciu verejného
osvetlenia na LED systém, predĺženie
Záhumenskej ulice – II. etapa.
7. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice – ide o rozpočtové opatrenie č.
4/2017 – o pridelené účelové dotácie vo
výške +666 € a zapracovanie prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu.

a športu poslanci schválili. Zároveň vzali
na vedomie uvoľnenie Jany Palkechovej
z funkcie kronikárky na vlastnú žiadosť.
Od 1.7.2017 sa stáva kronikárkou Mgr.
Jana Žáková.
12. Obecné nájomné byty. Na rokovanie
OZ boli predložené a zároveň schválené
nové, opakované zmluvy na obdobie
3 rokov pre nájomcov Helenu Gogolovú
a Tomáša Omastu. Druhým okruhom
bolo doplnenie poradovníka žiadateľov
o 3-izbové nájomné byty.
13. Rôzne – starosta oboznámil poslancov o plánovaných podujatiach na nasledujúce obdobie.

8. Správa o stave naplnenia investičných
zámerov v roku 2016 – poslanci vzali na
vedomie.
9. Správa o inventarizácii majetku obce za
rok 2016 – poslanci ju vzali na vedomie.
10. Správa o činnosti obecnej knižnice za
rok 2016, ktorú vypracovala a predložila
na rokovanie OZ dlhodobo PN knihovníčka Mgr. Antónia Babišová.
11. Zápis do kroniky obce Trebatice za
rok 2016, po predložení odporúčajúceho stanoviska komisie školstva, kultúry

14. Interpelácie poslancov – poslanec Ing.
Peter Kollár predložil na rokovanie OZ
pripomienku k preloženiu označenia začiatku obce Trebatice v lokalite pri MČ
Kocurice. Nakoľko prichádza k výraznému spomaľovaniu dopravy, žiada túto
skutočnosť prehodnotiť a umiestniť tam
dopravnú značku, ktorá umožňuje maximálnu rýchlosť 70 km/hod. Starosta obce
prisľúbil, že danú požiadavku predloží na
ODI PZ v Trnave, o čom bude poslancov
následne informovať.
- aj -

V Trebaticiach bolo v tomto roku zaevidovaných 284 televíznych prijímačov, 299 rozhlasových prijímačov. Do obce prichádzalo

7 denníkov a 10 týždenníkov. Vedúcou pošty
bola Anna Kuchárová.
- jp -

 Novootvorená budova materskej školy
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DRUHÝ ŠTVRŤROK V MATERSKEJ ŠKOLE
V utorok 11. apríla sme sa von chystali
o čosi skôr ako zvyčajne. Čakali sme totiž
netradičnú návštevu. Najskôr na dvore materskej školy zaparkovalo auto s vysokým
vozíkom a už o chvíľu z neho ujo sokoliar
začal vyťahovať jedného opereného krásavca za druhým.
Od najmenšej sovičky, ktorá si takmer
hlávku vykrútila, až po mocných a rýchlych
jastrabov a sokolov. Podľa veľkosti vtákov
si vyberal aj pomocníkov spomedzi detí. Tí
najsilnejší udržali na svojej ruke aj ťažkého
sokola. Povinne si museli nasadiť pevnú
koženú rukavicu, zodvihnúť ruku s návnadou
a iba chvíľočku čakať, kým vzácny dravec
na ich ruku zosadne. Potrebovali k tomu
veru aj poriadny kus odvahy. Najviac však
deti zaujal hrdý, múdry krkavec Rumburak.
Vzbudzoval rešpekt nielen svojím ako žúžoľ
čiernym lesklým perím, ale hlavne výnimočnou schopnosťou. Vždy, keď ho sokoliar
pustil, dokázal nájsť a pristáť na zemi vedľa najväčších neposlušníkov. Veru, všetko
jedno im nebolo. Celé toto vystúpenie bolo
silným zážitkom nielen pre deti, ale i pre

Rumburak bol najkrajší
 Rumburak ako z rozprávky...
nás, učiteľky. Rozprávačský štýl sokoliara,
množstvo zaujímavostí o živote dravcov, jeho

Dopoludnie s rodičmi
 V ten deň sme sa učili spolu s maminkami

Čerti, piesne a smiech
Rozprávky patria neodmysliteľne k detstvu. A tie formou divadla potešia vždy
najviac. Pre naše deti je najvýhodnejšie, ak
prídu priamo k nám, bez nutnosti cestovať.
Lenže vidieť také ozajstné divadlo, s krásnym hľadiskom, pohyblivým javiskom, svetelnými a zvukovými efektami, farebnými kostýmami, profesionálnymi hereckými výkonmi, to
nás vždy zláka. A tak aj tentoraz sme nasadli
do autobusu a vybrali sa do Divadla Jána Palárika v Trnave. Čakali nás čerti, zlá mlynárka, veľa pesničiek, tanca, smiechu i strachu
a hlavne kopec nevšedných zážitkov. Dokonca i sedenie na preklápacích sedadlách
bolo pre malinkých škôlkarov niečím doposiaľ
nepoznaným. Našťastie, spod sedadla sme
nevyťahovali nikoho a spokojní sme sa vrátili
priamo k obedu, s ktorým nás už čakali tety
kuchárky. A potom šup pod paplóniky, aby sa
nám mohla snívať ďalšia rozprávka.

 Aj čerti musia poslúchať

zjavný blízky vzťah ku nim, to všetko v nás
zanechalo veľmi dobrý pocit.
Často počúvame od rodičov, ako by radi
namiesto do práce, zostali u nás v škôlke.
Pohrali by sa, pospali by si... A tak im jedenkrát v roku túto možnosť ponúkneme.
Ibaže nie kvôli hraniu, ale aby videli, že ich
malé deťúrence sa v škôlke nielen hrajú, ale
sa denne učia, cvičia, upratujú, tvoria, počítajú,
premýšľajú, ukladajú si nové vedomosti do svojich hlávok. A popritom ešte aj poslúchajú celkom inak, ako doma. Toto všetko mohli rodičia
i starí rodičia sledovať počas Dňa otvorených
dverí v stredu 5. apríla 2017. V triede starších
detí výchovno-vzdelávaciu činnosť viedla Jana
Palkechová, v triede detí mladších Ivana Pohubová. Vysoký záujem rodičov je pre nás veľkým
zadosťučinením. Vážime si, že popri svojich
pracovných povinnostiach si dokážu nájsť čas,
aby videli správanie svojho dieťaťa v kolektíve
rovesníkov, aby sa zoznámili s obsahom učiva
v materskej škole, pozorovali, v ktorej oblasti
vývinu dieťa vyniká a naopak, v čom je mu potrebné pomôcť. O to ľahší bude pre dieťa jeho
veľký krok – nástup do základnej školy.
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Tento výkrik bolo počuť do diaľky v nedeľu
14. mája 2017 z Areálu zdravia na záver vystúpenia škôlkarov, ktorým sa chceli poďakovať
za starostlivosť svojim mamičkám. Ako prví
na javisko vystúpili najmladší drobci.
Smelo sa pustili do básní, tančekov a ukázali všetkým, že napriek tomu, že majú iba
tri rôčky, do ich hlavičiek sa už zmestí veľa,
veľa múdrosti. Po nich sa javisko rozžiarilo
pestrými farbami, prileteli naň lienky, zasvietilo slniečko, rozkvitli kvietky, napochodovali
mravčekovia. Program detí staršej triedy bol
hravý, plný tančekov a veselej hudby, prelínala sa ním hlavná téma – život na lúke. Na
svoje vystúpenie sa všetky deti pripravovali
dlho vopred. Naučiť deti, ktoré nevedia čítať
a ich pozornosť klesá už po pár minútach
činnosti, kvalitný program nie je jednoduché.
Velikánske poďakovanie preto patrí všetkým
deťúrencom za usilovnosť a, samozrejme,
učiteľkám za všetku ich prácu a trpezlivosť.

Mami, ďakujem ti!
 Najmenší drobci v plnom nasadení

Vďaka
za peniažky!
 Lienky, kvietky, slniečko, mravčekovia v podaní našich veľkáčov

Riaditeľka Materskej školy Trebatice a vedenie OZ Trebatické deti touto cestou úprimne ďakujú všetkým
známym i neznámym darcom, ktorí
darovali percentá zo svojej dane našej
materskej škole.
Vaše peniaze tentoraz vložíme do úpravy skladovacích priestorov, ktoré nám
v budove veľmi chýbajú.
Ďakujeme!
JANA PALKECHOVÁ

Deň detí = Deň rodiny
Presne v Deň detí, vo štvrtok 1. júna
2017 bolo na trebatickom futbalovom štadióne
rušno a veselo. Svoj sviatok oslavovali škôlkari a spolu s nimi celé ich rodiny. Učiteľky
materskej školy pre nich pripravili možnosti na
zábavu i športovanie, maškrtenie i tancovanie.
Na úvod sa deti svojim rodičom predstavili
básňou, piesňou a obľúbeným tancom. Po ňom

 Rodinná pohoda pri vystúpení Simsalaly

sa malí škôlkarskí futbalisti pustili spoločne so
svojimi rodičmi do futbalového zápolenia, v ktorom vyhrali všetci, pretože najdôležitejšie bolo
hýbať sa a zabaviť sa. Ostatné deti plnili úlohy
na pripravených stanovištiach, mamičky i oteckovia ukázali svoju zručnosť pri maľovaní tváričiek svojich detí. Kto chcel, mohol športovať, kto
mal záujem, mohol hádzať, kráčať na chodú-

ľoch, voziť sa na pleciach rodičov a zhadzovať
duchov, kto chcel iba leňošiť, pohodlne si ležal
v tráve. Pohladením pre dušu bol pohľad na pohodu, ktorá vládla na štadióne. Po zmrzlinkovej
prestávke sa do spevu a tanca s deťmi pustila
speváčka Simsalala. Jej piesne už deti poznali
a privítali ju s veľkou radosťou. No a aby nikto
z oslavy neodchádzal hladný, v rohu štadióna
sa rozhorela vatra a po okolí sa začala šíriť
vôňa opečených špekáčikov. Podujatie skončilo
a usmiati hostia sa pomaličky pobrali domov.
Poďakovanie za nich všetkých patrí ľuďom, ktorí
ho pripravili – učiteľkám materskej školy, Mgr.
Jurajovi Valovi, Petrovi Líškovi, Jaroslavovi Kravárikovi, Pavlovi Doktorovi st., mamičkám, ktoré
priniesli vodu a koláčiky. Ďakujeme!
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Privítali nás rozprávky
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Aj tohtoročný koniec mája patril rozprávkovému dobrodružstvu, ktoré pre deti
širokého okolia pripravila Katarína Rafajdusová, vedúca Centra voľného času pri
ZŠ s MŠ v Rakoviciach.
Staršie deti už vedeli, čo ich čaká a obavy
pred čertami ani neskrývali. Malinké deti
boli zasa plné očakávania z neznámeho.
Nakoniec všetko skončilo dobre, vrátili sa
všetci, čerti si nenechali nikoho. A viete,
ktoré rozprávkové úlohy sa deťom páčili
najviac? Alanko: „Mne sa páčilo, ako sme sa
preťahovali lanom s Gargamelom a tie ročné
obdobia.““ Marko: „Ako sme skladali tie puzzle pri čertoch sa mi páčilo.““ Rebeka: „Mne
sa najviac páčili čerti, lebo nechytili nikoho
a minule chytili Petra.“ Paulínka: „Smiešne
mi bolo, ako mi namaľovali čerti tie fúzy.“
Lucka: „Najviac sa mi páčila Snehulienka
a ako sme pomáhali trpaslíkom.“ Po splnení
všetkých úloh deti dostali malé občerstvenie,
ktoré zabezpečili obce v rámci Mikroregiónu
nad Holeškou. Ďakujeme!
 Čo na nás šaškovia vymysleli?

