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Family Cup stále populárnejší

Vážení spoluobčania, milí čitatelia
Trebatického zrkadla! Čas rýchlo letí.
Ešte nedávno som
sa vám prihováral
s vianočným príspevkom a už máte
pred sebou veľkonočné číslo Trebatického zrkadla.
Žijeme vo veľmi
rýchlom, turbulentnom svete. Rýchlo
uplynuli i tri roky môjho funkčného obdobia a na jeseň si budeme voliť v komunálnych voľbách nové vedenie obce.
V tejto súvislosti mi znova napadajú
myšlienky, ako som sa na toto funkčné
obdobie po profesijnej stránke tešil. V tom
minulom sa nám podaril jeden veľký projekt
z fondov EÚ – Revitalizácia Hlavnej ulice,
1. etapa, a veril som, že v tejto podobe
budú ďalšie možnosti. Žiaľ, mýlil som sa
a musím znovu zopakovať, že som veľmi
sklamaný z možností financovania potrebných stavieb našej obce z fondov EÚ.
Ide hlavne o absentujúcu možnosť rekonštrukcií miestnych komunikácií. Čakal
som, že štruktúra operačných programov
EÚ pre toto programovacie obdobie bude nastavená tak, že obce si vyriešia
najväčšie „boľačky“. Nestalo sa. Všetko
ide akosi pomaly a i keď sa nám podarilo zrekonštruovať základnú a materskú
školu, čakajú nás ďalšie obecné budovy.
V súčasnosti pracujeme na zabezpečení
finančného krytia na rekonštrukciu domu
služieb. Stavebnými úpravami i z dotácií
Ministerstva financií SR modernizujeme
interiér obecného úradu. Na environmentálny fond budeme do konca mesiaca predkladať žiadosť na zvýšenie energetickej
úspornosti budovy OFK Trebatice, ktorú
obec vlastní. Ide o podobnú rekonštrukciu
ako pri materskej škole.
Našou aktivitou v najbližšom období bude
i príprava výstavby zberného dvora, ktorý
Trebaticiam nesmierne chýba. Veľa času
a rokovaní zaberie rozvoj výstavby v Dolnom
záplotí – vysporiadanie pozemkov zvyšných
podielov pod miestnu komunikáciu a zabezpečenie bezodplatného prevodu pozemku
pod miestnu komunikáciu od Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového
fondu.
(Pokračovanie na 2. strane.)

 Najúspešnejší v kategórii Junior Cup 2017 boli Krkáni – Kristián Škrabák a Jakub Žažo
Na sklonku minulého roka sa v športovom centre Matchpoint konal už tretí ročník
bedmintonového turnaja Family Cup. Organizátora, ktorým je tradične Obec Trebatice, potešilo, že po úprave podmienok

sa do súťaženia zapojilo až 23 súťažných
družstiev, podporovaných aj širšou diváckou kulisou. Veď využiť voľný čas pohybom
a športom je ideálne.
Viac sa dozviete na 18. strane.

Už krehké narcisy vykukli zo zeme,
kresťanská i jarná Veľká noc je blízko...
Krásne ju prežite – želať Vám to chceme!
Aby každé ľudské srdce šťastím zvýsklo,
radosť a veselosť vošli k vám do dverí,
láskou a pohodou rozdúchali zdravie
tomu, kto neverí, aj tomu, kto verí...
Užite si sviatky – pokojné i hravé!
Trebatičanom želajú starosta,
poslanci OZ, pracovníci OcÚ a redakcia
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I v tomto roku chceme
pokračovať v podpore
miestnych organizácií prostredníctvom Obecného
grantového programu. Už
tradične chceme ponúknuť
i bohatý kultúrny život.
V lete nás opäť čaká
„hodový festival“, pričom
budete môcť vidieť Petru
Janů, No Name, Desmod,
Zuzanu Smatanovú a po
prvýkrát zahraničnú kapelu v podobe skupiny
Racey, doplnené o iné
kapely. V septembri zorganizujeme ďalší ročník
Kapustových hodov, takže
do novembra máme práce
do sýtosti.

(Dokončenie z 1. strany.)
K tejto agende patrí zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia a následne získanie finančného krytia na
výstavbu vodovodu a kanalizácie z Environmentálneho fondu, ako i naplnenie povinností
obce, ktorými sa zaviazala pri uzatvorení
zmluvy o spolupráci s investormi v priemyselnej zóne nad motokárovou dráhou.
Prvou investíciou, ktorú obyvatelia Trebatíc v tomto roku pocítia, však bude modernizácia verejného osvetlenia, ktorá by
sa mala začať po úspešnom ukončení verejného obstarávania v apríli. Z verejného
obstarávania vzišiel najúspešnejší uchádzač, ktorým sa stala spoločnosť ELTODO
OSVETLENIE, s. r. o. Uvedená spoločnosť, modernizujúca a spravujúca verejné
osvetlenie v mnohých obciach a mestách
na Slovensku, zmodernizuje sieť verejného
osvetlenia a naďalej ju bude 15 rokov spravovať. Tento model v súčasnosti využíva
veľké množstvo samospráv.
Popri týchto aktivitách máme rozpracované
investície s našimi partnermi v združeniach
za účelom výstavby cyklotrás – popri Zelenej ceste (Piešťany – Vrbové). Obec získala
z Trnavského samosprávneho kraja takmer
40 000 eur na projektovú dokumentáciu na výstavbu cyklotrasy Veľké Kostoľany – Trebatice.
Združenie obcí Holeška pre nakladanie a triedenie odpadu podá v najbližších dňoch žiadosť
o nenávratný finančný príspevok v oblasti spracovania bioodpadu a stavebného odpadu.
Projektov máme rozpracovaných veľmi veľa, ale ich samotná realizácia je z roka na rok
zdĺhavejšia, z rôznych dôvodov náročnejšia.
Verím však, že v čase bilancovania našej
spoločnej spolupráce so súčasným obecným
zastupiteľstvom budeme môcť skonštatovať,
že niektoré zo spomenutých investícii už slúžia obyvateľom Trebatíc.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Od posledného vydania
Trebatického zrkadla sa narodil
SAMUEL PISTORIUS.
Blahoželáme a želáme veľa zdravia!
V tom istom období nás opustili:
VILIAM URBAN vo veku 77 rokov
a ERNEST JANKECH vo veku 78 rokov.
Všetkým pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov sa informácie
o osobách prisťahovaných
a odsťahovaných nezverejňujú.
- OcÚ -

 Staré nehospodárne a často poruchové verejné osvetlenie bude nahradené modernými, úspornými LED-svietidlami. Súčasne príde v rámci obce i k zvýšeniu počtu
svetelných bodov. Kvalita osvetlenia sa výrazne zlepší.

Rok 2018 sa už blíži
k Veľkej noci, a preto
všetkým obyvateľom Trebatíc, čitateľom Trebatického zrkadla prajem veselé veľkonočné sviatky,
veľa pohody a optimizmu
nielen do jarných dní.
Mgr. JURAJ VALO,
starosta obce

Knižnica pridala dve hodiny
Z dôvodu komplikovanej
zlomeniny dolnej končatiny
knihovníčky Mgr. Antónie
Babišovej bola obecná knižnica od 7. januára 2017 do 9.
septembra 2017 zatvorená.
Priestory knižnice privítali
prvých čitateľov až 15. septembra 2017.
Od tohto dňa do 30. decembra 2017 knižnica i tak
zaevidovala 102 čitateľov,
z toho detí do 15 rokov 54.
Za toto krátke obdobie bolo
zaevidovaných 2599 výpožičiek (z odbornej literatúry
pre dospelých 99, z krásnej
literatúry pre dospelých 842,
z odbornej literatúry pre deti
108, z krásnej literatúry pre
deti 889, periodík – časopisov
661). Do knižnice dochádzali
4 periodiká: Slovenka, Život,
Záhradkár a obcou vydávané
 Tieto príjemné priestory môžu trebatickí čitatelia od
Trebatické zrkadlo. Z obecnézačiatku roka 2018 využívať týždenne o dve hodiny
ho rozpočtu bolo zakúpených
viac ako v predchádzajúcom období
41 kníh v celkovej hodnote
400 eur.
Od 1. januára 2018 počet prevádzkových
rená vždy v piatok a v sobotu od 16.00 do
hodín knižnice stúpol zo 4 hodín na 6 ho19.00 hodiny. Zápisné pre deti a študentov
dín týždenne. Obecná knižnica bola otvobolo 50 centov, pre dospelých 1 €.
- ab -

1/2018

3

TREBATICKÉ ZRKADLO

Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1984
V tomto roku Trebatičania oslavovali 40.
výročie SNP. Občania i spoločenské organizácie si dávali záväzky k zveľaďovaniu
obce. Najviac brigádnických hodín odpracovali členovia Zväzarmu pri výstavbe
motokárovej dráhy.
V novembri tohto roku náhle zomrel dlhoročný predseda ZO KSS Ľudovít Hochel. Vykonával rôzne funkcie, bol tajomníkom MNV
aj Sokola v bývalom Piešťanskom okrese,
zaslúžil sa o rozvoj športu v našej obci. Na
členskej schôdzi bol za nového predsedu ZO
KSS zvolený Emil Mikuš.
K 31.12.1984 mala obec 1 202 obyvateľov.
Počas roka sa narodilo 28 detí, zomrelo 15 ľu-

 Záujem divákov o preteky na novej
motokárovej dráhe bol veľký
Hovädzieho dobytka chovali spolu 2 330 kusov, ošípaných 5 400 kusov. JRD aj v tomto
roku navštívili viaceré politické delegácie,
najvýznamnejšou bola návšteva tajomníka
ÚV KSS Jána Janíka.
Rok 1984 bol celkovo chladnejší. Jar bola
dlhá a studená, tropických dní v lete bolo
veľmi málo. Ozajstná zima prišla v decembri.
Na také mrazivé dni, niekedy až -25 ºC, sa
nepamätali ani najstarší obyvatelia obce. Niektorým občanom zamrzli studne, v kultúrnom
dome zase voda v ústrednom kúrení.
- jp Foto: archív obce

 Príprava na štart
dí. Dôchodcov bolo v obci 289, najstarším občanom bol 95-ročný Ambróz Petruš.
V základnej škole nenastali žiadne zmeny, škola bola trojtriedna a chodilo do nej
75 žiakov. Materskú školu navštevovalo
52 detí. Zriadená v nej bola vývarovňa pre
deti materskej i základnej školy, stravovalo
sa priemerne 130 detí.
Najvýznamnejšími podujatiami roka boli ples
poľnohospodárov, vystúpenie umelcov z Bratislavy pod názvom Vtipnejší vyhráva, oslavy
MDŽ, 4. ročník Trebatickej desiatky. Za prítomnosti televízie boli v kultúrnom dome vyhlásení
najlepší členovia Brigád socialistickej práce
z obvodu Piešťany, oslavy SNP, VOSR, vítanie
deda Mráza a posedenie pri stromčeku.
Zbor pre občianske záležitosti usporiadal
slávnosti uvítania do života, občiansky pohreb,
rozlúčky pred cirkevným pohrebom, rozlúčky
s brancami, vítanie prvákov pri vstupe do školy,
oslavy pracovných a životných jubileí.
Miestna ľudová knižnica bola umiestnená
v priestoroch kultúrneho domu, knihovníčkou
bola Antónia Babišová. K 31.12.1984 mala knižnica spolu 3 716 kníh v hodnote 84 592 Kčs.
V nedeľu 29. júla 1984 bola otvorená motokárová dráha. Medzi prítomnými hosťami bol aj minister vnútra SSR Štefan La-

zar a ďalší významní hostia.
N
Na pretekárskom
t ká k
okruhu
k h sa
odohrali viaceré dramatické
situácie v troch kategóriách.
Na záverečnom vyhodnotení
prevzal Ján Kollár, predseda
Zväzarmu v Trebaticiach, najvyššie slovenské zväzarmovské vyznamenanie Za brannú výchovu. 26. augusta boli
v Trebaticiach Krajské preteky
motokár, ktoré na veľkú radosť
domácich vyhral domáci pretekár Peter Kollár.
V jesennej časti ročníka
1984/85 mala naša TJ Mier
Trebatice 5 futbalových mužstiev. Naše A-mužstvo a dorast hrali v majstrovstve kraja
skupiny severovýchod. Obidve mužstvá skončili na 9.
mieste. Najlepším strelcom Amužstva bol Igor Horanský.
Novým trénerom sa stal Zoltán Doboš z Piešťan.
JRD ČSPP v roku 1984 hospodárilo na 2 388 ha pôdy. Výnosy obilnín boli rekordné: pšenica
– 7,6 tony z hektára, jačmeň –
7,42 t/ha, kukurica – 7,77 t/ha.

