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Vo futbalovom chráme

PRÍHOVOR STAROSTU

Bez ambície
sa obec riadiť nedá
Milí Trebatičania, čitatelia Trebatického zrkadla!

 Niektorí z hráčov CFM JA si mohli podať ruku pred zápasom s najväčšími hviezdami Interu
Miláno, ku ktorým patrí i Milan Škriniar.
Foto: archív CFM JA
Myšlienka navštíviť Taliansko a metropolu Lombardie – Miláno rezonovala medzi členmi výkonného výboru CFM JA
od prvého stretnutia so zástupcami klubu
FC Internazionale Miláno v Trebaticiach
v roku 2017. A naozaj – stala sa realitou.

Hráči CFM JA, rodinní príslušníci, členovia
a podporovatelia akadémie na prelome
apríla a mája fandili nielen Milanovi Škriniarovi na San Siro v „derby d’Italia“ proti
turínskemu Juventusu. Podrobnosti nájdete na 28. strane.

Za obetavú a plodnú prácu

 Slávnostné odovzdávanie ministerského ocenenia, v strede fotografie zľava ministerka
Martina Lubyová a ocenená Mária Gonová.
Viac nájdete na 2. strane

Dostáva sa k Vám
letné číslo obecných novín – Trebatické zrkadlo, ktoré je už šestnásť
rokov dôležitým
informačným prostriedkom našej trebatickej samosprávy. Napriek nemalým
finančným nákladom a množstvu vynaloženej energie sa snažíme vás pravidelne
štvrťročne informovať o dianí v našej obci, posúvať k vám dôležité informácie zo
spravovania obce či rôzne zaujímavosti
z potuliek našich obyvateľov či organizácií po celom svete. Trebatické zrkadlo
je zasielané takmer dvadsiatim rodákom
žijúcim nielen v rôznych kútoch Slovenska, ale i v zahraničí. Stalo sa pre nich
zdrojom pravidelnej spomienky na život
v našej obci, na jej obyvateľov. Bez tímovej práce redakčnej rady by vydávanie
obecných novín v tejto podobe nebolo,
a tak patrí moje úprimné poďakovanie
všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou
zúčastňujú na tvorbe tohto obecného
spravodajcu.
Nové informácie sa dozviete i pri čítaní
tohto čísla obecných novín. Do pozornosti
dávam informáciu o spustení Vernostného
programu Obce Trebatice, podelíme sa
s vami o zážitky chlapcov a dievčat z Centra futbalovej akadémie Jozefa Adamca
z ich návštevy talianskeho Milána, priblížime si postupové ťaženie seniorského Amužstva OFK Trebatice. Niektorých možno
zaujmú príspevky z činnosti našich škôl či
informácia o presnom programe trebatických hodov. Skrátka, i v tomto čísle si môžu
obyvatelia obce či naši rodáci nájsť to, čo
ich zaujíma. Mne zostáva veriť, že napriek
prirodzenej obmene obyvateľov obce, napomôže pravidelné dodávanie obecných
novín do trebatických domácností k budovaniu si lojálneho vzťahu k obci, k lokálpatriotizmu a formovaniu silnej trebatickej
generácie. Viem, že v súčasnosti plnej rôznych nástrah a vedľajších vplyvov to nie je
ľahké, ale určite sa o to budeme pokúšať.
Bez ambície sa obec riadiť nedá...
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Bez ambície sa obec riadiť nedá
(Dokončenie z 1. strany.)
Budovať značku kvality v podobe rozvoja
obce Trebatice je mojím neustálym cieľom.
Každoročne zvyšovať životný štandard obyvateľov obce či zviditeľňovať obec Trebatice
i za jej hranicami. Viackrát som na tomto
mieste písal o pôvodných obyvateľoch našej
obce, ktorí boli v našej komunite prirodzenými
lídrami. Spomínal som i to, že v mnohých ťažkých chvíľach sú pre mňa zdrojom inšpirácie
pri riešení problémov, motivácie pokračovať
ďalej. Hodnoty vo vzťahu k životu v našej
obci sú stále úplne rovnaké, i keď je potrebné
dokázať reagovať na požiadavky spoločnosti.
K Trebaticiam v minulosti patril kostol, škola,
krčma a futbal. A tieto hodnoty by sme mali
i kvôli našim predkom stále udržiavať, rozvíjať. Aj keď možno inou formou, ako tomu
bolo v minulosti. I preto ma veľmi teší, že sa
nám podarilo vytvoriť nový projekt výchovy
mladých futbalistov. Vytvorili sme priestor na
aktívne trávenie voľného času detí a mládeže
a eliminovanie negatívnych vonkajších vplyvov. Teším sa z toho, že seniorské A-mužstvo
po dlhých rokoch postúpilo do 4. ligy a na
tohtoročné hody bude hostiť klub z mnohonásobne väčšieho mesta – FC Baník Prievidza.
Toto všetko buduje značku obce Trebatice
v regióne či v prípade účasti zahraničných
bežcov na tradičnom Memoriáli Petra Minárecha i vo svete. Verím, že príde obdobie,
kedy budú v Trebaticiach hrávať za seniorské
A-mužstvo vlastní odchovanci a divákmi budú
ich rodinní príslušníci.

Dom služieb sa presúva
Vážení spoluobčania, v tomto čísle zverejňujeme i sumár obecným zastupiteľstvom
schválených investičných akcií na tento rok.
Zrealizovať sa podarilo už modernizáciu časti
obecného úradu ako i modernizáciu verejného
osvetlenia, ktorá bude počas leta ukončená
vybudovaním osvetlenia autobusových zastávok a prechodu pre chodcov na Piešťanskej
ulici. Mojou prioritou bola rekonštrukcia domu

Za obetavú
a plodnú prácu
Pri príležitosti Dňa učiteľov v hoteli
Bôrik v Bratislave dňa 27.3.2018 ministerka školstva Martina Lubyová udeľovala najvyššie rezortné ocenenia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
Z Piešťanského okresu bola ocenená dlhoročná riaditeľka trebatickej školy
Mgr. Mária Gonová. Toto ocenenie jej
bolo udelené za celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu, za zásluhy o rozvoj
medzinárodnej spolupráce a výchovnovzdelávacieho procesu. V školstve pôsobila 40 rokov a odviedla kus obetavej,
statočnej a plodnej práce.
Srdečne gratulujeme!

služieb na polyfunkčný objekt. Mrzí ma, že sa
táto stavba opäť po roku presúva, nakoľko
naša predstava o prestavbe tejto budovy zo
súkromných zdrojov s následným odkúpením
zo strany obce prostredníctvom schváleného
úveru a dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania stroskotala na negatívnom stanovisku
vybraného partnera zapojiť sa do realizácie
tejto investičnej akcie. Zachytil som viaceré

Oba spomenuté projekty sú manažérsky,
časovo i finančne náročné. Ich obstarávacie
náklady budú presahovať milión eur. Nie je
to žiadne „rozbalenie sladkého cukríka“, ale
tvrdá drina, ktorá doteraz nebola v našom prípade zúročená. Napriek tomu máme priamy
ťah na bránu a prekonávame jednu prekážku
za druhou. Bez trpezlivosti sa však ďalej nepohneme...

 Viaceré rokovania so štátnym tajomníkom MVDaRR SR Petrom Ďurčekom za podpory
poslankyne NR SR Magdalény Kuciaňovej prinášajú svoje ovocie
názory súvisiace so sklamaním zo spomenutého odkladu tejto stavby. Rovnaké pocity
mám i ja. Model financovania, ktorý som spomenul, bol pre obec najvýhodnejší. Nevyšiel,
a tak na to reagujeme odkúpením projektovej
dokumentácie od predpokladaného investora
a celý proces výstavby preberá na seba obec
so zámerom jej budúcoročnej realizácie.

Cyklotrasa – tvrdá drina
Výrazný posun nastal i v zámere výstavby
cyklotrasy Piešťany – Vrbové, ktorá dostala názov Zelená cesta. Po mnohoročných
rokovaniach a doslova bojoch so skupinou
miestnych aktivistov sa nám hlavne za pomoci
poslankyne NR SR pochádzajúcej z nášho
regiónu JUDr. Magdalény Kuciaňovej podarilo zabezpečiť spracovanie novely zákona
o dráhach a jej predloženie na rokovanie
NR SR. Po jej schválení v parlamente bude systémovo riešiť budovanie cyklotrás na
nevyužívaných železniciach nielen v našom
regióne. Účinnosť zákona sa predpokladá od
1. novembra, a tak je jasné, že v tomto roku
sa po cyklotrase bicyklovať nebude. Po mojom júnovom rokovaní so štátnym tajomníkom
Petrom Ďurčekom vzniká pracovná skupina
za účasti zástupcov MVDaRR SR, Železníc
SR, Združenia obcí Zelená cesta a vybranej
projekčnej kancelárie za účelom realizácie
výstavby dlho očakávanej cyklotrasy, v súlade
s už spomenutou novelou zákona.

Blížia sa voľby
Milí spoluobčania, komunálne voľby, ktoré
budú v novembri tohto roku, sa blížia. Viacerí z vás ma v týchto dňoch zastavujete
s otázkou, ktorá súvisí s mojím rozhodnutím
opätovne sa uchádzať o funkciu starostu našej obce. Na stránkach Trebatického zrkadla
som sa v minulosti vyjadril, že moja prípadná kandidatúra je naviazaná na úspešnosť
realizácie výstavby spomenutej cyklotrasy.
Doteraz sa tak nestalo, napriek tomu, že som
vynaložil množstvo energie, zapojil množstvo svojich osobných kontaktov. A rovnako
ako i iné investičné stavby, ktoré sú vizitkou
starostu obce, stojí výstavba cyklotrasy pred
prahom svojej realizovateľnosti. Túto začatú
prácu by som rád zúročil do hmatateľnej
podoby, a tak som svoje rozhodnutie prehodnotil a v najbližších voľbách sa opätovne
budem uchádzať o starostovské kreslo. Svoju koncepciu riadenia obce vám pravidelne
predstavujem i na stránkach týchto novín.
Toto je moja cesta a je na vás, či ju prijmete.
Slobodné voľby vnímam ako úžasný nástroj
demokracie a ja budem úplne rešpektovať
ich výsledok.
Prajem vám veľa krásnych letných dní,
bezpečný návrat z dovoleniek, oddych, relax
a vnútornú pohodu.
Mgr. JURAJ VALO
Foto: archív obce
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1985
Úvodné riadky kronikára Jána Karkuša
sa v roku 1985 venovali spomienke na 40.
výročie oslobodenia našej republiky Sovietskou armádou. Starší obyvatelia mali
ešte v živej pamäti 4. apríl 1944, kedy v ranných hodinách bola naša obec oslobodená. V tuhých bojoch zahynulo 5 sovietskych vojakov, ktorých telesné pozostatky
sú uložené na bratislavskom Slavíne.
V organizácii MNV nenastali žiadne zmeny.
V akcii „Z“ boli postavené priestory a sklady
telovýchovnej jednoty, začala sa plynofikácia
základnej školy.
K 31.12.1985 mali Trebatice 1 184 obyvateľov, narodilo sa 14 detí, zomrelo 15 ľudí,
prisťahovalo sa 18 a odsťahovalo 35 občanov.
V tomto roku sa stala základná škola opäť
štvortriednou s počtom žiakov 78. Jednotlivé ročníky vyučovali Mária Gonová, Lýdia
 Spartakiádnu štafetu vítali
predstavitelia obce
Na vynovenej 960 metrov dlhej motokárovej dráhe sa v poslednú júlovú
nedeľu konali preteky o body do Majstrovstva ČSSR. Medzi divákmi bol
i minister vnútra SSR Štefan Lazar.
Uskutočnil sa aj voľný medzinárodný
závod za účasti 5 štátov. Do družstva
ČSSR bol zaradený i Peter Kollár,
ktorý dosiahol 1. výkonnostnú triedu.
Na začiatku roka 1985 boli veľmi
silné mrazy, teploty klesali k -20 ºC
až -25 ºC. Jar sa oneskorila a bola
studená, taktiež leto bolo studenšie,
len niekoľko tropických dní. V jeseni
bolo sucho a prvý sneh napadol
v polovici novembra.
Bol to rok veľmi úrodný na obilniny, úroda zeleniny sa však oneskorila a slabá bola úroda marhúľ
a orechov.
V obci žila ľudová lekárka Jozefína Moravčíková. Zo širokého
okolia chodili k nej ľudia s bolesťami kĺbov a platničiek, ktoré vedela
naprávať.
- jp -

 O cvičenie mali ženy veľký záujem
Matúšová, Aurélia Karkušová a Ján Karkuš.
V školskej družine pracovala Genovéva Kováčová z Piešťan. V tomto roku mali v škole
školskú inšpekciu, ktorá skonštatovala veľmi
dobrú prácu školy.
V obsadení materskej školy nenastali žiadne zmeny, navštevovalo ju 56 detí.
K 1. januáru 1985 sa vzdal po viac ako
16-ročnej práci funkcie osvetára Ján Karkuš. Správcovstvo po ňom prevzala Božena
Straková.
Najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou tohto roka bola oslava 40. výročia oslobodenia
obce. Okrem tohoto podujatia sa uskutočnili
oslavy Medzinárodného dňa žien, dve hodové
zábavy, prednášky.
V nedeľu 27. júla sa uskutočnil 5. ročník
Trebatickej desiatky. Zrodil sa na ňom nový traťový rekord, víťaz pretekov Zdeněk
Zalubil z Hodonína trať prebehol s časom
30:04,1 min.

Futbalové A-mužstvo v tomto roku hralo
Krajské majstrovstvo Západoslovenského
kraja skupiny Severozápad. Umiestnilo sa
na veľmi peknom 4. mieste, z 26 zápasov
11 vyhralo, 7 remizovalo a 8 prehralo. Najlepším strelcom bol Jozef Bogora, trénerom
bol Zoltán Doboš z Piešťan. Dorastenci
v tomto roku skončili na 9. priečke. Slabšie výsledky dosiahli dve žiacke mužstvá.
Šachisti pod vedením Víta Trandžíka bojovali v okresnom majstrovstve a dosahovali
dobré výsledky. Tradične usporiadali vianočný a novoročný turnaj šachistov v bleskovom turnaji.
V zimných mesiacoch usporiadala TJ Mier
pre ženy v kultúrnom dome a neskôr v zasadačke TJ cvičenie pri hudbe, zúčastňovalo sa
na ňom priemerne 20 – 30 žien.
K celoštátnej spartakiáde prebehla cez obec
štafeta, kde na štafetovom kolíku nechýbala ani
pozdravná stuha od trebatických športovcov.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Od posledného vydania
Trebatického zrkadla sa narodilo 6 detí,
z toho 4 dievčatá a 2 chlapci.
Blahoželáme a želáme veľa zdravia!
V tom istom období nás opustili:
JOLANA HOCHELOVÁ vo veku 78 rokov,
JÁN PALKECH vo veku 81 rokov
a JOZEF KOSTUR vo veku 75 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 -
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AKÉ INVESTIČNÉ ZMENY MOŽNO OČAKÁVAŤ V ROKU 2018?

Viac peňazí – viac investícií
Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach na
svojom rokovaní dňa 22.6.2018 uznesením č.
44/6/2018 schválilo realizáciu nasledovných
investičných akcií naplánovaných na rok 2018:

predpokladá v zmysle uzatvorenej Zmluvy
o spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a. s., v rámci danej stavby výstavba NN
prípojky, ktorá bude viesť z trafostanice na
Staničnej ulici cez pásy zelene na Hlavnej
ulici až k domu služieb.

Modernizácia verejného osvetlenia
a osvetlenie prechodu pre chodcov –
Piešťanská ulica
Na projekte sa začalo pracovať minulý rok.
V roku 2018 prebehlo verejné obstarávanie –
najúspešnejší uchádzač ELTODO OSVETLENIE, s. r. o., Košice, Zmluva o dielo uzatvorená
1.3.2018. Od 1.7.2018 je sústava verejného
osvetlenia odovzdaná v zmysle Zmluvy o dielo
na obdobie 15 rokov do správy spol. ELTODO
OSVETLENIE, s. r. o. Pri príprave projektu
a nastavení rozpočtu bola vznesená požiadavka zo strany obce, nahradiť existujúce svetelné
body novými, úspornými LED svetelnými bodmi
a navyše na Hlavnej ulici, pretože ide o najfrekventovanejšiu časť obce, doplniť svetelný bod
na každý stĺp. Takisto do projektu bola začlenená výstavba osvetlenia Záhumenskej ulice.
V procese spracovania projektu a rozpočtu
bolo možné pripomienkovať danú koncepciu.
Po ukončení tohto procesu bolo realizované

Modernizácia infraštruktúry
futbalového areálu
OFK Stavoprac Trebatice

 Rekonštrukčné práce na modernizácii
verejného osvetlenia na Hlavnej ulici

Investičná stavba bude realizovaná v súlade so Zmluvou o spolupráci a financovaní
realizácie Národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Trebatice, ktorá bola
uzatvorená medzi Obcou Trebatice a Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „SFZ“).
Pôvodne mali byť Obci Trebatice poskytnuté
finančné zdroje na výstavbu ochranných sietí,
umelého osvetlenia, chodníka a oplotenia
v areáli štadióna OFK Trebatice v rámci
projektu Modernizácia infraštruktúry futbalového areálu OFK Stavoprac Trebatice v sume
25 tisíc €. Spoluúčasť Obce Trebatice je 8 334
€. Vzhľadom na havarijný stav vykurovania
budovy OFK Trebatice, nepridelenie dotácie
z Environmentálneho fondu na projekt Komunitné a športové centrum obce (účelom i plánovaná rekonštrukcia vykurovania) a v nadväznosti na písomný súhlas SFZ k zmene
účelu využitia finančného príspevku, bude
finančný príspevok a spoluúčasť obce použitá
na opravu havarijného stavu vykurovania
a ohrevu teplej vody, zvyšná časť na výstavbu ochranných sietí za bránami a doplnenie
umelého osvetlenia na tréningovom ihrisku.

