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Dobrý nápad sa uchytil

PRÍHOVOR STAROSTU

Leto čulej činnosti,
relaxu i zábavy
Milí čitatelia Trebatického zrkadla,
obyvatelia Trebatíc,
do rúk sa Vám dostáva letné číslo
trebatických obecných novín. Vydávané je v čase, kedy sú niektorí z vás na
dovolenkách, iní sa chystajú, či už majú
letné oddychové chvíle za sebou. Žijeme
v hektickom, zrýchlenom svete, vo svete
mobilných aplikácii či sociálnych sietí.
Aj preto je nesmierne dôležité myslieť
i na seba, vedieť oddychovať, relaxovať
a doslova „vypnúť“.

 Snahu vybočiť zo stereotypu a pripraviť oslavu pre deti a ich rodiny inak, ako po minulé
roky, korunoval dobrý nápad. Detský festival, ktorý sa zrodil, oslovil deti od útleho veku až
po školákov a rodičov tiež. Poznávacím znamením trebatických detí boli zelené šiltovky.
Viac sa dozviete na 8. strane.
Foto: archív obce

Všetci úspešne zmaturovali

Trebatické zrkadlo je vydávané už
sedemnásty rok. Za
to obdobie sa dostalo do rúk i odbornej
verejnosti, bývalým
či súčasným novinárom. Viacerí z nich
pochválili nielen formálnu, ale i obsahovú stránku novín.
Priznám však, že
niektorí mi vytkli zdĺhavý príhovor v samom
úvode a odporučili rozdeliť témy uvedené
v príhovore do viacerých samostatných
článkov. A tak to, čo považujem za potrebné
uviesť z pohľadu starostu obce v obecných
novinách, si nájdete na ďalších stranách
Trebatického zrkadla.
V Trebaticiach počas tohto leta bude
čulá stavebná činnosť, ale i relax a zábava.
Viac sa dočítate v tomto čísle Trebatického
zrkadla. Verím, že u niektorých bude i spestrením samotných dovoleniek.
Prajem všetkým Trebatičanom, čitateľom
Trebatického zrkadla, krásny zvyšok leta,
načerpanie nových síl, spoznanie nových
miest, ľudí a hlavne šťastný návrat domov.
Príjemné letné dni Vám želá
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

O dôležitosti predškolskej prípravy pred
nástupom do základnej školy niet pochýb.
A o tom, že život v materskej škole zďaleka

nie je iba o hraní, sa opäť mohli presvedčiť rodičia budúcich prváčikov na škôlkarskej maturite. Zelenými maturitnými stužkami ovenčení

budúci prváci si vyberali otázky z najrozličnejších tém, o ktorých sa v škôlke učili. Síce
troška s trémou, ale predsa len všetci zvládli
odpovede na ne. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré dostali
spolu s malými darčekmi, je ich oficiálnym dokladom, že môžu opustiť brány škôlky a pustiť
sa do získavania nových vedomostí vo veľkej
škole. Držíme im všetkým palce!
JANA PALKECHOVÁ, foto: archív MŠ

2

TREBATICKÉ ZRKADLO

2/2019

Na nedostatok práce sa nesťažujeme
Aké investičné zmeny možno očakávať v najbližšom období?
Investičné aktivity obce v novom funkčnom období 2018 – 2022 sa rozbehli okamžite od začiatku roka. Ihneď potom, ako
sme si s obecným zastupiteľstvom stanovili investičné priority, začalo sa s ich realizáciou v zmysle možností schváleného
rozpočtu.

Rekonštrukcia učebne
v základnej škole
Už v zimných mesiacoch bola zrekonštruovaná trieda na poschodí v budove základnej školy. Po minuloročnej rekonštrukcii
elektroinštalácie a stropu trieda definitívne
dostala novú tvár. Vybudovali sa sadrokartónové obvodové steny, dátové rozvody do
PC-učebne, vymaľovalo sa, položila sa nová
podlahová krytina.