 Prvý úspech Petra Kollára na domácej pôde
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Rozpočet, parkovanie, pozemky
Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach od vydania štvrtého čísla XV. ročníka Trebatického
zrkadla zasadalo dvakrát.
 Prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 15. decembra 2017 a zaoberalo sa týmito bodmi programu:
1. Kontrola plnenia uznesení OZ a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 –
2020. OZ vzalo na vedomie odporúčajúce
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bc.
Simony Bičanovej na schválenie rozpočtu
obce na rok 2018 a k návrhu rozpočtu
obce na roky 2019 – 2020.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 – 2020.
Starosta obce Mgr. Juraj Valo informoval poslancov, že návrh rozpočtu na rok 2013 bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke obce najmenej 15 dní pred schválením. K návrhu nepodal pripomienku nikto

OZ schválilo zmenu rozpočtu Obce Trebatice rozpočtovým opatrením č. 14/2017,
ktorým sa rozpočet obce na rok 2017 zvyšuje o 1 269 €. Po úprave bude rozpočet
vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti
vo výške 872 968 €.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Trebatice č. 5/2017 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach so sídlom na území obce Trebatice.
6. OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018,
ktorý predložila hlavná kontrolórka obce
Bc. Simona Bičanová.
7. Vyhodnotenie činnosti Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach a jeho komisií
za rok 2017. Starosta obce Mgr. Juraj
Valo skonštatoval, že OZ sa zišlo v roku
2017 na 5. riadnych a mimoriadnych
zasadnutiach. Pozitívne hodnotil aj prácu
komisií, ktoré zasadali podľa potreby.

z radov verejnosti. Obec Trebatice už od
roku 2014 nepostupuje v zmysle programového rozpočtovania, v tomto systéme bude
pokračovať aj v roku 2018. Z uvedeného dôvodu bol vypracovaný len návrh finančného
rozpočtu Obce Trebatice na rok 2018 a výhľad na roky 2019 – 2020. V správe uviedol,
že pri zostavovaní východísk a spracovaní
bežného rozpočtu Obce Trebatice na rok
2018 obec vychádzala z čerpania rozpočtu
na rok 2017 a zámerov premietnutých do
bežných výdavkov, ktoré súvisia so spravovaním obce. OZ schválilo návrh finančného
rozpočtu Obce Trebatice na rok 2018 v nasledovnej štruktúre:
Bežné príjmy:
767 659 €
Kapitálové príjmy:
6 123 €
Finančné operácie:
6 769 €
Príjmy spolu:
780 551 €
Bežné výdavky:
689 596 €
Kapitálové výdavky:
25 943 €
Finančné operácie:
65 012 €
Výdavky spolu:
780 551 €

8. Správa o činnosti obecného úradu v roku
2017, v ktorej starosta obce Mgr. Juraj
Valo informoval poslancov o organizačnej
štruktúre obecného úradu za rok 2017.
9. Rôzne – OZ schválilo uzatvorenie zmluvy o nájme bytu Soni Simovej a Tatiane
Lipkovej, zámer prenájmu Domu služieb
Trebatice jednotlivým subjektom, zámer
prenájmu učebne ZŠ pre potreby elokovaného pracoviska CZUŠ sv. Gorazda
vo Vrbovom, riaditeľku ZŠ Trebatice Mgr.
Sylviu Molnárovú za členku Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri OZ
v Trebaticiach, povinnosť platby združených prostriedkov pri pripojení na celoobecnú kanalizáciu na jednu bytovú
jednotku evidovanú na liste vlastníctva.

4. Zmena rozpočtu Obce Trebatice na rok
2017 rozpočtovým opatrením č. 14/2017.

 Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 9. februára 2018.
K hlavným bodom jeho rokovania patrili:
1. Kontrola plnenia uznesení OZ a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Plán práce Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach v roku 2018. Obecný úrad v Treba-

ticiach v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Valom vypracoval návrh plánu práce
Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach na
kalendárny rok 2018. Plán práce obsahuje
termíny riadnych zasadnutí s predpokladanou programovou náplňou. S plánom
práce obce oboznámil poslancov starosta
obce Mgr. Juraj Valo. Obecné zastupiteľstvo
schválilo Plán práce obecného zastupiteľstva v Trebaticiach na rok 2018 s termínmi
riadnych zasadnutí v nasledovnej podobe:
9. február, 23. marec, 25. máj, 28. jún, 26.
júl, 28. september, 26. október.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Trebatice č. 1/2018 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trebatice.
Nový návrh VZN č. 1/2018 o určení miesta
a času zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli Obce Trebatice, ako aj na webovej
stránke obce, nebol pripomienkovaný a neboli k nemu vznesené žiadne pozmeňovacie návrhy. Vo VZN č. 1/2018 sa uvádza:
 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (zápis).
 Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trebatice
sa koná jeden deň, a to vo štvrtok prvý
aprílový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa
začať plniť povinnú školskú dochádzku.
 V školskom roku, v ktorom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR pedagogicko-organizačnými pokynmi určí termín veľkonočných prázdnin,
v rámci organizácie školského roku,
na deň, v ktorom sa má v zmysle par.
2 ods. 1 tohto VZN konať zápis, dňom
zápisu bude druhý aprílový týždeň.
 Čas zápisu na príslušný školský rok
podľa tohto VZN v hodinovom rozpätí
Obec Trebatice určuje nasledovne: vo
štvrtok od 14.00 do 17.30 hod.
 Zápis sa bude konať v budove základnej
školy. Konkrétne miesto – miestnosť,
v ktorej sa uskutočníe zápis a čas konania zápisu, zverejní riaditeľ základnej
školy na budove základnej školy, alebo
iným obvyklým spôsobom, najneskôr
do 1. marca, ktorý predchádza začiatku
zápisu. OZ toto VZN schválilo.
4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej
činnosti za rok 2017. Poslancov informovala kontrolórka obce Bc. Simona Bičanová. Jej kontrolná činnosť bola zameraná
na zistenia stavu dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami
a majetkom obce. OZ vzalo na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017.
5. Rozvojová lokalita Dolné záplotie. Starosta obce Mgr. Juraj Valo informoval
poslancov, že pre zabezpečenie pokojného a bezproblémového života obyvateľov
tejto lokality a pokračovanie rozvoja vý-
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VERNOSTNÝ PROGRAM OBCE TREBATICE

Využijete ponúkané výhody?
V roku 2016 Obec Trebatice spustila
projekt, ktorý dostal názov Vernostný
program Obce Trebatice. Cieľom programu bolo podporiť a zvýhodniť obyvateľov
obce s trvalým pobytom v obci, ako i zvýšiť podporu aktívneho trávenia voľného
času obyvateľov športom, kultúrou či
inou vhodnou formou.
Za týmto účelom obec vydala obyvateľovi
obce s trvalým pobytom v obci na základe
jeho žiadosti predloženej na obecnom úrade
vernostnú kartu, ktorá bola neprenosná – viazaná na meno a adresu obyvateľa. Karta bola
platná na daný kalendárny rok. Do programu
sa zapojilo 29 obyvateľov obce, ktorí si mohli
vystavením karty uplatniť zľavu pri návšteve
športového komplexu Matchpoint. Partnera
pre rok 2016 – spol. HOCHEL Slovakia,
s. r. o., Trebatice, ktorá prevádzkuje športový
komplex Matchpoint, schválilo uznesením
obecné zastupiteľstvo. A tak držiteľovi vernostnej karty bola po dohode s partnerom
– spol. HOCHEL Slovakia, s. r. o., Trebatice
poskytnutá 25-percentná zľava na bonusovú
kartu Matchpoint v hodnote 50 €.
V roku 2017 sa tento materiál nedostal
na rokovanie obecného zastupiteľstva. Na
tohtoročnom februárovom zasadnutí komisie
školstva, športu, kultúry a mládeže sa však
opätovne otvorila myšlienka podpory obyvastavby v lokalite Dolné záplotie a Dolné
záplotie nad motokárovou dráhou je nevyhnutné prerokovať a rozhodnutie prijať
v nasledovných oblastiach projektu:
 Určenie vyhradených parkovacích miest
pre nájomcov v obecných nájomných
bytoch na Záhumenskej ulici.
 Výkup pozemkov pod plánované miestne komunikácie.
 Zmena funkčného využitia nezastavanej
časti lokality priemyselnej zóny Dolné
záplotie – z plochy výroby, skladov,
skládok druhotných surovín na plochu
rodinných domov.
 Zmluva o spolupráci navrhovaná na uzatvorenie medzi Obcou Trebatice, spol.
Longleaf, s. r. o., a spol. DOFA, spol. s r. o.
Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Obce Trebatice č. 1/2017 o cestnej premávke
na území obce Trebatice schválilo určenie
vyhradených parkovacích miest pre obyvateľov nájomných bytov na Záhumenskej ulici
č. 514/1 a 514/3. Ku každému bytu schválilo
prideliť jedno parkovacie miesto. O pridelenie
vyhradeného parkovacieho miesta, ktoré je
vybudované obcou pri bytových domoch na
Záhumenskej a Družstevnej ulici, požiadali viacerí obyvatelia – nájomníci obecných
nájomných bytov na Záhumenskej ulici. Dôvodom žiadosti boli problémy s parkovaním,
pretože niektorí obyvatelia majú na parkoviskách zaparkované viaceré autá, dokonca
i také, ktoré nevyužívajú, často parkovali
na miestnej komunikácií Záhumenská ulica,
čím bránili prístupu k nadzemnému požiarnemu hydrantu, resp. obmedzovali vjazd do
okolitých rodinných domov. Parkovanie na

