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Aj pre budúce generácie

Vážení spoluobčania, čitatelia Trebatického zrkadla! Je pár mesiacov po
komunálnych voľbách, v ktorých som
dostal po piatykrát mandát riadiť, spravovať a na verejnosti zastupovať Obec
Trebatice. Chcel by som sa poďakovať
všetkým voličom, ktorí mi dali svoj
hlas. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na voľbách, čím dali jasne najavo,
že im na obci, v ktorej žijú, záleží.
Účasť vo voľbách
v Trebaticiach bola
pomerne nízka, čo
môže mať viacero
vysvetlení. Podstatná pre mňa je i skutočnosť, že o verejnú službu v podobe
kandidatúry do orgánov obce je čoraz
menší záujem. I preto si veľmi vážim
každého, kto naberie odvahu kandidovať,
dá „svoju kožu na trh“ so zámerom urobiť
niečo nad rámec svojich občianskych povinností. Je úplne jedno, či ide o starostu,
poslanca, zamestnanca obce. Chcem veriť,
že všetci pracujú naplno v prospech rozvoja
obce a zvyšovania životného štandardu jej
obyvateľov. Úplne som však presvedčený
o tom, že obyvatelia obce, ktorí zabezpečujú pre Obec Trebatice v zamestnaneckom
či dodávateľskom pomere zimnú údržbu
komunikácií, robia svoju prácu zodpovedne, nadštandardne, najlepšie, ako vedia.
O to viac ma trápi, keď boli pri odhŕňaní snehu počas zimných mesiacov úplne
nezaslúžene terčom osobných útokov, plných vulgarizmov a invektív hraničiacich až
s nenávisťou. Namiesto poďakovania za to,
že môžeme chodiť v zime po upravených
cestách, osočovanie a ataky. Možno i toto
je jeden z dôvodov, prečo absentuje vôľa kandidovať, zapájať sa do spravovania
obce, viesť miestne organizácie. Namiesto
uznania v lepšom prípade apatia, v horšom
podozrenia, urážky.

Odo mňa palec hore
Našťastie, žijú v Trebaticiach i obyvatelia, ktorým nie je ľahostajné prostredie,
okolie ich bydliska. Oceňujem aktivitu, ktorá sa zrodila na sociálnej sieti, kde viacero
Trebatičanov sa dohodlo, že vyzbierajú

 Začiatkom roka 2019 uzrela svetlo sveta kniha Tradičný ľudový odev v Trebaticiach. Jej
autorovi Milanovi Pekarovičovi (prvý sprava) a jeho najbližším spolupracovníkom sa podarilo nevšedné dielo. Má a bude mať čo povedať nielen Trebatičanom, ale i milovníkom
folklóru a tradícií prinajmenšom na celom Slovensku. Viac sa dozviete na 2. strane.
Foto: archív obce

Ve¾konoèné dni plné pohody,
radosti z tradícií,
lásky a pozornosti najbližších
všetkým Trebatièanom prajú
starosta, poslanci OZ,
pracovníci OcÚ
a redakcia

odpadky na miestach mimo zastavaného územia obce. Na miestach, kde obec
nezabezpečila jarné upratovanie. Výsledok? Obrovská kopa zozbieraného odpadu
z priekop, poľných ciest, železničnej trate
a iných miest. Partia okolo manželov Žákovcov, máte odo mňa palec hore!
Potvrdenie mojej voľby do funkcie starostu
obce mi doteraz vždy dodalo energiu a vietor

do plachát. Inak tomu nie je ani po posledných voľbách. Napriek vyjadreniam, z môjho
pohľadu nespravodlivým, na moju adresu od
tých, ktorí tieto noviny ani nečítajú, som dostal novú silu, vitalitu, ambície. Moji najbližší
spolupracovníci vedia, o čom hovorím, keďže máme v pokročilom stave rozpracovanosti
množstvo projektov.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Skúsme nájsť v sebe dobro

 Tradičné trebatické kroje nie sú len
pamiatkou pre „zrelé“ generácie, ale zvýrazňujú aj mladosť a krásu súčasných
dievčat a žien

(Dokončenie z 1. strany.)
Krátkodobé či strednodobé investície obce
sú uvedené na inom mieste týchto obecných novín, v rubrike Z rokovaní obecného
zastupiteľstva. Som presvedčený o tom, že
mnohé z nich budú zrealizované ešte v tomto
funkčnom období. Rekonštrukcia učebne základnej školy už prebehla, nasledovať budú
ďalšie. Budeme sa im bližšie venovať i v budúcich číslach obecných novín. Verte však,
že na obci veľmi dobre vieme o tom, že v obci
absentuje zberný dvor, v zlom stave máme
najmä Hornú a Severnú ulicu, v havarijnom
dom služieb. Popri tom je potrebné rozvíjať
bytovú výstavu, stavať cyklotrasy, podporovať rozvojové zámery podnikateľských subjektov, riešiť každodennú agendu. Konštruktívna kritika ma posúva ďalej a vyjadrenia
občanov, ktorí sa nezapájajú do diania v obci
ani tým, že by sa zúčastňovali na spoločenských podujatiach, čítali obecné noviny či
webovú stránku obce, ma neodradia. Službu,

ktorú vykonávam, robím najlepšie, ako viem,
s plným nasadením, energiou a využívajúc
všetky svoje vedomosti. Tak to bolo, je a aj
bude do posledného dňa mojej funkcie. A toto
je pre mňa najdôležitejšie.
Milí spoluobčania, svojím spôsobom začíname spolu po piatykrát nové obdobie vymedzené komunálnymi voľbami. Pokúsme
sa spoločne zmierniť napätie, nevraživosť,
skúsme nájsť v sebe štipku tolerancie, dôvery, radosti a – ako povedal pri svojom príchode nový kňaz v našej farnosti vdp. Marián
Díreš – skúsme nájsť v sebe dobro. S týmito
hodnotami sa nám bude žiť príjemnejšie,
ľahšie. O to viac, že sa blížia veľkonočné
sviatky poznačené bolesťou, ale i nádejou.
Všetkým Trebatičanom, rodákom, čitateľom Trebatického zrkadla prajem príjemné
prežitie veľkonočných sviatkov, zdravie, radosť a dôvod na úsmev počas jarných dní.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

KNIHA AJ PRE BUDÚCE GENERÁCIE

Tradičný ľudový odev v Trebaticiach
Toto cestou by som sa chcel poďakovať
ľuďom, ktorí mi pomohli pripraviť a vydať
moju knihu Tradičný ľudový odev v Trebaticiach. S pomocou podpory a ochoty
priaznivcov sa podarilo zrealizovať môj
zámer a moju túžbu zanechať hodnotný
odkaz nasledujúcim generáciám
Moja úprimná vďaka patrí predovšetkým riaditeľstvu Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch, osobitne pánovi riaditeľovi
PhDr. Vladimírovi Krupovi a etnologičke Mgr.
Vladimíre Pribišovej, ktorá bravúrne usporiadala
dané dokumenty a fotodokumentáciu. Ďalej

pánovi starostovi Mgr. Jurajovi Valovi a miestnemu obecnému zastupiteľstvu, ktoré odobrilo finančnú
čiastku, môjmu fotografovi Jurajovi
Jankechovi a fotografke Ivete-Muche Ondrášikovej za ich prekrásne
fotografie. Ďakujem aj pánovi farárovi PaedDr. Patrikovi Katrincovi,
že prijal moje pozvanie na malé
posedenie, ktoré sa konalo pri príležitosti uvedenia tejto monografie.
Súčasne ďakujem pani Antónii Čechvalovej (dcére Márie Buchelovej),
ktorá priniesla na posedenie „ška-

 Nová kniha vypovedá o kultúre, folklóre
a tradíciách a určite rovnako zaujme súčasníkov ako i budúce generácie

 Prezentácia knihy sa konala začiatkom roka 2019 v klube MO JDS, knihu privítal starosta
obce Mgr. Juraj Valo lupienkami ruží

tuľu upražených ruží“ (božích milostí). A nakoniec ďakujem našim ženám, členkám ZO JDS
a folklórnej skupiny Kapustár, ktoré sa postarali
o pohostenie a napiekli chutné koláče, zákusky
a slané pečivo bez nároku na odmenu.
Všetkým Vám patrí veľká vďaka, nech Pán
Boh žehná Vaše štedré ruky a dá Vám veľa
zdravia! Veď tam, kde sa ruka s rukou spojí
a sú štedré, tam aj Pán Boh požehná naše
dielo. Vďaka Vám!
MILAN PEKAROVIČ, autor knihy
Foto: archív obce
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1987
Rok 1987 sa začal snehovou kalamitou.
V noci z 11.1. na 12.1. začala snehová
víchrica pri mraze -27º C. Cesty boli niekoľko dní neprejazdné, ľudia sa nemohli
dostať do práce, žiaci do školy. Viazlo
zásobovanie, v potravinách nebolo dostať
kúpiť chlieb a mlieko. V podnikoch vznikol
sklz v plnení plánu, žiaci mali mimoriadne
zimné prázdniny.
K 31.12.1987 mali Trebatice 1 198 obyvateľov, narodilo sa 26 detí, zomrelo 22 občanov.
V zložení MNV nenastali žiadne zmeny.
V rámci volebného programu bola dokončená
prístavba potravín, uskutočnila sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
ZO KSS mala 52 zaregistrovaných členov
a jedného kandidáta. Predsedom bol Milan
Mikuš, hospodárom Milan Palkech, zapisovateľom Ján Sedlák.
Ani v organizácii škôl nenastali zmeny.
Materská škola bola dvojtriedna s priemerným počtom 54 zapísaných detí. Základná
škola bola štvortriedna s počtom žiakov
71. Družinu navštevovalo 27 žiakov, vyučovanie náboženstva 68,33 %. Priemerný
prospech žiakov bol 1,6. V dňoch 22.2. až
25.2.1987 bola na škole vykonaná kom-

 Zbor pre občianske záležitosti usporadúval oslavy životných jubileí občanov
Zväzarmovský motokárový areál v Trebaticiach bol v nedeľu 2. augusta dejiskom
pretekov štvordielneho seriálu O pohár priateľstva socialistických krajín. Štartovalo na
nich 42 pretekárov zo šiestich štátov. Na júlových pretekoch Majstrovstiev ČSSR dosiahol
opäť veľký úspech náš pretekár Peter Kollár,

 Mužstvo futbalistov postupujúce do majstrovstiev Západoslovenského kraja
plexná inšpekcia, ktorá skonštatovala veľmi
dobrú úroveň práce školy vo vzdelávacej
práci a výchovnej činnosti.
Vedúcou miestneho osvetového strediska sa stala Mária Gonová, učiteľka ZŠ. V obci
sa v tomto roku konali podujatia – akadémie,
oslavy, stolnotenisový turnaj, tanečné zábavy,
vítanie Deda Mráza. Ich usporiadateľmi boli
miestne organizácie, hlavne požiarnici, športovci, JRD. Okrem týchto podujatí organizácie
pre svojich členov usporadúvali zájazdy do
zahraničia, na kultúrne podujatia, kurzy pečenia, viazania kytíc...
Zbor pre občianske záležitosti usporiadal
uvítania do života, rozlúčky so zosnulými,
oslavy životných jubileí, pioniersky a iskričkový sľub...
V obci aktívne pracovala miestna ľudová
knižnica, ktorá 2-krát týždenne poskytovala
výpožičky kníh.

umiestnil sa na 3. mieste. Za veľkej horúčavy
prišlo do hľadiska viac ako 3 000 divákov.
Medzi nimi bol aj minister vnútra ČSSR Štefan
Lazar, podpredseda ONV Bernard Ozvald.
19. júla sa v 30-stupňovej horúčave konali preteky Trebatická desiatka. Na štart
nastúpilo 138 pretekárov, v kategórii mužov
najrýchlejší čas – 31:53 minút dosiahol J.
Swegáč z bratislavského Interu, najrýchlejšou
ženou bola Zuščíková z Brezovej.
Naši futbalisti dosiahli v roku 1987 významný úspech. Vybojovali si postup zo skupiny severozápad do majstrovstiev Západoslovenského kraja a skončili na treťom
– bronzovom mieste. Najlepšími strelcami
boli Macháč, Nedorost a Huňavý. Za výber
Západoslovenského kraja hrali dvaja naši
futbalisti – Nedorost a Vavrinec. Trénerom
mužstva bol Jozef Bogora, vedúcim mužstva
JUDr. Vladimír Jankech.