Rekonštrukcia ozvučenia cintorína

zóne Dolné záplotie nad motokárovou dráhou.
Zrealizovaných bude takisto sedem vodovodných a kanalizačných prípojok.

Modernizácia interiéru
obecného úradu
Po rekonštrukcii vykurovania a časti interiéru, ktorá bola realizovaná v minulom
roku, sme v tomto roku pristúpili k ukončeniu modernizácie interiéru. Dispozičným
novým prvkom bolo vytvorenie predsiene,
ktorá má ambíciu hneď pri vstupe na obecný
úrad predstaviť návštevníkovi obec Trebatice svojimi symbolmi, tradíciami, minulosťou.
Veríme, že prvky inštalované do tejto časti
obecného úradu evokujú spomienky na
našich predkov, históriu a budú posilňovať
v súčasných obyvateľoch Trebatíc lokálpatriotizmus.
Vytvorením druhej kancelárie referentov
sme sledovali dva zámery. Po prvé sme

chceli zariadením interiéru a personálnym
obsadením vysoko kvalifikovaným referentom
vytvoriť miesto prvého kontaktu pre občanov
či návštevníkov. Miesto, kde si vybavia takmer
všetky svoje požiadavky. Druhým zámerom
bolo vytvoriť vhodnejšie a bezpečnejšie prostredie hlavne pre účtovníka, referenta, ktorý
pracuje s peniazmi. Zostáva dokončiť bezbariérový vchod a fasádu exteriéru a za vzhľad
nášho obecného úradu sa už nebudeme
musieť hanbiť.

Výkup pozemkov v lokalite
Dolné záplotie
V prvom polroku tohto roka bola uzatvorená dohoda s dvomi vlastníkmi pozemkov
v rozvojovej lokalite obce, a to pod miestnymi
komunikáciami a na pozemkoch, kde má
obec zámer vybudovať izolačnú zeleň oddeľujúcu výstavbu rodinných domov od štátnej
cesty II/499.

Počas jarných mesiacov sme ukončili rekonštrukciu ozvučenia cintorína, ktorá pozostávala z inštalácie novej ústredne, rozvodov
a reproduktorov. Pozostalí môžu správcu cintorína – Obec Trebatice – prostredníctvom
obecného úradu požiadať o prehratie obľúbenej skladby zomrelého, či zvoliť si hudobný
sprievod počas poslednej rozlúčky podľa ich
želania. Stačí túto požiadavku včas nahlásiť
na obecnom úrade pred samotným pohrebom
a priniesť vybrané skladby na USB-kľúči. Už
prvé pohrebné obrady ukázali, že rekonštrukciou ozvučenia je posledná rozlúčka s pozostalým dôstojnejšia.

Záhumenská ulica, 2. etapa –
výstavba kanalizácie a vodovodu
Vzhľadom na to, že sa obci podarilo získať dotáciu z Environmentálneho fondu SR
na vybudovanie kanalizácie na Záhumenskej
ulici – 2. etapa v sume 30 tis. €, začala obec
v priebehu júla s realizáciou samotnej stavby.
Vybudovaný bude v tejto časti obce i vodovod
o dĺžke 190 m, na ktorý prispejú investori,
ktorí sa v krátkom čase usídlia v priemyselnej

 Zrekonštruované vnútorné priestory obecného úradu – miesto prvého kontaktu

Čo nás čaká z pohľadu investícií do konca roka?
Predĺženie terénnej depresie
Predĺženie terénnej depresie na bývalom vodnom toku Holeška v rámci stavby Revitalizácia
vidieckeho prostredia Hlavnej ulice. Práce budú
vykonané zamestnancami obce. Zámerom je
vybudovanie lávok potrebných na prechod
vlastníkov záhrad v časti vyschnutého potoka
Holeška ponad vybudovanú terénnu depresiu,
ktorá bola z dôvodu zväčšenia objemu dažďových vôd zaústených do vybudovaného systému na Hlavnej ulici dažďovou kanalizáciou na
ulici k domu služieb predĺžená.