Kam pôjdeme tento rok na výlet? To veru
vôbec nie je jednoduchá otázka. Nájsť vhodné
miesto pre našich malinkých drobcov nebýva
ľahké, snažíme sa preto striedať výlety kratšie
s dlhšími, voľnejšie s organizovanejšími.
Tento rok sme sa po dlhšom čase rozhodli
navštíviť ZOO v Bojniciach. Zamestnancov
materskej školy doplnilo aj niekoľko mamičiek,
takže o deti bolo dobre postarané. Zvieratkami
boli deti nadšené. Zaujímali sa o všetky, rozširovali svoje dovtedajšie poznatky o nich, trpezlivo čakali, kým sa pohne lev či krokodíl, smiali
sa na opičkách, obdivne nakúkali na medvede,
tešili sa zo slonov, počítali zebry... Pohodu
bolo vidno na ich tvárach a aj na tvárach všetkých dospelých. Vrátili sme sa zdraví, unavení
a spokojní. Na záver ešte niekoľko zaujímavých postrehov podľa vyjadrení detí: najmilšie
zvieratká – surikaty, najsmiešnejšie zvieratká
– opičky, čo skákali na sklo, najväčší obdiv –
majestátny lev, najväčší rešpekt – čierna puma
a najsilnejší zážitok – ako slony cikali a kakali
kúsok od nás. Hmm, veru nezabudnuteľné!

Po rokoch opäť v Bojniciach
 Na výlete nám bolo super!

Veľa úspechov, prváčikovia!
 Tááákto sa tešíme do školy...

Trošku veselo a trošku smutno nám bolo
vo štvrtok 29. júna 2017. Veselo, pretože
sme mali vzácny deň – Škôlkarskú maturitu,
smutno, pretože sa priblížila chvíľa rozlúčky
s deťmi, ktoré nám vyrastali pod rukami a ktoré majú pred sebou dôležitý krok – nástup do
základnej školy. Z tejto našej rozlúčky sa stala
dlhoročná tradícia, ktorá nikdy nezovšednie.
Je vždy iná, tak, ako iné sú deti. Len ten pocit
smútku v srdci nás, učiteliek, je vždy rovnaký.
Nielen za deťmi, ale i za rodičmi, z ktorých
mnohí nám boli oporou po celé roky pri každej
našej akcii, pomáhali ochotne a nezištne na
každom karnevale či vianočných trhoch. Ďakujeme z celého srdca! No a budúcim prváčikom
čo popriať? Aby sa im v škole darilo počúvať
a poslúchať pani učiteľky, aby ich poslúchali
pršteky pri písaní, hlavičky pri zapamätávaní
všetkého nového učiva. Aby boli k sebe kamarátski a dobrosrdeční, aby z nich mali radosť
pani učiteľky v škole a rodičia doma. Tak, ako
sme sa z ich prítomnosti a objatí tešili my
v škôlke.
Strany z MŠ pripravila
JANA PALKECHOVÁ, riaditeľka MŠ
Foto: archív MŠ
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ZAUJÍMAVOSTI ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Vitajte milí spisovatelia,
sme radi, že ste medzi nami.
Zvedaví sme, čo vaši hrdinovia
v knižkách zažijú a vymyslia sami.
Braňo Jobus určite predstaví
handrovú bábiku Plajka,
a nekonečne smiešne šibalstvá
Muflóna Ancijáška.
Od pána Uličianskeho poznáme
Malú princeznú, trocha smutnú.
No stretnúť by chceli sme
hlavne Analfabetu negramotnú.
Kráľ psov od pána Glocka
určite všetkých zaujme,
Šťastenko a Zlomor nepočká,
z tých rozprávok sa poučme.

 Beseda so šiestimi spisovateľmi sa uskutočnila v Starej elektrárni v Piešťanoch

Dni detskej knihy
K zlepšeniu čitateľskej gramotnosti našich žiakov prispieva aj čítanie mimo čítankovej literatúry z našej školskej knižnice,
celoročná súťaž o „najkvantitatívnejšieho
čitára“ školy pod vedením pani učiteľky
Megovej, súťaž Hollého pamätník v prednese poézie a prózy i čítanie z detských
časopisov Vrabček a Zornička. Snažíme sa
aj týmito aktivitami viesť žiakov k záujmu
o literatúru, o pochopenie čítaného i ku
kvalite čítania.
Pozvanie Mestskej knižnice v Piešťanoch
na besedu so spisovateľmi pri príležitosti 34.
ročníka Festivalu kníh pre deti a mládež bolo
pre nás teda potešením a výzvou. Na túto
udalosť sme sa ako vždy dobre pripravili.
Pani učiteľka Renáta Susová vytvorila plagát
s fotografiami a tvorbou pozvaných spisovateľov, čím sme získali prehľad o ich činnosti.
Zakúpila tiež knihy z ich tvorby a v škole

Roman Brat nás zasa potešil,
s nezbedami školáka Šušku.
Aj kone sa hrajú, tiež napísal,
no tvrdohlavý baran dá nám fušku.
Kde asi rozprávka býva,
Peter Karpinský prezradí,
Adela, ani to neskúšaj!
v ďalšej svojej knižke tvrdí.

sme si ich spoločne čítali. Zoznámením sa
s postavami a dejom niektorých ich kníh sme
si rozvíjali predstavivosť, zlepšili čitateľskú
gramotnosť a, samozrejme, zabavili sme
sa aj na veselých príhodách. Rozhovorom
a rozborom o prečítanom deji sme si potom
navzájom testovali svoju pamäť, pozornosť,
schopnosť pochopiť súvislosti v deji a nájsť
pointu i ponaučenie.
Beseda sa uskutočnila 11.4.2017 v Starej
elektrárni v Piešťanoch a moderoval ju propagátor literatúry a milovník kníh Dado Nagy,
spisovatelia Peter Uličiansky, Peter Glocko,
Petra Džerengová-Nagyová, Braňo Jobus,
Peter Karpinský a Roman Brat. Dozvedeli
sme sa všeličo o ich diele, živote i detstve. Ich
pútavé i žartovné rozprávanie a čítanie sme
odmenili nielen potleskom, ale aj pripravenou
básňou o nich a ich tvorbe, ktorú prečítali naši
žiaci. Bolo to milé spestrenie a prekvapenie,
ktorým sme im urobili radosť.

Zažili sme zaujímavé chvíle s literatúrou
a získali nielen fotografie a autogramy týchto
úspešných a známych osobností, ale i spomienky na pekný deň. Nástenka pri vchode
do našej školy nám ho bude dlho pripomínať.
Túto milú báseň pre spisovateľov zložila
pani učiteľka Susová a naši žiaci ňou aktívne
oživili podujatie.
- mg -

odniesli aj s hračkou lego. Rovnako ako deti
aj my všetci v základnej škole sa tešíme na

nových žiačikov na budúci školský rok, ktorý
sa začne v pondelok 4.9.2017.
- mg -

Petra Nagyová popísala,
Príbehy o malej Kláre,
čudné mátohy k nej pridala,
tú knižku budeš chcieť čítať stále.
Chceme zaželať vám všetkým,
nech sa vám v tvorbe darí,
dodať čaro príbehom krásnym,
je vaše umenie a pre nás dary.

Zapísali sme
budúcich prvákov
Už druhý rok prebieha zápis v novom termíne, a to v apríli. Myslíme, že to bolo správne rozhodnutie, pretože školská zrelosť sa
posunutím o dva mesiace lepšie vykryštalizuje. V tomto školskom roku padol dátum
zápisu budúcich prvákov na štvrtok 6. apríla.
Čakala ich vyzdobená trieda a test zrelosti,
ktorým deti prešli pod vedením pani učiteliek.
Všetci devätnásti budúci prváci prišli trošku
neistí a vystrašení, ale po chvíľke osmelenia
dokázali, že sú šikovní v počítaní, vyjadrovaní, rozprávaní, recitovaní i spievaní. Mamičky boli pyšné a deti spokojné so svojím
výkonom. Za výbornú pripravenosť boli deti
odmenené drobnými darčekmi, ktoré pre nich
pripravili družinári s vychovávateľkou Danou
Kováčikovou a štvrtáci s učiteľkou Renátou
Susovou. Pamätný list, ktorý im bude pripomínať túto významnú udalosť v ich živote, si

10
Pri príležitosti Dňa Zeme naša škola zorganizovala pre žiakov prednášku o ochrane prírody. Opäť nás navštívili aktivistky
z občianskeho združenia KVAS v Piešťanoch, ktoré nám pútavým spôsobom priblížili život ropuchy bradavičnatej.
Práve kvôli
ochrane tohto
obojživelníka
sa každoročne stretávajú
environmentalisti, verejnosť
ale aj žiaci
základných
a
stredných
škôl pri jazere
Striebornica,
aby ropuchám
pomohli prekonať náročnú cestu k vode.
Napriek tomu počet ropúch bradavičnatých
mierne klesá. Preto je potrebné budovať
u detí povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia a viesť ich aj k záchrane
ďalších rastlinných a živočíšnych druhov.
Našou ďalšou aktivitou v rámci ochrany
prírody bolo zorganizovanie zberu papiera. Spoločne s rodičmi sa nám ho podarilo
nazbierať 3 760 kilogramov, čím nám do
pokladne ZRPŠ pribudlo 188 €. Recykláciou
tohto papiera sa tak zachráni až 60 stromov.
A kto najviac prispel k ochrane lesov? 1. Richard Valentovič 401 kg, 2. Nikolka Porubská
375 kg, 3. Paulínka Držíková 250 kg, 4. Timea
Dadíková 143 kg, 5. Róbert Regina 140 kg,
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Ochraňujeme prírodu

6. Kristián Jankech 135 kg, 7. Timotej Igaz
134 kg, 8. Dominik Kováčik 130 kg, Adrián
Lipka 130 kg, Sofia a Nikolas Gogolovci
130 kg, 9. Timea Bučková 102 kg. Zapojili
sme sa tiež do environmentálneho projektu zameraného na zber použitého jedlého
oleja z domácností. Olej odkladali doma do
plastovej fľaše bez zvyškov jedál a naplnené
ich hocikedy priniesli do školy. Tým sme po-

máhali sebe aj prírode, že sme zužitkovali
nepotrebný materiál a zabránili znečisťovaniu prírody.
1. Paulínka Bábiková, 2. Timejka Dadíková,
3. Paulínka Držíková, 4. Marko Treskoň, 5.
Emma a Katka Mihálikové, 6. Ninka Trnková,
7. Richard Valentovič
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu papiera a oleja zapojili!
- bz -, - dk -, - mg -