Veľmi dobré výsledky dosahovali aj naši
šachisti pod vedením Víta Trandžíka. Hrali
v okresných majstrovstvách a skončili na 3.
mieste.
Striedavo sa darilo stolným tenistom.
A-mužstvo hralo v okresnom majstrovstve
a B-mužstvo okresnú súťaž. Žiaci vyhrali
okresnú súťaž a postúpili do krajského majstrovstva Západoslovenského kraja.
Počas zimných mesiacov bolo veľmi obľúbené cvičenie pri hudbe, na ktorom sa
pravidelne zúčastňovalo 20 – 30 žien. Viedla
ho cvičiteľka Beáta Minarechová.
1. júna – 3. júna bolo už po desiatykrát
zorganizované družobné stretnutie TJ Mier
Trebatice s maďarským Rábakecölom.
Veľký rozruch v obci i celom okolí vyvolala
vražda Štefana Poláka, farára v Borovciach,
ktorá sa stala 7. októbra 1987. Mnoho ľudí
bolo vypočutých, Zbor národnej bezpečnosti
viedol veľké vyšetrovanie, v tomto roku sa ale
nepodarilo vraha vypátrať.
V obchodnej sieti nastala jedna zmena,
vedúcou v potravinách sa stala s. Adamicová
z Piešťan. Jej nástupom začali v obchode veľké ťažkosti, preto MNV a dozorný výbor žiadali o nápravu. V predajni mäsa bol vedúcim
Brezina, v priemyselnom tovare Jankechová
a v pohostinstve Antal.
Hektárové výnosy na JRD v Trebaticiach
boli: pšenica 7,06 t, jačmeň 7,22 t, kukurica
8,2 t, cukrová repa 43,3 t.
- jp -, foto: archív obce

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Od posledného vydania Trebatického
zrkadla sa narodilo 6 detí, 2 chlapci
a 4 dievčatá.
Blahoželáme a želáme veľa zdravia.
V tom istom období nás opustili: Agneša
Jankechová vo veku 83 rokov, Eva Galbavá
vo veku 60 rokov, Ing. Emil Petruš vo veku
nedožitých 66 rokov, Robert Jankech vo
veku 76 rokov a Anna Jankechová vo veku
90 rokov.
Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
- jb -
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DOBRE A NEZIŠTNE VYKONANÁ PRÁCA

Jarné upratovanie na Výhone

Začiatok jari sa v mnohých obciach spája s veľkým upratovaním predzáhradiek,
ulíc, ciest, chodníkov. Občania vyhrabávajú trávniky, zametajú nánosy štrku a odpadu po dlhom zimnom období. Trebatickí
seniori sa zase okrem iného venujú aj čisteniu cintorína a jeho okolia.
Tohto roku sa partia mladých dobrovoľníkov, občanov Trebatíc, rozhodla upratať aj
oblasť okolo potoka Holeška, koľajníc, priľahlé lesíky a poľné cestičky. V deň jarného
upratovania v obci – 23.3.2018 v popoludňajších hodinách – sa stretla skupinka približne
dvadsiatich dobrovoľníkov, ktorým nie je čistota trebatickej prírody ľahostajná. V priebehu
niekoľkých hodín postupne pozorne prečesali
takmer všetky strategické miesta.
Počasie prialo, nálada bola veselá a niektoré
úlovky skutočne znamenité. Cestičky, lesíky
a voda skrývali vo svojich útrobách rôzny
viditeľný aj menej viditeľný odpad. Šikovným

 Partia mladých dobrovoľníkov obetovala
svoj voľný čas jarnému upratovaniu

 Svedectvo aktivity brigádnikov a súčasne hanby nezodpovedných Trebatičanov

rukám žien, mužov, a dokonca aj detí, sa podarilo nájsť aj starý záhradný gril, toaletu, kopec
fliaš, polystyrénu, použitých pneumatík, z vody
vytiahli aj starý premočený gauč či ležadlo na
opaľovanie. Odpadom zaplnili množstvo veľkých plastových vriec.
Odmenou všetkým zúčastneným bol pozitívny pocit z dobre a nezištne vykonanej práce. Kiežby sa však nezodpovední a ľahostajní
ľudia poučili a odpad radšej hádzali na miesta
preň určené. Vedome znečisťujú priestory,
ktoré aj oni sami používajú na relax, oddych
a prechádzky. Veríme, že podobnú akciu sa
podarí zorganizovať aj na budúci rok a stane
sa z nej milá tradícia.
Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným,
ktorí obetovali kus svojho voľného času
správnej veci.
JANA ŽÁKOVÁ
Foto: organizátori podujatia

VERNOSTNÝ PROGRAM OBCE TREBATICE POKRAČUJE I V ROKU 2019

Chcete kartu výhod aj vy?
V roku 2016 Obec Trebatice spustila
projekt, ktorý dostal názov – Vernostný
program Obce Trebatice. Cieľom programu bolo podporiť a zvýhodniť obyvateľov
obce s trvalým pobytom v obci ako i zvýšiť podporu aktívneho trávenia voľného
času obyvateľov športom, kultúrou či
inou vhodnou formou.
Za týmto účelom obec vydala obyvateľovi
obce s trvalým pobytom v obci na základe
jeho žiadosti predloženej na obecnom úrade
vernostnú kartu, ktorá bola neprenosná – viazaná na meno a adresu obyvateľa.

Projekt je dlhodobý, vernostná karta je
platná bez časového obmedzenia. Na rok
2019 schválilo obecné zastupiteľstvo partnera – spol. Morning Net, s. r. o., a podujatie
HODY Trebatice 2019. Viaceré výhody vyplývajúce pre držiteľov vernostnej karty z minulého roku sú platné i v tomto roku. Benefity
pre držiteľov vernostnej karty na rok 2019 sú
v súčasnosti nasledovné:
 Spol. Morning Net, s. r. o., a podujatie –
HODY 2019 – 2 € zľava na kúpu lístka
v predpredaji na obecnom úrade.
 Obecný futbalový klub Stavoprac Trebatice a podujatie – domáce majstrovské fut-

balové zápasy OFK Stavoprac Trebatice
v roku 2019 – vstup pre držiteľa vernostnej
karty je zdarma, potrebné sa preukázať
kartou pri vstupe na štadión OFK.
 KPS – priemyselný tovar, s. r. o., Štúrova
ulica Trebatice – 5 % zľava z každého
nákupu.
 Masážny salón v športovom centre
Matchpoint na Piešťanskej ulici – zľava
15 % z ceny masáže.
Doteraz sa do projektu zapojilo 230 obyvateľov obce s trvalým pobytom na území
Trebatíc. Pridajú sa v tomto roku i ďalší?
Využite výhody Vernostného programu obce
Trebatice! Stačí splniť dve podmienky – mať
trvalý pobyt v Trebaticiach a požiadať na
obecnom úrade o vydanie vernostnej karty.
- OcÚ -
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Všetci kandidáti nezávislí
Dňa 10. novembra 2018 občania obce Trebatice rozhodli o zložení orgánov samosprávy obce.
V komunálnych voľbách si zvolili svojich zástupcov na ďalšie 4-ročné obdobie.
Niekoľko čísiel, ktoré zhodnotia výsledky volieb do orgánov samosprávy obce:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
1 101
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky
384
Z toho účasť v %
34,87 %
Počet platných hlasov pre voľby poslancov OZ
379
Počet platných hlasov pre voľby starostu obce
321
Kandidáti zvolení za poslancov OZ
Mgr. Alena Jankechová, NEKA
286
Peter Líška, NEKA
203
Ing. Peter Kollár, NEKA
245
Ladislav Regina, NEKA
199
Milan Ondačka, NEKA
224
Andrej Varga, NEKA
195
Ing. Bohumil Tonkovič, NEKA
212
Pavol Doktor, NEKA
192
Lenka Škrabáková, NEKA
209
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ
Mgr., Bc. Vladimír Hornáček, NEKA
158
Igor Kučavík, NEKA
78
Šimon Pažík, NEKA
124
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta na funkciu starostu obce:
1. Mgr. Juraj Valo, nezávislý kandidát
321 hlasov
Za starostu obce bol zvolený Mgr. Juraj Valo, nezávislý kandidát.
Priebeh komunálnych volieb mal dôstojnú
úroveň, nič nenarušilo ich plynulosť. Je len
miestnou zaujímavosťou, že všetci kandidáti,
či už na poslancov, alebo na starostu obce,
kandidovali ako nezávislí.
Ustanovujúce zasadnutie sa uskutočnilo

29. novembra 2018, kde starosta obce
a 8 zvolených poslancov zložilo sľub. 1 poslanec zložil sľub na najbližšom riadnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2018.
Ing. JANKA BELICOVÁ
zapisovateľka miestnej volebnej komisie

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

Zvolili sme si prezidentku
Aj rok 2019 možno označiť ako rok volebný. V tomto sme volili voľbou prezidenta
Slovenskej republiky a voliť budeme aj poslancov do Európskeho parlamentu.
Dňa 16. marca 2019 sa uskutočnilo 1. kolo volieb prezidenta SR.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
1 089
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky
590
Z toho účasť v %
54,18 %
Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov
589
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov
Bugár Béla, Ing.
5
Švec Róbert, Mgr.
1
Čaputová Zuzana, Mgr.
248
Tauchmannová Bohumila, Ing.
0
Daňo Martin
8
Zábojník Juraj, Dr. Ing., PhD.
3
Harabin Štefan, JUDr.
70
Zuzula Ivan, RNDr., CSc.
0
Chmelár Eduard, doc. Mgr., PhD.
23
Kotleba Marian, Ing., Mgr.
48
Nakoľko žiadny z kandidátov nezískal
Krajniak Milan, Bc.
26
nadpolovičnú väčšinu hlasov oprávnených
Menyhárt József, PaedDr., PhD.
0 voličov, dňa 30. marca 2019 sa uskutočnilo
Mikloško František, RNDr.
32
2. kolo volieb prezidenta. Postúpili doň dvaja
Mistrík Robert, Dr. Ing.
2
najúspešnejší kandidáti, a to Zuzana ČapuŠefčovič Maroš, JUDr., PhD.
123
tová a Maroš Šefčovič.
Štatistika 2. kola volieb
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky
Z toho účasť v %
Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov

1 083
527
48,66 %
513

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
Čaputová Zuzana, Mgr.
288 hlasov
Vo volebnej miestnosti sa najbližšie stretŠefčovič Maroš, JUDr., PhD. 225 hlasov
neme 25. mája 2019, kedy sa uskutočnia
voľby do Európskeho parlamentu.
Obec Trebatice sa zapojila do elektronického sčítania hlasov, ktoré sa uskutočnilo
Ing. JANKA BELICOVÁ
v spolupráci so Štatistickým úradom SR.
zapisovateľka okrskovej volebnej komisie

Kalendár

kultúrno-spoločenských akcií
v obci Trebatice v roku 2019
MÁJ
12.5.2019 (nedeľa) o 15.00 hod.
Deň matiek – Areál zdravia
kultúrny program žiakov ZŠ,
MŠ Trebatice, FS Kapustárik
Organizátor: Obec Trebatice
v spolupráci so školami
JÚN
10.6.2019 (pondelok) o 17.00 hod.
Deň rodiny trochu inak! – Detský festival
plný hudby, tanca a zábavy
Účinkujú: Smejko a Tanculienka, Miroslav
„Bruise“ Žilka, malé šikovné tanečnice
ZUŠ vo Vrbovom, rozprávkoví maskoti
Futbalový štadión FK Krakovany
Organizátori: Obce Krakovany a Trebatice
JÚL
28.7.2019 (nedeľa) – Bežecké preteky
Memoriál Petra Minárecha, XI. ročník
Organizátori: Obec Trebatice, OFK Trebatice
AUGUST
Hody – areál AMK Trebatice
16. – 17.8.2019 (piatok – sobota)
Účinkujú: Desmod, Iné Kafe, Horkýže
slíže, Boban Markovič Orkestar
(Srbsko), Lukáš Adamec a iní
18.8.2019 (nedeľa) o 19.00 hod.
Účinkuje: Hudobná skupina Coverage
Organizátori: Obec Trebatice,
agentúra Morning Net
31.8.2019 (sobota) o 9.00 hod.
Cyklo Holeška tour 2019 – Štart/cieľ
motokárová dráha AMK Trebatice
Organizátor: Obec Trebatice,
Mikroregión nad Holeškou
SEPTEMBER
14.9.2018 (sobota)
Kapustové hody – Areál zdravia
Účinkujú: DH Záhorienka,
FS Krakovienka, FS Kapustárik
Organizátori: MO JDS Trebatice,
Obec Trebatice
OKTÓBER
25.10.2019 (piatok) o 17. 30 hod.
Posedenie s dôchodcami –
Mesiac úcty k starším
Účinkuje: hudobná skupina DUO E.M.I.
Organizátor: Obec Trebatice
DECEMBER
8.12.2019 (nedeľa) o 17.00 hod.
Možno príde aj Mikuláš! – Areál zdravia
Organizátor: Obec Trebatice
v spolupráci s materskou školou
27.12 2019 (piatok ) o 13.00 hod.
Family Cup 2019
– rodinný bedmintonový turnaj
v športovom centre Matchpoint
Organizátori: Obec Trebatice
v spolupráci so školami
Zmena programu vyhradená!
Komisia školstva, kultúry,
športu a mládeže pri OZ Trebatice
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Víťazi volieb zložili sľub
Obecné zastupiteľstvo sa od ostatného
vydania TZ zišlo štyrikrát. Jedenkrát ešte
v starom zložení a trikrát po komunálnych
voľbách.
 Prvé riadne zasadnutie OZ sa konalo
dňa 25.9.2018.
K hlavným bodom programu patrili:
1. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na
interpelácie poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia.
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2017/2018. Správy predniesli
riaditeľka MŠ Jana Palkechová a riaditeľka
ZŠ Mgr. Sylvia Molnárová.
3. Kontrola plnenia rozpočtu obce za III. štvrťrok 2018.
4. Návrh na predaj pozemkov o výmere
125 m2 vo vlastníctve obce pani Márii
Štefankovej, poslanci schválili návrh predloženej kúpnej zmluvy.
5. Návrh na uzatvorenie Rámcovej zmluvy
– Projektový manažment medzi Obcou
Trebatice a Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec – Piešťany.
6. Správa o stave plnenia nájmov podľa uzatvorených nájomných zmlúv, ktorú predniesol starosta obce a poslanci ju vzali na
vedomie.
7. Rôzne:
– Cirkevná základná umelecká škola sv.
Gorazda vo Vrbovom.
– Dohoda o spolupráci medzi Mestom
Piešťany a Obcou Trebatice – CVČ.
– Dohoda o spolupráci medzi Obcou Bojničky a Obcou Trebatice – CVČ.
8. Vyhodnotenie činnosti Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach a jeho komisií vo
volebnom období 2014 – 2018.
 Ďalšie riadne – ustanovujúce zasadnutie OZ sa konalo po komunálnych voľbách

 Ustanovujúce zasadnutie OZ sa konalo po komunálnych voľbách dňa 29.11.2018
dňa 29.11.2018. Toto zasadnutie sa skladalo zo slávnostnej a pracovnej časti.
Program rokovania:
Slávnostná časť
 Správa Miestnej volebnej komisie v Trebaticiach o priebehu a výsledku volieb
do orgánov samosprávy obce, ktorú
predniesla predsedníčka volebnej komisie Božena Tonkovičová.
 Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce Trebatice
a zloženie sľubu starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022.
 Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom obecného za-

 Mgr. Juraj Valo prijíma gratuláciu od svojho zástupcu Ing. Petra Kollára krátko po zložení
sľubu

stupiteľstva a zloženie sľubu poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Trebatice
pre volebné obdobie 2018 – 2022.
Pracovná časť
1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
2. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie
3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie – predsedníčka mandátovej komisie Mgr. Alena Jankechová
predniesla správu mandátovej komisie,
ktorá konštatuje, že novozvolený starosta
obce Mgr. Juraj Valo a poslanci obecného
zastupiteľstva Mgr. Alena Jankechová,
Ing. Peter Kollár, Milan Ondačka, Ing. Bohumil Tonkovič, Lenka Škrabáková, Peter
Líška, Ladislav Regina a Pavol Doktor
zložili zákonom predpísaný sľub.
4. Príhovor starostu obce.
5. Zriadenie a voľba členov obecnej rady –
starosta obce navrhol nezriadiť obecnú
radu.
6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva,
voľba predsedu a členov komisií.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zastupovať starostu
obce – starosta obce poveruje na funkčné
obdobie 2018 – 2022 zastupovaním Ing.
Petra Kollára.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva – starosta obce navrhol, aby týmto
povereným poslancom bola Mgr. Alena
Jankechová.
9. Určenie platu starostu obce – Ing. Peter
Kollár predložil na schválenie návrh na plat
starostu na 2,2-násobok priemernej mzdy
v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok + zvýšenie o 50 % s účinnosťou od 1.12.2018, ktorý poslanci schválili.