Zberný dvor
Po tom, ako sa obec dohodla s bývalým nájomcom pozemku vo vlastníctve obce

v areáli hospodárskeho dvora „Doprastav“ na
uvoľnení pozemku, bol pozemok zameraný
a spracované geodetické podklady na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu zberného dvora. Cieľom je do konca
septembra zabezpečiť vydanie stavebného
povolenia a do polovice októbra požiadať
o dotáciu z Environmentálneho fondu SR.
S prvou etapou realizácie výstavby by sa
mohlo začať po získaní finančných zdrojov
v budúcom roku.

Rekonštrukcia chodníka
Rekonštrukcia chodníka Hlavná ulica
od pohostinstva Torák po Orechovú ulicu. Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
a stavebná komisia sa zaoberali v tomto

roku i touto aktivitou. Vzhľadom na to, že
sa objavila možnosť získania finančných
zdrojov, bude úprava existujúcej projektovej
dokumentácie a zabezpečenie stavebného
povolenia jednou z priorít vedenia obce
počas letných mesiacov.

Zmeny a doplnky Územného
plánu obce Trebatice č. 2
Vzhľadom na množstvo investičných zámerov v našej obci je nevyhnutné aktualizovať územný plán. Na túto aktivitu už
obecné zastupiteľstvo vyčlenilo finančné
zdroje z rezervného fondu, a tak je predpoklad, že v druhom polroku sa otvorí proces
prerokovania zmien a doplnkov Územného
plánu obce Trebatice č. 2.
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Cyklotrasa Piešťany – Vrbové
a Cyklocesta Holeška
Cyklotrasa Piešťany – Vrbové a Cyklocesta Holeška (Trebatice – Veľké Kostoľany).
Veľa energie sme v prvom polroku venovali
aktivitám súvisiacimi s výstavbou uvedených
líniových stavieb. Verím, že keď budete čítať tieto riadky, budeme mať už podpísanú
zmluvu o nájme telesa železnice a priľahlých
pozemkov so Železnicami SR, za účelom
výstavby cyklotrasy Piešťany – Vrbové. Súbežne pracujeme na projektových dokumentáciách a štúdiách a do konca roka by sme
sa radi dopracovali k stavebným povoleniam
na obe uvedené investičné aktivity združenia
obcí, v ktorých má Obec Trebatice svoje
zastúpenie.

Rekonštrukcia domu služieb
Najväčšia priorita budúceho roka – rekonštrukcia domu služieb na polyfunkčný
objekt – čaká na vydanie stavebného povolenia a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu nájomných bytov.
V druhej polovici roka sa budeme venovať
inžinierskej činnosti.

Tlakové prípojky kanalizácie
Presskan
I v tomto roku by sme chceli pokračovať
v nastúpenom trende a vybudovať každý rok

 Na Záhumenskej ulici sa buduje vodovod a kanalizácia –
2. etapa
4 – 5 prípojok tlakovej kanalizácie. Práce by
mail byť realizované na jeseň tohto roka.
Ako je z uvedeného sumáru vidieť, urči-

te sa „na obci“ nenudíme. Popritom by
sme radi v prípade
získanej dotácie rozšírili kamerový systém a modernizovali
káblovú televíziu, začali so spracovaním
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Hornej a Severnej
ulice. Ak tomu pripočítame nevyhnutnú
súčinnosť obce pri investičných zámeroch
podnikateľských subjektov pôsobiacich
v našej obci a bežnú
agendu, na nedostatok práce sa sťažovať nemôžeme. Kvôli
tomu sme však získali v minuloročných
voľbách váš mandát,
či zastávame svoje
pozície ako zamestnanci obce. Zostáva
nám spoločne dúfať,
že v krátkom čase sa
budú Trebatice investične opäť meniť.

Mgr. JURAJ VALO, starosta obce
Foto: archív obce

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Výsledky v obci Trebatice
Dňa 25. mája 2019 sa na území Slovenskej republiky uskutočnili voľby do Európskeho
parlamentu. Voliči mali možnosť vybrať si z 31 kandidujúcich politických strán a hnutí.