Modernizácia ozvučenia cintorína

 Aj zasadačka obecného úradu dostala novú tvár
verejné obstarávanie a každé ďalšie zmeny
(dopĺňanie svetelných bodov) by mali dopad na
celkovú cenu, ktoré sa skladá z modernizácie,
prevádzky a dodávky elektriny. Spravovaná
ústava VO sa skladá z 157 svietidiel (pred
rekonštrukciou 144), 13 kusov podperných bodov a 3 ks rozvádzačov. V priebehu leta príde
k osvetleniu autobusových zastávok a prechodu
pre chodcov na Piešťanskej ulici.

Modernizácia a oprava budovy
obecného úradu
Modernizácia obecného úradu bola začatá
v minulom roku výmenou kotla v KD na základe poskytnutej dotácie z MF SR. V tomto roku
pokračovala rekonštrukciou vykurovania, elektroinštalácie, dátových rozvodov a bezpečnostného systému obecného úradu a modernizáciou
interiéru zasadačky, kuchyne a kancelárie starostu obce. Investičná akcia bola financovaná zo
spomenutej dotácie a z vlastných zdrojov obce.

Foto: archív obce (2x)

Tlakové prípojky Presskan
V roku 2018 bude zrealizovaných 5 prípojok tlakovej kanalizácie Presskan žiadateľom,
ktorých obecné zastupiteľstvo schválilo na
svojom zasadnutí v júni 2018.

Rekonštrukcia domu služieb
na polyfunkčný objekt
Zámerom obce je odkúpenie projektovej
dokumentácie na stavbu Polyfunkčný dom
s nájomnými bytmi Trebatice od súkromného
investora, ktorý deklaroval Obci Trebatice
stratu záujmu o realizáciu tejto zákazky. Na
základe projektovej dokumentácie bude vypracovaný rozpočet stavby a následne by
mala byť v januári budúceho roku predložená
žiadosť o poskytnutie úveru a dotácie na realizáciu samotnej stavby. Tento model financovania je identický s financovaním nájomných
bytov na Záhumenskej ulici. V tomto roku sa

Novú podobu dostane i ozvučenie cintorína,
keďže to terajšie je v nevyhovujúcom stave.
V rámci rekonštrukcie bude dodaná nová
ústredňa, kabeláž, stĺpové reproduktory. Celý
systém ozvučenia bude bezdrôtový. Predpokladané náklady sa modernizáciu ozvučenia
sú určené na sumu 5 500,- €.

Individuálna bytová výstavba
v lokalite Dolné záplotie
Cieľom je ukončiť v tomto roku výkup pozemkov pod miestne komunikácie – Záhumenská
ulica, 3. etapa a dopracovať sa k stavebnému
povoleniu na výstavbu inžinierskych sietí do
obytnej ako i priemyselnej zóny v lokalite Dolné
záplotie. Podaná by mala byť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho
fondu na výstavbu vodovodu a kanalizácie.

Cyklotrasa Zelená cesta
Prioritou tohto roka je vypracovanie projektovej dokumentácie na uvedenú stavbu v súlade
s pripravovanou novelou zákona o dráhach.
V prípade zvýšenia príjmovej časti rozpočtu
obce, resp. získania dotácií, môžu byť počas
roka zaradené do realizácie i iné investičné zámery, ktoré boli v materiáli na júnové rokovanie
obecného zastupiteľstva označené termínom
– nezáväzné investičné akcie.
- OcÚ -
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Výstavnú halu chovateľov kúpi obec
 Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
od vydania prvého čísla XVI. ročníka Trebatického zrkadla zasadalo jedenkrát, a to
23. marca 2018.
K hlavným bodom jeho rokovania patrili:
1. Kontrola plnenia uznesení OZ a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Návrh na prevod stavby – výstavnej haly
so súpisným číslom 76 na parcele KN-C
č. 667/1 v k. ú. Trebatice z vlastníka –
Slovenský zväz chovateľov – Základná
organizácia SZCH Trebatice na Obec
Trebatice. Starosta obce Mgr. Juraj Valo informoval poslancov, že po rokovaní
s vedením ZO SZCH predkladá návrh na
schválenie prevodu výstavnej haly z jej
vlastníka ZO SZCH na Obec Trebatice
z dôvodu zabezpečenia právnej istoty, že
aj v budúcnosti bude výstavná hala a jej
areál slúžiť obyvateľom Trebatíc. Ďalším
dôvodom je i skutočnosť, že pozemky
pod výstavnou halou nie sú vysporiadané, z veľkej väčšiny ich vlastní Slovenská republika v správe Okresného úradu
v Trnave, ktorý viackrát vyzýval ZO SZCH
na odkúpenie užívaných pozemkov. Podstatným dôvodom na schválenie prevodu
stavby do vlastníctva Obce Trebatice je,
že pokiaľ Obec Trebatice uvedenú stavbu
nevlastní, nemôžu sa uchádzať o nenávratné finančné príspevky na jej modernizáciu zo štátneho rozpočtu. Obecné
zastupiteľstvo v Trebaticiach schválilo
kúpu stavby – výstavnej haly so súpisným číslom 76 postavenej na parcele č.
667/1 v k. ú. Trebatice za kúpnu cenu
1,- € od jej predávajúceho Slovenský zväz
chovateľov – Základná organizácia SZCH
Trebatice.
3. Návrh na zámenu pozemkov, parcela
KN-C č. 440/2 vo vlastníctve Lenky Palkechovej, za pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 45/2018, parcela KN-C
č. 440/3 vo vlastníctve Obce Trebatice.
 Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
vzalo na vedomie skutočnosť, že:
1. Parkový mobiliár nachádzajúci sa na
verejnom priestranstve pri Kostole sv.
Štefana je osadený na parcele KN-C č.
440/2 vo vlastníctve Lenky Palkechovej.
2. Parcela KN-C č. 404/1 vo vlastníctve Obce Trebatice i s priľahlou plochou k rodinnému domu č. 244 a svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou – jediný vstup do dvora rodinného domu.
3. Obecné zastupiteľstvo schválilo v súlade
s par. 9 a ods. 8 písm. b) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu pozemkov vytvorených geometrickým plánom
č. 45/2018 na oddelenie pozemku p.
č. 404/3 a 404/4, ktorý dňa 22. marca
2018 vypracovala geodetická kancelária
Geo-Haj, s. r. o., Piešťany, parc. KN-C č.
404/3, zastavané plochy o výmere 69 m2,
k. ú. Trebatice – podľa LV č.1000 vo vlastníctve Obce Trebatice za parc. KN-V č.
404/4, zastavané plochy o výmere 15 m2,

k. ú. Trebatice – podľa LV č. 705 vo vlastníctve Lenky Palkechovej, pričom rozdiel
vo výmere bude uhradený Lenkou Palkechovou za cenu 23 €/m2.
4. Vernostný program Obce Trebatice. 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
formou. Za týmto účelom obec vydala
obyvateľovi obce s trvalým pobytom v obci, na základe jeho žiadosti preloženej na
obecnom úrade, vernostnú kartu, ktorá
bola neprenosná – viazaná na meno
a adresu obyvateľa. Karta bola platná na
daný kalendárny rok. Do programu sa zapojili viacerí obyvatelia obce, ktorí si mohli
vystavením karty uplatniť zľavu pri návšteve športového komplexu Matchpoint.
Komisia športu, kultúry, športu a mládeže na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2018 opätovne schválila projekt
Vernostný program Obce Trebatice.

ľom či organizátorom, resp. obecným
zastupiteľstvom na tento účel schválených športovísk či podujatí. Obecné
zastupiteľstvo v Trebaticiach v rámci
projektu Vernostný program Obce Trebatice schválilo partnera na rok 2018
– spol. Morning Net, s. r. o. a podujatie Hody 2018, pričom zľava na kúpu
lístka na podujatie bude 2 € na jednu
vernostnú kartu a zľavu si môžu uplatniť
len obyvatelia s trvalým pobytom v obci
nad 15 rokov s občianskym preukazom.
5. Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi – žiadosť o nenávratný
finančný prostriedok. Obecné zastupiteľstvo
v Trebaticiach vzalo na vedomie zámer
Združenia obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom 922 09 Borovce 168 predložiť žiadosť o nenávratný
finančný prostriedok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na zabezpečenie nákupu techniky na zber a spracovanie bioodpadu, stavebného odpadu
a objemného odpadu. OZ schválilo zapracovanie výdavku na položku Združenie obcí
Holeška pre triedenie a nakladanie s odpad-

Cieľom projektu je:
 Zvýšiť počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci.
 Podporiť aktívne trávenie voľného času,
zdravý životný štýl obyvateľov obce.
 U obyvateľov obce budovať lojalitu
k miestu bydliska – zvýhodniť tých obyvateľov, ktorí v obci majú trvalý pobyt
pred tými, ktorí v obci len „prespávajú“.
Obecný úrad vydá obyvateľovi obce s trvalým pobytom v obci, na základe jeho
žiadosti, vernostnú kartu, ktorá je neprenosná – viazaná na meno a adresu
obyvateľa: množstvo kariet je limitované
v závislosti od finančnej podpory partnerov, resp. schválenej výšky v rozpočte
obce. Karta nie je viazaná len na daný
kalendárny rok, ale je platná i na ďalšie roky. Vernostnou kartou si obyvateľ
obce uplatní zľavu pri návšteve športovísk či iných podujatí obce každoročne
určených po dohode s prevádzkovate-

mi so sídlom 922 09 Borovce 168 za účelom
nákupu pozemku pod hnojiskom v Krakovanoch s cieľom vybudovania regionálneho
kompostoviska či skládky stavebného, resp.
objemného odpadu vo výške pomernej časti
celkovej kúpnej ceny na obyvateľa, čo na
Obec Trebatice predstavuje sumu 2 079 €,
do zmien rozpočtu Obce Trebatice na rok
2018 – výdavkovej časti.
6. Hromadná bytová výstavba Dolné záplotie. Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
schválilo nový záväzný poradovník uchádzačov o 3-izbový nájomný byt.
1. Ivana Kučavíková – bytom Drahovce,
2. Mária Olachová – bytom Piešťany,
3. Jitka Kuníková – bytom Piešťany,
4. František Polák – bytom Nová Lehota.
7. Rôzne.
OZ schválilo zápis do obecnej kroniky,
ktorý vypracovala Mgr. Janka Žáková,
kronikárka obce.
- ab -
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ZAUJÍMA VÁS

Vernostný program obce
Myšlienka Vernostného programu Obce
Trebatice sa po prvýkrát zrodila v roku
2016, avšak až tohtoročným rozhodnutím obecného zastupiteľstva nadobudla
trvalé kontúry. Pokiaľ nepríde k zrušeniu
schváleného uznesenia, každoročne bude
položka Vernostný program zapracovaná
do rozpočtu obce. Viac informácii o celom
projekte si čitateľ nájde v rubrike – Z rokovaní obecného zastupiteľstva. Prinášame
základné informácie o registrácii a poskytovaných výhodách.
 Ako sa môžem zapojiť do Vernostného
programu Obce Trebatice?
Registráciou po predložení občianskeho
preukazu na obecnom úrade bude záujemcovi vydaná vernostná karta Obce Trebatice.
Podmienkou jej vydania je, aby žiadateľ mal
trvalý pobyt v Trebaticiach a bol držiteľom
občianskeho preukazu.
 Aká je platnosť vernostnej karty?
Vernostná karta bude platiť neobmedzene
až do prípadného zrušenia programu obecným zastupiteľstvom, čiže nie je viazaná na
určité obdobie.
 Aké výhody bude mať vernostná karta?
Na základe vernostnej karty obyvateľ obce
s trvalým pobytom bude zvýhodnený pred

obyvateľom obce bez trvalého pobytu. Pravidelne mu bude na základe predloženia vernostnej karty poskytnutá zľava na návštevu
kultúrnych či športových podujatí či iné výhody určené obecným zastupiteľstvom.
 Aké zľavy poskytne vernostná karta
v súčasnosti?
Prvým benefitom, ktorý možno získať na základe vernostnej karty, je znížená cena za vstupenku na kultúrne podujatie HODY TREBATICE
2018. Celková cena vstupenky v predpredaji je
10,- €, po predložení vernostnej karty pri kúpe
vstupenky v predpredaji na obecnom úrade získa jej držiteľ zľavu 2,- € a vstupenka ho tak bude
stáť 8,- €. Množstvo poskytnutých výhod na tento rok nie je ničím limitované a obec má zámer
pripraviť ešte v tomto roku i ďalšie benefity.
 Kedy môžem získať vernostnú kartu?
Požiadať o vydanie vernostnej karty je možné
celoročne počas stránkových hodín na obecnom úrade. Výnimku tvorí rok 2018, kedy očakávame zvýšený záujem o registráciu a z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti referentov obecného úradu počas mesiaca august bude vernostná
karta vydávaná do 31.7.2018 a následne až od
1.9.2018 (čiže okrem mesiaca august). Vzhľadom k tomu neváhajte a zapojte sa do konca
júla do Vernostného programu Obce Trebatice
registráciou na obecnom úrade.
- OcÚ -

Prispeje obec dôchodcom?
Na zasadnutiach a členských schôdzach
ZO JDS v Trebaticiach či pri osobných rozhovoroch boli starosta obce i niektorí poslanci oslovení s požiadavkou príspevku na
stravovanie dôchodcov. Jeden z argumentov prípadnej podpory zo strany obce na
stravovanie dôchodcov bolo i tvrdenie, že
okolité obce finančne podporujú dôchodcov
pri zabezpečení obedov. Aj z tohto dôvodu sa
uvedenou problematikou zaoberalo obecné
zastupiteľstvo. Ako to je teda v skutočnosti?
Obec môže poskytnúť uvedený príspevok
z rozpočtu obce na základe VZN (par. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a par.
58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách (je potrebné vykonať posudzovanie).
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach č. 15/2/2018 zo dňa
9.2.2018 referentka obecného úradu vykonala
prieskum a pripravila informácie ohľadne príspevku na stravovanie pre dôchodcov, ktorý
poskytuje samospráva v rámci Mikroregiónu
nad Holeškou a Mesto Piešťany. V rámci mikroregiónu poskytujú z 15 samospráv príspevok
na stravovanie 4 – Obec Dolný Lopašov vo
výške 20 centov na obed pre poberateľa starobného dôchodku, ktorý si zakupuje obed
vo vývarovni v Dechticiach (majiteľ vývarovne
zároveň obed aj dováža do obce), Obec Krakovany prispieva na stravu vo výške 20 centov
pre dôchodcu s trvalým pobytom v obci Krakovany, ktorý sa stravuje v ZOS Krakovany, ktoré
prevádzkuje Obec Krakovany. Obec Borovce
na obed neprispieva, ale umožňuje v plnej

výške si zakúpiť obed v zariadení MŠ Borovce.
Mesto Vrbové a Mesto Piešťany poskytujú
príspevok na stravovanie v zmysle zákona
o sociálnej pomoci (robia prehodnotenie podľa
výšky dôchodku a stravovanie umožňujú len vo
svojich sociálnych zariadeniach). Čiže, zo 4 samospráv 3 prispievajú na obedy vo svojich zariadeniach a len jedna v súkromnej vývarovni.
Z ďalších zistených informácií z webových
stránok miest a obcí (mimo Mikroregiónu nad
Holeškou) možno konštatovať, že niektoré
mestá a obce prispievajú na stravovanie
dôchodcov podľa posudzovaného príjmu, prípadne výšky životného minima.
V Obci Trebatice je k dnešnému dňu približne 300 osôb starších ako 60 rokov. V súčasnosti nie je možné určiť rozsah poskytovania
uvedenej služby. Bolo by potrebné uskutočniť
zisťovanie, koľko občanov má o uvedenú
sociálnu službu záujem, aký je príjem uvedených osôb, aby bolo možné stanoviť finančné
rozpätie, v ktorom by sa uvedená služba
poskytovala a aký by to malo dosah na rozpočet obce. V tomto období v rozpočte nie sú
schválené žiadne finančné prostriedky na tento účel. Obecné zastupiteľstvo i starosta obce
si však vedia do budúcna predstaviť podporu
stravovania dôchodcov, avšak systémovú,
čiže v závislosti od výšky posudzovaného
príjmu. Príspevok by bol určený obyvateľom
obce, ktorí majú príjem do výšky stanovenej
obecným zastupiteľstvom, t. j. určeného násobku životného minima. K danej téme starosta obce uskutoční rokovanie s predstaviteľmi
ZO JDS v Trebaticiach.
- aj -
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Kalendár

vývozu separovaného odpadu
2. polrok 2018

Papier
MESIAC
júl
august
september
október
november
december

TERMÍN
27. (piatok)
–
7. (piatok)
19. (piatok)
30. (piatok)
–

Plastová nádoba (240-l) slúži len na zber
papiera.
Zberá sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne
zoznamy, lepenky, vlnité lepenky.
Nezberá sa: pergamenový, asfaltový,
dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný,
lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky škodlivý 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

TERMÍN
27. (piatok)
–
7. (piatok)
19. (piatok)
30. (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
TERMÍN
september 21. – 22. (piatok – sobota)
október
–
november
9. – 10. (piatok – sobota)
december
–
Zberné miesta: pozemok na Staničnej
ulici za rodinným domom p. Trandžíka
Zberá sa: konáre, odrezky zo stromov
Odvoz odpadu: individuálne.
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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TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!
Čas rozkladu odpadu v prírode

Triedenie odpadu:
 Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.
 Je zásobárňou druhotných surovín, šetrí
prírodné zdroje a energiu.
 Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak
skončil na skládke.
 Financujú ho výrobcovia v OZV ENVI
- PAK – šetrí tak poplatky miest a obcí.
Nebuďme leniví, trieďme odpad!
Ako na to?