Naši najúspešnejší
Mesiac máj bol bohatý na športové
podujatia. Vo štvrtok 18. mája naša škola
reprezentovala obec Trebatice v Borovciach na podujatí Mikro CUP 2017, ktoré
organizoval Mikroregión nad Holeškou.
Naše žiačky v sprievode pani učiteliek
Megovej a Zibrínovej získali 1. miesto vo
vybíjanej v turnaji žiačok 1. – 4. ročníka.
Súťažili aj futbalisti, ale v tomto roku máme
málo chlapcov, takže tí mladší ešte potrebujú
dozrieť. Veď Tomáško Palkech, Aďko Lipka,
Marko Treskoň, Dominik Kováčik aj Paťko
Strapatý sú výborní futbalisti, no najskúsenejší tam bol iba štvrták Nikolas Gogola, ale
to nestačilo. Veríme, že na budúci rok naštartujú pretrhnutú čiaru úspechov aj futbalisti.
Dňa 23.5.2017 sa v Krakovanoch uskutočnil XIX. ročník športovej olympiády málotriedok okresu Piešťany, na ktorej sa zúčastnilo
7 neplnoorganizovaných škôl z Piešťanského okresu. Prvý pohár spred 19 rokov sme tu
získali práve my! Hrdo ho máme vo vitrínke
ako vzácnu trofej. Ako ten čas letí!
Štyri málotriedky už zanikli (Prašník, Šterusy,
Ratnovce, Borovce), takže súťažili žiaci 1. –
4. ročníka z Krakovian, Ostrova, V. Orvišťa,
D. Lopašova, Veselého, Dubovian a Trebatíc.
Krásne počasie nám prialo, chceli sme totiž
dokázať, že sme výborní športovci. Autobus
nás odviezol do Krakovian na futbalové ihrisko.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória – 1. a 2. ročník a 2. kategória – 3. a 4.
ročník. Mali sme pripravené súťaže: beh na
60 m, 500 m, futbal, vybíjanú, hod kriketovou
loptičkou a preťahovanie lanom. Celkovo zo
všetkých zúčastnených škôl sme sa umiestnili na 3. mieste a získali sme krásny pohár!

 Súťaž vo vybíjanej v Krakovanoch opäť vyhrali naše dievčatá
Domov sme sa vracali unavení, ale šťastní,
že sme statočne zabojovali a boli úspešní. Vo
vybíjanej naše dievčatá skončili opäť na
1. mieste. Boli skutočne vynikajúce a potvrdzujú,
že naše úspechy nie sú náhodné, ale založené
na pravidelnom tréningu a dobrej príprave.
Naši najúspešnejší priniesli diplomy:
Beh na 60 m: 2. miesto – Stella Zuzana
Kunová (dievčatá 3. – 4. roč.), 3. miesto –
Nela Škrabáková (dievčatá 1. – 2. roč.)
Beh na 500 m: 3. miesto – Emma Miháliková (dievčatá)

Hod kriketovou loptičkou: 1. miesto
– Nikolas Gogola (chlapci 3. – 4. roč.),
1. miesto – Nela Škrabáková (dievčatá
1. – 2. roč.), 2. miesto – Natália Folajtárová
(dievčatá 3. – 4. roč.)
Vybíjaná: 1. miesto – dievčatá: Paulínka
Bábiková, Ninka Trnková, Stella Zuzana Kunová, Natália Folajtárová, Timejka Bučková,
Sarah Hornáková a Emma Miháliková
Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu obce aj školy!
Mgr. MÁRIA GONOVÁ, riaditeľka
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Deň matiek oslavujeme každý
rok vždy v druhú májovú nedeľu.
Program pre naše mamičky sme
nacvičovali s pani učiteľkou Dianou
Megovou na dramatickom krúžku.
Veľmi sme sa tešili, ako prekvapíme
naše mamy. Prialo nám aj počasie.
Pripravili sme pre ne krásne vystúpenie. Tancovali sme, spievali a recitovali
básničky. Celá naša škola sa pripravovala na tento deň. Pani učiteľka vystupovala aj s naším folklórnym súborom
Kapustárik. Obdivujem ju, že to všetko
zvládne. Do Areálu zdravia prišli aj
naše babičky, ktoré nás vyobjímali
a tešili sa s nami. Bol to krásny deň.
Všetky mamičky si to zaslúžili za to,
ako sa o nás s láskou starajú. Mamičky, babičky, otcovia i deduškovia sú
naše poklady! Ľúbime ich a sme radi,
že ich máme.
Paulínka Držíková, 3. ročník

Sme radi, že ich máme

Rozprávkový deň v divadle

Súčasťou školského vzdelávacieho
programu je aj praktické cvičenie na Detskom dopravnom ihrisku vo Vrbovom.
Teoretické vedomosti získané v škole dostávajú iný rozmer a žiaci si prišli na svoje
jazdami na bicykloch a autíčkach.
Okrem veľkej zábavy sa naučia vždy aj
niečo nové, a hlavne si overia svoje vedomosti a skúsenosti na ceste s pravidlami, dopravnými značkami a semaformi, ktoré musia
nekompromisne dodržiavať. Semafory riadia
ich jazdu na bicykli, na autíčku i prechádzanie po prechode pre chodcov. Dohliadajú na
to inštruktori, ktorí ich kontrolujú, usmerňujú
a za výbornú jazdu aj pochvália. Pre žiakov je každoročne tento edukačný program
veľkým potešením. Zároveň ich pripravuje
na zvládnutie náročných situácií v bežnom
živote. Cibrí ich pozornosť, pripravenosť,
zručnosť, pohotovosť aj kreativitu. Štvrtáci
boli hrdí na získanie preukazu cyklistu. Výdavky na cestu aj vstupné sa tento rok zvýšili, a preto sme ich hradili z pokladne ZRPŠ.
- rs -, - mg  Pre deti je návšteva dopravného ihriska
vždy veľkou radosťou

Medzi najveselšie dni plné očakávania
patrí Medzinárodný deň detí. K tomuto sviatku sme pripravili pre žiakov našej školy
návštevu Divadla J. Palárika v Trnave. Hra
Zlatý kľúčik bola pre ne veľkým zážitkom.
Priniesla pobavenie, poučenie i príjemný
pocit z piesní, pripravených scén a hereckých
výkonov mladých hercov. A že v tejto rozprávke dobro zvíťazilo nad zlom, určite pohladilo
každú detskú dušičku. Autobus aj vstupné
mali deti zadarmo, čo určite odbremenilo rodičov, ktorých výdavky na dieťa nie sú malé.
V poobedňajších hodinách pokračoval
program zasa v školskom klube. Tu pripravila
pre deti rôzne hry a súťaže Karin Sedláková, bývalá žiačka našej školy. V súčasnosti
je študentkou Strednej pedagogickej školy
v Modre. V našej škole praxovala tri týždne,
a tak mala možnosť si overiť nadobudnuté
vedomosti. Hravé súťaže, ktorých nikdy nie
je dosť, pretože deti ich neskutočne milujú,
ukončili slávnostný detský deň. Všetci žiaci
dostali ku svojmu sviatku od pani učiteliek
aj sladké odmeny, bez ktorých by sa ich deň
určite nezaobišiel.
- mg -

Na dopravnom ihrisku
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Ubytovaní sme boli v penzióne Stred
Európy spolu s ďalšími školami. Viac ako
200 detí so svojimi pani učiteľkami sa tak
na päť dní ocitlo v rozprávkovej krajine
Tramptária, kde ich čakal kráľ s kráľovnou
a dvornými dámami, ktorí im pripravili
program ako z rozprávky. Doobeda sme
sa venovali kráľovským remeslám ako
napr. maľovanie, šperkárstvo, tanec, divadlo, lukostreľba, jazda na koni či šport.
Poobede nás čakalo vždy niečo iné
ako napr. prechádzka začarovaným lesom, výstup na rozhľadňu, lanová dráha,
opekačka, túra do geografického stredu
Európy. V rámci večerného programu sme
sa zúčastnili na kráľovskej korunovácii,
rôznych zábavných hrách, talentmánii,
diskotéke či divadelnom predstavení, ktoré si pre nás nacvičili deti.

 Týždeň v rozprávkovej krajine Tramptária

Úspešná Ľubica
Dňa 25.6.2017 na Župnom festivale kultúry vyhlasovala Obec Krakovany spolu so
Základnou školou v Krakovanoch víťazov
výtvarnej súťaže s názvom Ľudové kroje,
tradície, remeslá a zvyky. Každoročne sa
do tejto súťaže zapájajú aj žiaci našej školy.
Tento rok šťastie prialo Ľubici Slatinskej,
žiačke 1. ročníka, ktorá pod vedením pani
učiteľky Zibrínovej vo svojej kategórii 1. – 2.
ročníkov získala 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za budovanie dobrého
mena našej školy.
- mg -

 Ľubka Slatinská je hrdá na svoj úspech

V dňoch 12. až 16. júna sa 20-členná
skupina z našej školy na čele s pani učiteľkami Megovou a Zibrínovou vybrala
do školy v prírode v nádhernom prostredí
Kremnických hôr – do obce Krahule.

Počas celého pobytu v škole v prírode
boli deti rozdelené do kráľovských družín.
ZŠ Trebatice sa premenovala na kráľovskú
družinu Black dragons a spolu s našou
animátorkou Chrumkou sme celý týždeň
zdolávali rôzne úlohy a zbierali body –
tramptáre. Tie sa vo štvrtok večer spočítali a družina, ktorá vybojovala najviac
tramptárov, získala kráľovský poklad. Napriek zdravotným ťažkostiam, ktoré našu
družinu počas pobytu sprevádzali, sa naši
Čierni draci svojou šikovnosťou umiestnili
na peknom 4. mieste. O zážitky nebola
núdza, a tak všetky deti budú mať na čo
spomínať.
- bz -

Stále sme Zippyho kamaráti

Aj v tomto školskom roku sme pokračovali v projekte Zippyho kamaráti pod
vedením pani učiteľky Barbory Zibrínovej. Prváci sa každý pondelok učili lepšie
chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať a zvládať problematické a záťažové
situácie, vychádzať so spolužiakmi, súrodencami aj rodičmi.
Pani učiteľka u nich budovala zdravý
psychický vývoj, a tým upevňovala imu-

nitný systém, aby z nich vyrastali šťastné
a spokojné deti. Program je založený na
presvedčení, že tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život
a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať
s problémami v dospievaní a dospelosti.
Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší ľudia. Tento spôsob
výchovy uplatňujú všetky naše učiteľky, ale
to je „beh na dlhé trate“.
- mg -
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Naučili sme sa plávať
Materiály na stránky zo života
Základnej školy Trebatice pripravili:
Mgr. Mária Gonová
Mgr. Renáta Susová
Mgr. Barbora Zibrínová
Dana Kováčiková
Fotografie: archív školy

Začali sme celkom malí,
no prešlo zopár liet,
a najviac sme podrástli
v očiach pani učiteliek.