teľov Trebatíc, s cieľom zabezpečiť nielen
podporu aktívneho trávenia voľného času
a zdravého životný štýlu obyvateľov obce, ale
i ďalších podstatných súvislostí vyplývajúcich
z uvedeného programu. Obecnému úradu
bola uložená povinnosť spracovať na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
materiál, ktorého cieľom bude v projekte Vernostný program Obce Trebatice pokračovať.
Prezradiť môžeme i to, že v tomto roku bude
na rokovanie zastupiteľstva predložený návrh
z už spomenutej komisie školstva a kultúry,
aby partnerom tohtoročného programu bola spoločnosť organizujúca hudobný festival
počas trebatických hodov. Inak povedané,
ak bude tento materiál schválený obecným
zastupiteľstvom, Trebatičania – držitelia vernostnej karty – budú mať v porovnaní s inými
návštevníkmi zníženú cenu za vstupné.
Z dlhodobého hľadiska chce vedenie obce
Trebatice podporovať prostredníctvom tejto
aktivity jej obyvateľov s trvalým pobytom každoročne, budovať lojalitu k obci, v ktorej žijú
jej obyvatelia, a preto spomenutý program by
sa mal stať do budúcna tradíciou.
Ak sa chcete zapojiť a získať zľavy na jednej strane, resp. vyjadriť svoj vzťah k miestu
svojho bydliska na druhej strane, sledujte
informačné kanály obce o prípadnej vyhlásenej výzve z projektu Vernostný program
Obce Trebatice.
- jv Záhumenskej ulici spôsobovalo i problémy
so zimnou údržbou miestnej komunikácie či
zásobovaním pri výstavbe rodinných domov.
Výkup pozemkov pod plánované komunikácie. Starosta obce Mgr. Juraj Valo informoval
poslancov o výkupe podielov v lokalite Dolné
záplotie pod budúce komunikácie. Z celkového
počtu 42 vlastníkov sa podarilo za kúpnu cenu
13,22 € v minulom roku odkúpiť podiely od
30 vlastníkov. Zvyšok vlastníkov nedal súhlas,
resp. bolo potrebné zabezpečiť obnovu dedičského konania.
Zmena funkčného využitia nezastavanej
časti lokality priemyselnej zóny Dolné záplotie
– z plochy výroby, skladov a skládok druhotných surovín na plochu rodinných domov. OZ
schválilo zámer zmeny funkčného využitia
daného územia v rámci Zmien a doplnkov
Územného plánu obce Trebatice č. 2 na plochy rodinných domov. V prípade schválenia
zmeny funkčného využitia na plochy rodinných domov by prišlo k vytvoreniu 4 – 8 stavebných pozemkov.
OZ schválilo Zmluvu o spolupráci medzi obcou Trebatice, spol. Longleaf, s. r. o., a DOFA,
spol. s r. o., vo veci úpravy vzájomných
obchodných vzťahov, práv a povinností pri
výstavbe inžinierskych sietí v časti Záhumenskej ulice – 2. etapy a výstavby inžinierskych
sietí do priemyselnej zóny Dolné záplotie nad
motokárovou dráhou.
6. Zberný dvor. Starosta obce Mgr. Juraj
Valo informoval poslancov o rokovaniach
s majiteľmi pozemkov v priestoroch Agrodružstva Trebatice, na ktorých chce
obec vybudovať zberný dvor.
7. Návrh na zmeny a doplnky Územného
plánu obce Trebatice č. 2.
- ab -, foto: archív obce

Kalendár

kultúrno-spoločenských akcií
v obci Trebatice v roku 2018
MÁJ
13.5.2018 (nedeľa) o 15.00 hod.
Deň matiek – Areál zdravia
Kultúrny program žiakov ZŠ,
MŠ Trebatice, FS Kapustárik
Organizátor: Obec Trebatice
v spolupráci so školami
18.5.2018 (piatok) o 17.00 hod.
Deň rodiny – areál OFK Trebatice
Športovo-zábavný program,
atrakcie, súťaže, občerstvenie
Organizátori: OZ Trebatické deti,
Obec Trebatice
JÚL
29.7.2018 (nedeľa) – bežecké preteky
Memoriál Petra Minárecha – X. ročník
Organizátori: Obec Trebatice,
OFK Trebatice
AUGUST
17. – 18.8.2018 (piatok – sobota)
Hody – areál AMK Trebatice
Vystúpia: Petra Janů, Racey, No Name,
Desmod, Zuzana Smatanová,
Bystrík Band a iní
19.8.2018 (nedeľa) o 19.00 hod.
Hody – Areál zdravia
Vystúpi hudobná skupina Zunaband
Organizátori: Obec Trebatice,
agentúra Morning Net
SEPTEMBER
15.9.2018 (sobota)
Kapustové hody – Areál zdravia
Vystúpia: DH Dubovanka,
FS Kapustárik, FS Krakovienka
Organizátori: MO JDS, Obec Trebatice
OKTÓBER
19.10.2018 (piatok) o 17.30 hod.
Posedenie s dôchodcami –
Úcta k starším
– kultúrny dom
Vystúpi DH Vavrinecká trojka
Organizátor: Obec Trebatice
DECEMBER
2.12.2018 (nedeľa) o 16. 00 hod.
Vitaj, Mikuláš! – spoločenský program
– Areál zdravia
Organizátor: Obec Trebatice
28.12.2018 (piatok) o 13.00 hod.
FAMILY CUP 2018
– rodinný badmintonový turnaj
v športovom centre Matchpoint
Organizátor: Obec Trebatice
Zmena programu vyhradená!
Komisia školstva,
kultúry, športu a mládeže
Trebatice 14.2.2018
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ZLEPŠÍ SA SITUÁCIA S PARKOVANÍM MOTOROVÝCH VOZIDIEL V TREBATICIACH?
V roku 2017 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach na Všeobecnom
záväznom nariadení Obce Trebatice č.
1/2017 o cestnej premávke na území obce
Trebatice (ďalej len VZN č. 1/2017). Jeho
cieľom je regulovať a doslova vychovávať
vodičov motorových vozidiel k tomu, aby
parkovaním svojho motorového vozidla neobmedzovali ostatných obyvateľov obce. Dôležitým aspektom je i ochrana majetku obce.

Ľahostajní vodiči
sa už postihu nevyhnú

Zabezpečiť posun v zmysle prijatého VZN č.
1/2017 nie je také jednoduché, nakoľko obec
nemá obecnú políciu či organizačný útvar, ktorý by riešil túto agendu. Časové možnosti starostu obce sú obmedzené, ale keďže táto téma
je v Trebaticiach v poslednom čase „horúca“,
rozhodli sme sa zverejniť doterajšie kroky obce
pri napĺňaní tohto nariadenia.
Tak, ako sme avizovali, v prvom rade budeme riešiť problém so statickou dopravou
v obci osvetovou činnosťou, s cieľom dosiahnuť zmeny v myslení majiteľov motorových
vozidiel. V minulom roku starosta obce vydal
sedem upozornení na spôsob, akým niektorí
vodiči parkujú svoje motorové vozidlo. Najčastejšie priestupky boli:
 pri státi motorového vozidla na miestnej
komunikácii nezostal voľný aspoň jeden
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba
smery jazdy,
 státie na chodníku, pričom nezostala voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m,
 státie na cestnej zeleni,
 státie nákladným motorovým vozidlom
na verejnom priestranstve, ktoré nie je
povolené na parkovanie, pričom prichádzalo k poškodzovaniu verejnej a cestnej
zelene.
V jednom zo spomenutých siedmich prípadov
ide o chronické porušovanie platných predpisov, a tento prípad bude riešený v súčinnosti
s políciou SR. V jednom prípade bolo obcou
pridelené výhradné parkovacie miesto pre autobus spol. ARRIVA, čím sa
situácia vyriešila.
Z pohľadu množstva
oprávnených sťažností sa
problémová lokalita – Záhumenská ulica vyriešila osobitným prideleným
vyhradených
parkovacích miest pre obyvateľov
obecných nájomných bytov, ktoré by malo z veľkej
miery vyriešiť problémy
s parkovaním na Záhumenskej ulici. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť
v najbližších dňoch, keďže
táto problematika sa prerokovávala na poslednom
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pokiaľ ste si
v minulom roku našli za
stieračom svojho motorového vozidla upozornenie
na spôsob parkovania vášho motorového vozidla
vydané na hlavičkovom
papieri obce a podpísané
starostom obce, vedzte, že
pri nerešpektovaní a opa-

 V tomto prípade dochádza k porušeniu ustanovenia o nutnosti voľného aspoň jedného jazdného pruhu v oboch smeroch jazdy, takáto situácia na Slnečnej ulici sa
objavuje na viacerých miestach
kovanom porušovaní VZN č. 1/2017 môže byť
pri ďalšom konaní uložená pokuta do výšky
170,- € pre fyzické osoby a až 7 000,-- € pre
právnické osoby.
V prípade státia motorového vozidla na
mieste vjazdu alebo výjazdu z pozemkov, ob-

jektov či parkoviska, odporúčame obyvateľom
obce riešiť tento priestupok v zmysle VZN č.
1/2017 okamžite v súčinnosti s Obvodným oddelením PZ vo Vrbovom, ktorému tento druh
priestupku vecne prislúcha.

POZOR, neparkujte, kde nemáte!

 Auto stojace na verejnej zeleni spôsobom parkovania
ničí majetok obce – verejnú zeleň i parkové obrubníky
lemujúce vjazdy

Vzhľadom na uvedené, vyzývame vodičov,
aby svoje motorové vozidlo parkovali v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trebatice č. 1/2017 o cestnej premávke na území
obce Trebatice na:
 parkoviskách, ktoré sú vybudované obcou – prednostne,
 vyhradených priestoroch individuálne
schválenými obcou,
 komunikácii, pri splnení podmienky ponechania voľného aspoň jedného jazdného
pruhu širokého najmenej 3 m pre každý
smer jazdy,
 na vlastných – súkromných, resp. prenajatých pozemkoch mimo verejných
priestranstiev.
Mgr. JURAJ VALO, starosta obce
Foto: archív obce
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Hrob bol porazený, zrodil sa život!
„Zastav sa,
Ježiš vstal z mŕtvych.“
Podobne, ako vtedy, pred vyše 2 000 rokmi, keď sa táto udalosť stala, ani dnes mnohí nechcú uveriť tejto najdôležitejšej pravde
našej viery, že Kristus vstal z mŕtvych.
Veľká noc nie je sviatkom blížiacej sa jari
a s tým súvisiacich pohanských osláv,
ale je predovšetkým sviatkom výsostne
kresťanským. Veľká noc je najväčší sviatok
v roku. Pripomíname si a oslavujeme mimoriadnu udalosť zo života Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorá je základom našej viery.
Je naozaj veľký zázrak, aby mŕtvy človek
s prebodnutým bokom vstal z mŕtvych, odvalil
ťažký náhrobný kameň a vrátil sa k životu.
R. Guardini píše: „Život pretrhnutý, zničený,
zdrvený na kríži sa prebudil a opäť začal pulzovať.“ Zmŕtvychvstanie Krista, to nie je fantázia. Posledné slovo už viac nemá smrť, ale
život! A toto je naša istota. Posledným slovom
nie je hrob, nie je ním smrť, je ním život! Preto
toľko opakujeme: „Kristus vstal z mŕtvych.“
Lebo v ňom bol hrob porazený, zrodil sa život.
Veľká noc, to nie je sviatok s mnohými kvetmi.
To je pekné a patrí to k slávnostnosti týchto dní,
ale toto nie je všetko, je to omnoho viac. Je
to tajomstvo prázdneho hrobu, ktorý sa nakoniec stáva základom našej existencie. Prázdny
hrob a neskôr zjavenie živého Krista apoštolom