PAPIER
Do vriec alebo kontajnerov na papier
patria: noviny, časopisy, reklamné letáky,
kancelársky papier, papierové obaly, škatule,
kartóny a pod.
Nepatria tam: mokrý, mastný alebo inak
znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby. Znečistený papier by znehodnotil
celý obsah, ktorý by už nebolo možné ďalej
recyklovať.
Z recyklovaného papiera sa vyrábajú:
noviny, zošity, škatule, obaly na vajcia, toaletný papier. Papier je možné recyklovať 5 až
7-krát.
Škatule pred vyhodením zošliapnite, aby
bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta
pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen
efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému
prostrediu.

SKLO
Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria: Nevratné obaly zo skla z alkoholických
alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy, tabuľové sklo
(väčšie množstvo patrí na zberný dvor).
Nepatria tam: keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.
Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše,
poháre a iné sklenené výrobky. Sklo sa môže
recyklovať donekonečna.
POZOR!
Zálohované obaly nepatria do koša,
vráťte ich nazad do predajne.

PLASTY
Do vriec alebo kontajnerov na plasty
patria: neznečistené PET fľaše z nápojov,
plastové obaly z pracích alebo čistiacich
prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov, saponátov, aviváže) a pod.
Nepatria tam: novodurové rúrky, obaly
z nebezpečných látok, ako napr. motorových
olejov, chemikálií, farieb a pod.
Z recyklovaných plastov sa vyrábajú: nové
PET fľaše, tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce,
odevy, výplne do zimných búnd, fólie, vrecia
na odpad a pod.
Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti kontajnera.
Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí
približne 733 stlačených 1,5 litrových PET
fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich
tam len približne 200.

KOVY
Do vriec alebo kontajnerov na kovy
patria: Kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a súčiastky...
Nepatria tam: Kovové obaly kombinované
s iným obalom, kovové obaly od farieb a riedidiel.

Ak je to možné, i kovové obaly treba pred
vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac.
Z recyklovaných kovov sa vyrábajú nové
kovové výrobky, napríklad aj kľúče. Kovy sa
dajú recyklovať donekonečna.

NÁPOJOVÉ KARTÓNY
Do vriec alebo kontajnerov na nápojové
kartóny patria: nápojové kartóny z mliečnych
výrobkov, džúsov a iných nápojov.
Ak sa v obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte
ich do vriec alebo kontajnerov na to určených.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť, a tak zmenšiť ich objem.
Recyklovaním nápojových kartónov vznikajú nové výrobky z papiera, ale napríklad aj
stavebné priečky.
Farby nádob na triedenie odpadu aj presný spôsob triedenia sa môže v jednotlivých
obciach líšiť. Niektoré obce používajú jedno
vrece alebo kontajner na viaceré druhy odpadov, napr. na kovy, plasty a nápojové kartóny. Kam aký odpad vhadzovať, napovedia
štítky na zberných nádobách, internetová
stránka obce, alebo sa informujte v zberovej
spoločnosti.

Majme na pamäti základné pravidlá:
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JAR A LETO V TREBATICKEJ ŠKÔLKE

Deň rodiny v plnej paráde
Nie vždy platí, že do tretice všetko
dobré, ale organizátorom podujatia Deň
rodiny – OZ Trebatické deti a Obci
Trebatice – sa, našťastie, toto pravidlo
potvrdilo. V nedeľu 27. mája 2018 sa
konečne na futbalovom štadióne mohli
stretnúť rodiny detí z materskej a základnej školy i rodiny menších či starších
detí z našej obce a vychutnať si pripravený program.
Štadión sa premenil na jedno veľké mravenisko, na ktorom si každý našiel to, čo ho
práve zaujalo. Úsmevy na tvárach detí vyčaril tanec prekrásnych psíkov, s chuťou si zatancovali zumbu, zaskákali na nafukovacom
hrade. Keď sa nad plochou trávnika začal
dvíhať obrovský balón, deti už nič neudržalo
a hoci niektorí so strachom, predsa len si
vyskúšali let v prútenom koši zavesenom
pod balónom. I mnohí dospelí potvrdili, že
to bol pre nich netradičný zážitok. Chvíľu po
prvých letoch balóna na tréningovom ihrisku

 Na svoj prvý let balónom budú dlho spomínať deti i dospelí
Materiály na stránky zo života
a diania v materskej škole pripravila
JANA PALKECHOVÁ, riaditeľka
Fotografie: archív MŠ

 Nadšenie v hasičskej pene
zahučali motory parádnych motoriek a nielen
malí, ale i veľkí s obdivom pozorovali ich
jazdu. Ochotní muži v čiernom koženom
oblečení obetavo vozili chlapcov i dievčatá
na dvojkolesových tátošoch. Lenže ešte ani
neskončili a okolím sa rozozneli húkačky
hasičského auta. To už prišli pobedimskí hasiči, aby deťom najskôr ukázali, čo sa skrýva
vo vnútri ich auta a hlavne, aby na plochu
tréningového ihriska nastriekali bielu penu.
Nuž a vtedy už radosť naozaj nemala konca.
Vyskákali sa v nej škôlkari, školáci i dospelí,
mnohí po prvýkrát v živote vyskúšali pocit
ponorenia sa do hustej bielej „šľahačky“.
Za toto všetko úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí sa podieľali na organizácii a vydarenom
priebehu podujatia.
Veľké poďakovanie patrí:
 Jozefovi Valkovi za prípravu a predaj
chutného gulášu,
 manželom Plačkovcom za pizzu a plnú
misu nakrájaného melónu pre deti,
 Janette Kuštánovej za zabezpečenie minerálky, kávy a krásnych medailí pre všetky deti,

 Miroslavovi Škrabákovi za darované pivo.
Všetci
Vš
t i nám
á suroviny
i a tovar
t
darovali
d
li bezb
platne, úprimne im za všetko ďakujeme.

 Veselý psík si získal všetky deti

Srdečne ďakujeme:
 všetkým mamičkám, ktoré napiekli a pobalili chutné pečivo,
 všetkým mamičkám a oteckom, ktorí predávali v stánkoch počas podujatia – Miroslav Škrabák, Boris Kučerka, Zuzana Kalnická, Monika Hermanovská, Lenka Sučičová, Janka Žáková, Veronika Gaurová,
Zuzana Zivčáková a Zuzana Hundáková,
 všetkým, ktorí nám pomáhali po skončení
podujatia upratať na futbalovom štadióne a poprevážať materiál do materskej
školy.
Ďakujeme všetkým, ktorí iniciatívne zabezpečili program na podujatie:
Adriane Valentovičovej za prekrásny
a milý tanec so psíkmi, Zuzane Strapatej za
vybavenie hasičov penou, ktorá mala velikán-
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Knižnica nám chýbala

Mesiac marec bez zavítania do našej
obecnej knižnice? Veru, v minulom roku
sa to naozaj stalo. Naša teta knihovníčka
Antónia Babišová bola chorá, a preto sme
sa v tomto roku na ňu a na spoločnú návštevu kráľovstva kníh veľmi tešili.
O knihách a rozprávkach sme sa s deťmi učili a rozprávali celý týždeň venovaný
Mesiacu knihy a do knižnice sme prišli vyzbrojení novými poznatkami o vzniku knihy,
o tom, ako správne s knihou zaobchádzať
a tiež s namaľovanými ilustráciami obľúbených rozprávok detí. Teta knihovníčka deťom
pripravila množstvo krásnych kníh, prečítala
im rozprávku, spoločne si zaspievali veselú
pieseň a nezabudla ani na vyhodnotenie najusilovnejších čitateľov z našej škôlky. Najviac
kníh prečítali Lucka Puváková a Marko Milec,
novými čitateľmi sa stali Dianka Hermanovská, Ninka Kollárová a Marek Žák. Deti si
mohli poprezerať nové krásne knihy a namaškrtiť sa na ďalšie návštevy našej super
knižnice. Ďakujeme Vám, teta knihovníčka!

 Hoci ešte nevieme čítať, s knihami sa kamarátime

Naša výtvarníčka Sofinka

Základná škola Krakovany v spolupráci
s Obecným úradom Krakovany pri príležitosti 52. výročia folklórnych slávností
a XII. Župného folklórneho festivalu kultúry 2018 vyhlásila aj v školskom roku
2017/2018 pre deti materských škôl a žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl výtvarnú súťaž Ľudová pieseň.
Opäť sa na nej zúčastnilo niekoľko detí
z našej materskej školy a aj tentokrát sa darilo
talentovanej škôlkarke Sofinke Moravčíkovej.
Jej ilustrácia piesne Páslo dievča pávy získala
3. miesto vo svojej kategórii.
Gratulujeme, Sofinka!

Ďakujeme
za percentá z daní

 Ilustrácia piesne Páslo dievča pávy získala 3. miesto

sky úspech u detí, Jozefovi Jankechovi za
úžasných motorkárov, Michalovi Sekáčovi
za poskytnutý nafukovací hrad, na ktorom si
deti mohli vybiť zvyšky energie.
Všetci nám program zabezpečili bezplatne,
patrí im naša úprimná veľká vďaka.
Veľké poďakovanie patrí Lenke Škrabákovej za jej aktívnu pomoc pri organizovaní, Petrovi Líškovi za ochotu a pomoc pri
príprave celého podujatia, starostovi obce
Mgr. Jurajovi Valovi za poskytnutie priestoru
štadióna a zaplatenie väčšej časti poplatku za
ukotvený balón. No a, samozrejme, ďakujeme
učiteľkám materskej školy za všetku ich
prácu pri príprave sviatku Dňa rodiny.
Záverečné poďakovanie patrí štedrým
sponzorom – firme AG FOIL EUROPE
a hlavne Agro-družstvu Trebatice, vďaka
ktorému nás potešil aj krásny zisk z podujatia.
Srdečne ďakujeme za všetky deti z našej
materskej školy!

 Motorkári boli úžasní a obdivuhodne trpezliví

Riaditeľka Materskej školy Trebatice
v mene všetkých detí materskej školy
a v mene členov OZ Trebatické deti touto
cestou úprimne ďakuje všetkým fyzickým
aj právnickým osobám, ktoré aj v tomto
roku nášmu občianskemu združeniu darovali percentá zo svojich daní.
JANA PALKECHOVÁ
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Neobyčajne obyčajný deň
„Čo ste robili dnes v škôlke? Hrali sme
sa.“ – To je asi najčastejšia otázka i odpoveď pri každodennom odchode detí zo
škôlky domov. A pre nás učiteľky je to
v podstate pochvala, pretože naším cieľom
je dosiahnuť presne toto. Aby deti ani nepostrehli, že hrou sa učia.
A ako také hravé učenie počas obyčajného dňa vyzerá, sa mohli rodičia presvedčiť
aj v tomto školskom roku. V stredu 18.
apríla 2018 ich prišlo do triedy starších detí
15 a do triedy detí mladších 7. Svojou prítomnosťou nás potešili aj riaditeľka miestnej
ZŠ Mgr. Sylvia Molnárová a učiteľka Mgr.
Diana Megová. Záujem všetkých si úprimne vážime. Výchovno-vzdelávaciu činnosť
tentokrát viedli učiteľky Daniela Macháčová
a Drahoslava Líšková. Spoločne s deťmi
všetkým prítomným ukázali, že hra v ich
veku je najdôležitejšou formou učenia, no
v triede starších detí sa k nej už pomaly
priraďuje i zámerné učenie tak, aby deti dokázali udržať pozornosť počas vyučovania
 Každé ráno sa najskôr rozhýbeme
v základnej škole. Možno po tomto dni odpoveď detí, že sa „iba“ hrali, budú ich rodičia
chápať predsa len trošku inak.

 A každý deň si aj troška zaspievame

Viete, kedy má
Zem sviatok?

Predsa každý rok 22. apríla. Lenže v posledných desaťročiach príliš veľa dôvodov
na oslavu nemá. Dýcha sa jej ťažšie a ťažšie pod nánosmi odpadu, čistejšia nie je
ani voda, ani vzduch, ani príroda.
Ako sa k našej Zemi správať, aby vydržala
živiť ľudstvo, to všetko sa učili deti počas týždňa venovaného environmentálnej výchove.
V jeho závere pani učiteľky na dvore materskej školy pripravili viacero aktivít, v ktorých
si deti preskúšali svoje teoretické vedomosti.
Popri tom sa zabavili a zašportovali si. Na
našom dvore, v tieni stromov nám bolo dobre
a uvedomili sme si, že práve náš škôlkarsky
dvor je jedným z najkrajších miest v našej
obci a musíme sa oň patrične starať.

 Magnetmi a detektormi sme skúmali vlastnosti rôznych materiálov
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Srdiečko
mamičke darujem
Každému človeku, v závislosti od jeho
veku, sa sviatok matiek spája s niečím
iným. Nám dospelým s pocitom vďačnosti
svojej mame, niektorým so smútkom, pretože už ho nemajú komu prejaviť.
No a deťom v prvom rade s vyrábaním
darčeka a vystupovaním v programe venovanom ich mamičkám. Práve to sa udialo v nedeľu 13. mája 2018 v Areáli zdravia. K pestrému veselému programu prispeli i naši škôlkari. Najskôr tí najmenší a po nich ostrieľaní
„takmer“ školáci. Najčastejšie vyslovovaným
slovom bolo – mamička. Pretože starostlivá
mama je pre každé dieťa to najdôležitejšie.

 Počas tanca najmenších dievčatiek sa v nejednom oku zaleskla slzička

 Starších škôlkarov bolo počuť doďaleka

Obdivovali sme
slonie uši i vílu

 Areál zdravia bol plný obapolnej lásky

Plánovanie tohtoročného výletu do Smoleníc, veru, nebolo jednoduché. Tak, ako
mnoho iných júnových akcií, ho ohrozovali
búrky a dážď. Ešte ráno pred výletom sme
mali strach, že sa iba povozíme v autobuse,
zjeme „šnicle“ a pôjdeme späť do škôlky.
Na našu obrovskú radosť sa však počasie
nad nami zľutovalo a my sme mohli pokojne
naplniť všetky svoje plány. Tým najhlavnej-

 Príjemná bola aj cesta lesom

ším bola návšteva jaskyne Driny, jedinej na
západnom Slovensku, a prehliadka nádvoria
a okolia Smolenického zámku. V jaskyni deti
obdivovali „cencúle, ktoré stále chceli visieť“,
slonie uši, zázračné jazierka, skamenenú
vílu... Hoci majú naše deti malinké nôžky,
zvládli na nich prejsť všetko a ani únavu na
nich vidno nebolo. Cestou naspäť predebatovali, dojedli, čo zostalo v batohoch a spokojné
odchádzali domov.