Za históriou Trebatíc
V posledný týždeň školského roka sme si
spestrili poznávacou vychádzkou do okolia
školy. Naším cieľom bolo prezrieť si a porozprávať si dôležité údaje a fakty o historických
pamiatkach v Trebaticiach. Prvým z nich bol
Kostol sv. Štefana a pri ňom pamätník padlým

Aj tento školský rok naša škola organizovala plavecký výcvik v Mestskej
plavárni v Myjave. Žiaci tak mali šancu
počas troch dní sa naučiť plávať. Tí, ktorí
už plávať vedeli, sa mohli zdokonaľovať
v rôznych plaveckých štýloch, skokoch
do vody či potápaní.
V posledný deň výcviku si žiaci ešte porovnali svoje plavecké schopnosti v súťaži
o najlepšieho plavca, kde jednoznačne dominovala Emma Miháliková. Na záver každé
dieťa dostalo diplom o absolvovaní výcviku
s uvedeným časom a metrami, ktoré sa mu
v súťaži podarilo preplávať. Žiaci mali z plávania naozaj radosť, najmä tí, ktorí na začiatku
nevedeli plávať alebo sa dokonca vody báli.
Postupným prekonávaním svojich hraníc si
tak deti budujú svoje sebavedomie a dôveru
vo svoje schopnosti.
- bz  Na výcviku sa plávať naučili i tí, ktorí sa
vody spočiatku báli

vojakom v I. svetovej vojne. Ďalšie zastavenia
boli pri kamenných krížoch na Hlavnej ulici,
na ceste smerom na Vrbové a pri Agrodružstve. Neobišli sme ani staručkú kaplnku pri
cintoríne, z ktorej dýcha veľmi dávna história.
Spoznávanie našej obce je tak súčasťou
nielen regionálnej výchovy, ale aj poznania
kultúrneho dedičstva našich predkov. - rs -

Rozlúčka so školou

Stojíme tu v tejto chvíli,
aby sme vám povedali,
čo ste pre nás znamenali,
ako sme vás radi mali.
Ďakujeme za pochvaly i pokarhania,
za prvé napísané slová,
za všetky nové vedomosti,
za prežité smútky i radosti.
Ďakujeme za výlety, krásne chvíle,
za perfektnú školu v prírode,
za úspechy v športovaní,
za pokroky v speve i v učení.
Nie vždy sa nám chcelo učiť,
bo vraveli sme: „Zas sa mučiť?“
Nie vždy sme k vám boli milí,
ale práve v tejto chvíli,
odpustite, zabudnite na to.
Prosím, táto chvíľa stojí za to.
Stojíme tu poslednýkrát
takto spolu s vami.
Bolo nám tu veľmi dobre,
boli ste nám oporou, naše druhé mamy.
Nebojte sa,
vrátime sa spomienkami sem,
vieme, že tieto školské roky,
formovali nás každý deň.
Žiaci 4. ročníka ZŠ Trebatice
Foto: archív školy

 Štvrtáci sa rozlúčili s trebatickou školou vtipnou rýmovačkou

Schránka SOS
V našej škole máme na chodbe umiestnenú schránku SOS, do ktorej môžu žiaci vkladať sťažnosti, ak majú problémy
so spolužiakmi. Schránka je na spôsob
poštovej schránky, do ktorej sa už nik
nedostane a kľúče od nej sú v riaditeľni.
V tomto školskom roku sme zaznamenali
oveľa menej lístkov v schránke SOS, pretože sa žiaci postupne sami učia navzájom
si vyjasniť problémy a zvládnuť ich aj bez
našej pomoci. Dôkazom toho je aj to, že žiaci
prídu za mnou, aby som im vytiahla lístok zo

schránky SOS, ktorý tam hodili minulý deň.
Hovoria: „Už sme si to vyjasnili a už je dobre“! Vtedy sa spokojne usmejem a poviem:
„No vidíš, všetko ide, len treba chcieť! Dobrá
vôľa všetko zdolá! Zbytočne sa nehašterte
pre hlúposti a nevytvárajte problémy, kde
vôbec nemusia byť! My vás máme všetci radi,
stále vám pomáhame, inak by sme tu neboli!“
Ale ľudská duša je nevyspytateľná, potrebuje sa učiť celý život. A niekomu ani to
nepomôže.
Mgr. MÁRIA GONOVÁ
riaditeľka školy
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JAR A LETO ČLENOV JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU
Brigáda na cintoríne
Blížili sa veľkonočné sviatky. Upravovali
sme si okolie: dvory, ulice, záhradky. Nezabudli sme na tých, ktorí spia svoj večný sen na
cintoríne. Aby okolie domu nádeje bolo upravené, zúčastnili sme sa 3. apríla na brigáde
(2). Jedni hrabali, iní zametali, strihali suché
kríky. Práce bolo až nad hlavu. Aká veľká škoda, že členov sa zišlo 30, nečlenov 5. Vďaka
patrí tým, ktorí prišli a pomohli.

Veľa sme videli a zažili

Deň narcisov
Bol 7. apríl, konal sa 21. ročník Dňa narcisov, akcie, kedy viac myslíme na tých, ktorí
našu pomoc potrebujú. Áno, dobrovoľníci prosia spoluobčanov o príspevok. Ako odmenu
dostanú impozantnú krásu – posla nádhernej
žltej farby jari – narcis. Naše členky sa prihovárali okoloidúcim. V pokladničke skončilo
707 €. Vďaka za ochotu i za príspevok.

Kremnica – zlatá a strieborná
Za krásami Slovenska sa vybralo 30 členov
JDS a 8 nečlenov. Bol 31. máj. A ako nás
privítala? (1, 5)
Vitajte v meste baníkov a minciarov, kde na
vás história dýcha zo všetkých ulíc, domov
i kostolov. Vitajte v srdci Európy.
V súčasnosti je „zlatom“ Kremnice jej história,
prírodné bohatstvo a krása okolitých hôr. Povesť hovorí, že lovec prichádzajúci od Šášova
do hôr zastrelil jarabicu. V jej hrvoli našiel zrnká
zlata. Postupujúc proti prúdu potoka do hôr,
objavil ložisko rúd s obsahom zlata a striebra.
Navštívili sme Banské múzeum – štôlňu
Andrej, ktorá je 70 m pod povrchom. Tu sa
v minulosti ťažilo zlato. Baníci sa s dôverou
obracali ku sv. Barbore:
Barbora, patrónka svätá
pamätaj na nás baníkov.
V zlej hodine chvátaj na pomoc,
bdej nad nami dňom aj nocou.
Navštívili sme aj mincovňu, kde sa razia mince, odznaky. Mestský hrad tvorí komplex stavieb
zo 14. – 15. storočia. Dominantou areálu je Kostol sv. Kataríny. Ubytovali sme sa v meste a na
druhý deň sme sa presunuli do Kľakovskej doliny. Postáli sme pri Pamätníku v Ostrom Grúni,
navštívili sme pamätnú izbu. Oči zaliate slzami
svedčili o hrôzach vojny. I pamätník umučených
v SNP v Kľaku bol dôkazom pustošenia nemec-

2

1
kých vojsk. Dnes je Kľak iný, novovybudovaný.
Naša cesta pokračovala do Perly Pohronia. Prezreli sme si Benediktínsky kláštor
v Hronskom Beňadiku. Je to druhý najstarší
kláštor na Slovensku. Neobišli sme ani Tekovskú kúriu. Nasýtili sme hladné žalúdky,
prezreli sme si výrobky v pekárni, kvetinárstvo, prekrásne okolie. Žasli sme nad
dokonalou čistotou životného prostredia.
Veľa sme videli, veľa sme si zapamätali.
Obohatení vrátili sme sa späť.

Opekačka na Hubine
Slnko páli, vatra sála, špekáčiky sa nesú...
Bol 9. jún. OV JDS Piešťany usporiadal
opekačku na Hubine. Autobus zberal všetkých, ktorí mali záujem. Nechýbala veselá nálada, spev, hudba. Prišli a v príjemnej pohode
si posedeli členovia z okolitých dedín. I naši
členovia sa výborne cítili. Bolo ich osem. (3)

Za morom do Chorvátska
Horúce letné dni lákali našich členov k vode. Viedla nás túžba po mori. Áno, vidina
Chorvátska bola cieľom našej cesty, keď 9.
júna 29 osôb nastúpilo o 19.00 do autobusu.

3

Cesta bola veľmi dlhá. Išli sme cez 22 tunelov.
Najdlhší bol dlhý 5 400 m. V sobotu ráno sme
sa ubytovali v apartmánoch Mia a Stipič. Najkrajšie pláže v Gradaci boli vzdialené len tri
minúty. Tu je more veľmi slané, liečivé účinky
sú najväčšie. V nedeľu sme navštívili pútnické
mesto Medžugorie. Sprievodkyňa nás vyviedla na miesto, kde sa zjavovala Panna Mária.
Cesta bola veľmi náročná – veľké stúpanie.
Jeden z odkazov Panny Márie:
„Dávam vám zbraň proti Goliášovi, hľa
vašich päť kameňov: modlitba ruženca, modlitba srdcom, eucharistia, sväté písmo, pôst a
mesačná spoveď.“
Slniečko nás zohrievalo, voda mala teplotu
24 ˚C. V stredu sme sa plavili po mori na lodi
Malý Goran. Navštívili sme dedinku Drvenik.
Čuduj sa svete! Dobre počujeme? Slovenská rodná dedina pod horami, najkrajšia
v svete jediná, domov drahý. Do spevu i do
tanca hralo Duo Jamaha.
Muzikanti i nám zahrali na želanie a s nami
sa vyfotografovali. (4)
Čas rýchlo utiekol. Ani sme sa nenazdali
a už tu bola sobota, deň nášho odchodu.
Opálení a vykúpaní sme sa šťastlivo vrátili.
EMÍLIA SUROVČÍKOVÁ
Foto: archív JDS
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Detský folklórny súbor Kapustárik pri
ZŠ Trebatice má za sebou ďalší rok pôsobenia. Ako mnohí viete, tento súbor
bol založený v spolupráci ZŠ Trebatice
a FS Krakovienka z Krakovian. Prvoradou
úlohou súboru je u detí rozvinúť vzťah
k dedičstvu, ktoré nám tu zachovali naši
predkovia a jeho ďalšie uchovanie pre
nasledujúce generácie.
Myšlienka detského súboru je nielen uchovať tradíciu a rozvinúť u detí lásku k folklóru,
ale aj potreba vychovať si budúcich tanečníkov či spevákov pre FS Krakovienka. Každé dieťa má možnosť prejsť z Kapustárika
do Krakovienky. Deťom sa venujú členovia
FS Krakovienka Ing. Bohumil Tonkovič –
program, scenáre, zabezpečenie chodu súboru, Tomáš Gasiorik – pohybová príprava
detí, choreografia a Mgr. Diana Megová –
nácviky, pedagogický dohľad.
V uplynulom školskom roku 2016/2017 nám
niektoré deti odišli, ale zároveň aj pribudli, či
už z miestnej školy, škôlky, ale aj z iných dedín. Momentálne má súbor 16 detí, ktoré sa
pravidelne zúčastňujú na nácvikoch. DFS Kapustárik pri príležitosti tohtoročného Dňa matiek nacvičil program My sme smelí vojaci...
V programe okrem detí účinkovali aj členovia
FS Krakovienka: Tomáš Bábsky a Mgr. Diana
Megová, za čo im patrí veľká vďaka.
Zároveň chceme vysloviť poďakovanie riaditeľke školy Mgr. Márii Gonovej za prvotnú
myšlienku založenia súboru, za podporu, či
už morálnu alebo hmotnú v podobe poskyt-

Dva roky Kapustárika

nutia priestorov telocvične, kde pravidelne
nacvičujeme. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí
sa zaujímajú o potreby súboru a sprevádzajú
deti na tréningy a zároveň sa spolu učia
a trénujú program aj doma.
Z tohto priestoru by sme radi zaželali Márii
Gonovej zaslúžený odpočinok na dôchodku