LIST Z RÍMA

Poďakovanie
za knihu
V minulom roku sme vo farnosti spoločne spomínali na vdp. Štefana Poláka
pri 30. výročia jeho smrti. Pri tejto príležitosti sme vydali aj knihu s jeho životopisom a s mnohými svedectvami, pod názvom Štefan Polák – V rukách Hrnčiara.
Jeden exemplár knihy som v mene celej
farnosti poslal aj Sv. Otcovi Františkovi.
V týchto dňoch prišla reakcia zo sekretariátu Sv. Otca. Preklad listu uvádzam v plnom
znení:
„Dôstojný pán, Svätý Otec František dostal Váš úctivý list z 30. novembra, ku ktorému ste priložili publikáciu o dôstojnom pánovi, kňazovi Štefanovi Polákovi, ktorá vyšla pri príležitosti 30. výročia jeho smrti. Jeho
Svätosť, cezo mňa, Vám vyjadruje vďaku
za tento dar ako i za prejavy synovskej úcty
a lásky, ktoré vás viedli k tomuto gestu,
a zatiaľ, čo Vám želá všetko potrebné dobro pre Vás i pre všetkých, ktorí sú zverení
Vašej pastoračnej starostlivosti, Vás žiada,
aby ste sa modlili za jeho osobu a za jeho
univerzálnu službu nástupcu apoštola Petra
a rád Vám udeľuje svoje apoštolské požehnanie. Využívam príležitosť, aby som aj ja
Vám vyjadril svoju hlbokú úctu.
Úctivo vás pozdravujem v Pánovi.
Mons. Paolo Borgia, assessor“
- pk -

 Farár Patrik Katrinec udeľuje požehnanie veriacim
a ľuďom v jeho okolí svedčí o tom, že ten istý
Ježiš, ktorý prišiel medzi nás ako malé Dieťa
v Betleheme, ktorý nás učil veľkým životným
pravdám a nakoniec všetko dokázal aj svojimi
zázrakmi i svojou smrťou a zmŕtvychvstaním,
je našou jedinou cestou, ktorá nám dáva zmysel života. Áno, môžeme si privyknúť na život
s hrobom, na život s frustráciou. A ešte viac,
môžeme prísť k presvedčeniu, že toto je zákon
života, omamujúc sa únikmi, ktoré spôsobia, že
uhasíme nádej, ktorú Boh vložil do našich rúk.
Veľakrát takto vyzerajú naše kroky, takéto je
naše kráčanie medzi túžbou po Bohu a smutnou rezignáciou. Nezomiera iba Ježiš v našom
srdci, ale v srdci človeka, ktorý neverí, zomiera
aj každá nádej. My všetci, keď dovoľujeme vládnuť hriechu v našom srdci, strácame správnu
cestu a blúdime ako stratení. No sám Boh, náš
Pán, prišiel, aby nás hľadal; a aby nás zachránil,
znížil sa až po pokorenie kríža.
Milí priatelia, nebojme sa všade ohlasovať
svojím životom, že náš Pán vstal z mŕtvych.
Poďme ohlasovať, podeliť sa, zjavovať, že je
to pravda: Pán je živý! Je živý a chce vstať
z mŕtvych v toľkých tvárach, ktoré pochovali
nádej, pochovali svoje sny, pochovali dôstoj-

Foto: archív

nosť, lebo nevidia nič lepšie, krajšie, novšie,
to, čo nám môže ponúknuť jedine Boh. Dovoľme, aby Ježišova nežnosť a láska hýbala
našimi krokmi, dovoľme tlkotu jeho srdca
premeniť náš slabý pulz.
Zamyslime sa v týchto dňoch trochu, každý
z nás pomyslime na každodenné problémy,
na choroby, ktoré sme prežili alebo ktorými
trpí niekto z našich príbuzných, pomyslime
na vojny, na ľudské tragédie a jednoducho,
pokorným hlasom, bez kvetov, sami pred Bohom a pred sebou povedzme: „Neviem, prečo
sa to deje, ale som si istý, že Kristus vstal
z mŕtvych a ja som na to vsadil.“ Toto je tá
pravda, ktorú nám aj v tomto roku pripomína
sviatok Veľkej noci.
Veľmi rád Vás uvidím na obradoch, pobožnostiach a liturgických sláveniach, ktoré budú
v našom kostole. Príďte aj so svojimi deťmi
pomodliť sa, pokloniť sa a poďakovať sa Bohu
za dar večného života.
Prítomnosť vzkrieseného Ježiša zanecháva
radosť v našich srdciach. Pokoj a radosť, to sú
jeho veľkonočné dary. Žehnám vám a prajem
požehnané veľkonočné sviatky všetkým.
PaedDr. PATRIK KATRINEC, farár

 Príďte na obrady, pobožnosti a liturgické slávenia
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Podajte pomocnú ruku
Milí priatelia, viete, že v minulom období
sme pristúpili k novému rozdeleniu jednotlivých skupín podľa čísiel domu, tých ktorí
sa staráte o čistotu, upratovanie a výzdobu
chrámu. Aj touto cestou by som chcel vyjadriť svoju vďačnosť všetkým tým, ktorí
sa obetavo a s veľkou láskou staráte o čistotu nášho Kostola sv. Štefana.

Viem, že mnohé staršie ženy, napriek rôznym ťažkostiam a bolestiam, ktoré prináša
pokročilý vek, pristupujú zodpovedne k tejto
činnosti, lebo im záleží na tom, aby miesto,
kde prebýva Najsvätejší Boh medzi nami vo
sv. oltárnej, bolo vždy čisté a pekne upravené.
Veľká vďaka patrí aj pani Eve Krištofcovej,
ktorá má na starosti jednotlivé skupiny, za jej

Rozdelenie služieb v Kostole sv. Štefana Uhorského, Trebatice
Čísla domov
01 – 60
61 – 90
91 – 149
150 – 180
181 – 210
211 – 220
221 – 240
241 – 254
255 – 270
271 – 300
301 – 330
331 – 360
361 – 390
391 – 408
409 – 420
421 – 431
432 - 460
461 - 513
514 - 555

17.
24.
01.
08.
15.
22.
29.
06.
13.
20.
27.
03.
10.
17.
24.
01.
08.
15.
22.

03.
03.
04.
04.
04.
04.
04.
05.
05.
05.
05.
06.
06.
06.
06.
07.
07.
07.
07.

Dátum služby
29. 07. 2018
05. 08. 2018
12. 08. 2018
19. 08. 2018
26. 08. 2018
02. 09. 2018
09. 09. 2018
16. 09. 2018
23. 09. 2018
30. 09. 2018
07. 10. 2018
14. 10. 2018
21. 10. 2018
28. 10. 2018
04. 11. 2018
11. 11. 2018
18. 11. 2018
25. 11. 2018
02. 12. 2018

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

09.
16.
23.
30.
05.
12.
19.
26.
02.
09.
16.
23.
02.
09.
16.
23.
30.
06.
13.

12.
12.
12.
12.
01.
01.
01.
01.
02.
02.
02.
02.
03.
03.
03.
03.
03.
04.
04.

2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

* Dátum služby je písaný vždy v sobotu v danom týždni.

„Láska sa dokazuje skutkami; čím viac nás tieto skutky stoja, tým väčší je dôkaz našej lásky.“
(sv. Matka Tereza)

1/2018

obetavú pomoc pri ich vedení a riešení prípadných problémov. Žiaľ, niekedy sa stalo, že jej
neprišiel nikto pomôcť z danej skupiny upratať
kostol. Je to záležitosť všetkých pokrstených,
ktorí tu bývajú, aj keď možno nechodia do kostola, alebo chodia inde na sv. omše. Mala by to
byť aj vaša radosť, že môžete podať pomocnú
ruku a pomôcť v našom spoločnom diele.
Chcem povzbudiť aj tých, ktorí nechodia
upratovať, najmä mladé ženy, aby podľa čísla
domov tiež prišli pomôcť a nenechávali všetko
na staršie ženy, ktoré už nevládzu. V prípade otvárania kostola pri upratovaní alebo
akýchkoľvek nejasností ohľadom upratovania
sa pokojne obráťte na pani Evu Krištofcovú,
ktorá vám podá potrebné informácie.
Ešte raz vďaka za vašu spoluprácu a ochotu
v obetavej službe nášmu Pánovi, bratom a sestrám. Do pozornosti dávam aktuálnu tabuľku
služby upratovania kostola, ktorú si môžete
vystrihnúť a založiť niekde doma na viditeľné
miesto, aby ste nezabudli, kedy máte službu.
- pk -

Prosba o 2 % z daní
Prednedávnom ste 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 v kostole mne
osobne. Chcem sa už teraz poďakovať
všetkým, ktorí nám pomôžete. Vďaka týmto finančným darom môžeme uskutočniť
rôzne spoločenské i duchovné akcie a sú
pomocou pri opravách a údržbe nášho kostola. Srdečná vďaka. Boh vás žehnaj!
Patrik Katrinec

Veľkonočné zvyky na Slovensku a vo svete
Veľká noc ako najvýznamnejší kresťanský sviatok sa tradične slávi v mnohých
krajinách. Už od jej vzniku je to čas osláv
a veselia. Pozrime sa, akým spôsobom
si pripomínajú veľkonočné tradície ľudia
v niektorých európskych štátoch. Dôležitou súčasťou veľkonočných sviatkov
vo svete sú aj veľkonočné vinše, ktoré si
možno porovnať v jednotlivých jazykoch.
Slovensko: „Veselú Veľkú noc!“ Prípravy
na Veľkú noc na Slovensku sa začínajú
obyčajne súbežne s jarným upratovaním
a skrášľovaním domácností rozkvitnutými
vetvičkami stromov či bahniatok s farebnými
stuhami. Iba raz za rok, a to práve na Veľkú
noc, sa pečie okrúhly bochníček „paška“. Vo
Veľkonočný pondelok sa otvára priestor pre
veľkonočné radovánky, pre korbáčiky spojené s koledami. Ďalšou slovenskou obyčajou
je polievať dievčatá vodou, alebo ich hádzať

do potokov či rybníkov. Sleduje sa tým jediný
cieľ: odovzdať životodarnú fyzickú a duševnú
silu vody milovanej osobe – dievčaťu. Obdobné polievačky vodou praktikujú i dievčatá
vo veľkonočný utorok. V tento deň môžu
vyšibať dievčatá chlapcov. Preto sa tomuto
dni hovorí Odplatné alebo Odvetný utorok.

tenia. Symbolom „šibania“ bolo najmä zachovanie zdravia. Ženy zase môžu na odplatu
popolievať chlapcov vedrami studenej vody.

Česko: „Veselé Velikonoce!“ Takto sú uvítané návštevy u našich českých susedov počas veľkonočných sviatkov. Muži chodia na
Veľkonočný pondelok šibať ženy a dievčatá.

Korbáčiky sú spletené z ôsmich, dvanástich
alebo dvadsiatich štyroch prútikov, sú dlhé
približne od pol do dvoch metrov, ozdobené
vypletenou rúčkou a farebnými stuhami. Pri
šibaní korbáčom nejde o spôsobenie bolesti,
ale skôr o vzbudenie záujmu. Vyšibané ženy
a dievčatá obdarúvajú mládencov vyšibanými vajíčkami ako symbolom vďaky a odpus-

Veľká Británia: „Happy Easter!“ V britských
rodinách sa deti rady hrajú s veľkonočnými
vajíčkami. Po celom byte hľadajú skryté čokoládové vajce a kto ho nájde, ten ho hneď zje.
Každoročne sa obchodné domy predháňajú,
kto bude mať v ponuke najťažšie, najväčšie
a aj najoriginálnejšie vajíčko. Zaujímavosťou je,
že vo Veľkonočnú nedeľu a pondelok sa koná
na viacerých miestach Londýna prehliadka drakov. V niektorých častiach Anglicka prežíva starý zvyk, kedy na ďalší pondelok po Veľkej noci
ženy priväzujú mužov ku stoličkám a vymáhajú
si od nich ako výkupné drobné mince. Muži im
to oplácajú o deň neskôr, ale výkupným býva
bozk. Na veľkonočných stoloch v Británii sa
nájdu nielen slepačie vajíčka, ale aj prepeličie,
bažantie, pštrosie či, dokonca, klokanie.