 Na pamiatku fotka pred jaskyňou, ktorú sme zvládli ako veľkí turisti
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Mnoho našich detí má doma psíka. Niektorí na maznanie, niektorí na stráženie,
k nám do škôlky však zavítali ozajstní
chlpatí záchranári.
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Štvornohí záchranári

Špeciálne vycvičené psy Trenčianskej záchranárskej brigády nám spoločne so svojimi
cvičiteľmi predviedli, ako má na prvý povel
poslúchať správny záchranársky pes, ako
dokáže v priestore dvora vyhľadať ukrytého
človeka, preskočiť prekážku i ako má rád
maškrtky a hladkanie. To všetko si deti vychutnali v utorok 12. júna na našom dvore
a vďačíme za to pani Adriane Valentovičovej
a piatim záchranárom z Trenčína. Strávili
sme s nimi nesmierne zaujímavé a veselé
dopoludnie, dozvedeli sme sa veľa nového
a presvedčili sme sa, že psíkov sa už ani
jeden náš škôlkar nebojí.
 Štyria chlpáči nás prekvapili svojou šikovnosťou a oddanosťou

Záchranársky vrtuľník zblízka
Lieta nad našimi hlavami dosť často
a pri pohľade naň nám nezriedka zovrie
srdce, lebo vieme, že opäť letí k niekomu,
kto jeho pomoc potrebuje veľmi rýchlo.
Záchranári na vrtuľníku sú nielen pre
deti, ale i pre nás dospelých hrdinami.
Dostanú sa aj na neprístupné miesta,
zavesení na lane prevážajú zranených do
bezpečia. Presne ten vrtuľník, ktorý zachraňoval už aj ľudí z nášho najbližšieho
okolia, sme mali možnosť vidieť celkom
zblízka. Mohli sme nakuknúť do jeho
vnútra, dozvedieť sa mnoho zaujímavého
o práci záchranárov, vidieť vzlietanie vrtuľníka na ďalší zásah.
Naše veľké poďakovanie za sprostredkovanie tohto nevšedného zážitku patrí riaditeľke základnej školy Mgr. Sylvii Molnárovej
a jej manželovi.
 Mnohí vďačia za svoj život a zdravie
práve ľuďom z tohoto vrtuľníka

2/2018

13

TREBATICKÉ ZRKADLO

Teliatok
sme sa nebáli
Pokiaľ to čo len troška ide, snažíme
sa týždennú tému vzdelávania v triedach
našej materskej školy spájať s praktickými
činnosťami a zážitkami súvisiacimi s danou tematikou.
A keďže v trebatickom Agro-družstve vždy
nájdeme ochotných ľudí, využili sme možnosť pozrieť si zvieratká, o ktorých sa učíme,
celkom zblízka. Dospelé kravičky urobili na
deti veľký dojem, avšak ich nadšenie vyvolali malé teliatka, ktorých sa vôbec nebáli
a odvážne ich hladkali a kŕmili. Najväčší obdiv
nás všetkých si získalo voľne sa pohybujúce
stádo smotanovo-bielych kravičiek plemena
Charolais, ktoré sa pokojne páslo a múdro
na nás pozeralo. Za sprostredkovanie tohoto
krásneho zážitku a za čas strávený s nami ďakujeme zootechnikovi Ing. Ivanovi Kollárovi,
ktorý s nami prešiel areál družstva a trpezlivo
odpovedal na zvedavé otázky detí.

 Stádo kravičiek Charolais

Troška premýšľania
i jašenia
Blížiaci sa koniec školského roka si
ani nevieme predstaviť bez putovania za
rozprávkami, ktoré už dlhé roky organizuje aktívna vedúca CVČ pri ZŠ Rakovice
Katarína Rafajdusová.

 Nastenku sa nám aspoň trošku podarilo rozveseliť...

Obce Mikroregiónu nad Holeškou sa postarali o dopravu detí i občerstvenie, a my
sme sa už iba tešili na nové i známe postavičky z rozprávok a úlohy, ktoré deťom
zadajú. Hlavne najmenšie deti, ktoré toto
podujatie navštívili po prvýkrát, počas celej
prechádzky parkom ani nedýchali. Doširoka
otvorenými očkami doslova skenovali všetko, čo sa im pred očami odohrávalo. A veru,
pripraveného toho bolo aj tento rok dosť –
troška premýšľania, troška pohybu, troška
jašenia sa, troška strachu z čertíkov i ježibaby, ale hlavne veľa prekvapení a radosti. Za
takéto milé dopoludnie patrí všetkým, ktorí
nám ho umožnili, naše poďakovanie.

ČO SA NEZMESTILO NA STRÁNKY ŠKOLY

Exkurzia v spaľovni
odpadov
Do spaľovne odpadov OLO v Bratislave
sa v utorok 12.6.2018 vybrala celá trebatická škola.
Po príchode sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina si išla pozrieť spaľovňu.
Páčilo sa mi, ako veľký žeriav vynášal veľkou
rukou odpad až na 6. poschodie. Druhá skupina sa zatiaľ učila triediť odpad. Potom sme
sa vymenili. Exkurzia sa mi páčila.
DOMINIK KOVÁČIK, 2. ročník
Foto: archív ZŠ
 V priestoroch spaľovne sme videli aj „cítili“
– žeby to zapáchalo? Odpadky boli žeriavom naložené do výšky šiesteho poschodia.
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Zo školských lavíc v skratke
Od posledného vydania Trebatického
zrkadla sa nám vrece roztrhlo s aktivitami v škole i mimo nej. Uvádzame ich
len v skratke, o niektorých aktivitách sa
môžete dočítať podrobnejšie zo žiackych
príspevkov.
Školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník sme zorganizovali 22.3.2018.
Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sme ukončili vyučovanie Chemickou show, kde sme sa dozvedeli, ako
sa robí magický aj tekutý piesok, lovili
sme neviditeľné guľôčky a vyrábali domácu
plastelínu.
Štvrtáci pod vedením p. uč. Megovej začali s plnením úloh z oblasti finančnej gramotnosti v rámci projektu Malá finančná
akadémia s Kozmixom. Zarábajú peniaze,
projektujú budovy, stavajú mestečko.
Našich budúcich prváčikov sme privítali na
zápise 5. apríla.
Žiaci 1. ročníka navštívili Mestskú knižnicu v Piešťanoch, vypožičali si knižky
a odvtedy pravidelne každý mesiac chodia
na výmenu kníh.

 Ukončením projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom bola prezentácia stavby mesta Trebastav žiačok 4. triedy

 Od zápisu 5. apríla sa na školu teší aj táto naša budúca prváčka
Ku Dňu Zeme sme zorganizovali v spolupráci s OZ Kvas prednášku a workshop
o netopieroch.
Apríl sme ukončili speváckou súťažou Trebatický slávik.
Na súťaži McDonald´s cup v minifutbale
žiakov a žiačok ZŠ sme sa prvýkrát zúčastnili
11. mája. V náročnej konkurencii sa naša škola umiestnila na 8. mieste.
13. mája sme oslávili Deň matiek už tradične krásnym programom. Vystúpil aj folklórny
súbor Kapustárik v sprievode Karpatskej muziky a súboru Krakovienka.
Ďalšou zo súťaží bol MicroCUP 2018
v Ostrove, kde sa súťažilo vo vybíjanej a v minifutbale. Vlaňajší putovný pohár sme obhájili
aj vďaka počasiu. Viac sa dozviete zo žiackeho slohu.
XX. ročník Olympiády neplnoorganizovaných škôl piešťanského okresu sa konal
22.5.2018. O priebehu a výsledkoch informujeme v osobitnom príspevku.
Dňa 27.5.2018 pristúpili žiaci 3. ročníka k I.
svätému prijímaniu v Kostole sv. Štefana.

V ten istý deň sa zúčastnili naši žiaci aj na
podujatí Deň rodiny na futbalovom štadióne.
Koncom mája – 28.5. – sme absolvovali
dopravnú výchovu na Detskom dopravnom
ihrisku vo Vrbovom. Žiaci o tom pripravili
krátky príspevok.
V máji sme ukončili aj projekt Neuviazni
podporený z Nadácie Orange. Naším cieľom
bolo upozorniť žiakov na nástrahy internetu,
na neuváženú komunikáciu cez sociálne
siete. Žiaci často uverejňujú o sebe informácie, ktoré môžu byť zneužité a znepríjemnia
život. Poskytli sme im aj rady o tom, čo robiť,
ako reagovať, keď takáto neželaná situácia
nastane. Aktivitami projektu boli: beseda,
premietanie príbehov zo stránky sheeplive.
eu, práca na PC – komiksy a leporelá s danou témou.
Deň detí sme oslávili hrami a opekačkou
v areáli školy. Ďakujeme členom Rady rodičov
pri ZŠ Trebatice, osobitne p. Hambalkovej za
prípravu sladkých balíčkov pre žiakov.

 Ku Dňu Zeme patrila aj prednáška a workshop o netopieroch...
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Členovia DFS Kapustárik sa zúčastnili na
Otvorení letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
– viď foto.
Dňa 11. júna sme sa zúčastnili na prednáške o kyberšikane v spolupráci s organizáciou www.detinanete.sk
Hneď na ďalší deň, 12.6., sme sa zúčastnili
na exkurzii v závode na spracovanie odpadu – v spaľovni firmy OLO, a. s., Bratislava.
Aktivitu sme financovali z projektu Ekoalarm.
V Areáli zdravia sme boli 18.6. pri spustení
prístupového bodu k pripojeniu na internet
spoločnosťou Lombard, s r. o. Vyskúšali sme
funkčnosť pripojenia pomocou tabletov.
Do konca školského roka nás ešte čakala
exkurzia na letisko Trenčín do firmy ATE Poprad, s r. o., s prehliadkou záchranárskeho
vrtuľníka, návšteva hradu Beckov a workshop
z projektu Ekoalarm.
Mgr. SYLVIA MOLNÁROVÁ, Foto: archív ZŠ
 Otvorenie kúpeľnej sezóny v Piešťanoch 2018 – deti FS Kapustárik spolu s členmi FS Krakovienka

Dňa 1.6.2018 sme mali v škole Deň detí.
Pani učiteľky nám pripravili super program.
Každá si vybrala nejakú rozprávku.

Úžasný Deň detí

Začalo sa to tak, že pani učiteľka Dianka
Megová nám o súťaži povedala a všetko potrebné vysvetlila. Boli štyri družstvá a v každom
bola kapitánka zo 4. ročníka. Mali sme medaily,
na ktorých bol obrázok, podľa ktorého sme
vedeli, kto s kým je, aby sme sa ľahšie našli.
Družstvá boli rozdelené na: Lienky, Šmolkov,
Opičky a Žabky. Pani učiteľka Dianka Megová
mala rozprávku Medovníková chalúpka. Pani
učiteľka Renáta Susová mala rozprávku Janko
Hraško. Pani učiteľka Barbora Zibrínová mala
kvízy k rozprávke O sliepočke a kohútikovi
a u pani riaditeľky sme plnili úlohy k rozprávke
Snehulienka a sedem trpaslíkov. Po skončení
úloh sme išli všetci na deky, kde sme sa mohli

 A takto sme opekali

 Skladanie vety z perníkového domčeka
zahrať rôzne hry, ktoré sme si priniesli z domu.
Neskôr sme boli zavolaní a pani riaditeľka vyhodnotila súťaž podľa bodov. Umiestnenie bolo
nasledovné: 1. miesto Lienky, 2. miesto Opičky,
3. miesto Šmolkovia a 4. miesto Žabky. Po vyhodnotení sme si išli všetci opekať. Opiekli sme
si špekáčik, najedli sa a naďalej sme sa vonku
hrali rôzne hry, až kým sme nešli na obed.
Tento deň sa mi veľmi páčil. Určite by ste
chceli byť aj vy deti, aby ste mohli zažiť takýto úžasný deň, aký sme mali my.
SARAH HORNÁKOVÁ, 4. ročník

 Po skončení úloh išli všetci na deky hrať sa spoločenské hry
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Deň z lásky k mamičkám

 Tanec prvákov na Deň matiek

 Tretiaci a ich moderný tanec

V nedeľu 13.5.2018 oslavovali naše mamičky svoj sviatok –
Deň matiek. Mali sme sa stretnúť v Areáli zdravia o tretej hodine
poobede. Kto chodí do folklórneho súboru Kapustárik, mal prísť
do areálu o pol druhej. Ešte raz sme si to všetko zopakovali aj so
živou kapelou, ktorá sa volá Karpatská muzika.
Keď všetci prišli do areálu, mohol ako prvý prísť na javisko náš
folklórny súbor Kapustárik, v ktorom som vystupovala aj ja. Predstavili
sme sa spolu so súborom Krakovienka. Keď sme ukončili náš program,
fotograf nám urobil spoločnú fotku do novín. Potom začali vystupovať
škôlkari, ktorí mali pekný, ale dlhý program. Svojím mamám dávali medovníkové srdiečka. Po ich programe prišla na rad naša škola. Najskôr
prváci, ktorí zarecitovali básničky a zatancovali tanček. Potom druháci,
ktorí tiež zarecitovali básničky, ale aj zahrali malú scénku o zvieratkách
z lesa. Tretiaci zaspievali pesničku Z východnej dievčatá a zarecitovali
básničky, dokonca si nacvičili pekný tanček. My štvrtáčky sme zatancovali tiež tanček, v ktorom sme vystupovali ako roztlieskavačky. Tak, ako
sme povedali aj na konci programu, i v tomto slohu na konci vravím:
„To je všetko z nášho programu, ďakujeme za pozornosť.“
Dúfam, že sa mamičkám program páčil, pretože sme to robili z lásky
k nim.
TIMEA BUČKOVÁ, 4. ročník, foto: archív školy

 Dynamická bodka štvrtáčok

Na počesť
Jána Hollého
Recitačná súťaž Hollého pamätník sa
u nás v škole konala dňa 22.3.2018. Zúčastnili sa na nej žiaci z každého ročníka.
Súťaž bola tradične rozdelená na dve
kategórie – poéziu a prózu. Pani riaditeľka
nám v úvode porozprávala aj o významnom slovenskom básnikovi Jánovi Hollom, na počesť ktorého táto súťaž vznikla.
Všetci vybraní žiaci recitovali vo svojich
kategóriách. Podľa mňa bol skvelý každý
jeden súťažiaci, ale vyhrať nemôžu všetci.
A tak sa umiestnili nasledovne: v poézii sa
na 1. mieste umiestnil Timotej Igaz z 3. ročníka, na 2. mieste bola Kristína Pagáčová
z 2. ročníka, na 3. mieste David Hornák z 2.
ročníka. V próze sa na 1. mieste umiestnila
Timea Bučková zo 4. ročníka, na 2. mieste
Stella Zuzana Kunová zo 4. ročníka, na 3.
mieste Sofia Gogolová zo 4. ročníka. Všetci sme boli pochválení od pani učiteliek,
zožali sme aj veľký potlesk od ostatných
spolužiakov a dostali sme pekné knižky
a sladkú odmenu.

 Víťazi školského kola tohtoročnej recitačnej súťaže Hollého pamätník
Recitačná súťaž sa skončila asi
o 12.00 hod. Keďže som sa na tejto súťaži
zúčastnila, môžem vám povedať, že to bol

pre mňa príjemný zážitok a výborná skúsenosť.
STELLA KUNOVÁ, 4. ročník
Foto: archív ZŠ
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Trebatický slávik
Dňa 25.4. 2018 sme mali v škole už tradičnú súťaž v speve s názvom Trebatický
slávik. Súťažilo v nej 18 žiakov našej školy, z toho 7 chlapcov a 11 dievčat.
Pred začiatkom spievania sme my štvrtáčky pre spestrenie celej speváckej súťaže
zatancovali ľudový tanec. Keď sme dotancovali, začali sme súťaž. Pani učiteľky nás
volali postupne po ročníkoch. Potom prišlo
vyhodnotenie a pani učiteľky nám oznámili,
ako sme sa umiestnili.
1. miesto získala Sarah Hornáková, 2.
miesto získali Kristína Pagáčová a Timotej
Igaz a 3. miesto získali Monika Baleková
a Róbert Regina. Nakoniec prvácke dievčatá
zatancovali tanček na modernú pesničku.
Aj keď som nevyhrala, veľmi ma to bavilo
a aj som sa pritom zabavila.
TIMEA BUČKOVÁ, 4. ročník
Foto: archív ZŠ
 Víťazi speváckej súťaže Trebatický slávik

Dopravné ihrisko – zábavné i poučné
V pondelok 28.5.2018 sme všetci
žiaci našej školy išli autobusom na
Dopravné ihrisko vo Vrbovom. Najprv nás privítali a rozdelili do dvoch
skupín. Žiaci 1. a 2. ročníka išli do
dopravnej triedy, kde si precvičovali
pravidlá a dopravné značky. My – 3.
a 4. ročník – sme išli na autíčka
a bicykle.
 Vyskúšali sme si, ako sa musia na
prechode správať chodci
Museli sme jazdiť bezpečne a podľa
cestných pravidiel. Ak sme ich porušili,
pokutou bolo prechádzanie cez semafor, aby sme si uvedomili chybu. Ja som
ich urobil tri. Dvakrát som nezastavil na
stopke a tretíkrát som išiel v protismere.
Po zaujímavej jazde sme sa vymenili
s prvákmi a druhákmi a v dopravnej
t i d sme riešili
triede
i šili ajj my dopravné
d
é situásituá
it á
cie. Tam sme nemali našťastie žiadne
pokuty. Myslím, že to bolo pre nás veľmi
poučné i zábavné. Páčilo sa mi tam.
TIMKO IGAZ, 3. ročník
Na dopravnom ihrisku vo Vrbovom sme sa najprv učili dopravné
značky, potom ako chodiť správne
po ceste na bicykli.
Keď zazvonilo, išli sme sa bicyklovať
a voziť na šliapacích štvorkolkách. Keď
sme niečo spravili zle, prešli sme na
červenú, alebo nezastavili na stopke,
dostali sme pokutu. Bolo tam dobre, už
sa teším, kedy tam pôjdeme zasa.
KATARÍNA MIHÁLIKOVÁ,
2. ročník
 Po teórii dopravy si to aj prváci
a druháci užili na vozidlách
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Jubilejná olympiáda v Trebaticiach

 Oficiálne otvorenie olympiády obohatili trebatické štvrtáčky tanečným vystúpením
Už XX. ročník Olympiády neplnoorganizovaných škôl Piešťanského okresu
v areáli Futbalového štadióna Trebatice sa
konal dňa 22.5.2018. Súťaž organizovala
Obec Trebatice v spolupráci so ZŠ Trebatice. Olympiáda má putovný charakter,
každý rok sa organizuje v inej obci, hostiteľom je iná základná škola.