1/2019
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EXKURZIA DO HISTÓRIE A SÚČASNÝ POHĽAD
Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov,
ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky...

V niektorých ľuďoch 8. marec vyvoláva
rozpaky – spomienka na oslavy spred
nežnej revolúcie vnímanie tohto sviatku
asi značne devalvovala. Poznáme ale skutočné významy a históriu tohto dňa?
MDŽ by sme mali vnímať ako pripomienku dlhodobého úsilia žien o rovnoprávnosť
v spoločnosti a nielen ako 8. marec, ktorý
je iba označený ako Medzinárodný deň žien
v ponímaní bývalého režimu, kedy bol tento
deň u nás príznačný povinnými podnikovými
oslavami, na ktorých ženy dostali obligátne
karafiáty a uteráky. Sviatok MDŽ sa stal nástrojom režimovej propagandy.
Oslavovalo sa preto, aby ženy
získali pocit, že režimu na nich
záleží a že sú jeho súčasťou.
Skutočným dôvodom existencie MDŽ je možnosť uvedomiť
si, čo všetko sa ženám doteraz
podarilo dosiahnuť a čo by ešte
dosiahnuť chceli. MDŽ je pripomienkou na štrajk newyorských
robotníčok v marci 1908 za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám
a zlým pracovným podmienkam.
O dva roky neskôr sa v Kodani
 Posledné riadne zasadnutie v roku
2018 sa konalo 13.12.2018
Poslanci schválili nasledujúci program:
1. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
Andreja Vargu, ktorý nebol prítomný na
ustanovujúcom zasadnutí OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na
interpelácie poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia.
3. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku OZ
v Trebaticiach.
4. Zmena rozpočtu Obce Trebatice rozpočtovým opatrením č. 17.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce na roky 2019 – 2021.
 Návrh rozpočtu na rok 2019 – 2021 –
Rozpočet bol predložený v nasledujúcej
štruktúre:
Bežné príjmy:
975 862 €
Bežné výdavky:
883 877 €
Kapitálové príjmy:
2 490 €
Kapitálové výdavky:
31 289 €
Finančné operácie:
0€
Finančné operácie:
63 186 €
Príjmy spolu:
978 352 €
Bežné výdavky:
978 352 €
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Trebatice na 1. polrok 2019.
7. Plán práce OZ v Trebaticiach v roku 2019.
8. Správa o činnosti obecného úradu v roku
2018.
9. Rôzne
– Dohoda o spolupráci medzi Obcou Rakovice a Obcou Trebatice – CVČ.
– Zámery prenájmu priestorov v dome služieb.
– Obecné nájomné byty.
10. VZN Obce Trebatice č. 3/2018 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so
sídlom na území obce Trebatice.
11. Informácie starostu obce.

Medzinárodný deň žien
konala Medzinárodná ženská konferencia,
na ktorej vznikol nápad oslavovať Medzinárodný deň žien. V nasledujúcich rokoch
v marci sa oslavoval tento deň v Rakúsku,
Dánsku, Nemecku a Švajčiarsku. Ženy na
demonštráciách požadovali najmä volebné
právo a rovnosť v zamestnaní. V Rusku sa
MDŽ prvýkrát objavilo v roku 1913 a bolo
spojené najmä s protivojnovými demonštráciami žien pod heslom „Chlieb a mier“.
MDŽ bol uznaný Organizáciou spojených
národov (OSN) ako medzinárodný sviatok

v roku 1975. Ženy v minulosti museli bojovať o svoje práva študovať, pracovať, voliť
či zakladať si účty v banke. Dnes sa situácia v mnohých ohľadoch zlepšila. Napriek
tomu nie je rovnosť príležitostí žien a mužov na Slovensku stopercentná. Väčšina
žien, ale aj mužov si myslí, že postavenie
žien v spoločnosti je horšie ako postavenie
mužov. Napriek tomu, že ženy majú rovnaké vzdelanie ako muži, skoro 70 % riadiacich pozícií na Slovensku je obsadených
mužmi. Zároveň v cca 70 % slovenských
rodín sú za starostlivosť o deti
zodpovedné najmä ženy.
Osláviť 8. marca znamená
pripomínať si potrebu rovnosti
príležitostí žien a mužov a predstaviť si svet, v ktorom si ženy a dievčatá môžu byť isté,
že na ich názoroch, hodnotách
a snoch záleží.
Nemali by sme preto zabúdať
na vzájomnú rovnoprávnosť, úctu a ohľaduplnosť.
- jk -, zdroj internet
Ilustracne foto: internet

 Prvé riadne zasadnutie OZ v roku 2019
bolo 31.1.2019
Riadilo sa týmto programom:
1. Kontrola plnenie uznesení a odpovede na
interpelácie poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia.
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018, ktorú predniesla hlavná
kontrolórka Bc. Simona Bičanová.
3. Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva.
4. Stanovenie spôsobu a formy prenájmu
uvoľnených nebytových priestorov v kultúrnom dome a účelovo určených na prevádzkovanie reštauračných služieb.
5. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme
zo dňa 1.4.2011 časti objektov vo vlastníctve obce uzatvorenej medzi Obcou
Trebatice (prenajímateľ) a spoločnosťou
Lombard, s. r. o., Piešťany (nájomca) za
účelom umiestnenia a prevádzkovania
elektronických komunikačných zariadení.
6. Investičné zámery obce na rok 2019
A) INVESTIČNÉ AKCIE
ZÁVÄZNE STANOVENÉ:

 Modernizácia interiéru obecného úradu

 Predĺženie terénnej depresie v rámci stavby Revitalizácia vidieckeho prostredia
Hlavnej cesty

 Výkup pozemkov v lokalite Dolné záplotie – pod plánované miestne komunikácie – časti pôvodných parc. reg.
„E“ č. 1498/1, 1499/1 na zriadenie izolačnej zelene oddeľujúcej štátnu cestu
II/499 od rodinných domov – parcely
KN-E č. 1506/1 a 1507/1

 Rekonštrukcia domu služieb na polyfunkčný objekt

 Rekonštrukcia ozvučenia cintorína
B) INVESTIČNÉ AKCIE NEZÁVÄZNÉ –
ZÁVISLÉ OD NAVÝŠENIA ROZPOČTU

(rezervný fond, dotácie, predaj prebytočného majetku, úver):

 IBV Dolné záplotie, Priemyselná zóna
nad motokárovou dráhou – výstavba
inžinierskych sietí

 Rekonštrukcia chodníka Hlavná ulica od
pohostinstva Torák po Orechovú ulicu

 Cyklotrasa Piešťany – Vrbové

 Tlakové prípojky Presskan – 8 ks (z toho
4 realizované v roku 2018)

 Zmeny a doplnky Územného plánu obce
Trebatice č. 2

 Zberný dvor

 Rekonštrukcia rozvodov obecného káblového distribučného systému – II. časť
1. etapy

 Rekonštrukcia Hornej a Severnej ulice –
vypracovanie projektovej dokumentácie

 Rekonštrukcia Piešťanskej ulice

 Rekonštrukcia Družstevnej ulice – 2. etapa

 Informačno-navigačný systém obce Trebatice

 Rozšírenie kamerového systému

 Modernizácia detského ihriska v Areáli
zdravia

 Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v materskej škole

 Rekonštrukcia učebne v základnej škole
7. Rozvojová lokalita Dolné záplotie.
8. Bytový komplex Dolné záplotie.
9. Návrh na doplnenie komisií obecného
zastupiteľstva zástupcami odbornej verejnosti.
10. Rôzne:
– Dohoda o mimosúdnom urovnaní.
– Rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
– Komisia pre vybavovanie sťažností.
– Zmena termínu plánovaného rokovania
obecného zastupiteľstva.
– Informácie starostu obce.
- aj -, foto: archív obce
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SILNÉ STRÁNKY VZDELÁVANIA V TREBATICIACH
Komplexná inšpekcia sa konala v Základnej škole Trebatice od 22. novembra do 22.
decembra 2018. Inšpektori sledovali a kontrolovali viaceré oblasti: riadenie školy,
podmienky výchovy a vzdelávania, priebeh
výchovy a vzdelávania – vyučovanie bolo
sledované na 17 vyučovacích hodinách.
Správa o výsledku inšpekcie konštatuje, že
k silným stránkam v oblasti riadenia školy patrí
úroveň vypracovania školského vzdelávacieho
programu, klíma, kultúra a služby školy. Škola
má vypracované a v poradných orgánoch prerokované vnútorné predpisy a základné dokumenty. Silnou stránkou školy sú aj podmienky
výchovy a vzdelávania, kde vo všetkých oblastiach svojou úrovňou vytvárajú predpoklady na
kvalitné vzdelávanie žiakov.
Priebeh výchovy a vzdelávania má silné stránky v preukázaných vedomostiach,
zručnostiach a kompetenciách žiakov. Je
potrebné vo väčšej miere podporiť a vyu-

Inšpekcia potvrdila

správne smerovanie školy
žívať sebahodnotenie žiakov, učiť ich argumentácii, diskusii.
Na základe zistení a ich hodnotení neuložili
inšpektori škole žiadne opatrenia, čo preložené do bežnej reči znamená, že všetko je v poriadku a nebude sa konať následná inšpekcia.
Tieto fakty a zistenia nás nesmierne potešili,
potvrdili správne smerovanie školy a dodali
nám elán do ďalšej práce.
Potvrdením týchto informácií sú aj výsledky celoslovenského monitorovania vedomostí
žiakov 5. ročníkov, našich bývalých žiakov, ich
výsledky v týchto testoch a porovnanie žiakov
z celej SR a našich bývalých žiakov

Výsledky

SR
ZŠ Trebatice
Matematika
Priemerný počet bodov
17,8
22,2
Priemerná úspešnosť
59,3 %
74 %
Slovenský jazyk a literatúra
Priemerný počet bodov
17,5
22,6
Priemerná úspešnosť
58,4 %
75,3 %
Naši bývalí žiaci opäť získali výrazne lepšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer,
čo nás nesmierne teší. Žiakom gratulujeme
a prajeme im chuť a elán do ďalšieho štúdia.
SYLVIA MOLNÁROVÁ
riaditeľka ZŠ Trebatice

Vynovenie
učebných priestorov
Jarné prázdniny odštartovali v škole ďalšiu vlnu stavebných úprav – sadrokartónové
obloženie stien v dvoch triedach a položenie
novej podlahy v týchto priestoroch.
O výmene osvetlenia a osadenia sadrokartónového stropu sme informovali už v jesennom čísle. Nadviazali sme na tieto úpravy
a dokončili vynovenie terajšej prváckej triedy
a počítačovej učebne. Do dvoch tried boli
osadené nové interaktívne tabule, vizualizér,
ktoré sme získali prostredníctvom projektových grantov. Zároveň sme inštalovali aj nové internetové prístupové body do všetkých
tried a dosiahli sme pokrytie celej školy kvalitným signálom. Rekonštrukciu financoval
náš zriaďovateľ – obec, za čo veľmi pekne
ďakujeme a tešíme sa z nových priestorov.
- sm - , foto: archív ZŠ

 A takáto vynovená trieda privítala žiakov po prázdninách

Deň plný
valentínskych srdiečok
Mužské meno Valentín má latinský pôvod
a v preklade znamená silný, zdravý. Meniny
oslavuje 14. februára, a tento deň je súčasne aj sviatkom svätého Valentína, mučeníka
a patróna zamilovaných. Výnimočným sme
si ho tento rok urobili aj my – žiaci 1. ročníka.
Rozdelili sme sa do dvojíc a súťažili sme medzi sebou o valentínske srdiečka. Overili sme
si tak našu šikovnosť, spoluprácu a vedomosti
z čítania, písania, matematiky ale aj kreslenia.
- dm - , foto: archív ZŠ
 Rozdelení vo dvojiciach sme súťažili o valentínske srdiečka

1/2019
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Fašiangový karneval

Zimné radovánky
Aj do našej obce opäť zavítala pani Zima.
Krajinu pokryla snehom, vyzdobila ľadom
a dala nám tak možnosť užívať si zimné
radovánky. Či už postavenie snehuliaka,
guľovanie s kamarátmi alebo zimné hry na
školskom dvore.
- dm -, foto: archív ZŠ