1/2018
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Rusko: „S paschoj!“ Veľká noc v Rusku sa
slávi inokedy ako vo zvyšku Európy. Ruskí
pravoslávni sa totiž naďalej držia starého
juliánskeho kalendára. Ruské veľkonočné
sviatky predstavujú tiež sviatky radosti a veselosti. Veľkej noci predchádza štvordenný

prísny pôst, ktorý sa začína, hneď ako skončí
veselie nazývané Maslenica, čiže jarné hody.
Počas týchto dní sa smažia v domácnostiach
lievance – bliny s kaviárom alebo s medom,
prvé sa rozdávajú chudobným. Medzi ruské
tradície patrí predovšetkým farbenie a zdobenie vajíčok, chýba však klasická šibačka.
Priatelia si vajíčka vzájomne darujú na dôkaz
vzkriesenia, pričom si prajú veľa zdravia a trikrát sa pobozkajú na tvár. Počas veľkonočných sviatkov sa podávajú len jedlá studenej
kuchyne, žiadne teplé jedlá ani ryby. Nesmie
chýbať ani baránok alebo mazanec.

Španielsko: „Felices Pascuas!“ Španieli
Veľkú noc volajú Semana Santa, čiže Svätý
týždeň. Oslavy sa začínajú Kvetnou nedeľou
a vrcholia vo Veľkonočný pondelok. Počas
týchto dní sa v centrách miest zastaví hromadná doprava a ľudia vyrazia do ulíc, aby
si pozreli pouličné predstavenia so stredovekými motívmi. V španielskych mestách putujú
procesie – sprievody kajúcnikov s vysokými
kužeľovitými čiapkami. Za kajúcnikmi kráčajú
chlapci s vysokými sviečkami a hlavným mo-

pozadí. Maďarské rodiny sa počas týchto sviatkov rady spoločne stretávajú pri slávnostnom
stole a hostia sa šunkou, koláčmi i nápojmi.
Najobľúbenejšími maškrtami sú sladké orechové
alebo makové koláče a veľkonočná brioška.
tívom celého sprievodu sú bohato zdobené
nosidlá s Kristom či inými postavami v životnej
veľkosti. Vinárne i reštaurácie sú plné ľudí,
kde sa schádzajú s priateľmi či známymi.

ktorá vyjadruje Kristovu krv. Medzi typické veľkonočné jedlá v Slovinsku patrí šunka, chren,
chlieb a orechový závin s názvom potica.

Francúzsko: „Joyeuses Pâques!“ Počas
Veľkej noci aj deti vo Francúzsku najviac
majú rady veľkonočné vajíčka, a to v podobe kuriatok, zajačikov, kačičiek či zvonov.
Legenda tvrdí, že zvony, ktoré sa na Veľký
piatok vracajú do Ríma, potom nadobudnú
tvar vajíčka, aby ich vo Veľkonočnú nedeľu
pri spiatočnej ceste porozhadzovali po záhradách. Deti teda musia v záhradách tieto
čokoládové vajíčka hľadať. Veľkonočný pondelok je iba dňom pracovného pokoja, Francúzi totiž šibačku ani oblievačku nepoznajú.

Nemecko: „Frohe Ostern!“ Deti v Nemecku sa počas veľkonočných sviatkov veľmi ra-

Slovinsko: „Vesele velikonočne praznike!“
Vajíčko ako symbol lásky a zaľúbenia dávajú
slovinské dievčatá chlapcom. Vajíčka najčastejšie upravujú voskom a červenou farbou,

Taliansko: „Buona Pasqua!“ Počas svätého týždňa sa veriaci Taliani modlia a pripomínajú si bolestivé chvíle utrpenia Krista. Za
najväčšiu veľkonočnú lahôdku sa v Taliansku
považuje pečená jahňacina. Obľúbené sú aj
praclíky a ich skrútený tvar má predstavovať založenie rúk pri modlitbách. Veľkej noci
predchádza karneval, ktorý končí Popolcovou
stredou a jeho súčasťou sú sprievody masiek,

maškarády i tance. Počas Veľkej noci sa nájdu v Taliansku vajíčka v predkrmoch, slaných
tortách, šalátoch a iných jedlách. Talianske
deti však najviac milujú sladké čokoládové
vajíčka. Väčšina talianskych rodín trávi Veľkonočný pondelok prechádzkami a piknikmi.

v minulosti mladé dievčatá do rybníkov. Dnes
v Maďarsku muži ženy polievajú prevažne voňavkami a dievčatá sa mládencom, podobne
ako na Slovensku, odmenia buď peniazmi, alebo
veľkonočnými vajíčkami. Typickým veľkonočným
vzorom na vajíčkach sú červené kvety na bielom

Švédsko: „Glad Pásk!“ Veľkonočné sviatky
vo Švédsku sú spojené s množstvom žartov
a povier. Malé deti sa na Zelený štvrtok oblečú
do dlhých šiat so šatkami na hlavách a s načerveno natretými tvárami zvonia pri dverách,
alebo domácim podstrčia pod dvere veľkonočný list. Ten je vyzdobený obrázkami čarodejníc, vo
vnútri s milým veršíkom, alebo s veršíkom naznačujúcim, že adresát
onedlho naštartuje
metlu a vydá sa
na čarodejnícky
sabat. Súčasťou
veľkonočnej výzdoby sú brezové
metly ozdobené
farebnými pierkami, tradícia šibania
sa používa aj vo Švédsku. Tradičnými pochúťkami na veľkonočnom stole sú praženice, omelety, jahňacie, losos a vaječný koňak. Veľkonočná nedeľa a pondelok sú obdobím veselia
a hier. Obľúbenou hrou je napríklad kotúľanie
natvrdo uvarených vajec, ktoré sa položia do
radu na zem a hráči sa snažia svojimi vajcami
zasiahnuť niektoré vajce v rade.
Maďarsko: „Boldog Húsvéti Ünnepeket!“
V Maďarsku sa na veľkonočné sviatky hádzali

dy hrajú na čokoládový bozk. Jeho podstatou
je prehltnúť čo najviac čokoládových cukríkov
zo želatíny a cukru bez toho, aby ostatní
kamaráti stihli rozmazať čokoládu po tvári.
Vyhráva ten, kto zje najviac cukríkov a má
najčistejšiu tvár. Nemecké veľkonočné zvyky
sú však výnimočné aj niečím iným tradičným,
napríklad veľkonočným ohňom. Prebieha to
tak, že na dohodnutom mieste sa uložia staré
vianočné stromčeky a na začiatku Veľkej noci
sa podpália. Symbolizuje to pálenie posledných zvyškov zimy. Nemci veľmi obľubujú pašiovú hru o utrpení, ukrižovaní a smrti Ježiša
Krista, v ktorej hrá viac ako 1200 dedinčanov.
Grécko: „Kalo Pascha!“ V Grécku sa počas
Veľkonočnej nedele konajú vidiecke hostiny.
Grilované jahňacie, vajíčka, chlieb, šaláty a koláče – to všetko je prestreté na dlhých stoloch
a k dispozícii pre každého, kto má chuť. Po celý
tento deň ľudia nosia so sebou kraslice, a keď
postretnú známych, tak si s nimi s kraslicami
„ťuknú“ a povedia: „Kristus vstal z mŕtvych“.
Gréci jedia guľatý ploský bochník, na ktorom
je kríž a načerveno zafarbené vajíčka. Na
Bielu sobotu sa zdobia kostoly a každý chystá
posviacku. V nedeľu potom prichádzajú na rad
radovánky.

Ako vidieť, veľkonočné tradície a zvyky
majú v rôznych krajinách rôznu podobu,
ale predsa majú niečo spoločné – veselie,
radosť, spokojnosť, šťastie, tak ako to na
Veľkú noc má byť. - jk -, ilustrácie: internet
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STRÁNKY ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE
Krásne prežité chvíle sa menia na spomienky, ktoré v nás doznievajú dlho. Takými sú aj predvianočné dni, ktoré nás vždy
očaria svojou atmosférou a my si na ne
spomenieme ešte veľakrát.
Hlavne deťom sa ešte dnes vynárajú spomienky na Mikuláša, ktorý zavítal do materskej školy 6. decembra 2017 spolu s anjelikom a čiernym čertiskom. Ich príchod nám
oznámilo zvonenie zvončekov a rinčanie veľkej reťaze uviazanej okolo čertovho pása. Zo
strašidelného čerta sa však nakoniec vykľul
celkom milý čertík, ktorý porozprával deťom
rozprávku, ponosil ich vo svojom vreci a pomáhal Mikulášovi rozdávať balíčky.
Celkom inú atmosféru mala vianočná besiedka, ktorú sme si pripravili v stredu 20.
decembra. V jedálni zažiarili svetlá sviečok
a stromčeka, všetky miesta sa zaplnili rodičmi
i starými rodičmi a naši škôlkari im všetkým
ukázali, že sú usilovní a šikovní a zaslúžia
si veľkú kopu darčekov, ktoré im do škôlky
priniesol Ježiško. Nežná melódia Tichej noci
a jagavé svetielka prskaviek pomohli vyčariť
atmosféru, na ktorú aj po mesiacoch spomíname s nehou a radosťou v srdci.
- jp -

 Vianočné pečenie v plnom prúde

Dve spomienky na Vianoce

 Nerozlučná vytúžená a očakávaná trojica rozdávala radosť deťom

Foto: archív MŠ

 Malé copaté vločky

Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ

Odborne
o školskej zrelosti
Vstup do školy je zásadná zmena v živote každého dieťaťa. Zrazu ich deň nie
je iba o hraní a činnostiach, ktoré sa im
robiť chce, ale pribudnú povinnosti, ktoré
zvládať musia.
O školskej zrelosti a o tom, čo všetko ovplyvňuje školské úspechy a neúspechy detí, rodičom budúcich prváčikov prišli
do materskej školy v utorok 20. februára
2018 porozprávať odborné pedagogické
pracovníčky CPPPaP v Piešťanoch, psychologička PhDr. Viera Sakmárová a špeciálna pedagogička Mgr. Jana Bugárová. Ich
podrobné rady zo všetkých oblastí školskej
spôsobilosti doplnila riaditeľka Základnej
školy v Trebaticiach Mgr. Sylvia Molnárová,
takže prítomní rodičia si mohli vytvoriť ucelenú predstavu o tom, ako je ich dieťa na
školu pripravené.
Kým prídu na zápis do školy je ešte čas
docvičiť zručnosti a vedomosti, ktoré dieťaťu

 Rady odborníkov sú pre rodičov vždy najcennejšie
spôsobujú najväčšie problémy. A ak je tých
nedostatkov viac, vedia, že sa s dôverou
môžu obrátiť na pracovníkov centra, ktorí im

Foto: archív MŠ

ochotne poradia a pomôžu. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich ochotu a množstvo
cenných rád.
- jp -
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Srdiečka
pre seniorov
Veľmi radi sme prijali pozvanie
od členov ZO JDS v Trebaticiach,
aby sme im spestrili program na
ich hodnotiacej schôdzi v kultúrnom dome dňa 8. februára 2018.
Mnohí naši škôlkari mali medzi
prítomnými členmi svojich starých
rodičov, o to bolo ich vystúpenie radostnejšie. Babičkám a deduškom
zarecitovali a zaspievali najskôr
malinké deti, po nich sa na javisku
vyzvŕtali deti staršie. Po kultúrnom
programe všetkým prítomným naše
dievčatká rozdali červené srdiečka,
ako symbol úcty a lásky k nim.
Veď vzťah medzi deťmi a starými
rodičmi je vždy plný lásky a radosti.
JANA PALKECHOVÁ