Krakovienka v Bulharsku

4

5

po rokoch práce, ktorú vykonala v pozícii
riaditeľky našej školy. Dúfame, že na nás
nezabudne a bude nás aj naďalej podporovať
a fandiť nám. Veď nechceme predsa, aby
naše spoločné „dieťa“ skončilo v zabudnutí
dejín.
Ing. BOHUMIL TONKOVIČ
vedúci DFS Kapustárik a FS Krakovienka
Folklórny súbor Krakovienka, ktorý
v našej obci vedie DFS Kapustárik a ktorého členmi sú aj niektorí obyvatelia našej
obce, sa v lete zúčastnil na IX. európskom folklórnom festivale EURO FOLK
2017 v Bulharsku.
Súbor bol vybraný spomedzi ôsmich tisícov umeleckých telies, ktoré sú evidované
v databáze Európskej asociácie folklórnych
festivalov. Majstrovstvá Európy sú organizované s podporou UNESCO (Organizácia
spojených národov pre vzdelávanie, vedu
a kultúru so sídlom v Paríži) a uskutočnili sa
od 29.6.2017 do 9.7.2017 v mestách Nessebar, Sveti Vlas a Pomorie na Slnečnom
pobreží v Bulharsku.
FS Krakovienka týmto vyslovuje poďakovanie starostovi obce Mgr. Jurajovi Valovi
a Mgr. Márii Gonovej za nezištnú pomoc,
ktorú mu poskytujú počas celého roka. Ďakujeme.
Ing. BOHUMIL TONKOVIČ
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MEMORIÁL PETRA MINÁRECHA SA POBEŽÍ DEVIATY RAZ

Padnú traťové rekordy?

 Krátko pred štartom v roku 2015
Posledná júlová nedeľa bude patriť v našej obci tradičnému bežeckému sviatku.
Už deviaty raz dostane priestor Memoriál
Petra Minárecha. Známe masové preteky
na uctenie si pamiatky spoluzakladateľa pôvodnej Trebatickej desiatky z leta
1981 sa opäť uskutočnia v kompletnom
programe vekových kategórií. Počnúc deťmi predškolského veku a končiac striebrovlasými sedemdesiatnikmi.
Vlaňajšie randevú širokej bežeckej rodiny
na asfaltových cestách bolo dôstojným príspevkom k osemdesiatemu piatemu výročiu
organizovaného športu v Trebaticiach. Pripomeňme, že o prvé kroky do telovýchovnej
histórie sa v tridsiatom prvom roku predošlého
storočia postarali futbaloví priekopníci.

Rekord kenského atléta
 Víťaz minuloročných pretekov MPM Ondrej Kubo, ŠBR Piešťany

 Domáci bežci Peter Herceg a Šimon Pažík na trati v minulom
roku. Rozšíri sa opäť po roku tábor Trebatičanov s aktívnou
účasťou na MPM?

Preteky už majú dobré renomé medzi
slovenskými aj zahraničnými atlétmi. Tiež
to potvrdzujú aktuálne traťové stropy. Držia

 Torotich Charles Cheruiyot (s číslom 3) – držiteľ traťového
rekordu a Maindi Elias Kiptum, obaja z Kene, v uliciach Trebatíc v roku 2014
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ich výrazné vytrvalostné osobnosti. U mužov
najrýchlejšie zvládol desať kilometrov na
súčasnom okruhu popredný kenský reprezentant Charles Cheruiyot Torotich. Cieľové
stopky rozhodcovskej komisie mu pred tromi
rokmi namerali 31:33.
Mladá slovenská reprezentantka Lucia
Janečková zasa kraľuje v trebatickom rebríčku medzi ženami. Vlani zdolala tú istú
vzdialenosť za 37:59. Dovtedajšia rekordérka, viacnásobná majsterka Maďarska Zita
Kácser (Benedek Team) bola koncom júla
2014 pomalšia o šesť sekúnd. Mimochodom,
táto skvelá atlétka od našich južných susedov
vyhrala ostatné tri ročníky národného behu
Devín – Bratislava.

Lanský triumf triatlonistu
Hlavnú štartovú listinu trebatických pretekov na 10 km vytvorilo naposledy 110 dospelých účastníkov. Pohár starostu obce si odniesol 23-ročný piešťanský triatlonista Ondrej
Kubo. Deväť sekúnd za ním finišoval najrýchlejší štyridsiatnik, dvojnásobný olympionik

 Preteky najmenších si získavajú čoraz väčšiu obľubu
Každoročne však radi vítame i početné
pole kondičných či rekreačných vyznávačov
pohybových aktivít zdravia, pre ktorých nie sú
výsledné časy prvoradé. Aj preto pravidelne
na záverečnom vyhodnotení dostáva priestor
pretekárska tombola vecných cien. Uveďme,
že kategórie mužov a žien sú spracované
podľa technických ustanovení SAZ-u a AIMS,
s hlavným poradím bez rozdielu veku.

Časový rozpis

 A ide sa na štart žiackej kategórie...
v atletickej chôdzi Róbert Valiček, ktorý teraz
nosí dres košickej TJ Obal-servis. Rovnaký
divácky aplauz si však vyslúžil v cieľovej zóne pred obecným úradom i najstarší nestor,
81-ročný Prievidžan František Číž (1:13:50 h).
Hoci organizačný štáb MPM 2017 nevyžaduje od bežeckej komunity záväzné

prihlášky vopred, napriek tomu písomne
prejavilo interes o 9. edíciu viacero kvalitných športovcov. Ich výkonnostný punc
dáva nádej na nové zápisy do rekordných
listín. Samozrejme, k tomu bude treba
zopár konštelácií. Napríklad priaznivo naklonené počasie.

 Občerstvovačky v Trebaticiach počas pretekov si bežci vždy
pochvaľujú

Deviate dejstvo Memoriálu Petra Minárecha
sa začne v nedeľu 30. júla o desiatej hodine
pred obecným úradom. Účastníkov privíta
starosta Juraj Valo, každoročný gestor nášho
medzinárodného bežeckého dňa. A potom už
postupne zatlieskajú skalní sprievodným súťažiam. O úvod sa postarajú škôlkari (100 m),
po nich pobeží mladšie žiactvo (500 m) a napokon staršie žiactvo (1 000 m).
Tiež prostredníctvom Trebatického zrkadla pozývame na masovú oslavu džogingu
všetkých spoluobčanov i návštevníkov. Sme
presvedčení, že ani tentoraz nebudú chýbať
originálne ovlažovania vytrvalostného pelotónu pred viacerými domami (nádoby s vodou, hadice a podobne). Týmito stanovišťami
počas desaťkilometrového zápolenia sú už
Trebatičania známi široko-ďaleko.
JAROSLAV LIESKOVSKÝ
Foto: Juraj Jankech

 Organizácia pretekov si vyžaduje široký štáb usporiadateľov.
Ing. Ladislav Straka, jeden z traťových komisárov v roku 2016
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HODNOTENIE SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2016/2017 V CFM JA

Kvalitné tímy nevytvárajú
iba hráči a tréner

Centrum
futbalovej mládeže
Jozefa Adamca
(CFM JA) sa rozhodlo v jednotlivých kategóriách
novou formou poďakovať hráčom,
rodičom a priaznivcom, a to na
viacerých akciách, pričom už teraz vieme,
že boli vydarené. Pár vetami priblížim
náš zámer. Prvou bol tzv. Futbalový deň
CFM JA, kde predstavitelia centra chceli
aspoň na chvíľku zastaviť čas a spojiť
svoje myšlienky, a tak preto sa v nedeľu
21.5.2017 odohrali na ihrisku v Trebaticiach až štyri súťažné zápasy a jeden tzv.
„ligový“ medzi deťmi, trénermi a rodičmi.
Počas celého dňa bolo zabezpečené občerstvenie, pitný režim, pri čom nechýbal
dobrý futbal. O hráčov, priaznivcov, ale
hlavne o rodičov bolo postarané.
Hlavnou myšlienkou bolo ešte viac rodičov
spojiť a hlavne im poďakovať za celý rok
prejavenej dôvery Centru futbalovej mládeže
Jozefa Adamca. Poďakovanie za ochotu
venovať čas navyše, za aktivitu pri odvozoch
na tréningy, zápasy, za čas venovaný nielen
deťom, ale aj trénerom, výboru, jednoducho za vernosť a lojálnosť k centru, keďže
„rodina“ sa aj naďalej rozrastá. A aj preto je
počet detí v centre stabilný a od nového súťažného ročníka 2017/2018 budú po prvýkrát
prebiehať tréningové procesy od ročníkov
narodenia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 a 2011 oddelene, keďže v každom ročníku je 12 detí a viac.
Druhú akciu „cfmka“ vhodne načasovala
na majstrovský zápas medzi mužmi FK Krakovany a OFK Trebatice, keďže práve medzi týmito klubmi a samosprávou prebieha
spolupráca v športovej výchove detí. Pred
začiatkom zápasu sa predstavitelia centra
rozlúčili s hráčmi s ročníkom narodenia 1998,
ktorí končia v mládežníckej kategórii dorastu,
a tým sa im poďakovali za dôstojnú reprezentáciu a za obdobie, ktoré strávili v CFM
JA. Na pamiatku boli hráčom odovzdané dresy slovenskej reprezentácie s ich menami,
konkrétne išlo o týchto hráčov: Dávid Burzala, Oliver Miklovič, Lukáš Gágorík, Adrién
Kľučovský, Patrik Škamla, Martin Magala,
Martin Straka, Adam Holán, Peter Jakúbek,
Jakub Beran, Matej Beran. To však nebolo
všetko. V naplánovanom programe pred
početnou návštevou sa pokračovalo počas
prestávky, kde boli na plochu vyzvaní tí najmladší, a to z dôvodu, že v predstihu vyhrali
súťaž prípraviek skupiny „C“ organizovanú
Oblastným futbalovým zväzom Trnava. Z ihriska najmenší odchádzali so sladkosťami,
tortou a medailami s logom centra.
Po prvýkrát v našej krátkej histórii centrum
a jeho predstavitelia prijali novú výzvu posúvať hranice našej aktivity o niečo ďalej. Preto
sme pretavili víziu spoločného futbalového
zájazdu do konkrétnej realizácie. V termíne
od 19.6.2017 do 23.6.2017 sme počas prestávky absolvovali päťdňový zájazd do Poľ-