Výsledky z pohľadu čísiel
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Z toho účasť v %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných odovzdaných hlasov

1 082
196
18,11
196
190

Výsledky podľa počtu získaných hlasov
Číslo
29
1
14
7
3
25
5
28
2
6
15
4
22
31
13
17
23
9
11
26

Politická strana
Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu
SMER – SD
Kresťanskodemokratické hnutie
OĽANO
Kotleba – ĽSNS
Sloboda a Solidarita
Slovenská národná strana
Kresťanská únia
Kresťanská demokracia – Život a prosperita
SME RODINA – Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
Korektúra – Andrej Hryc
Doma dobre
Národná koalícia
Doprava
Priama demokracia
Koalícia KSS, Vzdor – strana práce
Strana práce
Hlas ľudu
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Počet hlasov
36
30
30
18
17
17
6
6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

Podiel
18,95 %
15,79 %
15,79 %
9,47 %
8,95 %
8,95 %
3,16 %
3,16 %
2,11 %
2,11 %
2,11 %
1,58 %
1,58 %
1,58 %
1,05 %
1,05 %
1,05 %
0,52 %
0,52 %
0,52 %

Zostávajúcich 11 kandidujúcich politických strán a koalícií nezískalo žiadny hlas.

Okrsková volebná komisia bola zložená
z 5 členov a nemusela riešiť žiadne problémy, ktoré by narúšali priebeh volieb. Obec
Trebatice využila možnosť elektronického
sčítania hlasov, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej
republiky.
Priebeh volieb mal pokojný a dôstojný
charakter, hoci účasť bola pod celoštátnym
priemerom.
Ing. JANKA BELICOVÁ
zapisovateľka okrskovej
volebnej komisie
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zamietli predložené ponuky
Od januára sa poslanci zišli 3-krát, na
jednom neplánovanom a dvoch plánovaných – riadnych zasadnutiach.
 Mimoriadne – neplánované zasadnutie
OZ sa konalo 7. marca 2019.
 Hlavným bodom tohto zasadnutia bolo
vyhodnotenie ponukového konania na
prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome. Do termínu na predkladanie ponúk sa do výberového konania
prihlásili traja záujemcovia. Jeden z nich
svoju ponuku vzal späť. Na rokovaní OZ
starosta obce otvoril obálky záujemcov
– Borisa Kučerku a Valdemara Toráka.
Výsledkom diskusie bol návrh na uznesenie, že obecné zastupiteľstvo zamieta
predložené ponuky a v najbližšom období
obec pripraví priestory KD tak, aby boli

nosti Obecnej kanalizačnej, s. r. o., v roku
2018 Ing. Ladislav Straka. Spoločnosť
za stredisko Trebatice vykázala za rok
2018 schodok vo výške -5 358,09 €, ktorý
bude spoločnosti uhradený formou dotácie z obecného grantového programu.
 Problematike Káblového distribučného systému sa venoval starosta obce
i v tomto roku v ďalšom bode programu.
Cieľom je naďalej zabezpečiť zvyšovanie kvality KDS – signálu i programovej
štruktúry.
 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.
Poslanci tento dodatok schválili.

 Na aprílovom zasadnutí poslanci OZ schválili pridelenie finančných prostriedkov v rámci
obecného grantového programu na rok 2019
k dispozícii pre občanov na prenájom sály KD a priestory kuchyne budú upravené
len na výdaj stravy formou cateringu.
Nájom uvedených nebytových priestorov
bude Obec Trebatice ako prenajímateľ
akceptovať v prípade predloženia vhodnej ponuky, resp. v rámci výberu nájomcu
v druhom ponukovom kole, ktoré bude
vyhlásené po rozhodnutí obecného zastupiteľstva.
 Druhým bodom programu bol návrh
na kúpu podielov pod budúce miestne
komunikácie v lokalite Dolné záplotie
od Miroslava Galbavého, ktorý poslanci
schválili.
 V ďalšom bode poslanci schválili dodatok
k Zmluve o spolupráci so spoločnosťami
DOFA, spol. s r. o. a Longleaf, s. r. o. pri
realizácii investičných zámerov zmluvných strán – výstavba inžinierskych sietí
Obce Trebatice v lokalite Dolné záplotie.
 2. riadne – plánované zasadnutie OZ
v roku 2019 sa konalo 4. apríla.
 Po obvyklých bodoch programu, ako je
otvorenie a kontrola plnenia uznesení,
predniesol Správu o hospodárení a čin-