 Toto sú najkrajšie z masiek, ktorých bola na školskom karnevale plná sála
Od Fašiang do Veľkej noci
vinšujem vám
cez deň slnka teplého
a zdravíčka pevného!
Fašiangy sa krátia,
už sa nenavrátia.
Staré dievky plačú,
že sa nevyskáču.
Týmito slovami otvorila tohtoročný detský
karneval v Základnej škole Trebatice učiteľka
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy
sú prechodom medzi zimným a jarným
obdobím. Toto najveselšie obdobie roka,
ako sú plesy, svadby, zabíjačky, strieda
40-dňový pôst. Ukončia sa všetky bujaré
zábavy a svet sa vráti opäť na rok do
starých koľají.
Na poslednej fašiangovej zábave sa preto
predvádza symbolické pochovávanie basy.
Je to ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav
počas nasledujúceho pôstu.
FS Krakovienka a FS Kapustárik pochovali
basu v sobotu 2. marca vo Veľkých Kostoľanoch. Po pásme piesní, tancov sa všetci členovia súborov prezliekli do masiek a nastúpili
na obrad pochovávania basy.
Hlavnou kostýmovou postavou bol kňaz
a smútiaci „pozostalí“. Kňaz parodoval obrad
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade.
Ohlásil tak koniec zábavy a lúčil sa s basou,
ktorú sme za náreku prítomných vyniesli von.
Basa je pochovaná, začal sa pôst!
DIANA MEGOVÁ
Foto: archív ZŠ
 Najveselšie obdobie roka uzatvárala aj táto
pestrá krojovaná chasa

prvákov Diana Megová. Básničku vystriedala
pieseň Fašiangy Turíce a plejáda predstavujúcich sa krásnych masiek, ktoré si pripravili
deti s pomocou svojich rodičov. Tanec, hry,
súťaže, tombola a chutné občerstvenie spestrili fašiangový piatok v našej škole.
Všetci trebatickí žiaci ďakujú rodičom, učiteľom, školníčke, ktorí sa podieľali svojou
prácou aj materiálne na príprave podujatia.
Naše ďakujeme patrí aj všetkým, ktorí prispeli
do tomboly.
- dm -, foto: archív školy

 Na chvíľu nás bolo na školskom dvore
viac – pribudli nám snehoví kamaráti

A basa je pochovaná...
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PLNÝ A PESTRÝ ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE
Zima skončila, už sa všetci tešíme na jarné slniečko, ale predsa len si ešte zaspomíname na besiedku, ktorou sme v našej
materskej škole vítali Vianoce.
Hoci sa táto chvíľa opakuje každý rok,
nestráca nič na svojej čarovnej sile, plnej
svetielok, otvárania srdiečok a radosti v detských očiach. V tej našej nechýbali malí hokejisti, sobíci, čierne vranky, snehové vločky,
Perinbaba, zajkovia, snehuliaci či mamička
s deťmi, ktoré zvončekom privolali Vianoce.
Atmosféru opäť umocnil spev koledy Tichá
noc pri jagavom svetle prskaviek a detská
radosť vyvrcholila pri objavení velikánskych
škatúľ plných hračiek. Posedenie pri voňavom
punči a sladkých vianočných koláčikoch od
ochotných mamičiek všetkých potešilo a dobrý pocit nás v srdci hrial ešte dlho.
- jp -, foto: archív MŠ
 Vločky snežili ostošesť...

Spomienka na Vianoce
S jazykovou školou C&M v Piešťanoch
spolupracujeme v oblasti výučby anglického jazyka druhý rok. Od septembra
2018 sme našu spoluprácu rozšírili o projekt Malý konštruktér, ktorý zastrešuje Legovňa spadajúca práve pod „Ceemku“.

Malý konštruktér
 Presne podľa postupu na tablete skladáme kolotoč

Projekt zahŕňa päť inštruovaných legohodín, počas ktorých lektori Legovne pracujú
s deťmi podľa vypracovanej metodiky. V prvej
časti prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli oboznámia deti s témou hodiny,
veselou a poučnou formou im sprostredkujú
poznatky o predmete, ktorý budú skladať. Ten
si vyberáme my a môže ním byť čokoľvek –
zvieratko, dopravný prostriedok, objekty z vesmíru... V druhej, praktickej časti, rozdelia
deti do skupín a v nich deti podľa návodu na
tablete skladajú vybraný model. Nie je to také
jednoduché, ako sa zdá. Musia presne dodržať správny výber skladačiek, ich umiestnenie, skontrolovať si správnosť skladania. Učia
sa tak spolupráci, komunikácii, trpezlivosti,
cvičia si pozornosť, priestorovú predstavivosť,
jemnú motoriku. Zatiaľ máme za sebou tri
takéto hodiny a do konca školského roka nás
ešte dve čakajú. Jednu z nich by sme chceli
absolvovať priamo v Legovni. Lego je totiž aj
u nás už roky hračkou číslo jedna.
- jp -, foto: archív MŠ

Pomôžte nám podielom zo svojich daní
Aj v tomto roku sa občianske združenie

TREBATICKÉ DETI
uchádza o podiel z daní fyzických a právnických osôb,
aby tak touto formou pomohlo pri zaobstarávaní potrieb
a pomôcok pre deti materskej školy.
Všetky podrobné informácie a tlačivá
nájdete na našej stránke www.mstrebatice.sk
a priamo v materskej škole.
V mene Vašich detí Vám úprimne
ĎAKUJEME!
JANA PALKECHOVÁ, foto: archív školy

1/2019
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To, že sa blíži fašiangový karnevalový
čas, nám hlásili deti dlho vopred. Pravidelne nám oznamovali, aký kostým, masku už majú nachystanú, čo ešte plánujú
s maminou dorobiť. Ich radosť naberala
na intenzite s blížiacim sa termínom nášho
škôlkarského karnevalu.

Karneval s bublinkami

V poslednom januárovom týždni už od pondelka poletovali po škôlke motýliky, po schodoch až do ľadovej oblohy vybiehali v modrých šatách odeté Elzy a Anny, na koberci
sa povaľovali pištole, ktoré sú inak v škôlke
prísne zakázané, trblietky boli všade – na
zemi, na kľučkách, v umývadlách, no hlavne
na rozžiarených a spokojných tvárach detí.
V deň karnevalu ešte niektorým z nich narástli
červené rožky, iným krídelká a obrovské zuby,
tváričky zahalili „drsné“ masky pirátov, vo
vzduchu sa vznášali pavučinky Spidermanov
a paráda sa mohla začať.
Najskôr nám prišiel urobiť radosť a vyrobiť
bublinky najrôznejších veľkostí bublinár Mr.
Bubble. Spolu s nami aj deti základnej školy
obdivovali, ako jeho ruky menia tvar i veľkosť
bublín, ako do nich vkladá predmety, ako bublina horí. Najviac však, samozrejme, ich očká
 Hudba, hraj, uvidíme, kto vydrží tancovať
najdlhšie

ŽIACKYM PEROM

Úžasná bublinková šou
Ako odmenu k polročnému vysvedčeniu
sme 31. januára dostali od pani riaditeľky
zábavnú akciu – bublinkovú šou. Predviedol nám ju v materskej škole pozvaný
hosť – Mr. Bubble. Najprv vytvoril z balóna
papagája pre jednu prváčku. Mal pri sebe aj
stôl s pomôckami: akvárium, umelú rybku,
bublidžús a rôzne kruhy na výrobu bublín.
Dokázal urobiť malé, dlhé i velikánske či
dymové bubliny. Urobil aj s veľkým kruhom
bublinový valec, v ktorom stáli najskôr tri
žiačky a potom aj pani učiteľka Dianka
i pani kuchárka. Ujo bol šikovný aj vtipný,
veľa sme sa nasmiali. Veľmi sa mi to páčilo.
SÁRKA GLOSSOVÁ, 4. ročník

Sedem najkrajších
 Bubliny ako dom – zmestili sa do nich deti i pani učiteľky
rozžiarili megabubliny, do ktorých sa schovali
malé i veľké deti, ba dokonca aj pani učiteľky a kuchárky. Nuž a potom sa už jedálňou
začala ozývať veselá karnevalová hudba. Na
tradičné detské piesne si všetci zatancovali,
zaskákali a popritom sa najedli mňamkových
mafiniek od pani Hornákovej. Tanec je riadna
fuška, a tak po pol hodinke skákania prví
odpadli odvážni piráti spoločne s kovbojom
a Spidermanom, po nich sa na stoličky tichučko usadili ďalší hrdinskí bojovníci a predstavte
si, nežné princezničky vydržali tancovať najdlhšie. Predsa len, sú na to trénované. Nuž
a keď už od únavy padli aj ony, nastal čas
doplniť kalórie chutným obedom, zmyť zo seba svoju karnevalovú podobu a šupnúť sa do
postieľok nabrať novú energiu. Veď karneval
dal všetkým riadne zabrať.
JANA PALKECHOVÁ, foto: archív MŠ

V posledný deň pred jarnými prázdninami
– 22.2.2019 – sa uskutočnil na našej škole
karneval. Tešili sme sa už niekoľko dní vopred a chystali sme si masky. Druhácka trieda
bola vyzdobená a pripravená. Pani učiteľka
Dianka nás privítala ako čarodejnica a vyzvala všetky masky, aby sa predstavili. Boli tam
princezné, strašidlá, hrdinovia z rozprávok,
zvieratká a rôzne iné. Potom sme sa zabávali
na hrách a súťažiach ako Zlatá brána, tanec
s balónmi, stoličková hra a tancovali sme
aj podľa videa. Naše mamičky nám k občerstveniu napiekli koláčiky a slané pečivo.
Vypilo sa aj veľa džúsu a malinovky. Na konci
bolo vyhlasovanie najlepších masiek. Všetky
boli výborné, ale ocenených bolo sedem
najkrajších. Najviac sme sa tešili na tombolu,
lebo ju dostal každý z nás a nikto nemohol
byť smutný. Bola to super zábava. Máme
zase skvelé zážitky a spomienky.
TIMKO IGAZ, 4. ročník
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Streda 20. februára bola v našej materskej škole bežným, ale pritom aj trošku
nevšedným dňom. Bežným preto, lebo deti
vykonávali všetky svoje činnosti podľa
denného režimu tak, ako v hociktorý iný
deň a nevšedným, pretože ich pritom pozorovali starostlivé oči rodičov.

1/2019

Deň strávený s rodičmi

Tí využili možnosť zúčastniť sa na Dni otvorených dverí v materskej škole a celkom zblízka sa zoznámiť s náplňou dňa detí v škôlke,
s obsahom výchovno-vzdelávacej činnosti, so
vzájomným správaním sa detí v kolektíve, s využívaním metodických postupov a moderných
pomôcok, s celkovou podobou dňa našich
škôlkarov. Témou dňa a celého týždňa bola
v triede starších detí história a súčasnosť našej
obce, mladšie deti lúskali prvé predstavy a vedomosti o hviezdach, Slnku, vesmíre. Výchovno-vzdelávaciu činnosť viedli učiteľky Daniela
Macháčová a Jana Palkechová. Veľkou škodou však je, že hlavne staršie deti práve v tom
čase trápili choroby, a preto ich počet i počet
rodičov bol v porovnaní s minulými rokmi veľmi
nízky.
- jp -, foto: archív MŠ
 Práve plánujeme, ako by sme chceli,
aby naša obec vyzerala v budúcnosti

Janko Hraško
Bábkoherečka Barbora Zamišková cestuje už roky po škôlkach s najrôznejšími divadelnými predstaveniami s cieľom
priblížiť deťom kvalitnú detskú literatúru
našich autorov.
Tentokrát k nám zavítala s knižkou Márie
Ďuríčkovej Janko Hraško. V nej sú hneď dve
rozprávky, a tak okrem malinkého múdreho
Janka Hraška spoznali deti aj nie príliš poslušného Janíčka, ktorého uniesla líška. So
stvárnením deja rozprávok Barbore pomáhal
Sväťo Dobrík, ktorý je známy z detského televízneho programu Trpaslíci. No a naše deti,
vďaka nim, opäť spoznali krásne rozprávky
ukryté v krásnej knižke.
- jp -, foto: archív MŠ
 Sväťo Dobrík a Barbora Zamišková
ako Janíčko a jeho mamička

Keď rozprávka
vychováva
Nie iba zábavu, ale i múdre myšlienky nám
ponúkajú rozprávky. Tie v knižkách i tie zahrané ako divadielko.
A už malé deti ich dokážu na svojej veku
primeranej úrovni pochopiť a spomenúť si
na ne v príhodnej chvíli. Takým bolo i divadielko O psíčkovi a mačičke, ktoré k nám
do škôlky v pondelok 4. marca 2019 prišlo
zahrať žilinské divadlo Príbeh. Spoločne
s nami i prváci základnej školy sledovali,
ako sa spočiatku rozhašterená dvojica skamaráti, ako sú dôležité pravidlá, že priateľstvo je dôležitejšie, ako presadzovanie si
svojej pravdy. Dúfame a veríme, že aspoň
kúštik tohoto ponaučenia zostane uchovaný
v srdiečkach našich detí na dlhý čas.
- jp -, foto: archív MŠ

 Patrí ponožka do polievky, či nepatrí?
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI OBECNEJ KNIŽNICE ZA ROK 2018

Stretnúť knihu každý deň...
V kalendárnom roku 2018 už 5. januára
2018 týmto citátom – názvom dlhoročného projektu na podporu čítania – privítali
prvých čitateľov priestory a knihovníčka
obecnej knižnice. Obecná knižnica v Trebaticiach zaevidovala v roku 2018 spolu
198 čitateľov, z toho detí do 15 rokov
96. I v roku 2018 viac čítali dievčatá ako
chlapci, pretože väčšina z nich sa upísala
futbalu v CFM Jozefa Adamca.
Obecná knižnica v roku 2018 realizovala
8 720 výpožičiek. Z odbornej literatúry pre
dospelých to bolo 348 výpožičiek, z toho z krásnej literatúry pre dospelých 3 073, z odbornej
literatúry pre deti 394, z krásnej literatúry pre
deti 3 215. Čitatelia mali možnosť zapožičať si
i periodiká (časopisy), týchto výpožičiek bolo
zaevidovaných 1 690. Do knižnice pravidelne
dochádzali 3 periodiká, a to: Slovenka, Život, Záhradkár a obcou vydávané Trebatické zrkadlo.
Periodiká Ema, Eva, Chvíľka pre teba a Rytmus
života prinášali do knižnice mnohí čitatelia.
Z obecného rozpočtu bolo do knižnice zakúpených 54 nových kníh v celkovej hodnote
470 €. K 31. decembru 2018 mal knižničný
fond 6 894 kníh.
V mesiaci marec knižnicu navštívili opäť
deti MŠ a žiaci ZŠ v Trebaticiach. Deti MŠ so
svojimi učiteľkami v priestoroch knižnice pripravili krásnu výstavku výtvarných prác, ktorú
si pozrelo 53 čitateľov a rodičov.