 Prehliadka Krakova s majestátnou riekou Visla zanechala u chlapcov z CFM JA takisto krásne spomienky
ska s kategóriou mladších a starších žiakov
s myšlienkou podporiť slovenský reprezentačný výber do 21 rokov na Majstrovstvách
Európy, a to konkrétne na zápasy s Anglickom
a Švédskom. Pri tom sme spojili príjemné
s užitočným a odohrali sme v meste Mielec
aj prípravné zápasy s miestnym prvoligovým
tímom rovnakej kategórie. Už teraz vieme,
že to nebude ojedinelá akcia, o čom nás
presvedčila po návrate spokojná 45-členná
osádka zájazdu.
To však nie je všetko, ďalšou výzvou bola
výpomoc CFM JA spoločnosti RM group,
s. r. o., Piešťany pri zorganizovaní kempu
talianskeho veľkoklubu Inter Miláno vo
dvoch týždňových turnusoch v termíne od
3.7. do 15.7.2017, a to na ihrisku v Trebaticiach. V našich pomeroch išlo o nevídanú
akciu, kde centrum bolo nápomocné vo
všetkých smeroch. A nemôžeme zabudnúť, že paralelne v tom istom období CFM
JA so svojimi trénermi v Krakovanoch
uskutočnila už svoj druhý domáci kemp
pre deti vo veku od 6 do 12 rokov.
Na záver za výkonný výbor a trénerov
centra sme chceli týmito akciami poďakovať
hlavne deťom a rodičom za prejavenú dôveru.
V našich „farbách“ sme úspešne skončili ďalší
rok našej aktivity v športovom odvetví, ktoré si
vyžaduje veľa času, síl, myšlienok, realizácií,
stretnutí, financií, ale aj nezdarov, áno, aj toto
prináša najmasovejšia hra na svete – FUTBAL. Štvrtý rok existencie záujmového združenia CFM JA ukázal, že kvalitné futbalové
družstvá nevytvárajú iba hráči a tréner, ale aj
rodičia, rodinní priatelia, fanúšikovia a dobré
zázemie centra. Všetci spoločne pomáhajú,
aby sme napredovali a mali zastabilizované
prostredie. Moje veľké poďakovanie za štyri

roky fungovania patrí ľuďom, ktorí v ideu centra futbalovej mládeže veria – trénerom, výkonnému výboru CFM JA, samosprávam obcí
Trebatice a Krakovany, futbalovým klubom
FK Krakovany a OFK Trebatice, partnerom
a sponzorom.
VLADIMÍR HORNÁČEK, šéftréner

Rozšírime naše rady

Kategória U8 – Tréner Tibor ŠURÍN
V jarnej časti sme sa v tréningovom procese
sústredili predovšetkým na prácu s loptou,
nácvik obchádzania, na zlepšenie koordinácie
pohybu, a popri tom aj ostatných futbalových
zručností. Postupne sme začali hrať aj zápasy
s inými súpermi v našej vekovej kategórii a zúčastnili sme sa aj na niekoľkých futbalových
turnajoch, v ktorých sme sa rozhodne nestratili.
Na turnaji v Novom Meste nad Váhom sme
obsadili tretie miesto z deviatich tímov. Na Považskom pohári sme skončili 11. zo 16. tímov.
V Piešťanoch sme boli víťazom turnaja štyroch
družstiev. Výsledky z turnajov nie sú veľmi
dôležité v tejto vekovej kategórii, podstatné
je, aby mladí futbalisti získavali prvé futbalové
skúsenosti a návyky na futbalovom ihrisku.
Účasť na tréningových jednotkách sa pohybovala od 10 do 17 chlapcov. Mladí futbalisti
si postupne vybudovali vzťah k futbalu a pravidelne sa zúčastňovali na tréningovom procese. Pochvalu si zaslúžia hlavne Lukáš Fořt,
Marko Valovič, Marko Milec a Tobias Škrabák,
ktorí absolvovali viac ako 90 percent tréningových jednotiek. Pre budúcnosť mladého
futbalistu je pravidelná účasť na tréningových
jednotkách veľmi dôležitá.
V ďalšej príprave na sezónu 2017/2018 sa
budeme snažiť naše rady rozšíriť a zdoko-
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naľovať sa ešte viac vo futbalových činnostiach jednotlivca, ktoré budeme postupne
prenášať do prípravných zápasov. Našu
kategóriu opúšťajú: Tobias Papulák, Jakub
Malík, Matias Bohm, Juraj Beseda, Denny
Fajnor, Boris Seitler. Verím, že budú prínosom a budú sa ďalej výkonnostne posúvať
aj v kategórii U9. Týmto im želám veľa
šťastia a úspechov v ich ďalšom futbalovom raste.

Tabuľka B-liga
U9 ZsFZ sk. B
Klub
Z V R P
1. MFK Skalica
12 11 0 1
2. FK Nitra B
12 8 1 3
3. Slovan Hlohovec 12 5 1 6
4. FK Krakovany
12 5 0 7
5. MFK Vrbové
12 0 0 12

Skóre
218:34
110:74
79:67
79:132
18:197

B
33
25
16
15
0

Dôraz na prácu s loptou

Z chýb sa musíme poučiť

Kategória U10 – Tréner Šimon PAŽÍK

Uplynulom súťažnom ročníku 2016/2017
sme pôsobili v západoslovenskej súťaži prípraviek v kategórii U9 a zúčastňovali sme
sa pravidelne na organizovaných turnajoch
pod názvom Považská mini liga. Stretávali
sme sa s kvalitnými súpermi (Nitra, Piešťany, Skalica, Dubnica atď.). V zápasoch som
bol s výkonmi chlapcov spokojný, napríklad
turnaj v Dubnici, zápas proti Hlohovcu. Naopak z niektorých zápasov, ktoré nám nevyšli
a ukázali nám, kde máme nedostatky, môžem spomenúť zápas v Skalici. Z takýchto
zápasov si musíme zobrať ponaučenie, na
jednej strane zabudnúť na zlý výkon a nevydarený zápas a na strane druhej poučiť
sa z chýb, ktoré sme vyprodukovali. Ďalší
ročník v kategórii U9 prináša posun chlapcov
do kategórie U10. Držím im palce v ďalšom
napredovaní a už teraz sa teším na nové
futbalové talenty, ktoré prídu z predprípravky
kategórie U8. V ďalšom ročníku sa budeme
učiť základné herné činnosti jednotlivca, ako
sú vedenie lopty, prihrávka, streľba, obchádzanie hráča. Popri futbalových činnostiach
budem pracovať aj na rozvoji fyzickej stránky
chlapcov zábavnými metódami formou hier.
Mojím cieľom je vybudovať v mladých ľuďoch – športovcoch kladné návyky k športu
a učiť sa aj zodpovednosti k povinnostiam.
V ďalšej príprave na sezónu 2017/2018 sa
uvedená skupina posunie do kategórie U10,
v ktorej predpríprava ukáže, ako sme futbalovo pripravení znášať vyššiu záťaž. Preto
verím, že pod novým trénerským vedením
sa budú ľudsky a výkonnostne posúvať po
krôčikoch vyššie.
- ľb -

Káder kategórie U10 s ročníkom narodenia
2007 tvorí celkom dvanásť chlapcov. S tréningovým procesom sme začali 10. januára
a s účasťou som nadmieru spokojný. O tom
hovorí aj samotná tréningová dochádzka,
ktorá sa je v rozmedzí 80 až 90 percent.
Chlapci sa chcú zlepšovať, na tréningoch
pracujú naplno, disciplinovane a čo je hlavné,
tréning ich baví. Podľa toho sa snažím upraviť
samotný tréning, aby bol pre chlapcov zaujímavý a zábavný. Venujeme sa malým hrám
jeden na jedného, dvaja na dvoch. Ďalej sú
to coerverové cvičenia a zakončenie. Naším
cieľom je doplniť kategóriu minimálne o troch
chlapcov. Uvedená kategória v súťažnom ročníku 2016/2017 nepôsobila v západoslovenskej súťaži prípraviek, ale sa zúčastňovala na
pravidelne dobre organizovaných turnajoch
pod názvom Považská mini liga. Konfrontovali
sa v nej s kvalitnými súpermi napríklad: Nové
Mesto n. V., Piešťany, Skalica, Dubnica a ešte
k tomu pravidelne táto skupina nastupovala
aj na majstrovské zápasy v súťaži prípraviek
v skupine C Oblastného futbalového zväzu
Trnava, kde si deti ročníkov narodenia 2005,
2006 a 2007 počínali skvelo a právom túto
skupinu s prehľadom vyhrali. Do zápasov
naskakovali chlapci a dievčatá z tréningových
skupín mladších žiakov a prípraviek – ročníky
U12, U11, U10. Bola to veľmi dobrá skúsenosť pre všetky deti. Chlapci a dievčatá si
merali sily aj s fyzicky silnejšími a hlavne vekovo staršími futbalistami. Široké ihrisko nám
vyhovuje na nácvik našich herných kombinácii
a dôležité odskakovanie priamo počas zápasu. Kladieme veľký dôraz na prácu s loptou
nielen u hráčov, ale aj u brankára. Brankár je

Kategória U9 – Tréner Ľuboš BALIŠ

 Pred zápasom s mládežníkmi z Mielca

deviatym hráčom na ihrisku, ktorý môže veľmi
prispieť k celkovému výkonu svojho tímu.
Nielen tým, že zneškodní súperove strely na
bránu, ale aj tým, že použije rozohrávku smerom dopredu, a tak svojmu mužstvu pomôže
vymyslieť, prípadne začať novú akciu.
V ďalšej príprave na sezónu 2017/2018 bude uvedená skupina najstaršia v kategóriách
prípraviek tzv. nosnou a hlavnou pre prechod
k žiakom. Preto verím, že pod novým trénerským vedením budú pre centrum opäť prínosom a budú sa ďalej výkonnostne posúvať aj
v kategórii U11.
- šp Konečná tabuľka
prípravka U13, sk. C ObFZ Trnava
Klub
Z V R P
Skóre
1. OFK Trebatice
24 20 3 1 126:25
2. FK Šulekovo
24 18 1 5
92:30
3. TJ Madunice
24 16 2 6
40:24
4. TJ Chtelnica
24 15 5 4
64:23
5. OTJ Banka
24 13 6 5
49:26
6. OFK Drahovce
24 12 2 10
53:63
7. OŠK Dubovany
24 11 3 10
56:52
8. ŠK Dvorníky
24 8 1 15
28:53
9. OFK Kľačany
24 7 3 14
19:41
10. Slovan Červeník 24 7 3 14
39:58
11. TJ Koplotovce
24 4 7 13
37:57
12. TJ V. Kostoľany
24 3 3 18
36:97
13. TJ Slovan Ostrov 24 2 1 21
31:121

B
63
55
50
50
45
38
36
25
24
24
19
12
7

Dobrá a kvalitná škola

Kategória U11 – Tréner Martin BALIŠ
V kategórií U11 máme za sebou vydarenú
sezónu, počas celého roka sme sa snažili
hrať kombinačný futbal založený na kolektívnom výkone. Vo väčšine zápasov sa nám
darilo tento cieľ napĺňať. Myslím, že za spomenutie stoja určite zápasy so Skalicou, či
už doma, alebo vonku. Aj v jarnej časti sme
pôsobili v západoslovenskej súťaži prípraviek
a zúčastňovali sa pravidelne na organizovaných turnajoch Považská miniliga. Chlapci
s rokom narodenia 2006 sa snažili pripravovať na prechod do žiackeho tímu. V tomto
roku sa nám podarilo dokonca vytvoriť tréningovú skupinu U12, ktorá bude hrávať zápasy
s kategóriou U13 v druhej lige alebo oblasti
v súťaži prípraviek. Ako mi už niektorí chlapci
dokázali aj na Slovak Junior Cupe alebo pri
prípravnom zápase v Poľsku proti miestnemu
klubu Mielec, sme plnohodnotne pripravení
na doplnenie kádru kategórie mladších žiakov U13. V nasledujúcom ročníku budeme
pracovať v kategórií U11 s deťmi s rokom
narodenia 2007. Popri práci s loptou chceme
rozvíjať aj u detí veľmi dôležitý vzťah k športu
a k futbalu zvlášť. Ďakujem kolektívu za uplynulý ročník a taktiež rodičom, ktorí nám počas
celej sezóny fandili a podporovali nás.
V ďalšej príprave na sezónu 2017/2018,
ako som už spomínal, sa vytvorí samostatná skupina U12, a to pod novým trénerom.
Táto kategória bude mať svoj vlastný tréningový proces a bude konfrontovaná hlavne
s okolitými staršími oblastnými tímami ako
dobrá a kvalitná škola pre posun do druhej
žiackej ligy.
- mb Tabuľka B-liga
U11, ZsFZ sk. B
Klub
Z V R P
1. MFK Skalica
12 9 1 2
2. FK Nitra B
12 9 1 2
3. FK Krakovany
12 7 2 3
4. Slovan Hlohovec 12 3 0 9
5. MFK Vrbové
12 0 0 12