 Správu o činnosti obecnej knižnice za
rok 2018 predniesla knihovníčka Mgr.
Antónia Babišová a poslanci ju vzali na
vedomie.
 Vyhodnotenie Obecného grantového
programu za rok 2018 – všetky subjekty,
ktoré prijali v roku 2018 od obce grant,
dodržali podmienky jeho použitia v súlade s VZN č. 5/2009 a poskytli obecnému
úradu v súlade s čl. 9 ods. 3 vyúčtovanie.
 Obecný grantový program na rok 2019
– návrh na poskytnutie finančných prostriedkov (organizácia, názov projektu,
poskytovaná výška dotácie):
- Poľovnícke združenie Bažant Trebatice
športové aktivity, revitalizácia a výsadba
poľovníckeho revíru, nákup krmiva a liečiv,
oprava poľovníckych zariadení 400,00 €
- Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO
Trebatice výročná schôdza, oslavy MDŽ,
zájazd, kúpalisko, folklórna skupina, energie
1 200,00 €
- Centrum futbalovej mládeže Jozef
Adamca zabezpečenie športovej činnosti
CFM JA v roku 2019
3 000,00 €
- Obecný futbalový klub STAVOPRAC
Trebatice zabezpečenie športovej činnos-

ti OFK Stavoprac Trebatice a stolnotenisového oddielu (STO) v roku 2019
12 200,00 €
z toho 400,- pre (STO)
- Tanečná skupina FS Krakovienka materiálovo-technické zabezpečenie DFS
Kapustárik, reprezentácia obce na Medzinárodnom festivale BAR FEST Čierna
Hora
1 000,00 €
- Nemocnica A. Wintera, n. o., Piešťany
modernizácia detského pracoviska fyzioterapie a rehabilitácie na detašovanom
pracovisku vo Vrbovom
200,00 €
SPOLU 18 000,00
Poslanci schválili poskytnutie finančných
prostriedkov v rámci Obecného grantového
programu na rok 2019.
 Vernostný program Obce Trebatice na
rok 2019 – poslanci schválili partnerov
projektu Vernostný program obce na rok
2019 a poskytnutie benefitov pre držiteľov vernostných kariet v zmysle schváleného uznesenia.
 Priemyselná zóna nad motokárovou
dráhou – poslanci hlasovaním schválili
zriadenie vecného bremena na uvedených pozemkoch v zmysle schváleného
uznesenia.
Rôzne:
 rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici
v časti od Štúrovej ulice po Orechovú ulicu,
 zmeny a doplnky územného plánu Obce
Trebatice č. 2,
 Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019,
 Mgr. Mária Gonová – žiadosť o zámenu
pozemku,
 Branislav Jankech – žiadosť o kúpu
pozemku – predzáhradky a pozemku na
bývalom koryte Holešky,
 nájomný bytový dom – zmluvy o nájme bytu.
 3. riadne – plánované zasadnutie OZ
sa uskutočnilo 30. mája 2019.
Program:
 Otvorenie, kontrola plnenia uznesení.
 Kontrola plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok
2019 – poslanci vzali na vedomie.
 Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu záverečného účtu obce za rok
2018 – kontrolórka Bc. Simona Bičanová
skonštatovala, že Záverečný účet Obce
Trebatice za rok 2018 bol vypracovaný
v súlade so zákonom a navrhla obecnému zastupiteľstvu tento záverečný účet
schváliť.
 Záverečný účet Obce Trebatice za rok
2018 – poslanci vzali na vedomie správu
nezávislého audítora z overenia účtovnej
závierky a schválili záverečný účet obce
za rok 2018 vrátane tvorby a použitia