 Piesne a básničky pre babičky a deduškov od ich najmenších vnúčatiek

Sánkovačka s Angie

Foto: archív MŠ

Už sme si mysleli, že tohtoročná zima
nám nedovolí vytiahnuť sánky, a nakoniec
sa to predsa podarilo. Hneď prvú väčšiu nádielku snehu sme využili na úplne nezvyčajnú sánkovačku na dvore materskej školy.
Pani Adriana Valentovičová nám opäť ponúkla možnosť povoziť deti na sánkach ťahaných jej prekrásnym bielym chlpáčikom.
Mladá mocná Angie s tým nemala najmenší
problém, deti jej v behu ledva stačili. Rad čakajúcich nemal konca a svetielka v detských
očkách boli dôkazom ich úprimnej radosti
z netradičného zážitku. Angie statočne znášala hladkanie, pokrikovanie a svojím pokojným
pohľadom prilákala i tých, ktorí zo psíkov
mávajú strach.
Ďakujeme Vám, pani Valentovičová, za toto
prekrásne dopoludnie.
JANA PALKECHOVÁ
 Angie si na dvore v materskej škole dobre zatrénovala a deti sa vyšantili dochuti
Foto: archív MŠ
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Zápis detí do materskej školy
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 197/53, Trebatice
oznamuje, že

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
 dovŕšili piaty rok veku,
 deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 deti s dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou.

zápis detí na školský rok 2018/19
sa bude konať v dňoch

V prípade zvýšeného záujmu, prednosť
pri prijatí ďalej majú:
 deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci
Trebatice,
 deti postupne podľa ich veku, pričom
prednosť má vždy staršie dieťa.

od 2. mája 2018 do 18. mája 2018
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

DARUJTE NÁM

2 % z vašich daní
vašim 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 materskej školy.
Všetky podrobné informácie a tlačivá
nájdete na našej stránke www.mstrebatice.sk a priamo v materskej škole.
V mene vašich detí vám úprimne

ĎAKUJEME!
JANA PALKECHOVÁ

Deň rodiny

OZ Trebatické deti pozýva všetky deti
z materskej a základnej školy spoločne
s ich rodičmi na Deň rodiny.
Uskutoční sa

v piatok 18.5.2018 od 16.00 h
(náhradný termín je 25.5.2018)
na futbalovom štadióne.
Pripravených je množstvo prekvapení
– let v ukotvenom balóne, hudba, občerstvenie...
Tešíme sa na vás!
- jp -

Deti menej ako trojročné sa prijímajú až po prijatí detí starších, ak je ešte voľná kapacita MŠ.
Jana Palkechová

Žiariče pre zdravie detí
Vždy pred vianočnými trhmi organizovanými OZ Trebatické deti máme presnú
predstavu, na aký účel použijeme nadobudnuté finančné prostriedky. Vďaka
tomu si materská škola zaobstarala prvú
interaktívnu tabuľu, všetky zariadenia na
školskom dvore, veľkú skriňu slúžiacu
ako sklad...

v zdravotníckych zariadeniach. Uvedomujeme si, že deti sa navzájom stretávajú nie iba
v triedach materskej školy, že ochorieť môžu
kdekoľvek. Snažíme sa ale urobiť maximum
pre to, aby priestory našej škôlky boli zdravé
a zaplnené rozšantenými veselými deťmi.
K tomu však neustále potrebujeme aj pomoc
zodpovedných rodičov, ktorí vedia, že choré
dieťatko patrí do postieľky, a nie do kolektívu.
- jp -

Pred trhmi konanými v decembri 2017 sme
si dali za cieľ získať
dostatok financií na
nákup zariadení, ktoré nám pomôžu znížiť
chorobnosť detí a vytvoriť v triedach zdravšie prostredie. Náš
zámer sa na začiatku
februára 2018 stal skutočnosťou a odvtedy
máme v oboch triedach
umiestnené dva germicídne žiariče. Sú to
zariadenia, ktoré nám
slúžia na dezinfekciu
vzduchu a povrchov
použitím špeciálneho
žiarenia. Toto žiarenie
likviduje choroboplodné zárodky a vytvára
tak pre deti čistý bezbaktériový
vzduch
a sterilizované povrchy
hračiek, kobercov, posteľnej bielizne... Takzvaný „otvorený“ žiarič
je zdraviu nebezpečný
a je spúšťaný zásadne
iba po ukončení prevádzky materskej školy. „Zatvorený“ žiarič
funguje ako ventilátor,
ktorý nasáva vzduch
z miestnosti a vypúšťa
vzduch vydezinfikovaný. Je úplne bezpečný
a využívame ho počas
celodennej prevádz Germicídne žiariče dezinfekciou vzduchu a povrchov pomáky. Oba druhy žiaričov
hajú chrániť zdravie detí
Foto: archív MŠ
sa bežne používajú
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ČO JE NOVÉ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Hračky, aké sme ešte

nevideli

Úžasným dňom pre nás bol 1. február
2018. Našich žiakov čakala malá odmena za polročnú namáhavú prácu v škole.
Mali možnosť navštíviť v Starej elektrárni
v Piešťanoch interaktívnu výstavu vedeckých hračiek Kaleidoskop.
Deti sa nevedeli dočkať, aké hračky uvidia
a ako sa s nimi zahrajú. Tieto boli skutočne
neobyčajné a zvláštne, pretože správne s nimi manipulovať nebolo také jednoduché. Žiaci
museli potrápiť svoje hlavičky a porozmýšľať,
ako a prečo tak fungujú a veru sa takmer každej
hračke aj začudovali. Videli, ako sa prelieva voda
s olejom, dvojrozmerné obrázky s 3D efektom,
špiónske okuliare, s ktorými sa dalo vidieť za
seba, rôzne zvláštne skladačky, hlavolamy, magické pestrofarebné kaleidoskopy, pohybujúce
sa obrázky... a množstvo ďalších nezvyčajných
až záhadných predmetov. Aj takto sa nenápadne
zoznámili so zákonitosťami fyziky, chémie, matematiky či logiky. Zaujímavá prehliadka poučných
hračiek očarila a pobavila všetkých – deti i pani
učiteľky.
Mgr. RENÁTA SUSOVÁ
 Vidieť, chytiť, vyskúšať, rozobrať neznámu
hračku bolo naozaj zážitkom
Foto: archív ZŠ (2x)

INTERVIEW
s pani riaditeľkou

Sylviou Molnárovou
Volám sa Sarah Hornáková, som žiačkou 4. A triedy v Trebaticiach. Rozhodla
som sa urobiť interview s našou pani riaditeľkou. Tu sú jej odpovede na moje otázky.
 Prečo ste sa rozhodli stať sa pani
riaditeľkou práve na našej škole, tu
v Trebaticiach?
- To rozhodnutie nebolo jednoduché, ale
prihlásila som sa do výberového konania,
aby som skúsila túto pozíciu získať. Ako je
zrejmé, podarilo sa mi to.
 My sme si vás na škole v Trebaticiach už stihli obľúbiť. Patrili ste, podľa
vás, na škole, v ktorej ste učili, k obľúbeným učiteľkám?
- Podľa mojich bývalých žiakov áno,
veľmi ťažko sme sa lúčili. Keďže deti mám
rada, aj tu som našla veľa dobrých žiakov.
 Čo vás inšpirovalo stať sa riaditeľkou?
- Mnoho z tejto práce som už vykonávala aj skôr, takže vedela som, čo ma čaká
a neodradilo ma to.
 Chceli ste byť učiteľkou už odmalička?
- V podstate áno, ak neberieme do
úvahy chvíle, keď som chcela byť predavačkou, herečkou a pod.
 Ako si spomínate na vaše školské
časy? Ktorý predmet ste mali najradšej?
- Rada som chodila do školy, vyslovene obľúbený predmet som nemala. Ale
prezradím, že výtvarnú som prestala mať
rada, keď mi nedržalo lepidlo na výkrese.
 Čo pre vás znamená pojem POHODA?
- Nemať starosti a mať všetky povinnosti
splnené.
SARAH HORNÁKOVÁ, 4. A

 Dobrá hračka dokáže hravo priblížiť zákonitosti teórie rôznych učebných predmetov

Ekoalarm na zber odpadu
Začiatkom školského roka nás zaujala
ponuka realizátorov projektu Ekoalarm na
zber a triedenie odpadu na školách. Naša
škola sa dostala do zoznamu 200 vybraných škôl pilotného ročníka.
Okrem
samotných
košov na triedený zber
odpadov sme dostali aj
materiály a očakávame aj sľúbenú finančnú
podporu na realizáciu
našich aktivít k téme,
napr. plánujeme besedu, workshop aj exkurziu
do spoločnosti, ktorá sa
zaoberá likvidáciou odpadu.

Z poskytnutých materiálov sme sa dozvedeli, že koše, ktoré sme dostali na triedenie
a zber, už spĺňajú podmienky recyklácie odpadu, boli totiž vyrobené z použitých zubných
kefiek. Preto je súčasťou projektu aj zber
použitých zubných kefiek
(akýchkoľvek značiek).
Ak plánujete svoju kefku vymeniť, pošlite ju, prosím, po žiakoch do školy,
alebo prineste osobne, my
za ne získame ďalšie koše
do našich priestorov.
O ďalších aktivitách
v rámci projektu budeme
priebežne informovať.
- sm Ilustrácia: internet
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Pred prvým vážnym krokom
Opäť sa blíži termín zápisu školopovinných detí do základnej školy. Novým
VZN Obce Trebatice č. 1/2018 bol určený
termín na prvý aprílový týždeň, čo znamená, že zápis bude tohto roku 5. apríla
2018 v priestoroch základnej školy.

Dieťa by malo tiež vedieť:
 nakresliť postavu so
všetkými základnými
znakmi,
 vystrihnúť jednoduchý
tvar podľa predlohy,
 rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť obsahu,
 vedieť naspamäť detskú básničku alebo
pesničku,
 orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

Zápis sa týka detí narodených do 31.8.2012.
Na zápis je potrebné sa dostaviť aj v prípade,
že budete žiadať odklad na základe odporučenia diagnostického zariadenia a detského
lekára. Na zápis je potrebné priniesť:
 rodný list dieťaťa,
 občiansky preukaz zákonného zástupcu,
 kartu poistenca.
Ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, je
potrebné priniesť aj doklad o školskej zrelosti.
Je potrebné tiež rátať aj so zaplatením balíka
pracovných zošitov pre budúcich školákov,
ktoré nie sú hradené ministerstvom.
Pri zápise sa zisťuje aj záväzný záujem
o vyučovanie náboženskej výchovy, alebo
etickej výchovy a predbežný záujem o školský
klub detí.

Čo sa očakáva
od budúceho prváka?
Základné požiadavky:
 čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule,

 dostatočne vyvinutá hrubá motorika –
dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať, podliezať, atď.,
 dostatočne vyvinutá jemná motorika –
dokáže sa samostatne obliecť a obuť,
pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky,
vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú čiaru a pod.,
 dieťa má pri zápise poznať základné farby i základné geometrické tvary – kruh,
štvorec, obdĺžnik.
Od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú
činnosť.