Skóre
188:26
137:22
139:55
62:140
8:291

B
28
28
23
9
0
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Výkon nebol vždy dobrý

Kategória U13 – Tréner Martin BALIŠ
V ročníku 2016/2017 druhej ligy žiakov sme
sa umiestnili na konečnom 6. mieste z 18 zúčastnených. Počas sezóny sme vyhrali 20 zápasov, 5 sme remizovali a v 9 prípadoch bol
náš súper nad naše sily. Družstvám, proti
ktorým sme nastúpili, sme strelili 134 gólov
a inkasovali 71. Druhým najlepším strelcom
súťaže sa stal Kristián Dadík s 56 strelenými
gólmi. Pre mňa ako trénera mládeže bol dôležitejší herný prejav mužstva. S touto stránkou
našej hry som bol vo väčšine zápasov spokojný, aj keď prišli zápasy, kde sme v tomto
smere ťahali za kratší koniec, napríklad zápas
v Topoľčanoch. Aj keď sme vyhrali, výkon ktorý
sme tam predviedli, nebol dobrý. Naopak, veľmi ma potešil náš výkon v domácich zápasoch
s Komárnom (0:0), Piešťanmi (4:1), Dubnicou
(0:2) a s Považskou Bystricou (4:3). V závere
sezóny sme sa zúčastnili na medzinárodnom
futbalovom turnaji Slovak Junior Cup v Nitre,
kde družstvá, proti ktorým sme hrali, boli
väčšinou účastníci najvyšších žiackych súťaží
na Slovensku. Okrem toho sme nastúpili aj
proti mládežníckemu mužstvu slávneho Interu
Miláno. V ďalšom súťažnom ročníku nás opustili chlapci a dievčatá s rokom narodenia 2004,
ktorí sa posunuli k starším žiakom, zároveň
káder kategórie U13 doplnili chlapci s rokom
narodenia 2006. Hlavným cieľom do budúcej
sezóny je pripraviť chlapcov s ročníkom narodenia 2005 do kategórie starších žiakov. Postupne zlepšovať individuálnu prácu s loptou
a rozvíjať pohybové schopnosti jednotlivca na
maximálnu možnú mieru. V závere sa chcem
poďakovať všetkým zúčastneným za vydarenú
sezónu.
- mb Konečná tabuľka
I. liga MŽ U13 ZsFZ
Klub
Z V R P
1. KFC Komárno
34 27 5 2
2. AS Trenčín B
34 27 1 6
3. MFK Skalica
34 26 4 4
4. MFK Dubnica n. V. 34 26 3 5
5. FK Lok. Trnava
34 24 1 9
6. OFK Trebatice
34 20 5 9
7. FKM Nové Zámky 34 16 6 12
8. Slovan Duslo Šaľa 34 15 6 13
9. Považ. Bystrica
34 15 1 18
10. PFK Piešťany
34 14 3 17
11. Gabčíkovo
34 13 5 16
12. Slovan Galanta
34 12 7 15
13. FK Bánovce n. B. 34 13 4 17
14. Topoľčany
34 11 2 21
15. ŠKF Sereď
34 10 0 24
16. Partizánske
34 3 5 26
17. FK Nitra
34 3 2 29
18. Slovan Hlohovec 34 0 2 32

Skóre
126:26
190:59
163:35
203:50
151:65
134:71
88:76
91:80
114:105
88:90
71:110
79:68
107:99
108:129
67:208
47:176
38:213
27:232

B
86
82
82
81
73
65
54
51
46
45
44
43
43
35
30
14
11
2

 Nohejbal na rozpálenom piesku padol chlapcom vhod
Konečná tabuľka
II. liga SŽ U15 ZsFZ
1. MFK Skalica
34 24 4 6
2. OFK Trebatice
34 19 5 10
3. Lokom. Trnava
34 18 4 12
4. KFC Komárno
34 19 1 14
5. AS Trenčín B
34 17 5 12
6. Hlohovec
34 15 9 10
7. MFK Dubnica n. V. 34 17 2 15
8. FKM Nové Zámky 34 15 7 12
9. ŠKF Sereď
34 14 8 12
10. FK Nitra
34 14 8 12
11. PFK Piešťany
34 14 7 13
12. Slovan Duslo Šaľa 34 14 6 14
13. Topvar Topoľčany 34 13 6 15
14. Bánovce n. B.
34 12 6 16
15. Považ. Bystrica
34 12 5 17
16. Partizánske
34 10 5 19
17. Slovan Galanta
34 10 5 19
18. Gabčíkovo
34 1 3 30

104:43
82:34
65:48
84:83
104:67
60:54
72:71
64:56
68:53
74:72
62:61
72:69
56:56
69:71
50:86
53:94
55:66
15:125

76
62
58
58
56
54
53
52
50
50
49
48
45
42
41
35
35
6

Slabinou zakončenie hry

Kategória U17 – Tréner Juraj KUŤKA

Kategória U15 – Tréner Juraj KUŤKA

Odvetná časť sezóny bola ovplyvnená viacerými vážnymi zraneniami kľúčových hráčov Ondreja Hečka a Michala Blaška. Aj napriek tomu sme
sa snažili hrať kombinačný futbal a myslím si, že
vo väčšine stretnutí sme to aj potvrdili. V majstrovských zápasoch nám vypomáhali vekovo
mladší chlapci, ktorí svoju úlohu zvládli a dobre
zapadli do tímu. Našou najväčšou slabinou bola
finálna fáza a hlavne samotné zakončenie, na
ktorom musíme jednoznačne zapracovať, aby
sme v ďalšom ročníku boli úspešnejší. Máme za
sebou náročnú sezónu, ďakujem chalanom za
reprezentáciu „cfmky“.
- jk -

Jarná časť ročníka sa vyznačovala veľkými kvalitatívnymi rozdielmi v jednotlivých
majstrovských zápasoch. Nedokázali sme
opakovane podávať dobré výkony. Úroveň
našej hry bola ako na hojdačke – raz hore,
raz dole! Odvetnú časť sezóny sme nezvládli podľa mojich predstáv, pretože mužstvo
malo v niektorých zápasoch ukázať vyššiu
kvalitu. No na druhej strane hodnotím celý
súťažný ročník veľmi pozitívne. V ťažkej konkurencii sme našu púť druhou ligou zakončili
pekným druhým miestom, za čo chcem všetkým chlapcom poďakovať.
- jk -

Konečná tabuľka
III. liga MD U17 ZsFZ
Klub
Z V R P
Skóre B
1. Duslo Šaľa
26 21 1 4
92:28 64
2. PFK Piešťany
26 20 2 4 101:29 62
3. ŠTK 1914 Šamorín 26 19 1 6
90:28 58
4. ŠKF Sereď
26 14 4 8
92:37 46
5. FK Nitra
26 14 3 9
55:46 45
6. FK Bánovce n. B. 26 13 3 10
50:48 42
7. FC Slovan Galanta 26 12 3 11
50:49 39
8. Partizánske
26 10 5 11
52:49 35
9. FK Krakovany
26 10 5 11
49:46 35
10. TJ Slovan Brvnište 26 9 1 16
50:72 28

Boli sme ako na hojdačke

11. N. Mesto n. V.
12. ŠK Šurany
13. Jasl. Bohunice
14. Hlohovec

26
26
26
26

8
6
5
3

2
3
2
1

16
17
19
22

43:107
45:87
30:104
24:93

26
21
17
10

Šiška priniesol kvalitu

Kategória U19 – Tréner Karol KANTEK
Do jarnej časti sme vstupovali s cieľom
vyhnúť sa boju o posledné miesto a skúsiť sa
posunúť smerom vyššie. Počas prípravy sme
zabudovali do základnej zostavy dve nové
posily, a to bratov Beranovcov, keď jeden
z nich – Jakub mal čiastočne vyriešiť problém
s obranou, ktorá bola naším najväčším problémom v jesennej časti.
V prvom kole sme v Krakovanoch hostili mužstvo z Bohuníc, ktoré bolo posilnené
o hráčov trnavskej Lokomotívy. Hra, priebeh
a výsledok vyznel pre hostí. V ďalšom kole
sme prehrali derby v Piešťanoch, po ktorom
prišlo k preskupeniu hráčov na jednotlivých
postoch. Zásadnou zmenou pre nás bolo nasadzovanie Šišku na post stredového obrancu.
Ten priniesol nielen kvalitu do obranných radov, ale aj istotu pre ostatných hráčov. Ďalšou
zmenou, ktorá pomohla hre mužstva, bolo
zaradenie Jakúbeka na post hrotového hráča
v systéme 4-4-2. Do tretice zásadnou zmenou
bolo rozohratie sa Žaža na poste defenzívneho stredopoliara, ktorý sa podieľal najväčšou
mierou na medzihre mužstva. V treťom kole
sme po zásluhe získali prvé jarné tri body za
víťazstvo nad Šuranmi, v ktorom nám výrazne
pomohol v strede hrajúci Toplanský. V tomto
zápase sme zaznamenali prvú nulu v sezóne
na strane inkasovaných gólov. V ďalšom kole
prišiel výbuch v Novom Meste nad Váhom, ku
ktorému sa už nechcem vyjadrovať. V ďalšom
kole sme vyhrali v dôležitom zápase v Krakovanoch nad Brvnišťom. A opäť na nulu. V ďalšom kole sme po prvom výbornom polčase
na pôde Šamorína, v druhom individuálnymi
chybami najmä na poste brankára prehrali
a sústredili sa na ďalší domáci zápas, kde
sa nám na jar darilo viac ako na ihriskách
súperov. Doma sme privítali dovtedy najlepší
celok na jar a to Galantu. Po zaspatom úvode
sme rýchlo prehrávali 0:2 a začala sa stíhacia
jazda po vyrovnaní. To sa nám aj podarilo a na
konci sme nie že mohli, ale aj mali vyhrať.
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Séria pokračovala opäť na domácej pôde proti
prvým Bánovciam a nebyť opäť zaspatého
úvodu, mohli sme v tomto zápase vyťažiť viac
ako len dobrý výkon. Ďalší bod sme priviezli
z Partizánskeho po remíze 1:1, čo sa mi málilo, pretože po priebehu zápasu sme určite
mali vyhrať. Rozhodujúce momenty mali ešte
len prísť a jeden prišiel v domácom zápase
s Hlohovcom, v ktorom sme v úvode mali viesť
ako dvojgólovo a vykúpenie prišlo až po góle
v druhom polčase. Výhra opäť na nulu v domácom prostredí nám takmer s istotou zaručila
splnenie predsezónneho cieľa. V ďalšom dôležitom zápase, najmä pre domácu ČFK, sme
po zahanbujúcom výkone rozhodcu prehrali
1:2. V poslednom domácom zápase sme sa