Na XX. ročníku olympiády sa zúčastnilo 7 základných škôl – Dolný Lopašov,
Dubovany, Krakovany, Ostrov, Trebatice,
Veľké Orvište a Veselé – s celkovým počtom 254 žiakov a 29 učiteľov. Súťažilo sa
v disciplínach: beh na 60 m, beh na 500 m,
hod kriketovou loptičkou, minifutbal, vybíjaná a doplnková disciplína – preťahovanie

lanom. Žiaci našej školy boli úspešní vo
viacerých disciplínach:
Výsledky
 Beh na 60 m: 1. miesto Emma Miháliková, 2. miesto Stella Kunová, 3. miesto Nela
Škrabáková, 4. miesto David Hornák
 Beh na 500 m: 1. miesto Emma Miháliková, 2. miesto Stella Kunová, 6. miesto
Dominik Kováčik.
 Hod kriketovou loptičkou: 1. miesto
Nela Škrabáková, 1. miesto Dominik Kováčik,
2. miesto Timea Bučková, 6. miesto Liana
Bednárová.
 Vybíjaná: družstvo trebatických dievčat
získalo 2. miesto.
 Minifutbal: naši chlapci sa umiestnili na
4. mieste.
Celkovo sa naša škola umiestnila na peknom 2. mieste.
Poradie škôl podľa zisku medailí

 Prvou disciplínou bol beh na 60 metrov, v ktorom si žiačky z Trebatíc počínali dobre

 Mladí futbalisti z Trebatíc sa umiestnili štvrtí

ZŠ Dolný Lopašov
ZŠ Trebatice
ZŠ Veselé
ZŠ Veľké Orvište
ZŠ Dubovany
ZŠ Krakovany
ZŠ Ostrov

3–2–9
4–4–1
3–1–0
1–3–0
1–1–0
0–0–2
0–1–0

spolu: 14
spolu: 9
spolu: 4
spolu: 4
spolu: 2
spolu: 2
spolu: 1

 Druhé miesto vo vybíjanej si vybojovali domáce hráčky
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Celkové poradie škôl
podľa získaných bodov:

1. ZŠ Dolný Lopašov
2. ZŠ Trebatice
3. ZŠ Veselé
4. ZŠ Veľké Orvište
5. ZŠ Krakovany
6. ZŠ Dubovany
7. ZŠ Ostrov

75 bodov
60 bodov
45 bodov
26 bodov
24 bodov
23 bodov
11 bodov

Pod olympijským ohňom
Dňa 22.5.2018 sa v Trebaticiach na
futbalovom ihrisku konala školská olympiáda okresu Piešťany. Na tejto súťaži
sa zúčastnili školy z okolitých dedín.
Na začiatku sa prihovorila naša pani
riaditeľka a náš pán starosta. Štvrtáčky
zatancovali pekný tanček. Veľmi sa mi
páčilo zapálenie olympijského ohňa.
Potom sa súťažilo v behu na 60 metrov,
v ktorom 1. miesto vybojovala Emma Miháliková, Stella Kunová obsadila 2. miesto
a tretia bola Nela Škrabáková. V behu na
500 metrov Emma Miháliková opäť získala
1. miesto a Stella Kunová 2. miesto. V hode kriketovou loptičkou obsadili Dominik
Kováčik a Nela Škrabáková 1. miesto
a Timea Bučková 2. miesto. V minifutbale
chlapci našej školy skončili na 4. mieste a dievčatá boli úspešné vo vybíjanej
s umiestnením na 2. mieste. Ja som sa
zúčastnil v doplnkovej disciplíne preťahovanie lanom, ale v nej sa nám veľmi
nedarilo. Celkovo sme sa umiestnili na 2.
mieste, čo sme sa dozvedeli na slávnostnom ukončení. Som rád, že som sa mohol
zúčastniť na tejto peknej akcii.
Mirko MOZOLÁK, 3. ročník

Skvelá olympiáda
Dňa 22.5.2018 sa konala na štadióne
v našej obci Trebatice Olympiáda neplnoorganizovaných škôl z okresu Piešťany.
Tento rok to bol už dvadsiaty ročník.
Olympiádu otvorili pani riaditeľka a pán
starosta. Ja som prečítala sľub športovcov
a spolu s mojimi spolužiačkami sme zatancovali tanček. Potom sa zapálil olympijský
oheň a mohli sme začať športovať. Prvou
disciplínou bol beh na 60 m. V behu som
súťažila aj ja a získala som druhé miesto.
Potom sa konal beh na 500 m, kde som
obsadila druhé miesto tiež a moja spolužiačka Emma Miháliková získala prvé
miesto. Potom sme súťažili ešte vo vybíjanej, kde naše družstvo získalo druhé
miesto. Súťažilo sa aj v hode kriketovou
loptičkou a tu bola úspešná moja spolužiačka Timea Bučková, ktorá získala
tiež druhé miesto. Z každého športu sme
získali ocenenia, okrem futbalu. Vyhrávali
sme prvé alebo druhé miesta. Prišli sa na
nás pozrieť aj naši rodičia. Podporovali
nás a pomohlo to. Každý, kto zvíťazil, bol
šťastný, aj keď sme celkovo ako škola
skončili na druhom mieste. Odmenou nám
bol pekný pohár a diplom.
Toto je asi všetko z tohto dňa. Bolo to
zábavné a pekné športové podujatie. Táto
olympiáda bola skvelá!
Stella Zuzana KUNOVÁ, 4. ročník

 Vedúci najúspešnejších na stupni víťazov v poradí Dolný Lopašov, Trebatice, Veselé

MicroCUP zrušil dážď

 Na štadión v Ostrove neplánovane prišiel aj dážď
Dňa 17.5.2018 sme sa zúčastnili na
športovej súťaži škôl z Mikroregiónu nad
Holeškou v minifutbale a vo vybíjanej.
Tento rok sa MicroCUP konal na štadióne
v Ostrove.
Prišli sme tam o 7.45 hod. a asi pol hodinu
sme čakali na otvorenie. Odohrali sme prvé tri
zápasy a štvrtý zápas sme hrali len 7 sekúnd,
lebo začalo pršať. Chlapci odohrali dva zápasy, z čoho jeden prehrali a druhý remizovali.
My dievčatá sme si chceli obhájiť naše prvé

miesto vo vybíjanej z minulého roku, no, žiaľ,
súťaž už bola zrušená pre počasie. Usporiadatelia sa rozhodli, že súťaž sa nepreloží,
a tak vyhlásili výsledky zápasov len vo futbale. Naši chlapci skončili na ôsmom mieste
z desiatich škôl. Na naše potešenie sme si
ale putovný pohár z vybíjanej mohli odniesť
naspäť do školy, čo bolo náplasťou na to, že
sme nemohli odohrať všetky zápasy. Na túto
súťaž budem ešte dlho spomínať.
EMMA MIHÁLIKOVÁ, 4. ročník
Foto: archív školy

 Zo štvrtého zápasu odohrali trebatické dievčatá len sedem sekúnd...
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JDS NA POTULKÁCH PO SLOVENSKU

Pribudli nám ďalší traja
Naša ZO JDS sa opäť rozšírila, v tomto
roku sme prijali troch nových členov, je nás
teda spolu už 78. Zúčastňujeme sa na mnohých akciách, ktoré organizácia pripravuje.
Prišla jar, slniečko nás začalo zohrievať
a naši dôchodcovia sa zišli na brigáde, aby
upravili priestory cintorína a jeho okolia.
Piatok 13. apríl 2018 bol Dňom narcisov.
Naše členky vyzberali pre organizátora –
Ligu proti rakovine – na boj proti tejto civilizačnej chorobe 446,94 €. Všetkým darcom
patrí vďaka a zároveň ďakujem členkám za
ochotu pri akcii. Na túto tému sa konala aj
prednáška za účasti docenta MUDr. Vladimíra Bellu, PhD. a PhDr. Eriky Zámečníkovej
z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Prednáška bola zaujímavá a veľmi
poučná, zišlo sa nás na nej 15.
Za pekného počasia sme sa v sobotu 5.
mája 2018 vybrali autobusom do Skalice,
kde sme si prezreli mesto a previezli sme sa
Baťovým kanálom.
Folklórna skupina sa zúčastnila na prehliadke seniorských súborov v hudobnom pa-

 Na prehliadke okresného mesta Skalica pred Farským kostolom sv. Michala
vilóne v Piešťanoch. Na hodnotiacej schôdzi
OO JDS v Piešťanoch zaspievali a zabavili
všetkých účastníkov. Prijali pozvánku i na
Anna-bál Piešťany, ktorý sa uskutoční dňa
28.7.2018, a tiež pozvánku na podujatie Záhrada a plody Zeme v Krakovanoch.
Naše členky vyzdobili kaplnku pri príležitosti uskutočnenia procesie a požehnania
úrody.
Teplé letné počasie plánujeme využiť na
návštevu kúpaliska, niektorí členovia pôjdu
nabrať sily do Chorvátska a tiež na kúpeľnú liečbu do kúpeľov so štátnou dotáciou.
Prajeme všetkým pekné počasie, príjemné
a pohodové pobyty.

 Po Baťovom kanáli sa účastníci výletu previezli na lodiach Martinka a Glória

Za ochotu a spoluprácu patrí poďakovanie. OO JDS organizovala v Moravanoch
okresnú opekačku, zúčastnilo sa na nej
19 členov. Bolo pekné počasie, dobrá zábava a hlavne sme spoznali nových priateľov.
Vďaka im za pohostinnosť a občerstvenie,
ktorého bolo bohato.
Prajeme všetkým členom pekné slnečné
dni, zdravie a rodinnú pohodu.
Výbor ZO JDS
Foto: archív ZO JDS
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POSLEDNÁ JÚLOVÁ NEDEĽA OPÄŤ V ZNAMENÍ BEŽECKÉHO SVIATKU

Memoriál Petra Minárecha

sa pobeží desiaty raz

Džoging zapustil v našej obci hlboké
korene. Na pôvodnú Trebatickú desiatku, ktorá vznikla v lete 1981, nadväzuje
iné masové podujatie. Na rozdiel od toho
predošlého, adresovaného iba dospelým
vytrvalcom, patrí terajší bežecký festival
aj ďalším vekovým skupinám. Počnúc už
deťmi predškolskej kategórie.
Ide o Memoriál Petra Minárecha, o tradičnú
spomienku na nezabudnuteľného organizátora telesnej kultúry v našej obci. Náhle zomrel
v dvadsiaty ôsmy júnový deň 2006, iba vo
veku 51 rokov. Jeho pamiatku si uchovávame
v srdciach aj takouto známou športovou akciou. Cez poslednú júlovú nedeľu sa pobeží
desiaty raz. Široký organizačný štáb, na čele
so starostom obce Jurajom Valom, očakáva
na štarte početnú komunitu. Svoje predbežné
avízo dali viacerí poprední atléti, vrátane zahraničných. Prirodzene, chýbať nemôžu kondiční či rekreační vyznávači takejto zdraviu
prospešnej pohybovej aktivity v maratónkach.
Najmä im bude určené tombolové žrebovanie
vecných odmien v malom amfiteátri. Samozrejme, ani teraz nechýba v rozpise pretekov
na 10 km samostatná kategória pre adeptov
s trvalým bydliskom v Trebaticiach.
V západoslovenskej termínovej ponuke masových behov prináleží nášmu MPM čestné
miesto. O pohostinnú atmosféru v uliciach Trebatíc sa starajú aj ochotní spoluobčania. Každoročne prichystajú medzinárodnému pelotónu
bežeckých desiatkarov improvizované stano-

 Na štarte MPM nemohol v posledných rokoch chýbať hlavný rozhodca pretekov Karol Duffek, ktorý nás navždy opustil začiatkom roka. Česť jeho pamiatke!
vištia s vodou. Tie bývajú oceňované
predovšetkým v horúcom počasí.
Žiaľ, pri jubilejnom ročníku sa musíme zaobísť bez hlavného rozhodcu
Karola Duffeka z Trnavy. So stopkami v ruke patril k MPM už neodmysliteľne. Legendárny činovník atletického diania, majúci kvôli dobráckej
povahe veľa kamarátov, odišiel do
večnosti 23. februára 2018. Osemdesiatych piatych narodenín, ktoré
by mal 3. júna, sa teda už nedožil.

Traťové rekordy

 Noví traťoví rekordéri a ďalší zahraniční hostia
MPM 2017 pri zápise do pamätnej knihy obce

Štartovú listinu hlavných trebatických pretekov vytvorilo vlani 133 desiatkarov, výkonnostných aj rekreačných. V MPM doteraz najviac. Radi
konštatujeme, že najrýchlejší z nich,
Keňan Wycliffe Biwott a Maďarka Zita
Kácser, vylepšili dovtedajšie traťové
rekordy. Ako prezradili po pretekoch,
hlavne divácka atmosféra v nich zanechala hlboký dojem. Víťazka medzi
ženami sa vrátila do Trebatíc po troch
rokoch. Oboch atlétov svetového formátu koučoval v 9. kapitole nám
dobre známy Zsolt Benedek, šesťnásobný majster Maďarska v behoch na
dlhé trate. Svoj vklad do dramatického scenára minuloročných pretekov
vložili aj poprední slovenskí reprezentanti. Podobne zaujímavé súboje
priniesli ďalšie vekové kategórie.

Pripomeňme si absolútne poradie mužov v MPM 2017 (cesta, 10 km): 1. Wycliffe
Kipkorir Biwott (rok narodenia 1988, po dlhom
sóle 31:16 min). 2. Karim Kwemoi (1988,
obaja Keňa/Benedek Team, 32:24), 3. Marek
Hladík (1990, AŠK Slávia Trnava, 32:49).
Rovnaká dištancia žien mala takúto pódiovú podobu: 1. Zita Kácser (1988, Maďarsko/Benedek Team, celkovo šestnásta,
37:32 min), 2. Veronika Zrastáková (1996, ŠK
ŠOG Nitra, 37:55), 3. Lucia Janečková (1995,
BMSC Bratislava, 38:09).
Z hlavnej ceny v pretekárskej tombole, náramkových hodiniek, sa potešil 73-ročný Ján
Klimek zo Sokola Čachtice.

Úvod pre talenty
Aj vlani prispeli k úspechu bežeckého predpoludnia v uliciach našej obce sprievodné
súťaže talentovanej mlade. Dievčatá a chlapci
absolvovali pri veľkej diváckej kulise tri trasy:
dvesto (škôlkari), päťsto (mladšie žiactvo)
a tisíc metrov (staršie žiactvo).
Hoci poradie v cieli nebýva pri takýchto
zápoleniach prvoradé, spravodajsky uveďme aspoň najrýchlejších: Petru Šupicovú
(Trenčín), Tobiasa Škrabáka (Trebatice), Anetu
Polačikovú (Madunice), Adama Škublu (Trakovice), Lenku Šupicovú (Trenčín) a Frederika
Valu (Trebatice). Sladkú odmenu si však odniesli všetky detváky. Budeme radi, ak početný
menoslov sa predstaví na úvod MPM i tento rok.
Text: Jaroslav LIESKOVSKÝ
Foto: Juraj JANKECH
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VYHODNOTENIE SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2017/2018 A-MUŽSTVA OFK TREBATICE

Posledná sezóna sa nám vydarila
Pri kormidle Trebatíc som už štvrtý rok
a počas tohto obdobia malo mužstvo postup na dosah už viackrát, no nikdy sa tak
nestalo. Čomu to pripísať? Neviem, jedno
je však isté – po výbornej jesennej časti
prišla vždy zlá jarná časť. Poučili sme sa,
psychicky vyrástli a predpokladám, že až
teraz sme pripravení po všetkých stránkach hrať vyššiu súťaž.
Posledná sezóna sa nám vydarila, výsledkovo som nadmieru spokojný, no po
hernej stránke vidím určité nedostatky, a to,
že v zápasoch sme sa v určitých sekvenciách nevyhli hluchým chvíľkam, ktoré nás
mohli v konečnom dôsledku mrzieť. Súperi?
Naším hlavným konkurentom v súťaži boli
Gbely. Už tri roky okupujú vrchné priečky,
ich futbalový prejav je atraktívny a pre súperov nepríjemný. Rovnako ťažké však boli
pre nás aj zápasy s jediným regionálnym
súperom Hornými Orešanmi, ktoré hlavne
počas jarnej časti urobili najväčší progres.
Mali kompaktný tím, vždy hrali zdravo drzo
a ešte k tomu pridali aj kvalitu.