Ak by aj vaše dieťa niečo
z toho nedokázalo, riešení je viac. Do septembra je ešte času dosť, deti v tomto veku dozrievajú rýchlo. Keby ste nechceli čakať, či sa
niektoré problémy vyriešia, môžete navštíviť
ktorékoľvek diagnostické centrum a požiadať
o vyšetrenie dieťaťa. Aj v tomto prípade platí,
že do nástupu do školy sa môže všeličo stihnúť a napraviť.
Žiadosti o prijatie do ZŠ sú k dispozícii
v materskej škole, v základnej škole, ale aj
na webovej stránke školy www.zstrebatice.
edupage.org v časti Elektronická prihláška.
Tešíme sa na vás a vaše ratolesti!
Mgr. SYLVIA MOLNÁROVÁ
Foto: archív školy, ilustračné

Šesť otázok
praktikantke Marike
Volám sa Sofia Gogolová, som žiačkou
4. A v Trebaticiach. U nás na škole máme
praktikantku Mariku, ktorá študuje na vysokej škole a chce sa stať učiteľkou. Prišla
k nám do školy a ja som urobila s ňou
tento rozhovor.
 Poslúchajú vás druháci, ktorých
teraz učíte?
- Áno.
 Prečo ste si vybrali túto prácu?
- Ešte študujem a baví ma práca s deťmi.
 Venujete sa nejakému športu?
- Tancujem.
 Čo robíte vo voľnom čase?
- Športujem, čítam knihy a venujem sa
krstniatku.
 Máte nejaké domáce zvieratko?
- Áno. Psíka a mačičku.
 Prečo práve táto škola?
- Nie sú tu spojené ročníky a je to blízko
od môjho domova.
Ďakujem za rozhovor.
Sofia Gogolová, 4. A

 Fotografia z vlaňajšieho zápisu patrí už do albumu terajších prváčikov

Poďakovanie
za IKT pomôcky
Od II. polroka nám sponzorský dar p. Ing.
Valentoviča umožňuje modernizovať vyučovací proces pomocou tabletov. Môžeme tak
držať krok s dobou a využívať informačné
a komunikačné technológie na každom kroku. Za štedrý dar patrí darcovi vrelá vďaka
v mene nás, učiteľov, ako aj žiakov!
Kolektív ZŠ
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Valentín plný srdiečok a dobrôt
Ako už všetci vieme, 14. február je sviatkom svätého Valentína. Tento rok vyšiel na
stredu, takže sme sa tešili do školy o niečo
viac ako predošlé dni.

 Štvrtáci sa na Valentína presvedčili, že súťaženie je perfektná zábava

Foto: archív ZŠ

TESTOVANIE T5-2017 – VÝSLEDKY

Nad celoslovenský priemer
Ako sme vás informovali minulý rok
prvýkrát o výsledkoch celoslovenského
monitorovania vedomostí žiakov 5. ročníkov, aj tento rok sme dostali výsledky našich bývalých žiakov z testovania T5-2017.

Ako je z tabuľky zrejmé, naši žiaci opäť
získali lepšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer, čo nás nesmierne teší. Žiakom
gratulujeme a prajeme im chuť a elán do
ďalšieho štúdia.
- sm -

Matematika
SR
Priemerný počet bodov
Priemerná úspešnosť [%]

Naši žiaci
19,40

Priemerný počet bodov

21,60

64,70

Priemerná úspešnosť [%]

72,20

Slovenský jazyk a literatúra
Priemerný počet bodov

18,90

Priemerný počet bodov

20,33

Priemerná úspešnosť [%]

62,80

Priemerná úspešnosť [%]

67,80

Keď sme my – štvrtáci prišli do triedy, napísali sme na tabuľu: „Šťastného Valentína!“ Pani učiteľka Dianka sa tomu veľmi potešila. To
sme ešte netušili, že ona si pre nás pripravila
pekný valentínsky deň. Na prvú hodinu slovenčiny nám pripravila valentínske srdiečka
s rôznymi úlohami. Za dobre vyriešenú úlohu
sme srdiečko získali. Tie sme si mali zbierať
na motúzik, ktorý nám pani učiteľka na konci
dňa zviazala do náhrdelníka. Na hodine matematiky sme tiež získavali srdiečka za dobre
vypočítané príklady. Dokonca sme si srdiečko
narysovali aj pomocou kružidla. Tretia hodina
bola telesná výchova. Na nej sme z vrchnákov
z PET fliaš skladali srdiečka na rýchlosť. Na
vlastivede sme získavali srdiečka zasa za
vlastivedný kvíz o Slovensku. Nakoniec sme
si spravili vyhodnotenie. Najviac srdiečok na
svoj náhrdelník získala Emmka. Pani učiteľka
jej dala sladkého zajaca z čokolády. Ostatní
sme tiež dostali sladké prekvapenia.
Tento deň sa mi veľmi páčil, pretože sme
mohli súťažiť a bola to zábava. Valentínske
úlohy ma veľmi bavili.
TIMEA BUČKOVÁ, 4. A

Poďakovanie za
hračky do družiny
U nás nastal „čas vianočný“ aj po Vianociach! Stalo sa tak vďaka štedrosti rodiny
Hochelovej, ktorá nám darovala u nich už
nepotrebné a nepoužívané hračky do školského klubu detí. Deti aj nás pedagógov
tým nesmierne potešili.
Ešte raz vrelá vďaka!
- sm -

Porovnanie výsledkov našich žiakov a žiakov z celej SR.

Zábava v snehu

Na hodine telesnej výchovy sme si užívali
zábavu s čerstvo napadnutým snehom. Robili
sme rôzne súťaže, ktoré nám pripravila naša
pani učiteľka. Okrem guľovania vymyslela aj
súťaž v sánkovaní. Zahrali a zaspievali sme si
aj detskú pieseň Kolo, kolo mlynské s upraveným textom o snehu. Na konci sme s radosťou
spadli do snehu so slovami „a do snehu bác“.
Potom sme si postavili snehuliaka a boli
sme šťastní, že sme sa mohli takto pekne
vyšantiť v snehu.
STELLA KUNOVÁ, 4. A
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VIANOČNÉ POSEDENIE
„Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime.
Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť.
Viac ako rozum potrebujeme
láskavosť a miernosť.“

Otváranie ľudských sŕdc

Stalo sa to dávno, za hviezdnej noci.
V jaskynnej maštaľke za Betlehemom sa
narodil Ježiško. A keďže sa to udialo pri
istom salaši, prví sa o tejto radostnej udalosti dozvedeli valasi.
Aj my sme prijali radostnú zvesť, a tak
členovia ZO JDS začali s prípravami. Zasadli
sme k vianočnému posedeniu. Navštívil nás
aj pán farár PaedDr. Patrik Katrinec. Spoločne
sme sa pomodlili, zaspievali Tichú noc, svätú
noc, popriali sme si pokojné a požehnané Vianoce. Prišli nás pozdraviť aj deti zo základnej
školy, ktoré nás potešili pekným programom.
Vianoce – to nie je otváranie našich darčekov, ale otvorenie ľudských sŕdc, chvíle
pohody, rodinnej súdržnosti a lásky.
Vianoce pominuli a prišiel nový rok. Popriali
sme si najmä zdravie, rodinnú a vzájomnú
pohodu.
Výbor ZO JDS Trebatice
Foto: archív
 Svojou účasťou na vianočnom večierku potešil členov i vdp. Patrik Katrinec

 Klubovňa JDS sa pred Vianocami zaplnila do posledného miesta členmi JDS

 Chýbať nemohol náš už tradičný hosť
– Michal Kriho z Vavrineckej trojky

 Deti zo základnej školy členov JDS obdarili i sladkým vianočným pečivom

1/2018
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HODNOTIACA SCHÔDZA ZO JDS TREBATICE
Členovia ZO JDS sa dňa 8. februára
2018 stretli na svojej hodnotiacej schôdzi
tak, ako bolo schválené v programe
a v pláne práce na nastávajúci kalendárny rok. Prišiel nás pozdraviť starosta Mgr.
Juraj Valo, ktorý príhovorom ocenil prácu
organizácie a oboznámil nás aj s činnosťou obce.
Členov organizácie tiež pozdravila predsedníčka OO JDS Piešťany Mária Ilavská.
Odovzdala pozdrav a prečítala list od pána
Lipnianskeho. S pozdravom sa prihovoril aj
Jaroslav Madžo za ZO JDS Vrbové a Milka
Skaličanová za ZO JDS Borovce. Spoločne
sme popriali veľa zdravia jubilantom, poďakovali pani Milke Surovčíkovej za jej prácu
vo výbore, jej pekné príspevky do novín
a tiež pani Terke Cibulkovej. Patrí im veľké
poďakovanie. Ďakujeme aj deťom materskej
školy za veľmi milé a pekné vystúpenie, potešili nás aj darčekom. Vďaka patrí aj pani
učiteľkám za ich prípravu na vystúpenie.
V programe vystúpili aj členky JDS s prednesom poézie.
Oslávili sme spoločne MDŽ a tiež Deň
otcov. Pretože nie len muži si vážia ženy, ale
aj ženy mužov. Posedeli sme si pri spoločnej
večeri a harmonike, odovzdali darčeky, popriali veľa zdravia.
Do ďalších spoločných dní praje celý výbor

Oslávili ženy aj mužov

 Na jubilantov sme nemohli zabudnúť ani tento rok
pohodu a porozumenie pri ďalších aktivitách
všetkým členom ZO JDS.
„V istom veku musí byť žena krásna,
aby bola milovaná.

A potom príde vek, keď musí byť milovaná,
aby bola krásna.“
Výbor ZO JDS Trebatice
Foto: archív JDS

 Výbor ZO JDS Trebatice a pozvaní hostia počas otvorenia schôdze

Z ČINNOSTI POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA BAŽANT TREBATICE

Dobrá úroveň srnčej a bažantej zveri
Na začiatku roka 2017 malo Poľovnícke
združenie Bažant v Trebaticiach 19 registrovaných členov. Výbor pracoval v novom zložení: Ján Bača – predseda, Jozef
Jankech – tajomník, Tibor Štefanka – poľovný hospodár, Róbert Štefanka ml. – finančný hospodár, Patrik Jankech – člen
výboru, Branislav Jankech – kontrolór.
Činnosť združenia bola aj tento rok rozsiahla a spätá s prírodou. V mesiacoch
január a február chodili členovia do revíru
prikrmovať zver. Po jarnom sčítaní bola skon-

štatovaná dobrá úroveň srnčej a bažantej
zveri, no stavy zajaca poľného boli slabšie
ako v roku 2016. Členovia PZ Bažant sa tiež
venovali plneniu práce a dotácii z obecného
grantu. V rámci revitalizácie poľovníckeho
revíru boli vysadené stromčeky, vyčistené
a dezinfikované kŕmne zariadenia, urobili
sme aj rekonštrukciu posedov. Počet ulovených jedincov v roku 2017: srnčia zver – 18,
diviak – 5, zajac poľný – 33, bažant – 34,
kačica divá – 10, líška – 8, straka – 10.
V rámci kultúrno-spoločenských akcií sa
členovia združenia zúčastnili na výstave

trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne
2016/2017 v Kultúrnom dome v Nižnej.
V júli usporiadali už štvrtý ročník tradičného
posedenia pre občanov v Areáli zdravia so
živou hudbou, výborným poľovníckym gulášom a tombolou. V závere septembra sa
členovia Miroslav Galbavý, Matúš Galbavý
a Pavol Potrok zúčastnili na streleckých
pretekoch Mikroregiónu nad Holeškou vo
Veselom, kde sa umiestnili na 9. mieste zo
štrnástich družstiev.
JÁN BAČA
predseda PZ Bažant Trebatice
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BEDMINTONOVÝ TURNAJ FAMILY CUP 2017