prostriedkov rezervného fondu.
 Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice na rok 2019 – poslanci vzali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 2/2019 až
6/2019 a schválili rozpočtové opatrenie
č. 7/2019.
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1988
Tak ako minuloročná zima sa vyznačovala
tuhými mrazmi, zima v roku 1988 bola mimoriadne teplá. Horúce bolo aj leto, 29 dní
bola teplota nad 30 ⁰C. Trebatičania sa hojne
chodili kúpať do Piešťan a do Vrbového na
priehradu Čerenec. Jeseň bola oproti tomu
chladná, ale Vianoce bez snehu a mrazu.
V zložení MNV nenastali žiadne zmeny.
V rámci výstavby obce bola v tomto roku postavená budova prevádzkovo-technického zariadenia Zväzarmu v hodnote 1 213 000 Kčs
s odpracovaním 9 820 brigádnických hodín.
K 31.12.1988 mala naša obec 1 200 obyvateľov, narodilo sa 23 detí, zomrelo 16 občanov.
24. januára sa konala výročná členská
schôdza TJ Mier Trebatice. Z výboru odstúpil
Bartolomej Hornák a novým členom výboru
sa stal Vladimír Macháč starší.
Za nového predsedu Základnej organizácie
Slovenského zväzu drobnochovateľov bol zvolený Jozef Jankech. Drobnochovatelia v tomto
roku urobili novú omietku liahne a jej plynofikáciu.
Nové vedenie dostala aj Základná organizácia Slovenského zväzu žien. Predsedníčkou sa stala Eva Palkechová, podpredsedníčkou Terézia Jankechová, tajomníčkou Beáta
Minarechová, hospodárkou Božena Žažová.
V spolupráci s členkami Základnej organizácie
Československého Červeného kríža usporiadali
kurz studených jedál, brigády na cintoríne, zájazd do Bratislavy na ľadovú revue... ZO Československého Červeného kríža dvakrát v tomto
roku organizovala dobrovoľný odber krvi, spolu
sa na ňom zúčastnilo 22 darcov. Najviac – až
tridsaťkrát – daroval krv Štefan Ješko.
Predsedom Základnej organizácie Zboru
požiarnej ochrany sa stal Milan Palkech,
veliteľom bol František Belica, pokladníkom
Jozef Tonkovič. V tomto roku požiarnici získali
nové auto a pre členov usporiadali zájazd na
vinobranie do Modry.
Vo vedení Zväzarmu nenastali zmeny, organizácia pravidelne usporadúvala motokárové preteky.
Základná organizácia Slovenského zväzu mládeže mala iba málo členov a ich budova bola v zlom stave.
 Správa o stave naplnenia investičných
zámerov v roku 2018 – zámerom predloženia uvedenej správy o stave naplnenie
investičných zámerov v roku 2018 bolo
zhodnotiť stav plnenia jednotlivých investičných akcií naplánovaných na rok 2018.
Niektoré sa podarilo zrealizovať (4 tlakové
prípojky Presskan, modernizácia futbalovej
infraštruktúry OFK Stavoprac Trebatice,
modernizácia verejného osvetlenia a osvetlenie priechodu pre chodcov na Piešťanskej ulici, rekonštrukcia vykurovacích telies
v kultúrnom dome a na obecnom úrade,
čiastkové rekonštrukcia OcÚ (zasadačka
a jedna kancelária), modernizácia ozvučenia cintorína, iné sa budú realizovať v tomto
roku, alebo v najbližšom období.
 Správa o inventarizácii majetku obce
za rok 2018 – poslanci vzali správu na
vedomie.
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro-