Chceme takú súťaž?
Okrem ťažkých zápasov po psychickej
stránke visel otáznik pred začiatkom súťaže
ročníka 2017/2018 nad tým, či akceptovať
štvorkolový model, alebo podať prihlášku
do šiestej ligy. Rozhodli sme sa správne,
pričom dôležitú úlohu zohral aj fakt spoločného projektu výchovy futbalovej mládeže,
kde je cieľom výchova hráčov pre seniorské
družstvá našich materských klubov OFK Trebatice, FK Krakovany a od tohtoročnej sezóny
2017/2018 aj ŠK Borovce.

Zmeny
Cez zimnú prestávku sa káder výrazne nemenil, nebolo to potrebné. S počtom a s kvalitou mužstva som bol po jesennej časti spokojný, drobné zranenia do začiatku súťaže

pominuli. Je pravdou, že i napriek tomu som
chcel naše rady doplniť o jedného skúsenejšieho stredového hráča. Postupne oslovení
viacerí hráči ponuku odmietli, pričom všetci
sa zhodli na dôvodoch, že im nevyhovuje
systém súťaže – neskorý začiatok jarnej
časti a len 10 súťažných kôl. Všetci oslovení
preto smerovali do iných klubov.

Štvrtá liga – ako ďalej
Ak chceme byť konkurencieschopní, tak od
leta potrebujeme do mužstva troch – štyroch
nových hráčov, dvoch defenzívnych a dvoch
ofenzívnych hráčov. S postupom do IV. ligy
bude tak hlavnou prioritou posilnenie kádra,
keďže sa chceme vyhnúť podobným problémom ako Veľké Kostoľany, ktoré ako nováčik
v IV. lige neuspeli, získali len 9 bodov, v súťaži
sa trápili a po roku vypadli. Chceme sa poučiť
a vyvarovať chýb našich súperov, ustáť tlak
z očakávania a nezaspať motivačne. Predsavzatia a ich plnenia sú vždy náročné.

Prečo iné?
Čakajú nás stretnutia a rozhodnutia s jasným
cieľom dôstojnej reprezentácie klubu a obce,
a tak pripraviť pôdu pre prichádzajúcu generáciu. Verím, že pre mužstvo, obec, skalných
podporovateľov a fanúšikov v IV. lige budú
najväčšou výzvou viaceré regionálne konfrontácie. Adaptovať sa bude veľmi náročné, keďže
v tejto súťaži máme aj pridanú „hodnotu“, a to
súperov z blízkeho okolia ako Vrbové, Častkovce, Hlohovec, Boleráz, Myjava, Jaslovské
Bohunice alebo aj súperov, ktorí budú pre nás
veľkou neznámou, ako napríklad Domaniža,
Prečín, Partizánske, Šimonovany, Bánovce,
Prievidza. Určite to bude pre nás nová výzva,
na ktorú všetci s pokorou čakáme.
Tím, ktorý sa v jarnej časti zaslúžil o postup
a hodnotenie hráčov
1. Ján Veselý: spokojnosť, istý na čiare,
zlepšiť vybiehanie – moment, slabšiu chvíľu si

 Pred rozhodujúcim zápasom v Moravskom Svätom Jáne

vybral len v jednom zápase, a to v Gbeloch,
tréningový proces na výbornú.
2. Michal Granec: ako brankárska dvojka,
keď sa dostal do brány, nesklamal, skôr
potešil, problémom je pracovná vyťaženosť,
vyzdvihujem ochotu pracovať v tréningovom
procese.
3. Roman Bíro: štandardne dobré výkony
mal hlavne v jesennej časti, v jarnej prišli
zaváhania a neistota, plusy v hre hlavou a vyhraných osobných súbojov, slabá rozohrávka,
tréningový proces výborný.
4. Dávid Chebeň: jarná časť lepšia, ako tá
jesenná, pozične výborne, dobrá rozohrávka,
slabšia komunikácia, účasť na tréningovom
procese podmienená prácou na smeny.
5. Jozef Greguš: spokojnosť, keďže neabsolvoval žiadny tréning, pozične dobre a istota
na pozícii ľavého „beka“.
6. Martin Smeřička: rozdielový hráč tímu,
aj keď v jarnej časti nebol taký citeľný, z mužstva najviac chcel, 11 gólov na viac-menej
pozíciu stredopoliara výborná bilancia.
7. Samo Marušinec: pozične výborná hra,
v jarnej časti progres, minimalizoval zaváhania, v defenzíve platný, pre vývoj v súťaži
dôležitý trojbodový gól v H. Orešanoch.
8. Daniel Sýkora: spokojnosť vo väčšine
zápasov, v jarnej časti veľká spokojnosť,
univerzálnosť hrať vľavo, vpravo, negatívum
– náchylný na zranenia.
9. Miroslav Kotula: dobré výkony, razantný, tvrdý, osobnosť v kabíne – na ihrisku
– kapitán, solídna jar, komplikácie vidím v pracovnom vyťažení.
10. Martin Zelenay: celá jeseň a aj z časti
jar sužovaná zranením, pozitívum – najväčší
pokoj na lopte, výborné krytie, slabšia pozičná
defenzívna hra.
11. Martin Straka: bolo cítiť zlepšenú pozičnú defenzívnu hru, sústrediť sa na účasť
na tréningoch, negatívum na poste, na ktorom
hráva, je bez patričnej kondície, na prvý rok
u dospelých spokojnosť.
12. Lukáš Kirka: dobré výkony, jasná alternatíva krídla v krajných vertikálach, tam sa
najlepšie cíti, v porovnaní s jeseňou slabšia jarná účasť na tréningoch, problém celého tímu.
13. Peter Jakubek: práca v tréningovom
procese dobrá ako aj účasť, problém zakončenie, na hrotového útočníka v úvodzovkách
málo gólov, aj keď do príležitostí sa dostáva,
na prvý rok u dospelých spokojnosť.
14. Ondrej Macháč: jeseň lepšia, technicky
dobre pripravený hráč, najlepší strelec mužstva s 12 gólmi v 20 kolách, najlepší ťah na
„bránu“, avšak časté „hluché“ miesta v zápasoch, pripisujem sústredenosti a koncentrácii,
k talentu väčšie srdce.
15. Denis Pekarovič: disciplinované a najstabilnejšie výkony v celom súťažnom ročníku, aj keď na jar prišlo pár zaváhaní, jasná
potreba s tímom trénovať, od leta aspoň
jedenkrát týždenne.
16. Matej Jankech: vyrovnaná jeseň s jarou, pozičná dobrá hra, tréningový proces od
jari slabý – limitovaný prácou na smeny,
hľadať riešenie, platný hráč do kádra s progresom napredovať.
17. Lukáš Horanský: výborná účasť na
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 Po prevzatí pohára za 1. miesto v V. lige ZsFZ z rúk predsedu ObFZ Trnava Vladimíra Hracha
tréningoch, menej minút v zápasoch, ale keď
nastúpil, vždy zastal svoj post a plnil úlohy na
výbornú.
Konečné umiestnenie:
1. miesto V. liga – západ ZsFZ, odohraných bolo 20 zápasov, sumár tvorí 15 výhier,
2 remízy a 3 prehry, s vysoko aktívnym skóre
54:23, s najlepšou obranou aj útokom a so
ziskom 47 bodov!
V prvej polovici júla Trebatice opäť hostili letný futbalový kemp akadémie veľkoklubu FC Internazionale Miláno. O projekte sme sa porozprávali s Radoslavom Mlynárom, partnerom Inter Academy, ktorý
projekt na Slovensko a do nášho regiónu
priniesol po prvýkrát v roku 2017.

KLUB
1. OFK Trebatice
2. TJ Nafta Gbely
3. TJ H. Orešany
4. OFK Mokrý Háj
5. TJ Baník Brodské
6. TJ Morav. Sv. Ján

Z V R P
20 15 2 3
20 11 3 6
20 9 4 7
20 8 4 8
20 7 2 11
20 2 1 17

S
54:23
49:28
48:37
38:42
41:54
29:75

B
47
36
31
28
23
7

Keďže sme už takmer uprostred leta, dovoľte mi, aby som pozval fanúšikov futbalu

na naše majstrovské futbalové zápasy. Už
5. augusta privítame v prvom kole na domácom ihrisku FC Slovan Hlohovec a 19.8.
hostíme v hodovom zápase klub s bohatou
históriou FC Baník Prievidza. Príďte nás
podporiť a povzbudiť!
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
tréner A-mužstva OFK Trebatice
Foto: archív OFK

Po roku kemp Inter Miláno
opäť v Trebaticiach

 Aj v tomto roku prichádzate do Trebatíc s Inter Academy Camp Slovakia,
spokojnosť?
- Keď sme pred rokom začínali s prvými
turnusmi kempu Inter Academy v Trebaticiach,
netušili sme, aká bude reakcia, či už verejnosti,
alebo samotného klubu FC Inter a jeho predstaviteľov na zvolenú lokalitu. Vďaka podmienkam, ktoré sme v Trebaticiach našli, a najmä
zanietenosti a podpore zo strany obce, klubu
OFK a akadémie CFM JA bol náš projekt v roku 2017 vyhodnotený v rámci Interu ako najlepšie zorganizovaný a zrealizovaný projekt. Pri
rozhodovaní o kempe pre sezónu 2018 preto
nepadla najmenšia pochybnosť na centrále Interu a sme radi, že Trebatice sa opäť objavujú
na mape veľkoklubu Inter a Nerazzurri.
 Môžete nám priblížiť projekt Inter
Academy Camp Slovakia?
- Inter Academy Camp Slovakia v Trebaticiach
sme realizovali v dvoch 6-dňových turnusoch,
v režime pondelok – sobota 2. – 7.7. a 9. – 14.7.
Kemp bol určený pre deti a mládež od 5 do
17 rokov s dennou dochádzkou, alebo s možnosťou ubytovania v neďalekých Piešťanoch.
Tréningový proces zabezpečovali piati
tréneri z Interu Miláno v spolupráci so slovenskými asistentmi pre prípadnú jazykovú
bariéru. Denný program zahŕňal 3 tréningové
jednotky, dve dopoludnia a jednu popoludní.
Medzitým mali účastníci pauzu na desiatu,
obed a olovrant.
 Sú nejaké špecifiká alebo zvláštnosti
kempu v Trebaticiach oproti iným kempom Inter Academy vo svete?

 Po roku opäť v Trebaticiach
- Model kempu a jeho metodológia je daná
centrálne klubom Inter, ale určite sa v každej
krajine projekt nastavuje na mieru podľa lokálnych potrieb a špecifík. V našom prípade
máme pár zvláštností pre tento rok, napr.
v druhom turnuse sa na kempe zúčastnilo aj
11 hráčok slovenského ženského futbalového tímu Special Olympics v rámci prípravy
pred odletom na svetovú olympiádu Special
Olympics Games v Chicagu.
Rovnako zvláštnosťou bola prítomnosť trénerov z novootvorenej prvej slovenskej akadémie Inter Academy IMAS Slovakia v pozícii
pozorovateľov alebo školiacich sa, keďže
akadémia začala fungovať od 16.7. a jej
hlavným trénerom, koordinátorom bol Raffa-

ele Quaranta, ktorý v kempe v Trebaticiach
bol rovnako v pozícii hlavného koordinátora
kempu.
 Ako vidíte plány do budúcna s Inter
Academy Camp v Trebaticiach?
- Na túto otázku momentálne nevieme
odpovedať, ale z dôvodu otvorenia akadémie
Inter Academy Slovakia v Stupave je vysoká
pravdepodobnosť, že všetky aktivity prejdú
do komplexu Inter Academy Slovakia.
Aj z toho dôvodu sme chceli dať šancu lokálnym deťom a členom CFM JA za zvýhodnenú cenu zúčastniť sa možno „naposledy“
na kempe priamo v tomto regióne.
- jv -
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Chcú na sebe pracovať a zlepšovať sa
Ukázali charakter
a srdiečko

a iba raz prehrali, s vysoko aktívnym skóre
37:6! Táto štatistika hovorí asi za všetko, ale
k úplnej spokojnosti mi chýbal lepší herný prejav v niektorých stretnutiach. Jarnú časť sme
zvládli skoro na výbornú. Teší ma zanietenie
chlapcov, či už v tréningovom procese, alebo
’majstrákoch‘, čo sa podpísalo na samotných
výsledkoch! Ak však chceme naďalej napredovať, nemôžeme „zaspať“, musíme na sebe
neustále pracovať, tak po futbalovej ako aj
mentálnej stránke. V globále hodnotím naše
pôsobenie v súťaži ako pozitívne a chalanom
chcem poďakovať za výkony počas celého
ročníka. Celkovo sme skončili v III. lige ZsFZ
na 4. mieste, keď sme dosiahli 60 bodov.
Najlepším strelcom mužstva bol Denis Reško,
ktorý vsietil na jar 9 gólov.

Kategória U19
– tréner Vladimír Hornáček, III. liga
Zimná príprava sa začala 9.1.2018. V týždni sme absolvovali tri tréningy a cez víkend
sme odohrali prípravné stretnutie. Od začiatku prípravy nás sprevádzali choroby, čo
sa podpísalo výrazne na slabej tréningovej
dochádzke, ktorá nás sprevádzala celú jarnú
časť. Tu musím vysloviť veľkú nespokojnosť,
keďže viem, že uvedenej kategórii „sa zapaľujú lýtka“, tak boj, či už v tréningovej účasti,
alebo v zápasoch, bol veľmi náročný!
Adekvátny počet hráčov na tréningu je
zrkadlom každého tímu. Celá jar bola poznačená zraneniami a, bohužiaľ, aj opätovnými
nevysvetliteľnými prestávkami niektorých hráčov. Stojí za zamyslenie, či toľké roky odovzdaných chvíľ rôznym kolektívom v rôznym

 Juraj Kuťka

 Kolektívny duch, aj to je jeden z hlavných predpokladov budúcich úspešných futbalistov
kategóriách a času venovaného len futbalu je
správne zahodiť iba preto, že sa mi nechce,
a to bez adekvátneho vysvetlenia. Ako tréner tomu nerozumiem a doslova ma to bolí,
keď chlapci všetko zahodia a zrazu na futbal
nemajú čas! Už po jesennej časti sme mali
jednoznačný cieľ – záchranu. Doslova sme si
vytipovali zápasy, v ktorých sme chceli bodovať, a to sme aj splnili. Konečné umiestnenie
– 11. miesto zo 16 účastníkov – je na priebeh sezóny potešiteľné. Z 28 zápasov sme
8 vyhrali, 5 remizovali a 15 prehrali, pričom
sme dosiahli 29 bodov. Najlepším strelcom
mužstva bol Patrik Žažo, ktorý strelil 8 gólov.
Moje veľké poďakovanie patrí tým jedenástim
statočným, ktorí jarnú časť odohrali, a tak
ukázali charakter a srdiečko.

Jarná časť
skoro na výbornú
Kategória U17
– tréner Juraj Kuťka, III. liga
Príprava na jarnú časť sezóny sa začala
8.1.2018. V týždni sme absolvovali štyri tréningy a cez víkend sme odohrali prípravné
stretnutie. Výborná tréningová dochádzka bola dobrým základom do odvetnej časti súťaže.
Chalani ukázali, že im záleží na svojom rozvoji
a svedomito na sebe pracovali. Pri hodnotení
začnem rečou čísel. Zo 14 zápasov sme boli
v 10 prípadoch úspešní, 3-krát sme remizovali

Bez gólov
sa vyhrať nedá
Kategória U15
– tréner Juraj Kuťka, II. liga
Zimná príprava sa začala 8.1.2018. Tréningový proces prebiehal štyrikrát v týždni
a cez víkend sme odohrali prípravné stretnutie.
Trikrát sme trénovali vonku na umelej tráve
v Krakovanoch a jeden tréning sme absolvovali v priestoroch ZŠ Trebatice, kde sme sa
zamerali na rozvoj silových a koordinačných
schopností. Na chlapcoch bolo vidieť, že chcú
na sebe pracovať a zlepšovať sa. Keď mám
zhodnotiť jarnú časť sezóny, musím povedať,
že si myslím, že jarná časť nebola ideálna.
Trápili sme sa v koncovke a bez gólov sa vyhrať jednoducho nedá. Herný prejav bol ako na
hojdačke, raz sme dokázali odohrať výborné
stretnutie, a hneď v ďalšom kole sme totálne
pohoreli. V tejto súťaži sú zápasy vyrovnané,
často rozhodujú detaily a chyby, ktorým sme
sa nevyhli, a tak sme darovali súperom veľa
bodov zadarmo! Totálne sme vybuchli v Štúrove a slabé výkony sme podali doma s Myjavou
a Bánovcami. Naopak, medzi najlepšie zápasy
by som zaradil domáce vystúpenia so Sereďou, Komárnom, potešilo víťazstvo v Piešťanoch a tiež duely v Považskej Bystrici a Šali.
Celkovo som však spokojný, v ťažkej konkurencii sme v II. lige obsadili pekné 8. miesto
z 18 účastníkov, pričom sme získali 45 bodov.
Chlapcom chcem poďakovať za reprezentáciu
našej akadémie. Najlepšími jarnými strelcami
boli Dušan Kravárik a Samuel Brezina, ktorí
zhodne strelili 3 góly.