zo Štúrovej ulice, Dianka Hermanovská a Marek
Žák zo Záhumenskej ulice. Zo žiakov základných škôl najhorlivejšími čitateľmi boli Lucka
Puváková zo Slnečnej ulice a Robko Regina zo
Staničnej ulice. Pravidelne knižnicu navštevoval
so svojimi troma vnúčatkami aj dlhoročný čitateľ
pán Juraj Urban zo Zelenej ulice. K láske ku knihám priviedol nielen svoje tri dcéry, ale vedie aj
svoje vnúčatká. Najstaršou čitateľkou knižnice
bola Alžbeta Šimonovičová (rod. Jankechová)
z Hornej ulice, narodená v roku 1929. Pani
Šimonovičová si pravidelne v jarných a letných
mesiacoch vypožičiava knihy z obecnej knižnice, ale počas zimy o zámenu požiada pani
knihovníčku, ktorá jej ich prinesie.
Medzi najžiadanejšie a najobľúbenejšie patrili
knihy slovenského spisovateľa Dominika Dána
a slovenskej spisovateľky Jany Pronskej. Najviac výpožičiek knižnica zaevidovala u knihy
slovenského spisovateľa Jozefa Kariku Trhlina.
Knižnica bola otvorená vždy v piatok od
16.00 do 19.00 h a v sobotu od 16.00 do

19.00 h. Zápisné do knižnice bolo pre deti
a študentov 0,50 € a pre dospelých 1 €.
Knihovníčka ďakuje dlhoročným čitateľom
Stanislavovi Hadvigovi, predsedníčke JDS
Anne Jankechovej za darovanie hodnotných
nových kníh do knižnice. Tiež ďakuje rodine
Katky Mihálikovej a Moniky Kollárovej za darovanie pekných kníh pre deti. Veľká vďaka
patrí aj dlhoročnej čitateľke knižnice Petre
Reginovej z Hlavnej ulice, ktorá každoročne
prinesie po prečítaní svoje najnovšie knihy do
knižnice, aby si ich mohli prečítať a vypožičať
aj čitatelia knižnice. Po určitom období knižnica
vracia knihy čitateľke. Vďaka patrí tiež všetkým
čitateľom, ktorí knižnicu navštívili v roku 2018.
Knihovníčka a mnohí čitatelia sa zhodli v názore, že čas strávený s knihou je nielen časom
stráveným zmysluplne, ale že so sebou prináša množstvo neopakovateľných zážitkov, ktoré
žiadne iné médium nedokáže sprostredkovať.
Mgr. ANTÓNIA BABIŠOVÁ, knihovníčka
Foto: archív obce

Najväčší milovníci kníh
Najmladšími čitateľmi knižnice boli Jakubko
Urban zo Záhumenskej ulice, Adamko Herceg
zo Slnečnej ulice a Šimonko Kopál z Cintorínskej ulice. Mamičky a často i oteckovia pravidelne so svojimi sotva dvojročnými ratolesťami navštevovali obecnú knižnicu, kde si pozreli, a potom i zapožičali detské leporelá. V sprievode
svojich rodičov navštevovali knižnicu i škôlkari
Krištofko Rajchl z Hornej ulice, Ninka Kollárová

 Dlhoročnej knihovníčke Mgr. Antónii Babišovej patrí vďaka a uznanie všetkých Trebatičanov

PREDSEDA POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA BAŽANT TREBATICE INFORMUJE
V roku 2018 malo združenie 19 registrovaných členov. Päťčlenný výbor pracoval
v tom istom zložení ako v roku 2017. Predsedom bol Ján Bača, tajomníkom Jozef
Jankech, poľovným hospodárom Tibor
Štefanka, finančným hospodárom Róbert
Štefanka ml., členom výboru Patrik Jankech a funkciu kontrolóra výboru zastával
Branislav Jankech.
Na základe žiadosti o absolvovanie poľovníckeho kurzu v našom poľovníckom združení
vykonával kandidátsku prax občan Trebatíc
Boris Pažík, ktorý sa aktívne zapájal do
činnosti združenia. V zimných mesiacoch trebatickí poľovníci už tradične prikrmovali zver.
V jarných mesiacoch bolo vykonané sčítanie
zveri a podľa jeho výsledkov bolo možné
skonštatovať, že srnčia a bažantia zver má
stabilné počty jedincov. Oproti roku 2017 bolo zaznamenané aj mierne zvýšenie počtu

Jarabica na hranici vyhynutia
zajacov. Počet jedincov jarabice poľnej sa
však pohyboval na hranici vyhynutia. Členovia
združenia sa venovali plneniu práce a finančnej dotácii z obecného grantu. Následne boli
zrealizované aj práce na revitalizácii poľovného revíru ako výsadba stromčekov, oprava
posedov, vyčistenie a dezinfekcia zariadení
na prikrmovanie zveri. V mesiacoch máj až
december chodili členovia združenia do revíru
za účelom lovu srnčej a diviačej zveri. V závere roka boli naplánované tri spoločné poľovačky na bažanta a jedna na zajaca poľného.
Počty ulovenej zveri v roku 2018: srnčia
zver – 18 jedincov, diviak – 4 jedince, zajac
poľný – 37 jedincov, bažant poľný – 33 jedincov, kačica divá – 8 jedincov, líška hrdzavá
– 6 jedincov, straka čiernozobá – 8 jedincov.

V rámci kultúrno-spoločenských akcií
sa členovia PZ Bažant Trebatice v apríli
v priestoroch Hotela Piešťany zúčastnili na
chovateľskej prehliadke trofejí zveri ulovenej
v okrese Piešťany v sezóne 2017/2018.
V septembri sa členovia Pavol Potrok,
Miroslav Galbavý a kandidát Boris Pažík zúčastnili na streleckých pretekoch na asfaltové
holuby na strelnici vo Veselom, kde skončili
na 12. mieste zo 17 zúčastnených družstiev.
Tradičné posedenie pri poľovníckom
guláši usporadúvané pre občanov vždy
v letných mesiacoch bolo po dlhej diskusii
dočasne zrušené. Dôvodom bolo napríklad
často nepriaznivé počasie počas konania
akcie, a tým aj nižšia účasť obyvateľov
obce.
JÁN BAČA
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Ako blesk z jasného neba zasiahla našich veriacich obyvateľov správa o tom,
že z našej farnosti odchádza jej správca
vdp. PaedDr. Patrik Katrinec. Bohužiaľ,
bola to pravda a daná situácia sa už nedala ovplyvniť.
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Nečakaná výmena kňazov

Pán farár bol otcom arcibiskupom preložený
do farnosti v Trnave. Veriaci sa s ním rozlúčili
na sv. omši už v nedeľu 10.3.2019. Poďakovali
mu za jeho záslužnú prácu v našej farnosti, pri
stavbe budovy novej fary, oprave oboch kostolov i za aktivity, ktoré pre veriacich organizoval.
Za toto všetko mu patrí obrovská vďaka.
Svätú omšu 24.3.2019 už celebroval nový
pán farár – Mgr. Marián Díreš, ktorého v Trebaticiach privítal starosta obce Mgr. Juraj Valo. Poprial mu, aby sa v našej obci a farnosti
cítil dobre a s radosťou pokračoval vo svojej
pastoračnej činnosti, do ktorej bol povolaný.
- aj -, foto: archív obce

Zápis detí
do materskej školy
V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.
308/2009 Z. z. a v zmysle odporúčania MŠVVaŠ SR, riaditeľka Materskej školy, Štúrova
197/53, Trebatice oznamuje, že
zápis detí na školský rok 2019/20
sa bude konať v dňoch
od 2. mája 2019 do 17. mája 2019.

 PaedDr. Patrik Katrinec si okrem kytice na rozlúčku odniesol kus zo sŕdc vďačných
Trebatičanov

Deň rodiny trochu inak
Presne to bolo zámerom pri plánovaní oslavy tohtoročného sviatku detí a rodiny.
Aby bolo možné pozvať obľúbených kvalitných účinkujúcich,
spojili sa Obce Trebatice a Krakovany a rozhodli sa zorganizovať pre deti

Detský festival

plný hudby, tanca a zábavy
V ich mene preto pozývame všetky deti a ich rodičov z našej obce

v pondelok 10. júna 2019 o 17.00 h
na futbalový štadión do Krakovian.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
ktorý ju predloží riaditeľovi spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa. Pri odovzdávaní
žiadosti je potrebné priniesť k nahliadnutiu
rodný list dieťaťa.
Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky
www.mstrebatice.sk.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
 dovŕšili piaty rok veku,
 deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
V prípade zvýšeného záujmu
prednosť pri prijatí ďalej majú:
 deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Trebatice,
 deti skôr narodené pred deťmi narodenými
neskôr.
Deti menej ako trojročné sa prijímajú až po
prijatí detí starších, ak je ešte voľná kapacita
MŠ.
- jp -, foto: archív MŠ

Čakať ich bude obľúbená dvojica spevákov detských piesní Smejko a Tanculienka, tanečník štýlov Poppin, Lockin a Break dance Miroslav „Bruise“ Žilka, tanečnice Cirkevnej
základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom, tešiť sa môžu na rozprávkových
maskotov, detskú diskotéku, pripravené je občerstvenie pre všetkých malých i veľkých.
Vstup na podujatie je zdarma.
Podrobný program sa dozviete z plagátov, ktoré budú vyvesené v obci.
Tešíme sa na Vás!
Obce Trebatice a Krakovany

1/2019
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PRÍHOVOR NOVÉHO PÁNA FARÁRA MARIÁNA DÍREŠA

Prežívajme spolu radosti i starosti
prebieha v čase, kedy prichádza jar, obdobie
spojené s koncom chladných a príchodom
krásnych slnečných dní. Myslím, že všetci
sme sa tešili na príchod tohto veľmi príjemného obdobia. Ja som veľmi vďačný pánu
starostovi i všetkým vám, že som mohol prísť.
Veľmi si vážim vaše prijatie a verím, že začneme dobrú a krásnu spoluprácu na pastoračnej
činnosti vo vašej obci.
Keď som zistil, že mojím novým pôsobiskom v službe farára sú Borovce a Trebatice,
ešte v tom týždni som navštívil miesto posledného odpočinku zavraždeného pána farára
Štefana Poláka. (Pre zaujímavosť: keď on pôsobil ako kaplán v Zlatých Moravciach, ja som

sa tam narodil. Hneď vedľa kostola, v ktorom
slúžil sväté omše.) Prišiel som na svet vtedy,
keď si celý svet pripomína deň prvej pomoci
a naša krajina aj obete holokaustu a rasového násilia. V deň môjho príchodu som sa
ako s posledným stretol s poľským pútnikom
idúcim peši z Krakova do Ríma. Žiadal o nocľah na fare v Borovciach. Ja som prišiel sem
z farnosti Božieho milosrdenstva, a viem,
že skutok milosrdenstva je pocestných sa
ujať, hladných kŕmiť, smädným dať najesť,
nahých odievať, chorých navštevovať... Na
druhý deň, trochu neskôr popoludní, keď som
ho míňal na ceste do Trnavy, nedalo mi to,
a tak som ho naložil a v Trnave hľadal pre

Milí obyvatelia obce Trebatice, pred časom ma oslovil pán starosta s prosbou,
prispieť pár vetami do obecných novín
s tým, aby som sa aj trochu predstavil.
Prvýkrát som sa s mnohými z vás stretol
24. marca pri nedeľnej svätej omši. Viem,
že ten istý deň (ale v roku 1980) počas
bohoslužby zomrel násilnou smrťou sansalvádorský arcibiskup Oscar Romero,
mučeník, zavraždený z nenávisti voči viere
za obranu ľudských práv, ako otvorený
kritik nespravodlivosti a násilia, ktoré boli
v tom čase páchané.
Na jeseň minulého roka ho svätorečil pápež František. 24. marec sa stal dňom jeho
sviatku. Pre mňa zasa dňom prvého stretnutia s vami, kedy ste ma veľmi pekne privítali
a prijali medzi seba. Môj príchod medzi vás

 Mgr. Marián Díreš celebroval v obci svoju prvú omšu v nedeľu 24. marca 2019

Rozdelenie služieb pri upratovaní a zdobení kostola
Čísla domov
01 – 60
61 – 90
91 – 149
150 – 180
181 – 210
211 – 220
221 – 240
241 – 254
255 – 270
271 – 300
301 – 330
331 – 360
361 – 390
391 – 408
409 – 420
421 – 431
432 - 460
461 - 513
514 - 555

Trebatice – Kostol sv. Štefana Uhorského
A. D. 2019 – 2020
Dátum služby
20. 04. 2019
31. 08. 2019
27. 04. 2019
04. 05. 2019
11. 05. 2019
18. 05. 2019
25. 05. 2019
01. 06. 2019
08. 06. 2019
15. 06. 2019
22. 06. 2019
29. 06. 2019
06. 07. 2019
13. 07. 2019
20. 07. 2019
27. 07. 2019
03. 08. 2019
10. 08. 2019
17. 08. 2019
24. 08. 2019

07. 09. 2019
14. 09. 2019
21. 09. 2019
28. 09. 2019
05. 10. 2019
12. 10. 2019
19. 10. 2019
26. 10. 2019
02. 11. 2019
09. 11. 2019
16. 11. 2019
23. 11. 2019
30. 10. 2019
07. 12. 2019
14. 12. 2019
21. 12. 2019
28. 12. 2019
04. 01. 2020