chceli rozlúčiť víťazstvom, ale nakoniec boli
obe strany spokojné aj s bezgólovou remízou.
Jarná časť súťaže bola z pohľadu predvedenej hry pre nás určite lepšia. Pomohol nám
príchod Dávida Burzalu na poste brankára.
Výmena Šišku z postu útočiaceho hráča na
stredového obrancu bola jednoznačne najlepšou voľbou, obrana sa vystužila. Aj zaradenie
Jakuba Berana na post ľavého obrancu bolo
posilnením obrannej štvorice. Všetky tieto zmeny svedčia o štyroch nulách na konte inkasovaných gólov na jar oproti nule na jeseň. V stredovej formácii po odchode Mihálika vznikla diera,
ale Žažo z postu defenzívneho stredopoliara
ju svojimi výkonmi čiastočne vyplnil a prispel
najväčšou mierou spolu s Matejom Beranom

k ofenzíve mužstva. Na hrote sme sa mohli
spoľahnúť na výkony Jakúbeka, ktorý sa nimi
vypýtal do A-mužstva OFK Trebatice. Celkovo
sme sa mohli na os Burzala – Šiška – Žažo –
Jakúbek spoľahnúť. Väčšina hráčov zaznamenala v jarnej časti výkonnostný progres. Jarná
časť nám ukázala, že na ihrisku v Krakovanoch
musíme hrať na dvoch útočníkov s nátlakovou
hrou, pričom pri hre na dvoch útočníkov sme
získali viac bodov v sezóne ako na jedného.
Naopak, v Trebaticiach nám sedela viac kombinačná hra a mužstvu sa tam hralo lepšie,
o čom svedčí hra aj spätná väzba hráčov. Po
predsezónnych obavách sme skončili nakoniec
v spodnej polovici tabuľky a ak by sme odohrali
aspoň jeden – dva zápasy lepšie, mohli sme
skončiť v tabuľke vyššie.
- kk Konečná tabuľka
III. liga ZsFZ SD U19
Klub
Z V R P Skóre B
1. Bánovce n. B.
26 22 3 1
85:37 69
2. FC 1914 Šamorín 26 20 3 3 114:38 63
3. ŠKF Sereď
26 16 4 6
91:44 52
4. Jasl. Bohunice
26 15 2 9
80:55 47
5. PFK Piešťany
26 12 5 9
48:43 41
6. FK Duslo Šaľa
26 12 4 10
62:55 40
7. Galanta
26 10 6 10
69:66 36
8. ŠK Šurany
26 9 4 13
30:62 31
9. N. Mesto n. V.
26 8 2 16
59:86 26
10. FK Krakovany
26 7 4 15
43:69 25
11. Slovan Brvnište
26 6 6 14
40:69 24
12. Partizánske
26 5 8 13
48:66 23
13. FK Nitra
26 6 4 16
49:73 22
14. Hlohovec
26 6 1 19
28:83 19

Trénujeme trikrát do týždňa

Kategória U15 – oblasť – Tréner Šimon PAŽÍK
 Prípravkári z CFM JA so sladkou odmenou a medailami po vyhodnotení jarnej časti súťaže.

POZVÁNKA

Trebatické hody 2017
Organizátori
Obec Trebatice v spolupráci s TOPFEST, s. r. o.

Miesto konania podujatia
piatok, sobota
areál AMK Trebatice
nedeľa
Areál zdravia Trebatice

Termín: 18. – 20. augusta 2017

piatok 18. augusta
16.00
17.00
18.00
19.10
20.40
22.10
23.40

–
–
–
–
–
–
–
–

16.40
17.40
18.50
20.10
21.40
23.10
00.40
03.00

h
h
h
h
h
h
h
h

Sematam
In Justice
Zoči Voči
Polemic
Xindl X
Wanastowi vjecy
Iné Kafe
DJ Stanley

sobota 19. augusta
16.00
17.00
18.20
19.50
21.20
22.50
00.20

–
–
–
–
–
–
–

16.40
17.50
19.20
20.50
22.20
23.50
01.20

h
h
h
h
h
h
h

Symfóbia
King Shaolin
Konflikt
Modus Memory
Slobodná Európa
Hex
Smola a Hrušky

nedeľa 20. augusta
19.00 – 24.00 h

Zunaband

Vstupné: predpredaj – Obecný úrad
Trebatice – 8 €, na mieste – 10 €
SRDEČNE VÁS POZÝVAME!
Zmena programu vyhradená.
- OcÚ -

Deti v tejto kategórii začali pravidelne trénovať a pracovať na sebe od leta 2016, kedy sa
vykreovala samostatná skupina, ktorá trénuje
trikrát do týždňa. Snažíme sa zdokonaľovať
v technike a v orientácii na veľkom ihrisku. Tréningová skupina sa skladá so štrnástich chlapcov a jedného dievčaťa. V skupine sú pričlenení
aj vekovo mladší, ktorí môžu nastupovať aj za
kategóriu U13. Celej skupine nemôžem vytknúť
prácu na tréningovom procese a prístup ku
samotným zápasom. Ak budú deti naďalej takto
zodpovedne pristupovať k tréningovému procesu a k zápasom, budú sa posúvať vyššie. V súťaži štvrtej ligy žiakov Oblastného futbalového
zväzu Trnava, ktorá je každým rokom kvalitnejšia, sme sa umiestnili na deviatej priečke. Osobne si myslím, že veľkou motiváciou pre chlapcov
je aj pravidelné zapájanie sa do tréningového
a zápasového procesu chlapcov, ktorí hrávajú
druhú ligu. Tréner Juraj Kuťka pravidelne dáva
šancu hráčom aj z tejto skupiny.
- šp Konečná tabuľka
IV. liga SŽ U15 ObFZ Trnava
Klub
Z V R P Skóre
1. ŠK Cífer 1929
26 24 1 1 144:7
2. Slávia Zeleneč
26 22 1 3 156:19
3. TJ Slavoj Boleráz 26 20 1 5 128:16
4. OŠK Smolenice
26 16 2 8
57:41
5. SFC Kopánka
26 15 2 9 101:38
6. FC Horses
26 13 3 10
82:62
7. SLÁVIA Trnava
26 12 3 11
77:67
8. FO ŠK Modranka 26 12 2 12
93:65
9. FK Krakovany
26 9 3 14
97:74
10. Jasl. Bohunice
26 8 3 15
54:78
11. OŠK Zavar
26 7 3 16
41:77
12. Druž. Trakovice
26 5 2 19
53:138
13. Dolná Krupá
26 2 4 20
29:104
14. TJ Suchá n. P.
26 2 0 24
22:348
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Pripravili sme sa o pozíciu lídra
Konečné 5. miesto je pre mňa veľkým
sklamaním. Po jesennej časti, keď sme sa
na polceste stali jesennými víťazmi, prišlo
v jarnej časti vytriezvenie. Ale postupne,
v zimnej príprave sme sa konfrontovali
s náročnými súpermi a po dlhej pauze sa
každý z nás tešil na jarné súboje. Avšak
vstup do jarnej časti sezóny pokladám za
nešťastný. Hlavne preto, že do sezóny sme
nešli kompletní.
Smola sa začala lepiť na naše päty už vo februári, keď sa v prípravných zápasoch zranili na
dlhšie obdobie dvaja hráči – Marušinec a Granec, pričom ešte v tíme doznievali nevyliečené
zdravotné problémy z jesennej časti – Bíro,
Chochula. Bola to len predzvesť toho, čo nás
čakalo. Prvý majstrovský zápas v Drahovciach
nám síce dodal sčasti optimizmus v podobe
troch bodov, ale privodil novú trojicu vážne
zranených hráčov – Klas, Sýkora, Klasovitý.
V druhom a treťom zápase jarnej časti nás
čakali mužstvá zo Zvončína a Veľkých Kostolian, ktoré jasne deklarovali ambície postúpiť.
Obidva zápasy sme odohrali v nekompletných
zostavách s viacerými zmenami s absenciou
šiestich hráčov, ku ktorým sa pripojil aj Směřička, z dôvodu reprezentačných a klubových futsalových povinností. Nezískali sme ani bod, čím
sme nezachytili úvod sezóny a pripravili sme sa
o pozíciu lídra. Od uvedených zápasov bol stav
v kabíne viac než zlý, zranení hráči sa neuzdravovali, dokonca prišli nové zranenia – Onder,
Klačman, prišli tresty, choroby, odrazu začali pribúdať študijné či pracovné povinnosti a pre mňa
aj nepochopiteľné dovolenkové termíny počas
rozbehnutej sezóny. Áno, prišli prehry a následne nechuť z momentálnej situácie, ale chcelo to

 Mgr. Vladimír Hornáček, lodivod A-mužstva OFK Trebatice a šéftréner CFM JA
vydržať. Prakticky po ďalšej prehre vo 4. kole
v Mokrom Háji sme boli v boji o jedno postupové
miesto vyradení. V jedenástich zápasoch sme
inkasovali 27 gólov a získali len 10 bodov za tri
víťazstvá a jednu remízu.
Preto vyslovujem veľkú nespokojnosť za to,
ako sme sa prezentovali v jarnej časti. Opakujem, nie som spokojný, klíma v tíme bola
rozladená zo zranení a z frustrácie z výsledkov.

Paradoxne, prvé mužstvo v tabuľke si po jeseni
nezastalo svoje dôstojné meno a prepadlo na
plnej čiare. Potvrdilo sa to, čo som predikoval,
že vyhrať jesennú časť v zásade nič neznamená. Rozpačitá jarná časť nám psychicky
nepomohla, tréningový proces išiel na úsporný
režim, a to len v réžii zdravého jadra ôsmich
hráčov, ale aj tak som musel od apríla do júna
zrušiť pre neúčasť až šesť tréningov. Od piateho
kola som si nebol istý, či budem mať dostatočný
počet hráčov na zápase a dovolím si tvrdiť, že
ak by nebolo štyroch dorastencov – hráčov
z akadémie, boli by problémy ešte závažnejšie.
Hráči musia vedieť, či spravili všetko preto, aby
sme boli úspešnejší, kolektív sa vytrácal s prehrami. Ale aj to patrí k futbalu, a preto treba vždy
hľadať spoločne tú správnu cestu.

Konečné umiestenie
po 22. kole ročníka 2016/2017:

 Martin Směřička už pravdepodobne nebude obhajovať trebatické farby, jeho futsalové povinnosti to nedovolia
Foto: archív Piešťanský týždeň (2x)

OFK Trebatice: 5. miesto v tabuľke
– 22//11/3/8//49:41//36 bodov
Jesenná časť – výsledkovo:
OFK – 11//8/2/1//31:14//26 bodov
Jarná časť – výsledkovo:
OFK – 11//3/1/7//18:27//10 bodov
Tréningová účasť (19 hráčov)
– jesenná časť: - 67 %
Tréningová účasť (19 hráčov)
– jarná časť: - 50 %
Najlepšia tréningová účasť v jarnej časti:
Veselý – 90 %, Macháč – 90 %, Chebeň – 80 %,
Kotula – 75 %, Bíro – 69 %, Kirka – 62 %
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
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