Hráčov
trápili choroby
Kategória CFM JA U13
– tréner Martin Bališ, II. liga
Zimná príprava sa odohrávala prevažne
v halových podmienkach. Trénovali sme trikrát v týždni, vo Vrbovom na 2. ZŠ, v Matchpointe v Trebaticiach a v Krakovanoch na
umelej tráve. Počas zimnej časti sme odohrali
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turnaje v Topoľčanoch a Púchove. Prípravné
zápasy sme hrali na umelej tráve v Bánovciach nad Bebravou, v Seredi a v Topoľčanoch. S prípravou som bol spokojný, horšie to
už bolo so zdravotným stavom hráčov, ktorých
trápili choroby.
Začiatok jarnej časti sezóny bol poznačený chorobami, ktoré trvali už počas prípravy. Preto sa nám ťažšie rozbiehalo. Výkony
v zápasoch boli neisté a viackrát zmätené. Až
v závere sezóny sa nám podarilo do bojovného výkonu, ktorý sme predvádzali, pridať aj
niečo z futbalového umenia. Náš najlepší zápas sme odohrali doma proti Komárnu. Dobrý
zápas sme odohrali aj s Myjavou, v ktorom
sme vysoko vyhrali, a taktiež s Lokomotívou
Trnava, kde sme síce prehrali 2:1, ale naším zodpovedným výkonom sme poriadne
potrápili víťaza ligy. V sezóne sme skončili
na 9. mieste v tabuľke s bilanciou 13 výhier,
10 remíz a 11 prehier. Počas tohto obdobia
sme strelili 81 gólov a inkasovali 70. Získali
sme 49 bodov.
V jarnej časti sme získali 23 bodov za 6 výhier a 5 remíz. Strelili sme 33 gólov. Inkasovali sme však až 36 gólov. Najlepším strelcom
mužstva bol Sebastián Gál so siedmimi gólmi.

 V tohtoročnom kempe malo veľké hráčske zastúpenie i CFM JA
bec. Majstrovské stretnutia je hodnotiť v globále
ťažko, keďže nominácia bola vždy iná. Ak mám
hodnotiť chlapcov, ktorých som trénoval, tak
vyslovujem celkovú nespokojnosť.
Viem, že každý z nich má na viac. Chýbal
im zápal pre futbal, dať do samotného zápasu
aj kúsok srdiečka. Niekedy mi to pripadalo
ako splnenie si povinnosti. Celkovo sa vytrácal tímový duch a hlavne zápasové nasadenie. Na odstraňovaní nedostatkov budeme
ďalej pracovať. Celkovo sme skončili na 10.
mieste, keď sme dosiahli 28 bodov. Najlepším
strelcom mužstva bol Marcel Bučko.

Pokračovať
v nastolenom trende
Kategória CFM JA U12
– tréner Miroslav Obuch, OM ObFZ Trnava

 Šimon Pažík

Vytrácal
sa tímový duch
Kategória CFM JA U15
– tréner Šimon Pažík, OM ObFZ Trnava
V zimnej príprave bolo u chlapcov cítiť chuť
do tréningu, aj napriek nízkemu počtu chlapcov. Do majstrovských stretnutí sme súpisku
vždy doplnili z kategórii U15 (2. liga), U13 (2.
liga) a U12 oblasť Trnava, čo bolo aj cieľom.
S úvodom sezóny som bol spokojný. Tréningový proces prebiehal podľa plánu. Na
majstrovské zápasy sme pravidelne dopĺňali
mužstvo chlapcami z druhých kategórii. S pribúdajúcim časom sa zhoršila samotná dochádzka
na tréningový proces, či účasť na majstrovskom
zápase. Nasledoval odchod dvoch chlapcov.
Nato nadväzovali sťažené podmienky spojené
s tréningovou dochádzkou. Ak niekto ochorel
alebo chlapci nestíhali v škole, bol som nútený
tréning zrušiť. Ťažko sa upravoval tréningový
cyklus, ktorý by sedel v priemere na 6 chlapcov.
Hneď ako prišli zranenia, trénovať sa nedalo vô-

Zimná príprava sa začala 17.1.2018. Počas
nej sme odohrali 4 prípravné zápasy (Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Púchov, Sereď)
a 1 turnaj (Topoľčany). Tréningový proces
prebiehal trikrát do týždňa (utorok, streda,
štvrtok), a to: v telocvični na II. ZŠ vo Vrbovom, v Matchpointe Trebatice a na umelej
tráve v Krakovanoch. Z celkového hľadiska
a pripravenosti hráčov na sezónu hodnotím
zimnú prípravu pozitívne, i keď bola ovplyvnená častými vírusovými ochoreniami viacerých
hráčov, čo negatívne ovplyvnilo celkovú percentuálnu dochádzku v tréningovom procese.
Uvedenú kategóriu tvoria chlapci s ročníkom
narodenia 2006, ktorí svoje futbalové umenie
ukazovali v dvoch súťažiach, a to v druhej lige
a ešte aj v oblasti prípraviek v trnavskej časti.
Počas celej jarnej časti som hráčom vštepoval, aby sa snažili hrať kolektívny futbal
s množstvom prihrávok, kreatívnym pohybom,
s hľadaním si voľného priestoru. Z uvedeného
dôvodu v tréningovom procese prevládal hlavne herný princíp a rýchla práca s loptou, aby
boli hráči schopní v herných situáciách nachádzať optimálne riešenia. Celkovo hodnotím
naše pôsobenie v súťaži veľmi pozitívne, či už
po výsledkovej stránke (9 zápasov – 9 výhier),
ako i po hernej stránke, kde hráči ukázali
množstvo pekných kombinácií zakončených
gólom a postupnú rozohrávku od brankára
s minimom nakopávaných lôpt. Hráči taktiež

dobre pracovali v defenzíve, keď za celú
jarnú časť inkasovali iba 6 gólov. Zároveň
však nesmieme zaspať a musíme pokračovať v nastolenom trende, nakoľko prevažná
časť hráčov ročníka 2006 bude tvoriť jadro
mladších žiakov U13 hrávajúcich druhú ligu.
Celkovo sme skončili na 2. mieste, získali
sme 51 bodov, pričom v jarnej časti sme boli
najlepší. Najlepším strelcom mužstva bol Tomáš Fořt s piatimi gólmi.

Chlapcov čaká
podstatná zmena
Kategória CFM JA U11
– tréner Martin Bališ
Zimná príprava sa odohrávala prevažne
v halových podmienkach. Trénovali sme 2-krát
v týždni, vo Vrbovom na 2. ZŠ a v Matchpointe v Trebaticiach. Počas zimnej časti sme
odohrali turnaje na Myjave, v Novom Meste,
Topoľčanoch, Šali a Senici. S prípravou som
bol spokojný, horšie to už bolo so zdravotným
stavom hráčov, ktorých trápili choroby.
V jarnej časti sme sa zúčastňovali na pravidelne organizovaných turnajoch pod názvom
Považská mini liga. Tento turnaj tvorilo 5 celkov
z okolia – Nové Mesto nad Váhom, Častkovce,
CFM JA, Hlohovec, Piešťany. Náš najlepší
výkon sme podali na turnaji v Piešťanoch. Naopak, najhoršie sa nám hralo na turnaji, ktorý
sme sami organizovali v Krakovanoch. Popri
turnajoch sa niektorí chlapci zúčastňovali aj
v oblastnej súťaži prípraviek U13, kde dopomohli k celkovému peknému druhému miestu.
V tomto ročníku chlapci však neodohrali
až toľko minút, koľko som si predstavoval.
Preto som sa snažil im to vynahradiť „turnajovou zimnou prípravou“. V minilige postupne
turnaje strácali na kvalite. Dôvodom bola
neúčasť jednotlivých družstiev na niektorých
turnajoch. Len Nové Mesto nad Váhom a naše centrum sa zúčastnili na každom turnaji.
Chlapcov čaká v ďalšej sezóne podstatná
zmena, ktorá sa týka priestoru. Ihrisko bude
väčšie, vzdialenosti dlhšie, či už pri prihrávke,
alebo pri behu. Pevne verím, že uplynulá sezóna nám dala dostatok skúsenosti na to, aby
sme sa s prichádzajúcimi rozdielmi dokázali
ľahšie vyrovnať.
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Nedostatky sme
postupne odstraňovali
Kategória CFM JA U10
– tréner Ľuboš Bališ
Kategóriu U10 som ako tréner prebral po
kolegovi Šimonovi Pažíkovi. Chlapcov v tejto
kategórií som už poznal, nakoľko som ich už
trénoval v mladšom ročníku.
Počas zápasov, ktoré sme odohrali, sme
zistili, že chlapcom chýba zápasová prax
a základné futbalové činnosti, ako sú vedenie
lopty, prihrávka a aj prebratie lopty. Preto
následne prišlo aj ku kroku spojenia kategórií
U9 a U10. Na tréningových jednotkách sme
väčšinu času venovali práci s loptou a pohybu, ako i výberu miesta na zápasovej ploche.
Odohrali sme kvalitné turnaje Považskej miniligy, v ktorých sme sa v konkurencii mužstiev,
ako sú Nové Mesto, Častkovce, Hlohovec,
Piešťany, nestratili. Aj v tejto kategórii sme
na tréningoch rozoberali odohrané zápasy,
či turnaje, a tak riešili najväčšie nedostatky,
ktoré sme postupne odstraňovali. Tréningový
proces týždenne tvorili tri tréningy a vždy
turnaj alebo prípravný zápas s mužstvami
z okolia. Prvým cieľom v letnej príprave by
som chcel doplniť káder o hráčov v tejto
vekovej kategórií. Chceli by sme vytvoriť aj
v tíme konkurenciu, aby sa chalani viacej
snažili a aby si zaslúžili ísť a byť nominovaní
na zápas či turnaj. Trénovať budeme znovu
trikrát za týždeň a počas víkendov chceme
odohrať zápas alebo turnaj. Chlapci budú
mať dostatok času, aby načerpali nové sily na
ďalšiu novú sezónu.

 Domáci hráč Interu Miláno je vítaný mladými nadšencami

Vyrovnaný tím
pre každého súpera
Kategória CFM JA U9
– tréner Ľuboš Bališ
V uvedenej kategórii sme od jarnej časti
trénovali minimálne trikrát týždenne a počas
víkendu bol na pláne zápas, turnaj alebo
tréning. Z počiatku bola tréningová dochádzka veľmi slabá, preto došlo k pohovorom
s rodičmi a aj s chlapcami, ktorých následne
postupne pribudlo.
Počas tréningového obdobia sme odohrali
veľa kvalitne obsadených turnajov. Ďalej
sme odohrali štyri turnaje Považskej miniligy.
V pravidelných konfrontáciách sme odohrali
zápasy proti súperom, ako sú Spartak Myjava, Topoľčany, Moravany či Častkovce.
Vo všetkých zápasoch, ktoré sme odohrali,
môžem zhodnotiť, že sme boli vyrovnaným
tímom pre každého súpera. Pochvalu si
zaslúžia všetci chlapci. Vyzdvihnúť musím
mená ako David Hornák či Jakub Malík,
ktorí mali a stále majú 100 % dochádzku na
tréning. Na ďalší nový ročník 2018/2019 sme
pre chalanov nachystali znovu veľa zaujímavých turnajov a zápasov, na ktoré sa veľmi
teším. V letnej príprave by som chcel doplniť
káder o nových, ale kvalitných hráčov. Na
pláne sú turnaje na Slovensku, ale aj v Čechách, kde už máme vytvorené priateľské
väzby a pravidelne sme pozývaní na turnaje
s nádychom zahraničnej rivality. Dúfam, že
po prázdninách sa všetci hráči vrátia hlavne
zdraví a opäť si na tréning donesú „chuť“ a
„radosť“ pracovať ako doteraz.

 Tibor Šurín

Ešte nehráme
povinne súťaže
Kategória CFM JA U8/U7
– tréner Tibor Šurín
Jarnú časť sme rozbehli začiatkom februára
so 16 hráčmi. Týždenne sme absolvovali tri
tréningové jednotky. Postupne sa počet chlapcov rozšíril až na 23. V priemere bola účasť
na tréningu 16 až 18 chlapcov, čo je veľmi
potešiteľné. Chlapci v uvedených kategóriách
ešte nehrajú povinne súťažné zápasy, avšak
o nič neprichádzajú, keďže sa pravidelne
zúčastňujeme na turnajoch. Na jar sme sa
s ročníkom 2011 zúčastnili na minilige za
účasti družstiev z Piešťan, Častkoviec, Hlo-

hovca a Topoľčian. Absolvovali sme v každom
meste jeden turnaj a počínali sme si nadmieru
úspešne, keď sme zaznamenali 13 víťazstiev
a iba dve prehry, čím sme jarný turnaj vyhrali.
Ďalej sme odohrali turnaje v Reci pri Senci.
V turnaji kategórie U7 sme zvíťazili v konkurencii 10 družstiev (napríklad Spartak Trnava,
Žilina). V uvedenom turnaji sa Lukáš Fořt
stal s 15 gólmi najlepším strelcom turnaja.
Na turnaji kategórie U8 sme obsadili pekné
5. miesto v konkurencii 10 tímov. Za celkovo
najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Marko Milec. Okrem toho sme odohrali napríklad
turnaj v Piešťanoch, kde bola U8 štvrtá, či
v Lednických Rovniach, kde sme s U8 skončili druhí! V záverečnom turnaji sezóny, ktorý
organizovala CFM JA, kategória U7 v konkurencii šiestich tímov v Krakovanoch opäť zvíťazila. V mojom hodnotení chcem vyzdvihnúť
účasť na tréningoch a poďakovať sa rodičom
za podporu pri rozvoji futbalového talentu našich chlapcov. Tréning je pri ich rozvoji veľmi
dôležitý. Pochvala za tréningovú účasť patrí
hlavne Markovi Milecovi – 97 % účasť, ďalej
verejne vyzdvihujem účasť týchto hráčov: Matias Žák 90 %, Lukáš Fořt 87 %, Damián Hadviga 87 %. Je radosť sledovať, ako chlapci
futbalovo rastú a sú svojím rovesníkom v okolí
viac než vyrovnaným súperom.
V lete nás čaká rozšírenie kádra o nových
začínajúcich futbalistov – ročníky narodenia
2012 a 2013. Bude si to vyžadovať rozdelenie
chlapcov na dve skupiny, aby sme sa im mohli
patrične venovať. Od septembra chceme pokračovať aj naďalej vo vytvorenej minilige
družstiev z okolia v kategórii U7 a vytvárame
aj miniligu pre kategóriu U8, čo je opäť krok
dopredu a správna cesta pre všetkých malých
šampiónov nášho centra.
S prispením jednotlivých trénerov spracoval
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
šéftréner CFM JA
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Aby opaľovanie bolo zdravé
Leto nezadržateľne klope na dvere
a s ním aj jeden z jeho atribútov týkajúci sa
mnohých ľudí na všetkých kontinentoch –
opaľovanie sa. Z historického hľadiska sa
honba za bronzovo opálenou pokožkou
stala túžbou ľudstva koncom minulého
storočia. Symbol bohatstva – alabastrovú
pokožku – vystriedala pleť farby čokolády.
V dávnej minulosti bolo slnko vnímané ako
zdroj svetla a tepla. Dnes vieme, že život bez
slnka nejestvuje. Človek je nielen fyzicky, ale
aj psychicky závislý od účinku slnečných lúčov. Z fyzikálneho hľadiska je slnečné žiarenie
druhom elektromagnetického vlnenia. Väčšinu biologických účinkov dopadajúceho žiarenia má oblasť vlnových dĺžok od 280 nm do
800 nm. Žiarenie vlnových dĺžok nižších ako
280 nm na zemský povrch nedopadá. Ultrafialové žiarenie (UVA a UVB) sa najvýraznejšou
mierou podpisuje pod zmeny prebiehajúce
v ľudskom organizme dôsledkom opaľovania.
To, že slnečné lúče môžu mať aj negatívny
dopad na organizmus, je známe už väčšine
ľudí. Nevýhodou slnenia je, že dlhodobé škody sa na ľudskej koži často prejavia až o veľa
rokov neskôr. Koža si pamätá všetky zmeny,
aj keď ľudia vystavujúci sa slnečným lúčom už
na ne dávno zabudli. Dnes je známe, že príliš
veľa slnka spôsobuje predčasné starnutie
ľudskej kože, tzv. fotoageing, ktorý je spojený
s tvorbou vrások, pigmentových škvŕn, či rozšírených cievok.
Nebezpečnejšími dôsledkami je fotokarcinogenéza, čiže vznik kožných nádorov. K bezprostredným prejavom po slnení, ktoré vedia
ľuďom znepríjemniť dovolenkové chvíle, patrí
spálenie sa, úpal a alergické reakcie.
V oblasti nášho mierneho podnebného
pásma väčšina obyvateľstva patrí k fototypom, ktoré sa pomerne ľahko spália. Najmä
ľudia so svetlým typom pleti, modrými a zelenými očami, svetlými a ryšavými vlasmi musia
dodržiavať pravidlá bezpečného opaľovania.
Ľudia alergickí na slnečné žiarenie by mali
svoj čas na slnku obmedziť na nevyhnutný
čas pobytu a zároveň rešpektovať odporúčania lekára. Špeciálnu skupinu tvoria deti.
Deti do 3 rokov života je nevhodne vystavovať
priamemu pôsobeniu slnečných lúčov. Rizikovú skupinu tvoria starí či chorí ľudia. Tí sa musia u svojho ošetrujúceho lekára informovať,
či ich stav a liečba, ktorú užívajú, neinterferuje
s pôsobením slnečných lúčov.
Jedno z pravidiel bezpečného opaľovania
sa je poznať svoj fototyp kože. V závislosti od
kožného typu vzniká po pôsobení prirodzeného, či umelého svetelného zdroja biologická
reakcia, ktorou je začervenanie, zápal kože,
pigmentácia. Rozdelenie kožných typov do
šiestich skupín vychádza z klinického pozorovania. V našich geografických podmienkach
rozoznávame 4 fototypy. Ľudia 1. a 2. fototypu
majú svetlú pokožku, ich pokožka sa ľahko
spáli a nezhnedne. Tieto osoby sú náchylné
k chronickému poškodeniu kože svetlom. Ľudia 3. a 4. kožného typu sa zvyčajne nespália
a po opaľovaní spigmentujú.
Ďalším dôležitým prvkom bezpečného opaľovania je používanie správnych opaľovacích
krémov. Sú to prípravky chrániace našu kožu
pred účinkami ultrafialového žiarenia, a to
UVA aj UVB zložky žiarenia. Prevencia pred
nesprávnym slnením znamená správnu voľbu
ochranného krému, naniesť ho na pokožku