11. 01. 2020
18. 01. 2020
25. 01. 2020
01. 02. 2020
08. 02. 2020
15. 02. 2020
22. 02. 2020
29. 02. 2020
07. 03. 2020
14. 03. 2020
21. 03. 2020
28. 03. 2020
04. 04. 2020
11. 04. 2020
18. 04. 2020
25. 04. 2020
02. 05. 2020
09. 05. 2020
16. 05. 2020

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

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

neho nocľah na ďalšiu noc. Kdesi som počul,
že k človeku, ktorý si vykonáva pešiu púť,
je treba vzhliadať s veľkou úctou. Je totiž
v očiach Pána Boha veľmi cenný. Všetci sme
na ceste. Každý z nás potrebuje kráčať vpred
a budovať svoj život, tak osobný, rodinný ako
aj spoločenský. Navzájom sa potrebujeme.
A viem, že sám Pán Ježiš hovoril: „Čokoľvek
ste urobili jednému z mojich najmenších, mne
ste to urobili.“ Pán Ježiš je prítomný medzi
nami nielen ako Chlieb večného života, v Najsvätejšej sviatosti, ale aj v tých, ktorý potrebujú našu pomoc. V roku násilnej smrti pána
farára Poláka som pristúpil k prvému svätému
prijímaniu. Spomínam si na to, lebo sa veľa
o tom hovorilo aj u nás v dedine, ktorá je tiež
filiálkou, ako tá vaša, s približne rovnakým
počtom obyvateľov.
Vy ste ma prijali ako nového člena rodiny. Veľmi sa teším na stretnutia s vami pri
rôznych príležitostiach, ako aj na slávenie
najbližšieho sviatku – Veľkej noci. Naučte ma
svojim zvykom, rozprávajte mi svoje príbehy
a skúsenosti. Chcem spolu s vami prežívať
radosti i starosti každodenného života. Nech
čas, ktorý spolu začíname prežívať, je požehnaným pre všetkých. Veľkonočná radosť,
ktorú prináša Ježišovo utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie, nech naplní srdcia všetkých obyvateľov obce.
MARIÁN DÍREŠ, farár
Foto: archív
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ČLENOVIA ZO JDS BILANCOVALI A PLÁNOVALI

Rok plný aktivít za nami,
ďalší pred nami

Rok 2018 skončil a my vám chceme priblížiť, ako sme ho uzavreli v našej organizácii. V októbri sme si v klube pripomenuli
Mesiac úcty k starším, posedeli pri kapustnici a oškvarkových pagáčikoch. Navštívili
sme pútnické miesto Marianku, poďakovali za zdravie a Božiu pomoc a zároveň
sme poprosili o zdravie a skoré uzdravenie
pre našich chorých členov. Odtiaľ sme sa
vybrali na starobylý Devín. Bolo jasné počasie, krásna vyhliadka a odniesli sme si
pekné spomienky.

Folklórny súbor mal vystúpenie pre obyvateľov Domova dôchodcov v Moravanoch.
Spolu s nami si zaspievali a potešili sa.
Mesiac november patril spomienke na padlých vojakov vo všetkých svetových vojnách.
Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme.
Na oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú,
hukotom zbraní pod nimi neprestajne rušenú.
My už však nevstaneme
a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme,
milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.
Do vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ.
Ak by vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.

 V kultúrnom dome sme si v októbri pripomenuli Mesiac úcty k starším, posedeli pri pohostení a rezkej muzike

Na spomienkovom stretnutí pri kostole 11.11.
sa zúčastnili členovia JDS, občania, pán farár
sa pomodlil, odzneli príhovory, deti z MŠ a ZŠ
zaspievali a pridali sa aj naši členovia.
 Na spomienkovom stretnutí pri pomníku
padlých sa 11.11.2018 okrem členov JDS
zúčastnil pán farár, deti z MŠ a ZŠ a mnohí
občania Trebatíc

 Predstavili sme sa na Krajskej prehliadke speváckych súborov JDS v Šoporni

1/2019
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Folklórna skupina Kapustár dostala pozvanie na krajskú prehliadku seniorských súborov do Šoporne. Reprezentovali sme krajskú
organizáciu JDS, našu organizáciu a hlavne
našu obec. Úspešné bolo naše vystúpenie
a prezentácia našich krojov, ktoré obdivovali
všetci účastníci. Lúčili sme sa so spevom
a veľkým potleskom. Ďakujeme aj členkám
našej organizácie, ktoré nás prišli povzbudiť
a dodať nám odvahu.
V mesiaci december sme mali vianočné
posedenie. Pri dobrej kapustnici a koláčoch
bolo veselo. Obdarili sme sa malými darčekmi
a zaželali si veľa zdravia v novom roku 2019.
Ten sme privítali malým občerstvením na
novoročnom posedení. Navrhli sme program
a plán práce na nastávajúci rok.
Naše členky navštívili Tatranskú Lomnicu,
pozreli si ľadové sochy na Hrebienku a krásy
prírody. Cestovali vlakom a bolo im veselo
v príjemnej atmosfére.
V mesiaci február sa konala výročná
schôdza za veľkej účasti členov a pozvaných hostí. Naša organizácia sa rozrástla

 Pri dobrej kapustnici a koláčoch nám bolo spolu veselo a družne aj pred Vianocami

 Na výročnej členskej schôdzi vo februári sa naša základňa rozrástla o troch nových členov
o tri nové členky, je nás už 81. Prišiel nás
povzbudiť starosta Mgr. Juraj Valo, okresná
predsedníčka JDS Mária Ilavská, predsedníčka Marta Raffayová a pán Jaroslav Madžo
z Vrbového a predsedníčka Milka Skaličanová z Boroviec. Pán starosta sa prihovoril
členom a povzbudil ich do ďalšej práce.
Oslávili sme tiež MDŽ a v predstihu sme si
pripomenuli Deň otcov.
Zavítal medzi nás aj pán Milan Pekarovič a pokrstili sme jeho knihu krojov,
ktorú za pomoci Balneologického múzea
v Piešťanoch, pána Krúpu a pani Pribišovej, spracoval a vydal. Knihu dostali všetci
naši členovia, ďakujeme za ňu, urobila nám
veľkú radosť.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a aktivity
v našej organizácii.
Prajem všetkým členom veľa zdravia,
slnečných dní a pohody.
 Obohatením výročnej schôdze bola prezentácia novej knihy Milana Pekaroviča Tradičný
ľudový odev v Trebaticiach

Výbor ZO JDS Trebatice
Foto: archív ZO
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BEDMINTONOVÝ TURNAJ – FAMILY CUP 2018
Krátko po vlaňajších vianočných sviatkoch, 28. decembra 2018, sa stretli viaceré rodiny, priatelia a športoví nadšenci
z našej obce na už tradičnom amatérskom
rodinnom bedmintonovom turnaji v športovom centre Matchpoint, aby sa zúčastnili
na 4. ročníku súťaže – FAMILY CUP.

Prekonal očakávania!

Bedmintonový turnaj, ktorý organizuje Komisia športu, kultúry a mládeže pri Obecnom
zastupiteľstve v Trebaticiach, si získava čoraz
väčšiu obľubu u širokej verejnosti a začína
napĺňať hlavnú myšlienku organizátorov, ktorá
je aktuálna nielen počas vianočných sviatkov
– spájať ľudí, rodiny, priateľov stretávaním,
humorom, zábavou či športom. Všetky tieto
atribúty nesie 4. ročník FAMILY CUP-u. Bolo
vidieť úsmevy, rozhovory, cítiť zmysel pre humor, zábavu. Jednoducho povedané, takmer
50 zúčastnených sa výborne zabavilo, utužilo
svoje vzťahy, našlo nových priateľov.
Štartovné bolo zdarma, k dispozícii boli aj
rakety na bedminton. Jedinou podmienkou
účasti bola požiadavka organizátorov, aby
aspoň jeden z páru mal trvalý pobyt v Trebaticiach.
 Krátko pred plným nasadením – na oficiálnom otvorení turnaja FAMILY CUP 2019
Pažík, Martin Hornák). Všetci víťazi získali
pamätný pohár a vecnú odmenu.
V kategórii JUNIOR CUP súťažilo 5 družstiev – JASTRABI, SHARK, ŽUBRIENKY,
STANIČÁRI a DELFÍNI. Z víťazstva sa tešili
DEFLFÍNI (Kristián Škrabák a Tobias Škrabák), na druhom mieste skončili JASTRABI
(Miriam Tonkovičová a Paulína Tonkovičová)
a na treťom mieste SHARK (Emma Miháliková a Martin Mihálik). Odmenou aj pre nich
boli poháre a vecné ceny – ruksaky, ktoré
venovala Obec Trebatice.
FAMILY CUP má z roka na rok vyššiu
účasť, lepšiu atmosféru, viac zábavy. Príďte nabudúce aj ďalší! Stojí to za to!
- jv -, foto: archív obce
 Víťazi JUNIOR CUP-u – súrodenci Škrabákovci

Turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií
v závislosti od veku a výkonnosti
 FAMILY CUP – dospelí,
 JUNIOR CUP – rodičia s deťmi, deti.
V kategórii FAMILY CUP štartovalo 18 družstiev, ktoré si v úvode turnaja na pokyn organizátora zvolili svoje názvy. A tak aj v tomto
roku sme mohli vidieť priamo v akcii dvojčlenné družstvá označené ako: ANDELÍCI,
LIENOČKY, NEZNÁMI, RÝCHLE STRELY,
SENÁTORI ale i EL BAMBARDEROS, KRAKÁNI, KOBRA 11 a iné.
Družstvá boli vyžrebované do štyroch
skupín, prvé dve mužstvá zo skupiny postúpili do vyraďovacej fázy. Víťazom turnaja sa
stalo družstvo, ktoré štartovalo pod hlavičkou
KRYPTOMÁNIA. Pohár starostu obce ako aj
vecnú cenu tak získali súťažiaci Patrícia Vargová a Edwin Carington. Na druhom mieste
skončili FC PÍPA (Šimon Valo, Matúš Valo).
Tretie miesto patrilo družstvu PAHO (Matej

 Víťazi turnaja FAMILY CUP 2019 – Patrícia Vargová a Edwin Carington
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V TREBATICIACH OŽILA ATLETIKA

Mladí atléti prekvapili
V roku 2018 sa nám za výdatnej pomoci
starostu obce a pracovníkov obecného
úradu podarilo založiť pobočku Atletického klubu Bojničky pod vedením Dušana
Zelenaya. Klub je súčasťou Slovenského atletického zväzu a zúčastňuje sa na
jeho súťažiach. Zakladajúcimi aktívnymi
športovcami pobočky boli Róbert Regina, Emma Miháliková, Miriam Tonkovičová
a Paulína Tonkovičová.
Pravidelne trénujeme dvakrát do týždňa
s našimi kamarátmi v Piešťanoch a dvakrát v Trebaticiach, čo je dosť veľký tlak na
náš voľný čas. Na základe našich dosiahnutých výsledkov sme sa zaradili priamo medzi
150 atlétov z uvedeného klubu, bežcov na
krátke aj dlhé trate, skokanov do diaľky a výšky, skokanov o žrdi, atlétov hádžucich diskom,
kladivom, oštepom alebo guľou.
Podarilo sa nám kvalifikovať na majstrovstvá družstiev Západoslovenského AZ, kde
v konkurencii 20 oddielov a 449 pretekárov získali Miriam a Paulína Tonkovičové
3. miesto v súťaži starších aj mladších žiačok.
Po tomto našom prvom úspechu sme vyskúšali aj halové majstrovstvá mladších žiačok v Banskej Bystrici, kde Miriam Tonkovičová skončila v behu na 600 m tretia a Emma
Miháliková šiesta z celkového množstva počtu
177 pretekárov zo 17 oddielov.
V úspešnom ťažení sme pokračovali
v programe Zo školských lavíc do atletickej haly Elán v Bratislave, kde sa podarilo
dosiahnuť výborné výsledky Róbertovi Reginovi, ktorý z 295 pretekárov zo 61 zúčastnených oddielov v behu na 150 m obsadil
5. miesto. Miriam Tonkovičová v behu na na
600 m vybojovala 4. miesto a v behu na 150 m
5. miesto, Emma Miháliková získala v behu na
600 m 2. miesto a v behu na 150 m 3. miesto.
Na majstrovstvách SR starších žiačok v Trnave obsadila Paulína Tonkovičová v behu
na 3 000 metrov 5. miesto, v behu na 800 m

 Súrodenci Valovci si nič nedarovali...