Účastníkov z roka na rok pribúda
Vďaka zvýšenému záujmu verejnosti komisia školstva, športu a mládeže aj tento
rok usporiadala rodinný bedmintonový
turnaj v športovom centre Matchpoint. Tretí ročník súťaže FAMILY CUP sa uskutočnil
v piatok 29.12.2017.
V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi
organizátori zmiernili podmienky účasti, ktorá bola obmedzená len na povinnosť, aby
jeden z páru mal trvalý pobyt v Trebaticiach.
Štartovné bolo zdarma, k dispozícii boli aj rakety na bedminton. Športovú obuv, oblečenie
a chuť hrať a baviť sa športom si súťažiaci
priniesli so sebou z domu.
Turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií
v závislosti od veku a výkonnosti: FAMILY
CUP – dospelí a mládež JUNIOR – rodičia
s deťmi. V kategórii FAMILY CUP štartovalo 17 družstiev, ktoré si v úvode turnaja
na pokyn organizátora zvolili svoje názvy.
A tak dvojčlenné družstvá súťažili pod takým označením ako napríklad: Pink Panter,

 Víťazi súťaže Family Cup 2017 Martin Hornák a Matej Pažík pri dekorovaní
naja sa stalo družstvo, ktoré štartovalo pod
hlavičkou Ecoklima. Pohár starostu obce
ako aj vecnú cenu tak získali súťažiaci Matej
Pažík a Martin Hornák. Na druhom mieste
skončili Twinsky (Šimon Valo, Matúš Valo).
Tretie miesto patrilo družstvu Gumkáči (Patrik Varga, Samuel Valo). Všetci víťazi získali
pamätný pohár a vecnú odmenu.
V kategórii JUNIOR CUP súťažilo 6 družstiev – Vločky, Katky, Bríle, Slniečo, Žubrienky a Krkáni. Z víťazstva sa tešili Krkáni
(Kristián Škrabák a Jakub Žažo), na druhom
mieste skončili Vločky (Miriam Tonkovičová,
Anetka Tonkovičová) a na treťom mieste
Žubrienky (Nelka Škrabáková a Karolínka
Žažová). Odmenou aj pre nich boli poháre
a bedmintonové sety.

 Do hry sa zapojilo 46 účastníkov v dvoch vekových kategóriách

Po prvotných sklamaniach z nízkeho záujmu verejnosti o túto športovú súťaž sa tohtoročný bedmintonový turnaj ukázal ako veľmi
vydarené podujatie.
- jž -, foto: archív

Twinsky, Gumkáči, Andelíci, Ajeto, Dreamteam a iné. Družstvá boli vyžrebované do
štyroch skupín, prvé dve mužstvá zo skupiny
postúpili do vyraďovacej fázy. Víťazom tur-

 Hralo sa na štyroch ihriskách – účastníkov z roka na rok pribúda.
Prídeš v tomto roku medzi nás?
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Trebatice v mobiloch

Chcete vedieť, čo sa deje vo vašich
Trebaticiach? Mobilná aplikácia Trebatice
zdarma do vášho telefónu!
Obec Trebatice neustále hľadá možnosti,
ako čo najefektívnejšie informovať svojich
občanov o dianí v našej obci. Našou snahou
je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú
celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo
úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase.
Pokiaľ vlastníte mobilný telefón s operačným systémom Android alebo iOS (Apple), už
dva roky 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. Viacerí
ju už využívajú.

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 -

 Počas zimy sa v Trebaticiach zabávalo futbalom viac ako 800 chlapcov a dievčat
Foto: archív CFM JA

STO TREBATICE INFORMUJE

Výkonnosť
podmieňuje tréning
Vážení športoví priatelia, v mojom
poslednom príspevku do Trebatického
zrkadla som naznačil cieľ A-mužstva,
ktorým bolo umiestnenie na 4. – 5.
mieste po skončení súťažného ročníka.
S odstupom času s radosťou konštatujem, že máme veľkú šancu získať 3.
miesto, pokiaľ v zápase vo Voderadoch
neprehráme.
V doterajšom priebehu súťaže sme na 3.
mieste s 2 bodmi pred Voderadmi. Doteraz
sme odohrali 17 zápasov, 10 vyhrali, 2 remizovali a 5 prehrali, s počtom bodov 39.
Najlepším hráčom je Juraj Hesko, nasledujú Ján Maco a Roman Ušiak. Na 4. mieste
je Ondrej Macháč, ktorý by svoje výkony
určite vylepšil, pokiaľ by mu dovolili pracovné povinnosti sa pravidelne zúčastňovať
na tréningoch. Jeho výkonnosť by rástla.
Ďakujem všetkým hráčom za predvedené výkony a dobré výsledky. Za výpomoc
pri neúčasti niektorých hráčov A-mužstva
ďakujem i súčasným hráčom B-mužstva
Petrovi Foltýnovi, Stanislavovi Urbanovi
a Jozefovi Polčanovi. Moje poďakovanie
za podporu patrí i starostovi obce Mgr.
Jurajovi Valovi a vedeniu Agrodružstva
Trebatice ako i všetkým, ktorí sa zaujímajú
o stolný tenis a držia nám palce.
Keďže sa blížia veľkonočné sviatky, prajem všetkým čitateľom Trebatického zrkadla ich príjemné prežitie a veselú šibačku.
JÁN MACO, vedúci A-mužstva

Radi privítame
mladých hráčov
Priatelia stolného tenisu, dovoľte mi,
aby som vás poinformoval o výsledkoch B-mužstva. Doteraz sme odohrali
16 zápasov, v ktorých sme 8 vyhrali,
2 remizovali a 6 prehrali. Máme 34 bodov, skóre 161:127 a v súčasnosti sme
v 8. lige na 5. mieste z 12 účastníkov.
Nedá mi nespomenúť aj našich neregistrovaných hráčov, ktorí sa stretávajú dvakrát do týždňa v priestoroch stolnotenisovej
herne v budove OFK Trebatice. Verím, že aj
oni sa svojou usilovnosťou raz dostanú na
takú úroveň, že pomôžu rozšíriť našu základňu. Hráči, ako je Ján Jankech, Erik Jankech, Jozef Jankech, Ondrej Macháč, Peter
Jankech, Miroslav Galbavý, sú už teraz na
veľmi slušnej úrovni. Veľmi nezaostávajú
za nimi však ani ostatní a už teraz by mohli
účinkovať v 9. lige, kde by sa s určitosťou
umiestnili na slušnom mieste.
V predchádzajúcich číslach Trebatického zrkadla som spomenul krúžok stolného
tenisu a pri tejto príležitosti ma teší, že
5 chlapcov pravidelne dochádza v pondelok a štvrtok od 15.30 – 17.00 hod. na
tréning. Radi privítame i ďalších...
Ďakujem starostovi obce Jurajovi Valovi, vedeniu Agrodružstva Trebatice za
poskytnutú materiálnu pomoc a všetkým
priaznivcom, ktorí nám fandia.
VLADIMÍR REGINA, vedúci B-mužstva
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CENTRUM FUTBALOVEJ MLÁDEŽE JOZEFA ADAMCA

Mládež vie pracovať, keď má priestor
Centrum futbalovej mládeže Jozefa
Adamca nezaháľalo ani počas zimnej prestávky – na mládežníckych turnajoch sa
zúčastnilo 800 chlapcov a dievčat.
CFM Jozefa Adamca na konci predchádzajúceho roka zorganizovalo v Trebaticiach vo
viacúčelovej hale Matchpoint dobre obsadené
halové futbalové turnaje, ktoré si urobili dobré
meno za posledné tri roky. Navyše, jeden
z turnajov sa uskutočnil už i v tomto kalendárnom roku. Táto halová zima bola však
doslova prelomová, keď sme museli z kapacitných dôvodov viaceré mužstvá odmietnuť.
Predchádzajúce turnaje s určitosťou zaujali
svojou kvalitou, keďže sme medzi účastníkmi privítali aj tímy so zvučným futbalovým
„menom“, kvalitným mládežníckym zázemím
a dlhoročnou históriou, pričom nešlo len o tímy z nášho regiónu.
Počas troch adventných víkendov k nám
zavítalo 46 mužstiev s ročníkom narodenia od
2006 až po 2011. Opäť sme sa utvrdili v tom, že
na Slovensku vieme mládež podporovať a mládež vie pracovať, keď dostane priestor, čas
a podmienky. K tomu treba pridať ešte ochotu
všetkých zainteresovaných. Pre 800 mladých
futbalových talentov zo Slovenska a Čiech sme
sa snažili spríjemniť zimnú prestávku pohybom
s cieľom naplniť naše krédo – Futbal pre deti.
Jednotlivé turnaje niesli názvy partnerov centra
futbalovej mládeže Jozefa Adamca.

 Šimon Pažík a Tibor Šurin so svojimi zverencami z CFM JA
Rhenus Logistics Cup 2017 – kategória
U9 (ročník narodenia 2009)
1. FK Pohronie
2. MFK Dubnica
3. FK Dúbravka
8. CFM JA

ObFZ Trnava Cup 2017 – kategória U12
(ročník narodenia 2006) – regionálny
1. CFM JA červení – ročník 2006
2. CFM JA žltí – ročník 2006
3. FK Dolná Krupá

V nasledovnom prehľade zverejňujeme
umiestnenie na prvých troch miestach, ako
i umiestnenie družstiev CFM JA:
HB Steel Cup 2017 – kategória U11 (ročník narodenia 2007)
1. MFK Topoľčany
2. CFM JA
3. FK TEMPO Partizánske
Respect Cup 2017 – kategória U10 (ročník narodenia 2008)
1. DAC Dunajská Streda
2. Inter Bratislava
3. ŠKF Sereď
4. CFM JA
ObFZ Trnava Cup 2017 – kategória U12
(ročník narodenia 2006)
1. MFK Topoľčany
2. CFM JA – ročník 2006
3. FK Vlčany
5. CFM JA – ročník 2007
HOPI Cup 2017 – kategória U8 (ročník
narodenia 2010)
1. MFK Topoľčany
2. FK Pohronie
3. FC ŠTK Šamorín
4. CFM JA
OKE Plastic Cup 2017 – kategória U7
(ročník narodenia 2011)
1. DAC Dunajská Streda
2. CFM JA
3. ŠKF Sereď

 Jeden z najväčších talentov CFM JA – Martin Ostrovský pri preberaní ceny najlepšieho hráča turnaja
ObFZ Trnava CUP 2017 spolu s trénerom Martinom
Bališom (vľavo) a členom Výkonného výboru CFM
JA Jurajom Valom
Foto: archív CFM JA (2x)

Organizácia týchto turnajov
mala byť odmenou od výkonného výboru CFM JA pre hráčov,
rodičov, priaznivcov, ale i zviditeľnením našich partnerov. Počas
roka chodíme po turnajoch po
celom Slovensku, kde sú nám
rodičia a príbuzní vo všetkých
smeroch nápomocní, tak sme
chceli spraviť niečo „naše“ oddychové v domácom príjemnom
prostredí a veríme, že aj vydarené. Usporiadali sme turnaje prípraviek pre každý ročník narodenia, ktorý je v centre metodicky
vedený kvalifikovanými trénermi.
December bol v úvodzovkách
oddychový, hravý, súťaživý, ale
aj pohodový, čo sme využili aj
my a pre každú kategóriu výkonný výbor pripravil ukončenie
s malým sladkým občerstvením
a mikulášskymi balíčkami. Jednotliví tréneri na ukončeniach
vyhodnotili jesennú časť ročníka
2017/2018, zhodnotili tréningový
proces a načrtli najbližší program
v roku 2018, čo si vypočuli nielen
hráči, ale aj rodičia. Poďakovanie
za podporu patrí i všetkým našim
partnerom.
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
šéftréner CFM JA
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