 Diamantová svadba manželov Radošínskych 3. júna 1988
Zbor pre občianske záležitosti v tomto
roku usporiadal uvítania do života, rozlúčky so
zosnulými, diamantovú svadbu manželov Radošínskych, rozlúčku s brancami, odovzdávanie občianskych preukazov a ďalšie aktivity.
Materská škola bola dvojtriedna, navštevovalo ju 59 detí. Riaditeľkou bola Zita Staneková, učiteľkami Viera Garafová, Božena Reginová a Jana Palkechová. Od mája
1988 sa v jedálni materskej školy stravovali aj
deti základnej školy. Vedúcou školskej jedálne
bola Oľga Mikušová.
Základná škola v Trebaticiach sa od septembra stala opäť trojtriednou s počtom žiakov 69. Učili ich riaditeľ Ján Karkuš, učiteľky
Aurélia Karkušová a Lýdia Matúšová. Výchovnú prácu vykonávali Slavomíra Ondreičková a Mária Gonová. Do základnej školy
v Rakoviciach chodilo 80 žiakov z Trebatíc,
do Piešťan 8. Vysokú školu navštevovalo
5 študentov.
8. ročník cestného behu Trebatická desiatka sa konal v nedeľu 17. júla. Na štarte sa
lóra obce na II. polrok 2019 predniesla
kontrolórka obce Bc. Simona Bičanová.
Rôzne:
 Plán rokovaní krízového štábu Obce
Trebatice,
 zámer investičného úveru,
 rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici,
 zmeny a doplnky územného plánu Obce
Trebatice,
 Mgr. Mária Gonová – žiadosť o finančnú
kompenzáciu,
 Pavol Doktor – žiadosť o kúpu pozemku
a výrobnej haly,
 Kronika obce za rok 2018,
 Detský festival – amfiteáter Krakovany,
 výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky
MŠ Trebatice,
 výkup pozemkov pod izolačnú zeleň,
 cyklotrasy – informácie.
- aj -, foto: archív obce

zišlo 137 pretekárov zo Slovenska a Moravy.
S časom 31:28 min. bol najrýchlejší O. Němec z TJ Vítkovice.
V ročníku 1987/88 hralo naše futbalové A-mužstvo v krajských futbalových
majstrovstvách Západoslovenského kraja
a skončilo na 10. mieste. Najlepšími strelcami boli Emil Nedorost, Róbert Vavrinec,
Ladislav Huňavý a Ľuboš Macháč. Mužstvo
hralo slabo, preto po 5. kole odstúpil tréner
Jozef Bogora a na jeho miesto nastúpil
tréner 1. triedy Jaroslav Kravárik. Vedúcim
mužstva sa stal Ing. Dušan Herman.
B-mužstvo dospelých hralo v III. C triede
a skončilo na 10. mieste.
Dorastenecké mužstvo hralo v krajskej
súťaži, skupina Západ a skončilo tak isto na
10. mieste.
Veľmi dobre hrali naši šachisti, ktorí vo
svojej súťaži skončili na 3. mieste. Veľkého
uznania sa dostalo aj turnajom usporiadaným
v Trebaticiach. Boli to turnaje v bleskovom
šachu na 2. sviatok vianočný a na Nový rok.
Stolní tenisti vypadli z okresného majstrovstva a hrali okresnú súťaž.
Na trebatickej motokárovej dráhe boli
usporiadané tri významné preteky – krajské
preteky, majstrovstvá ČSSR a medzinárodné
preteky o Pohár mieru a priateľstva. Z trebatických pretekárov sa darilo najlepšie Petrovi
Kollárovi a Romanovi Žalskému.
JRD ČSPP malo takéto hektárové výnosy:
pšenica – 7,6 t, jačmeň – 6,6 t, kukurica na
zrno – 7,6 t, cukrová repa – 47 t. V tomto
roku nadviazalo JRD družbu s maďarským
družstvom Rábakecöl. V júni navštívilo vyše
40 našich družstevníkov toto družstvo.
Cit.: „V tomto roku bol odhalený páchateľ zákernej vraždy farára Štefana Poláka,
ktorý vykonával bohoslužby aj v našej obci.
Z vraždy bol usvedčený Ladislav Macháč
z Boroviec.“
(Dnes už vieme, že Ladislav Macháč vrahom nebol – poznámka redakcie.)
- jp -, foto archív obce
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SPOMIENKA NA ANNU URBANOVÚ