 Trebatickí zástupcovia v AK Bojničky – Róbert Regina, Emma Miháliková (v strede),
Miriam Tonkovičová a Paulína Tonkovičová
7. miesto z celkového počtu 273 pretekárov.
Odtiaľ sme sa presunuli na MS SR v cezpoľnom behu starších žiačok na 3 000 m, kde
v počte štartujúcich 403 skončila v súťaži
družstiev na 2. mieste a chýbal nám jediný

bod na majstrovský titul. Škoda, možno na
budúci rok...
Naši mladší žiaci sa zúčastnili aj na majstrovstvách Západoslovenského AZ, kde Emma
Miháliková dosiahla 3. miesto v behu na 60 m
a 2. miesto v behu na 600 m, Miriam Tonkovičová 7. miesto v behu na 600 m a 3. miesto
v behu na 60 m a náš výškovo najmenší člen
Róbert Regina obsadil pekné 5. miesto v behu
na 60 m a 150 m, čo v konkurencii 432 pretekárov bolo veľké prekvapenie.
Samozrejme, nezabudli sme ani na miestne
obecné preteky, kde v Kľačianskej desiatke
získala v behu na 1 000 m Paulína Tonkovičová
1. miesto, v behu na 600 m Miriam Tonkovičová 1. miesto a v behu na 300 m a Róbert
Regina krásne 9. miesto. Aby sme si vyplnili
voľný čas medzi jednotlivými pretekmi patriacimi pod Majstrovstvá SR, išli sme si kondične
zabehať aj na Drahovskú desiatku, kde Emma
v behu na 600 m získala opäť 1. miesto a Miriam 3. miesto. Náš jediný zástupca chlapcov
Róbert v behu na 300 m vybojoval 4. miesto.
Som veľmi rada, že sa nám podarilo z takej
malej obce, akou sú Trebatice, za taký krátky
čas dosiahnuť pri našom zatiaľ obmedzenom počte piatich atlétov také pekné výsledky
a dúfam, že počet členov našej pobočky sa po
prečítaní tohto článku už v tomto roku znásobí.
MIRIAM TONKOVIČOVÁ
členka AK Bojničky, foto: archív pobočky AK
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VYHODNOTENIE ZIMNEJ PRÍPRAVY 2018/2019 – CFM JOZEFA ADAMCA

Trápia nás zdravotné problémy
Zimnú prípravu sme začali 12.1.2109.
Chlapci absolvovali štyri tréningy v týždni
a cez víkend odohrali prípravné stretnutia.
Spestrením pre hráčov bolo sústredenie
v susednej Českej republike, konkrétne
v Mikulove. Ďalšie dni sme už pracovali
v domácich podmienkach, a to konkrétne na umelej tráve v Krakovanoch, kde
sme sa zdokonaľovali po hernej stránke,
a v Trebaticiach, kde sme sa venovali hlavne vytrvalostným a silovým schopnostiam.
Priebeh prípravy do istej miery narušili
zdravotné problémy, ako aj školské povinnosti. Väčšina chalanov však pracovala
zodpovedne a svedomito, čo ma ako trénera potešilo. Posúvať dopredu sa môžeme
jedine tvrdou prácou a neustálym drilom.
Pred začiatkom odvetnej časti sezóny mám
hlavne tri myšlienky, ktoré verím, že sa aj
naplnia:
1. Verím, že sa nám budú vyhýbať zranenia
a hráčom, ktorí sa doliečujú, prajem skorý
návrat na ihriská.
2. Verím, že hráči budú mať stále veľa elánu a zapálenia pre futbal.
3. Verím, že sa v každom jednom stretnutí
ukážeme v dobrom svetle a odohráme
kvalitné súťažné zápasy.
JURAJ KUŤKA, tréner
Starší a mladší dorast U 19/U 17

Chceme hrať
ofenzívny futbal
So zimnou prípravou v kategórií U 15, popravde, nie som úplne spokojný. Cele obdobie
nás sužovali zranenia a choroby, ktoré spôsobovali nízku účasť na tréningoch. Spokojný
môžem byť len s určitou skupinou hráčov. Až
v závere prípravy počet hráčov na tréningoch
začal narastať. To, čo sme zanedbali v zime,
musíme doháňať v súťažnom období. Popritom však nemôžeme v zápasoch pociťovať
únavu spôsobenú z tréningového cyklu. Preto
nás v nadchádzajúcom polroku čaká veľmi
náročné obdobie. Pevne verím, že to prekonáme v čo najkratšom čase. Okrem fyzickej
pripravenosti máme dva ďalšie ciele. Jeden sa
týka našej hry a nášho progresu. Počas tohto
obdobia chceme produkovať ofenzívny futbal
založený na kombinácií a totálnej bojovnosti.
Pre tento cieľ si musíme uvedomiť, že v každom momente hry musia byť hráči maximálne
aktívni a koncentrovaní. Náš druhý cieľ veľmi
úzko súvisí s prvým. Futbal je kolektívna hra
a ak chceme produkovať kolektívny futbal založený na kombinácií, musíme byť všetci v šatni
jedna veľká rodina, tak ako v celom centre.
MARTIN BALIŠ, tréner
Starší žiaci – U 15/U 14

Darilo sa nám herne
i výsledkovo
Zimná príprava sa začala 9.1.2019. Počas nej sme odohrali 9 prípravných zápasov
(Petržalka, Trnava, Topoľčany, Bánovce nad
Bebravou, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom,
Senec, Hlohovec, Myjava) a jeden turnaj
v Púchove (Brumov (ČR), Lednické Rovne,

 Tréner CFM JA – U 19 a U 17 Juraj Kuťka už tradične odvádza trebatickému a krakovianskemu futbalu výborné služby
Turzovka). Tréningový proces prebiehal prevažne trikrát do týždňa, a to na umelej tráve
FK Krakovany, vo viacúčelovej hale Matchpoint Trebatice a na štadióne OFK Trebatice.
Celú zimnú prípravu, aj keď na veľký počet
spoločne, absolvovali dve kategórie U 13
(ročník 2006) a U 12 (ročník 2007). Z celkového hľadiska a pripravenosti hráčov na sezónu
hodnotím zimnú prípravu pozitívne, nakoľko
sa nám darilo herne i výsledkovo, aj keď bola
ovplyvnená niekoľkými zraneniami a ochoreniami, čo čiastočne negatívne ovplyvnilo
celkovú percentuálnu dochádzku.
Cieľom do jarnej časti súťaže je stále
zlepšovať herný prejav mužstva, so snahou
o kolektívny futbal s množstvom prihrávok
a hlavne efektívnejšie premieňanie gólových
príležitostí, v čom sme asi najviac v jesennej
časti zaostávali za súpermi, ktorí dokázali
svoje šance premieňať na rozdiel od nás.
MIROSLAV OBUCH, tréner
Mladší žiaci U 13/U 12

Držať stabilné výkony
a výsledky
Uvedenú kategóriu vediem spoločne s trénerom Šimonom Pažíkom. Trénersky len začínam, pričom počas jari sa zúčastním na
trénerskom kurze v Trnave, kde chcem získať
potrebnú trénerskú licenciu. Moje doterajšie
dojmy sú pozitívne. So zimnou prípravou
môžem byť spokojný. Účasť na tréningu bola
vysoká, k čomu som prispôsoboval aj počet
tréningov. Tímovo to chlapcov a dievčatá
bavilo, tak počet tréningov týždenne narástol

z dvoch až na štyri. V kádri nenastali žiadne
zmeny, cieľom bolo hlavne udržať a zastabilizovať mužstvo. Cieľom do jarnej časti je
skončiť v oblastnej súťaži do štvrtého miesta,
resp. v prvej polovici. Ďalej si chceme hlavne
osvojiť hru, ktorú som sa ako tréner snažil
preniesť do procesu tréningov cez zimnú
prestávku. A nakoniec by sme chceli držať
stabilné výkony a výsledky, čo sa nám nedarilo na jeseň.
ADAM HOLÁN, tréner
Starší žiaci U 15 – oblastná súťaž

Máme troch nových hráčov
Zimná príprava v kategóriách desať- a jedenásťročných prebiehala výlučne v hale Matchpoint, kde sme trénovali vo večerných
hodinách trikrát do týždňa.
Počas víkendov sme mali rôzne typy halových turnajov po celom západnom Slovensku,
v ktorých sme špecificky v krytých priestoroch
zdokonaľovali herné činnosti jednotlivca, čo prospieva rastu hráčov. Naše družstvá sme doplnili
o troch nových hráčov, ktorí sa počas zimnej prípravy k nám pripojili a ktorých sme zaujali naším
smerovaním a prácou v tréningovom procese.
V kategóriách máme spolu šestnásť registrovaných hráčov. Počet nie je zlý, ale ani ideálny,
tak jedným z cieľov do budúcna je kvalitatívne
zlepšiť ešte obidve kategórie.
Počas jarnej časti máme cieľ, aby sme sa
umiestnili v našej oblastnej lige prípraviek do
5. miesta. Umiestenie je jedna vec, psychicky
vplýva na hráčov krátkodobo, preto pre nás je
dôležitejšie rásť po športovej stránke a ľudsky
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zdravo dospievať. Aj počas jarnej časti absolvujeme dobrovoľnú Považskú miniligu, keď
postupne v mestách Topoľčany – Nové Mesto
n. V. – Dubnica – Piešťany – Sereď a u nás si
športovými zápoleniami s kvalitnou konfrontáciou spríjemníme voľné víkendy a pripravíme
jedenásťročných na leto, keď vstúpia do kategórie mladších žiakov na veľké ihriská.
ĽUBOŠ BALIŠ, tréner
Prípravka U 11/U 10

Vieme potrápiť
každého súpera
Zimnú časť našich tréningov sme začali
15. januára 2019. Trénovali sme hlavne v telocvični na Základnej škole na Ulici Komenského vo Vrbovom. S každou kategóriou sme
absolvovali dva tréningy týždenne. Počas
víkendov sme sa zúčastnili na niekoľkých
turnajoch v jednotlivých kategóriách. Účasť
na tréningoch ovplyvňovali choroby, čo bolo
najviac poznať v mesiaci február. Zimná časť
tréningov skončila začiatkom marca, prechodom na tréningy na štadiónoch v Krakovanoch a Trebaticiach.
Káder v ročníku U 9/2010 je stabilný, trénuje v ňom pravidelne 13 členov. Žiadala by
sa trocha pravidelnejšia účasť na tréningoch.
Hlavne u hráčov s menšou účasťou sa prehlbuje výkonnostný rozdiel oproti chlapcom,
ktorí trénujú pravidelne. Za účasť na tréningoch musím pochváliť najmä bratov Krchnákovcov, ďalej Alexa Urbana, Filipa Augustína.
Len pri zvýšenej pravidelnej účasti na tréningovom procese sa môžeme s touto kategóriou posunúť výkonnostne ďalej a lepšie konkurovať iným tímom v tejto vekovej kategórii.
Odohrali sme turnaje v Seredi, Piešťanoch,
Hlohovci a v Trebaticiach, výsledkami sme
Na odporúčanie nášho trénera Juraja
Kuťku sme sa rozhodli – Paulína Tonkovičová, Emma Obuchová a Monika Beňušová – po dosiahnutí veku 14 rokov naplno sa zapojiť ako členky CFM JA aj do
tréningového cyklu žiačok na Myjave, so
striedavým štartom v našom materskom
klube v oblastnej súťaži U 15 žiaci a zároveň aj v 1. futbalovej lige U 15 za Spartak
Myjava – staršie žiačky.
Je trošku náročné zosúladiť všetky tréningové
programy, ale ak sa chce, všetko ide. Po úspešnom zvládnutí jesennej časti zápasov sa nám
podarilo prezimovať na 3. mieste za Novými
Zámkami a Slovanom Bratislava. Aby sme cez
zimu nezaháľali, zúčastnili sme sa na viacerých
halových turnajoch. aby sme si udržali ťažko dosiahnutú kondíciu. V rámci Myjava Cup-u sme
obsadili 2. miesto za AS Trenčín, pred tretím
Spartakom Trnava. Na halových majstrovstvách
SR v Púchove sme, žiaľ, získali len 6. miesto,
čo bolo pre nás veľkým sklamaním. Ale prehrali
sme si to hlavne v svojich hlavách, keď sme
zaváhali s našimi veľkými rivalmi hneď v prvých
dvoch zápasoch a – ako to už v takých turnajoch chodí – stratu už nedobehneš.
Po stretnutí s reprezentačnými trénermi na
jednotlivých zápasoch som bola nominovaná
aj do reprezentácie SR za U 15, kde som bola hrať v medzinárodnom zápase v Poprade,
aj v poľskom meste Barčice, čo bol doteraz
môj najväčší futbalový úspech. Dúfam, že
budem šíriť dobré meno CFM JA aj naďalej.
Na základe dosiahnutých výsledkov som
bola nominovaná do užšieho výberu súťa-

nijako nesklamali. Hoci nepatríme
k najlepším v našom regióne, vieme potrápiť každého súpera.

Prejavujú sa
nové talenty
Pri ročníku U 8/2011 sme taktiež doplácali na veľkú chorobnosť
počas zimy. V kádri je desať hráčov. Aj keď táto kategória asi patrí
k najlepším v CFMJA, nesmieme
zaspať a pravidelne sa treba zúčastňovať na tréningovom procese. Najlepšiu účasť na tréningoch mali Tobias Uváček, Tobias
Škrabák, Marko Milec. Tu sa tiež
zväčšuje rozdiel medzi chlapcami
s pravidelnou a občasnou účasťou na tréningoch. Zúčastnili sme
sa na turnajoch v Piešťanoch,
Bošácej, Trebaticiach a v Hodoníne. Vo všetkých turnajoch sme
zvíťazili. Za zmienku stojí turnaj
v Hodoníne, kde sme za účasti
desiatich tímov z Čiech a Slovenska dokázali všetky zápasy vyhrať
 V minulom roku vstúpil do chomúta tréner U 15 CFM
a turnaj sme zaslúžene vyhrali.
JA Martin Bališ. Na jeho svadbe s Trebatičankou PeV kategórii U 7/2012 a ml. začíťou Hornákovou nemohli chýbať ani jeho zverenci.
name postupne s prácou s novýBudú ho nasledovať v tomto roku ďalší jeho kolegomi chlapcami, ktorí majú záujem
via z CFM JA? Novomanželom praje RR TZ všetko
o futbal. Aj tu sa už prejavujú
najlepšie na spoločnej ceste životom!
nové talenty. Chlapci si zvykajú
na pravidelnosť tréningov. Tiež
sme sa nevyhli rôznym chrípkovým vírusom,
túto kategóriu, v ktorej momentálne trénuje
čo ovplyvnilo účasť na tréningoch. Najviac tréjedenásť detí. Absolvovali sme aj prvé turnaje
ningov absolvovali Lukáš Horňák, Tomáš Horv Topoľčanoch, Piešťanoch a v Trebaticiach,
ňák a Martin Augustín. Postupne prichádzajú
kde sa nám podarilo v kvalitnej konkurencii
noví chlapci aj dievčatá vyskúšať si futbalové
zvíťaziť.
TIBOR ŠURÍN, tréner
tréningy. Naším cieľom je rozšíriť náborom
Predprípravka U 9/U 8/U 7