v dostatočnom množstve a vo vhodnom časovom období. Pre správny výber opaľovacieho
krému treba brať do úvahy fototyp kože, klimatické podmienky letoviska a stav opálenia pokožky. SPF (sun protecting factor) ochranného
krému je číslo, ktoré udáva, koľkokrát dlhšie
možno vystaviť kožu účinkom žiarenia bez
toho, aby sa koža spálila, na rozdiel od slnenia
bez použitia ochranného prípravku. Pri výbere
opaľovacieho krému možno rozlíšiť dva typy
účinných látok. Chemické filtre v opaľovacích
krémoch žiarenie absorbujú, fyzikálne filtre
blokujú prienik slnečného žiarenia do pokožky.
Malé deti a alergici by rozhodne mali uprednostniť prípravky na báze fyzikálnych filtrov.
Na opaľovacích krémoch nachádzame aj
označenie o odolnosti pred vodou. V prípade,
ak nesie prípravok toto označenie, podľa najnovších štúdii treba krém aplikovať 15 – 20 minút pred slnením a opakovane 15 – 20 minút
po začatí slnenia. Znamená to, že v priebehu
jednej hodiny sa krém nanáša 2-krát. Táto
aplikácia by mala byť dostatočne účinná, ale
v prípade športovej aktivity (plávanie, volejbal), nadmerného potenia, ležania v piesku
atď. sa odporúča aplikáciu zopakovať. Ak prípravok nenesie prívlastok vodostály, aplikáciu
je potrebné urobiť 15 – 20 minút pred začatím
slnenia, a potom následne každé dve hodiny.
Ani pohyb vo vode nie je pred žiarením celkom bezpečný, UV žiarenie preniká až 50 cm
pod vodnú hladinu. Pri nanášaní krému treba
natrieť všetky odhalené časti tela.
Pri nedodržaní pravidiel bezpečného opaľovania sa pokožka spáli. Spálenie kože sa
prejaví 4 – 6 hodín po opaľovaní, s maximom
prejavov po 12 – 24 hodinách. Po 3 dňoch
začínajú prejavy postupne odznievať. Postihnutá koža je začervenaná, mierne zapuchnutá,
horúca na dotyk, neskôr sa môžu vytvoriť
väčšie či menšie pľuzgieriky, následné mokvanie, či tvorba chrastičiek, v záverečnom štádiu
olupovanie pokožky. V miernejších formách
začervenanie plynulo prechádza v olupovanie.
V prípade úpalu je stav sprevádzaný zvýšenou
teplotou, nevoľnosťou a zvracaním, bolesťami
hlavy až obehovým kolapsom. Na zmiernenie
prejavov sa v počiatočnom štádiu používajú
púdre, hormonálne prípravky vo forme krémov,
mlieka či peny, ako aj vlhké obklady.
Zhrňme si na záver
zásady bezpečného opaľovania:
 Slnečnému žiareniu sa vystavovať postupne – predlžovať interval trávený na slnku.
 Nevystavovať sa slnečnému žiareniu medzi 11. – 15. hodinou – v tomto čase je najvyšší výdaj UV žiarenia z celkovej dennej dávky.
 Používať krémy s primeraným ochranným faktorom (OF, SPF), ktorého číslo sa
odvíja od fototypu pokožky a od geografických
podmienok letoviska.
 Po opaľovaní používať špeciálne regeneračné prípravky.
 Deti do 3 rokov nevystavovať priamemu
pôsobeniu slnečných lúčov, väčšinu času
s nimi tráviť v tieni, pod slnečníkom, používať
ochranný odev – šiltovku, tričko.
 Oči chrániť okuliarmi s UV filtrom.
 Používať špeciálne ochranné krémy pre
citlivé časti tela – nos, pery, ušnice.
 Zabezpečiť dostatočný príjem tekutín.
 Pokiaľ sa v letných mesiacoch budú tieto
zásady dodržiavať, bude opaľovanie prinášať
ľuďom radosť a príjemný pocit.
- jk -

NAŠE VODNOPÓLISTKY

Čaká ich turnaj
v Taliansku
Ahojte, zdravíme všetkých čitateľov
Trebatického zrkadla. Dovoľte sa nám
predstaviť. Sme dve obyčajné dievčatá
z Trebatíc – Nela a Linda. A zároveň aj
trochu neobyčajné – hráme vodné pólo.
Čo to je? Nič vám to nehovorí? Stačí
sa prísť na nás pozrieť na kúpalisko
Eva, kde sa snažíme reprezentovať našu
obec a celé Slovensko vo vodnom póle.
Možno ste už naše úspechy niektorí zaregistrovali v Piešťanskom týždni. Hráme za kúpele Piešťany.

 Trebatičanky Nela a Linda súťažia
vo vodnom póle v rôznych kútoch
Slovenska
Naše začiatky boli ťažké, museli sme
sa naučiť veľmi dobre plávať. A potom
to postupne prišlo – prvé turnaje najskôr
doma a postupne aj v zahraničí. Navštívili sme viacero krajín – Bielorusko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko
a Českú republiku. Onedlho nás čaká
turnaj v Taliansku.
Vodné pólo je ťažký šport, ktorý si vyžaduje disciplínu, pevnú vôľu, ale aj fyzickú a psychickú zdatnosť. Trénovať 5-krát
v týždni je veľmi náročné. Takmer každý
víkend, keď sa iné deti hrajú, my súťažíme
v rôznych kútoch Slovenska, je to náročné. Skĺbiť školu a iné obľúbené aktivity je
ťažké, ale máme dobrých rodičov, ktorí sa
nás snažia v našom športovom snažení
podporovať. Onedlho nám končia súťaže
a dúfame, že aj vás potešíme celým radom
úspechov, ktoré znovu získame nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Zároveň by sme boli veľmi rady, ak by
sa k nám pripojili aj iné dievčatá a chlapci
z našej dediny. Sme ochotné poskytnúť im
informácie, cenné rady a na začiatok im
podať aj pomocnú ruku.
NELA MEŠTEROVÁ
a LINDA DOKTOROVÁ, foto: archív
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FUTBALISTI CFM JA S NOVÝMI ZÁŽITKAMI…

V milánskom futbalovom chráme

 Na hracej ploche mestského štadióna v Miláne – San Siro
Po minuloročnom úspešnom športovopoznávacom zájazde futbalistov z akadémie CFM JA v Poľsku, kde si okrem
zápasov Slovenskej reprezentácie na EURO U21 v Kielciach a Lubline zmerali
sily v priateľských zápasoch proti tímom
miestneho klubu STAL Mielec, navštívili
nádherný zámocký komplex Wawel v Krakove a silnými emóciami spojený areál
koncentračného tábora Oswienćim – Birkenau, sa tento rok členovia akadémie
CFM JA vybrali smerom na juh…
Rozhodnutie tentokrát padlo na Taliansko,
a nielen futbalom preslávenú metropolu Lombardie – Miláno. Táto myšlienka rezonovala
už dlhšie medzi členmi výkonného výboru
CFM JA, od prvého stretnutia a návštevy
zástupcov klubu FC Internazionale Miláno
v Trebaticiach v roku 2017 počas kontrolnej
návštevy pred letným kempom. Vďaka spolu-

 V šatni Interu Miláno

 Námestie Piazza Duomo pred Galériou Vittorio Emanuele II.
práci so zástupcom a prezidentom Inter Club
Slovakia Radoslavom Mlynárom sa hráči,
rodinní príslušníci, členovia a podporovatelia
CFM JA vybrali v početnej skupine na prelome apríla a mája fandiť a podporiť Milana
Škriniara na San Siro v „derby d’Italia“ proti
turínskemu Juventusu.
Pred samotným zápasom Serie A sa skupina zastavila v nemenej slávnom mestečku
regiónu Emilia-Romagna v Maranello, rodisku
Enzo Ferrari a sídle svetoznámej automobilky
Ferrari. Po skúšobných jazdách, či už ako
vodiči, alebo pasažieri, sa skupina dostala
do exkluzívnych priestorov samotnej fabriky,
privátneho testovacieho okruhu a tiež do múzea Enzo Ferrari. Po množstve zaujímavých
informácií z histórie, výroby alebo predaja
modelov Ferrari pokračovala rodina CFM JA
v ceste do Milána, priamo na San Siro.
Pred milánskym futbalovým chrámom to
už žilo päť hodín pred výkopom derby Inter – Juventus. Neopakovateľnú atmosféru
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 Pred múzeum Ferrari v Maranello
do posledného miesta vypredaného štadióna
s kapacitou 80 000 miest si členovia CFM JA,
práve vďaka kontaktom a práci pána Mlynára,
mohli vychutnať aj z inej strany, ako je možné
pre bežného fanúšika či návštevníka San Siro.
Desať najmladších členov výpravy do 14 rokov malo jedinečnú príležitosť – vítať dve hodiny pred zápasom v útrobách štadióna hráčov
a realizačné tímy obidvoch klubov pri príchode
do šatní. Zrazu sa chlapcom naskytla neopakovateľná šanca dať si „päťku“ s hviezdami, ako je
Icardi, Rafinha, Perišić na jednej strane, alebo
Gigi Buffon, Higuain, Dybala na strane Juventusu. Najväčšiu radosť mali, prirodzene, z nášho
Milana Škriniara, ktorý sa s chlapcami pozdravil
a zvítal. O pár minút neskôr mali zase možnosť
členovia výkonného výboru CFM JA priamo pri
ploche San Siro sledovať rozcvičku obidvoch
tímov, a najmä v tesnej blízkosti opäť nášho Mi-

lana Škriniara. Elektrizujúca atmosféra plného
štadióna sa z plochy preniesla na tribúny, kde
po prvom „nezáživnom“ polčase sa aj zvláštnymi rozhodnutiami podpísal pod druhopolčasovú
drámu a konečný výsledok 2:3 v prospech
Juventusu rozhodca. Ako to už vo futbale býva,
po následnom vyšetrovaní rozhodcu v Taliansku
sa nedokázalo podozrenie z manipulácie zápasu, Hamšíkov Neapol skončil teda v lige druhý,
Juventus vyhral ďalší titul a INTER sa v poslednom kole a víťazstve v Ríme nad Laziom po
rokoch opäť prebojoval do Ligy majstrov...
Po náročnom programe a neskorom príchode na hotel pokračovala výprava CFM JA
v „nabitom“ programe v Miláne ďalšie dva dni.
Spoznala hlavné pamiatky mesta – Teatro La
Scala, Galériu Vittorio Emanuele II., miestny
hrad Sforzesco, námestie Piazza Duomo,
milánsky chrám Duomo aj s výstupom na

strechu a útroby štadióna San Siro s múzeom.
Posledný deň v Taliansku sa skupina na
spiatočnej ceste zastavila v romantickom
meste Verona. Pred návštevou domu a presláveného balkóna Júlie a Romea si všetci
vychutnali atmosféru námestia s veronskou
Arénou alebo koloseom, tržnice na námestí
Piazza Erbe a Piazza dei Signori. Nevieme,
koľkí si nakoniec stihli pozrieť v zápale boja
o miesto vedľa Júlie aj slávny balkón na
dome, ale foto v objatí s Júliou si odniesol
domov určite každý.
Rovnako veríme, že si domov všetci odniesli plno nových zážitkov, či už športových,
kultúrnych, alebo z cestovania metrom a zo
života svetového veľkomesta.
Ing. JOZEF SVETLÍK
predseda VV CFM JA
Foto: archív CFM JA

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL OFK TREBATICE INFORMUJE

Šanca na najvyššie priečky
Vážení športoví priatelia, dovoľte mi, aby som zhodnotil nedávno skončený súťažný ročník
2017/2018 7. ligy stolného tenisu.
Nadviažem na môj posledný príspevok do obecných novín, v ktorom som písal, že keď neprehráme
vo Voderadoch, skončíme na treťom mieste...
Žiaľ, naša jednotka – Juraj Hesko –
sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť na tomto zápase a prehrali sme
11:7, čo znamenalo, že sme skončili
celkovo na štvrtom mieste.
V uplynulom ročníku sme získali
48 bodov za 12 výhier, 2 remízy
a 8 prehier. Po postupe Dlhej a Chtelnice máme šancu v budúcom ročníku
pri kompletnom zložení družstva zabojovať o najvyššie priečky. Naším
najlepším hráčom bol Juraj Hesko,

ďalej nasledujú Ján Maco, Roman
Ušiak a Ondrej Macháč. Predpokladám, že posledný menovaný naplno
rozvinie svoj potenciál, pokiaľ mu pracovné možnosti dovolia pravidelnejšie
sa zúčastňovať na tréningoch.
Ďakujem všetkým hráčom za dobrý
prístup, výsledky a dobrú reprezentáciu klubu a obce. Poďakovanie patrí aj
hráčom B-mužstva, ktorí nám pomohli
doplniť káder v prípade neprítomnosti
hráčov A-mužstva. Ide o nasledovných hráčov: Jozef Polčan, Stanislav
Urban, Peter Foltýn. Na záver patrí
moje poďakovanie sponzorom – Agrodružstvu Trebatice, obecnému úradu
a starostovi obce.
Veríme, že po rekonštrukcii vykurovania a čiastočnej úprave našej
herne, na ktorú sa veľmi tešíme, budú
i naše výsledky lepšie.
JÁN MACO, vedúci A-mužstva

Výkonnosť rastie
Milí priaznivci stolného tenisu, dovoľte mi, aby
som vás oboznámil s výsledkami B-mužstva STO
OFK Trebatice, ktoré je registrované v 8. lige, v súťažnom ročníku 2017/2018. V uplynulom ročníku sme
odohrali 21 zápasov, pričom sme 11 vyhrali, 2 remizovali a 8 prehrali. Skončili sme na 5. mieste so
45 bodmi v súťaži, v ktorej je 12 účastníkov.
Nedá sa celkom hovoriť o spokojnosti s dosiahnutým
výsledkom, avšak je potrebné si uvedomiť, že B-mužstvo
tvoria prevažne starší hráči, mnohí už v dôchodkovom
veku. Napriek tomu verím, že i v budúcom ročníku prihlásime do súťaže dve mužstvá a káder doplníme z radov
našich amatérov, ktorí sa stretávajú vo veľmi peknom
počte dvakrát do týždňa. Ich výkonnosť rastie natoľko,
že niektorí z nich sú kvalitatívne schopní sa venovať
stolnému tenisu už i súťažne. Už tradične patrí moje
poďakovanie sponzorom, vedeniu Agrodružstva a Obce
Trebatice za podporu stolného tenisu v Trebaticiach.
Všetkým čitateľom Trebatického zrkadla prajem príjemné leto a v zdraví strávené dovolenky.
VLADIMÍR REGINA, vedúci B-mužstva
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POZVÁNKA

Trebatické hody 2018
Organizátori:
Obec Trebatice
v spolupráci s Morning Net, s. r. o.
Miesto podujatia:
piatok, sobota – areál AMK Trebatice
nedeľa – Areál zdravia Trebatice
Termín:

17. – 19. augusta 2018
Program:

piatok 17. augusta
16.00 – 16.45 h
17.10 – 18.10 h
18.30 – 19.30 h
20.00
21.30
23.00
00.30
01.30

–
–
–
–
–

21.00
22.30
00.00
01.30
03.00

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

Družina
Slobodná Európa
Petra Janů & skupina
Amsterdam
Majk Spirit
Desmod
No Name
Bystrík Banda
DJ Separatik

sobota 18. augusta
h
h
h
h
h
h
h

Jamsquad
Extip
Metalinda
Piňazi DE?
Racey
Zuzana Smatanová
Zoči Voči

nedeľa 19. augusta
19.00 – 24.00 h

Zunaband

Vstupné:
predpredaj – Obecný úrad Trebatice – 10 €
(držitelia vernostnej karty – 8,- €),
na mieste – 12,- €

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!
Zmena programu vyhradená.
- OcÚ -
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