Trebatické dievčatá
s futbalovou loptou
že Športovec roka 2018, ktorú
vyhlasuje Mesto Myjava a zúčastňujú sa v nej všetci športovci
– karate, biatlon, armwresling,
lukostreľba, atletika, futbal, volejbal, basketbal, plávanie...
Uvedené ocenenie beriem
ako „maličkú“ pochvalu za doteraz preukázateľné výsledky,
ktoré by som len ťažko dosiahla
bez pevných základov v našom
materskom klube CFM JA a cieľavedomej práce mojich doterajších trénerov.
Touto cestou chcem osloviť aj ostatné dievčatá, ktoré majú záujem
o taký typický mužský šport, ako je
futbal, že sa to dá a je to určite lepšie, ako čas len pasívne presedieť
doma. Tréneri, veľká vďaka!
PAULÍNA TONKOVIČOVÁ
Foto: archív autorky
 Za výborné športové výsledky
bola Paulína Tonkovičová nominantkou súťaže Športovec roka
2018 vyhlásenej Mestom Myjava
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VYHODNOTENIE ZIMNEJ PRÍPRAVY SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2018/2019

Vsádzame na mladých hráčov
Prípravu na jarnú časť 2018/2019 začal tím
OFK Trebatice 14.1.2019 prvým tréningom
v Krakovanoch na umelej tráve. Mužstvo
počas prípravy kombinovalo tréningový proces na štadióne v Krakovanoch na umelej
tráve, kde nám domáci funkcionári vytvorili
skvelé podmienky, s domácim štadiónom
v Trebaticiach na pomocnej ploche s osvetlením, keď to poveternostné podmienky dovolili. Dvakrát mesačne sme pre niekoho
monotónny tréningový proces oživili vo viacúčelovej hale v Matchpointe v Trebaticiach.
Počas dvojmesačnej zimnej prípravy v období od 14.1.2019 do 10.3.2019 sme spoločne trénovali 24-krát a odohrali 5 prípravných
zápasov s bilanciou troch víťazstiev a dvoch
prehier so skóre 8:10.
Pripájam sumár:
 20.1.2019 OFK – FK Radimov
(V. liga Západ) 2:0
 26.1.2019 OFK – FK Strání
(IV. liga Česká republika) 1:4
 9.2.2019 OFK – Továrniky (IV. liga JV) 2:3
 16.2.2019 OFK – Horné Obdokovce
(IV. liga JV) 2:1
 2.3.2019 OFK – TJ Kvášov (V. liga Sever) 2:1
Prvé štyri prípravné zápasy sme odohrali
na trávnikoch s umelým povrchom v Novom
Meste n. V. a Hlohovci. Pred ostrým štartom
do jarnej časti sme vyskúšali dobre pripravený trávnik na hlavnej ploche v Trebaticiach, kde k nám prišiel súper z ďalekého
Kvášova (okres Púchov), ktorý bojuje o postup do našej súťaže, keďže sa mu v piatej
lige darí až nadmieru dobre, kde atakuje
prvú priečku. A tak v poslednom prípravnom
zápase pred slušnou domácou návštevou
som bol spokojný s futbalovou kvalitou
súpera, ktorý nás dostatočne preveril, ale

 Výraznou posilou by mal byť i Patrik Dolinaj z Veľkých Kostolian
mňa osobne potešil najviac náš výkon, a to
hlavne v prvom polčase.

Čo nového v tíme?
Pred jarnou časťou sa mužstvo podarilo
slušne doplniť o typy, ktoré majú chuť futbalovo rásť a svojmu koníčku venovať niečo
navyše. Ako tréner rozanalyzujem menovite
hráčsku kabínu pripravenú na jarnú časť.
V príprave sa ukázalo až osem nových hráčov, z ktorých zostali piati: Ľubomír Miklovič

Foto (3x): archív OFK

(príchod: Moravany), Patrik Dolinaj, Jakub
Filín (obaja príchod: Veľké Kostoľany), Tomáš
Mihálik (príchod: Spartak Trnava), Erik Furdan
(príchod: FK Staškov). Z jesennej súpisky prebiehajúceho ročníka v „zelenobielych“ farbách
neuvidíme Pekaroviča a Horanského, ktorí
už nechceli pokračovať. V príprave nebolo
všetko ideálne, keďže sa vážne zranili dvaja
hráči, obidvaja sú už po operácii, a to Veselý
(operácia bicepsového svalu) a Roman Bíro
(operácia členka). A Juraj Klačman ešte nie je
doliečený z jesennej časti.
Keď to zhrniem, tak káder pred jarnou časťou tvorí 17 zdravých hráčov:
 brankár Palkech,
 hráči Chebeň, Směřička, Kirka, Matyáš,
Erik Furdan, Kotula, Miroslav Furdan,
Masár, Mihálik, Dolinaj, Šiška, Filín, Macháč, Miklovič, Jakubek, Majgot.
Je jasne vidieť, že počtovo je to asi za
posledné roky najlepšie, ako kedy bolo. Veľká
škoda zranení už spomínanej trojice hráčov.
Teší stále pokračujúce postupné začlenenie
hráčov z Centra futbalovej mládeže Jozefa
Adamca do kádra mužov, resp. do zápasového diania už počas jesennej časti, ktorí
okrem kvantity priniesli aj futbalovú kvalitu
so slušnou porciou odohraných minút. Preto
aj v jarnej časti počítam s mladými hráčmi
z Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca,
ktorí tím dospelých budú pravidelne dopĺňať.
Ide o týchto hráčov: Samuel Valo, Michal
Blaško, Matej Prvý a Ondrej Hečko.

 Seniorské A-mužstvo vsádza na mladých hráčov. Tomáš Mihálik z Piešťan, odchovanec
FC Spartak Trnava, je popri Filínovi, Erikovi Furdanovi, Miklovičovi, Šiškovi a odchovancov z CFM JA, kmeňových hráčov U-19, ďalšia nová nádej trebatického futbalu

Po všetkom uvedenom sme dňa 10.3.2019 začali jarnú časť zápasom ako „remeň“ u jesenného lídra – FC Slovan Hlohovec, ktorý sa posunul na prvú priečku kvôli odhláseniu mužstva
Šimonovany-Partizánske zo súťaže. Vstup do
sezóny je ako na hojdačke, po dobrých vý-
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TROJKRÁĽOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV

Pekný športový zážitok

V sobotu 5.1.2019 sa v priestoroch OFK
Trebatice uskutočnil Trojkráľový turnaj
neregistrovaných hráčov v stolnom tenise. Zišlo sa na ňom 14 stolnotenisových
nadšencov – amatérov.
Stolnotenisoví amatéri sa pravidelne stretávajú v utorok a štvrtok takmer počas celého
roka. Záštitu nad oddielom amatérov majú
Ondrej Macháč a Miroslav Galbavý. Turnaj si
zúčastnení hráči zorganizovali svojpomocne,
ale chceme pekne poďakovať aj starostovi
Mgr. Jurajovi Valovi, za krásnu cenu určenú
pre víťaza stolnotenisového turnaja.
Hralo sa v dvoch skupinách systémom
každý s každým. Diváci mohli vidieť krásne
zápasy, kde jednotliví hráči hrali s radosťou,
ale aj s poriadnym nasadením. Nechýbala
zábava, nadšenie a patričná bojovnosť. Do
štvrťfinále sa prebojovala najlepšia osmička
hráčov, z ktorých neskôr vznikla semifi-

nálová štvorica, až napokon zostali dvaja
najlepší, ktorí si zmerali sily v dramatickom
finále. Pre hráčov bolo zabezpečené malé
občerstvenie a pre víťazov boli prichystané
vecné ceny, za čo chcem poďakovať ľuďom,
ktorí sa o to pričinili. Osobne si myslím, že
nakoniec nikto neodchádzal porazený a večer po skončení turnaja si všetci odniesli so
sebou spomienku na pekný športový zážitok
a kus dobrej nálady. Mnohí sme zostali po
turnaji a ešte dlho preberali naozaj zaujímavé športové výkony. Veď v minulosti sa aj
z radov amatérov vyprofilovali hráči do B- či
dokonca do A-mužstva. Konečné poradie
najlepších hráčov: 1. Matúš Valo, 2. Rado
Urban, 3. Ondrej Macháč, 4. Tibor Jankech.
Nakoniec želám všetkým stolnotenisovým
nadšencom veľa úspechov a dúfam, že na
budúci rok sa stretneme vo väčšom počte.
ANDREJ VARGA
Foto: archív

Kalendár

vývozu separovaného odpadu
1. polrok 2019

Papier
MESIAC
apríl
máj
jún

TERMÍN
5. (piatok)
–
28. (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 závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek,
papier a plasty znečistené potravinami.

PET fľaše a ostatné plasty
MESIAC
apríl
máj
jún

TERMÍN
5. (piatok)
17. (piatok)
28. (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).

Biologicky
rozložiteľný odpad
MESIAC
apríl
máj
jún

 Amatérskym stolným tenistom v Trebaticiach hra zachutila

sledkoch a hre prišla v treťom zápase vysoká
prehra v Prievidzi, a to po veľmi slabom výkone
celého mužstva. Ale aj tak náročný vstup do
súťaže sme zvládli dobre, keďže sme prvé dva
zápasy neprehrali a zaznamenali aj štvrtú výhru
po domácom vysokom víťazstve s Prečínom.
Pripájam sumár prvých troch súťažných kôl:
 16. kolo: FC Slovan Hlohovec – OFK 3:3,
góly: Miklovič 2, Chebeň,
 17. kolo: OFK – TJ Partizán Prečín 6:2,
góly Miklovič 2, Šiška 2, Masár, Směřička,
 18. kolo: FC Baník Prievidza – OFK 4:1,

gól Filín.
Psychicky mužstvo však ubíja momentálna zdravotná situácia v tíme, keď po troch
odohratých súbojoch máme už kvarteto zranených. Všetko sa začalo v prvom kole v Hlohovci, kde sa po polhodine zranil Tomáš Mihálik, a v Prievidzi sa zranila až trojica hráčov
bratia Furdanovci – Erik a Miroslav – a Chebeň, ktorí nedohrali ani prvý polčas.
Cieľom v jarnej časti je zlepšiť postavenie
v tabuľke, potešil by stred tabuľky, máme teda

ešte čo zlepšovať. Chcem, aby
sme sa vyhli boju na chvoste tabuľky, aj keď pri neúplnej tabuľke
po odhlásení družstva ŠK Slovan Šimonovany-Partizánske zo
súťaže sa podľa všetkého všetky mužstvá vyhli záchranárskym
prácam. Preto hlavným mimo
športovým cieľom je vytvorenie
správnej „chémie“ v tíme, s čím
musí prísť radosť a chuť merať
cestu na futbalový štadión do Trebatíc, naštartovať v kabíne zdravé
priateľstvá, a tým skĺbiť tím aj na
ďalšie sezóny, v mladých hráčoch
vyvolať pocit hrdosti niečo či niekoho reprezentovať, a to nielen
z povinnosti, a v neposlednom
rade zastabilizovať tréningový
proces, ktorý prenesie dôstojné
výkony na hraciu plochu.
VLADIMÍR HORNÁČEK
tréner A-mužstva
OFK Trebatice

TERMÍN
streda, piatok
streda, piatok
–

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

 Jakub Filín, nová posila OFK z Veľkých Kostolian
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Nie, všetok vytriedený odpad
nekončí na jednej kope! Ani na skládke!
Možno aj vy ste už videli nasledujúcu
situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový
odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery
vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne,
ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz
naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece
s papierom. Na základe tohto ste mohli
prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť
odpad, veď aj tak sa to všetko odvezie na
jednu kopu či na skládku.

Ako to teda v skutočnosti je?
V prvom rade si treba uvedomiť, že vytriedený odpad je surovinou, s ktorou sa obchoduje a následne sa používa na výrobu nových
výrobkov. Triedením a recykláciou sa šetria
prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín.
Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý.
Pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje viacero typov zberných vozidiel, ktoré majú
rozličné technické riešenia. Často sa stá-

va, že zberová spoločnosť používa to isté
vozidlo na zber zmesového odpadu a tiež
na zber triedeného odpadu. Najčastejšie
na Slovensku prebieha zber vytriedených
zložiek odpadu po jednotlivých druhoch.
Auto odvezie podľa zberového kalendára
napríklad papier, a to isté auto sa iný deň
prázdne vráti a vyzbiera plasty. Ďalší deň
ním zasa zvezú zmesový odpad.

Ak správne triedime, svet je krajší
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
 Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale:

 Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Existujú však i také zberové vozidlá, ktoré
majú rozdelený nákladný priestor a pri vývoze
sa súbežne zbierajú rôzne vytriedené druhy
odpadu. Každá zložka sa však vtedy sype
zvlášť do osobitného zásobníka, ktorý je súčasťou nákladného priestoru vozidla.
Táto forma je k životnému prostrediu priateľskejšia, keďže zberové autá nejazdia na
jedno miesto viackrát. Šetrí sa čas, pohonné
hmoty a menej najazdených kilometrov sa
odrazí aj na menšej produkcii skleníkových
plynov. Rovnako to platí i v prípade odpadu
zbieraného do vriec. Vrecia aj po naložení na
nákladný priestor vozidla chránia vytriedený
odpad pred tým, aby sa pomiešal.
Všetok vytriedený odpad potom putuje na
triediacu linku, kde sa rozdelí podľa materiálu. Na linke sa ďalej dotrieďuje na jednotlivé
druhy. Napríklad plasty sa dotrieďujú niekedy
až na 18 druhov a papier na 2 až 4 druhy.
Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré
do triedeného zberu nepatria. Občas však
skutočne môže odpad z farebného kontajnera
alebo vreca skončiť na skládke. Ak totiž vytriedený odpad obsahuje viac než 45 % nečistôt
– čiže iného, napríklad zmesového odpadu,
nie je možné jeho následné dotriedenie (či už
z finančného, alebo hygienického hľadiska).
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