Srdiečkom vždy hrdá Trebatičanka
Nedávno zasiahla mnohých Trebatičanov smutná správa. Na večnosť odišiel
človek, ktorý bol jedným z nás – pani
Anna Urbanová, rodená Devanová. Bola
dôležitou súčasťou i mňa samého. Naše
spoločné cesty životom sa stretávali už od
môjho narodenia, kedy som sa stal s mojou sestrou súčasťou rodiny Urbanovej,
keďže nás oboch varovala pred nástupom
do materskej školy mama pani Urbanovej,
babička Devanová.
Dodnes si pamätám na čistý, útulný, pôvodne učiteľský dom vo Výhone, v ktorom
na spôsob detských jaslí bolo vyvarovaných
z Trebatíc množstvo detí. Z toho prostredia
mi dodnes sála láska a pokoj. Až vo funkcii
starostu obce som sa dozvedel, že pani
Anna Urbanová bola blízkym spolupracovníkom môjho starého otca, ktorý, ako mi vždy
zdôrazňovala, ju ako vedúci úradu zaúčal do
úradníckej práce.
Počas svojho pôsobenia na obecnom úrade spolupracovala so siedmimi starostami
a s úplnou vážnosťou a hrdosťou prehlasujem, že ja som bol ôsmy, nakoľko jej vyjadrenia, stanoviská boli pre vedenie obce dôležité
i po odchode na starobný dôchodok, až do
posledných dní jej života. Nikto nepoznal
obec, jej obyvateľov, udalosti a súvislosti tak
dobre, ako pani Urbanová. Keď sme v roku
2013 pripravovali oslavu 900. výročia prvej
písomnej zmienky o obci, v rámci ktorej sme
organizovali stretnutie rodákov, bola dôležitou
súčasťou prípravnej komisie. Jej pamäť bola
prameňom úžasných spomienok. Z obdobia
svojho pôsobenia na obecnom úrade poznala
snáď každého človeka, ktorý mal akúkoľvek
väzbu na obec Trebatice.
S obcou Trebatice zažila dobré i zlé časy.
Ťažký začiatok súvisiaci so zakladaním

 Vyjadrenia a stanoviská Anny Urbanovej boli pre vedenie obce dôležité až do
posledných dní jej života
družstva, ale i radosť z jej rozvoja – výstavby kultúrneho domu, domu služieb, domu
smútku, materskej školy, komunikácií, plynofikácie obce. Pani Anna Urbanová bola
priateľskej povahy s obrovským sociálnym
cítením a životným entuziazmom. Stála pri
zrode ochotníckeho divadla v Trebaticiach.
Na jej divadelnú súhru s Bartolomejom Hornákom či Michalom Valom spomínajú niektorí pamätníci doteraz. Pravidelne počas aktívneho pôsobenia na obecnom úrade navštevovala starých ľudí nielen v domácnostiach, ale i v domovoch dôchodcov. Väčšinu
svojho života bývala v Piešťanoch, avšak

srdiečkom bola vždy pyšná Trebatičanka.
V roku 2013 jej bola za jej celoživotnú prácu udelená pri príležitosti osláv 900. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Trebatice Cena
Obce Trebatice. V tom čase sa pre Trebatické
zrkadlo vyjadrila, že ako hrdá Trebatičanka
chce po svojej smrti ležať v našej peknej dedinke. Už sa tak stalo...
A nám žijúcim zostáva len poďakovať sa
za jej charakter a všetku námahu, ktorú vo
svojom živote vynaložila pre rozvoj našej obce
a spokojnosť jej občanov.
Mgr. JURAJ VALO, starosta obce
Foto: rodinný archív

Leto u dôchodcov

Hľadí slnko jedného dňa
na slnečný kalendár,
čuduje sa prenáramne,
veď o pár dní je tu jar!
Rozprestrelo po oblohe
svoje zlaté lúčiky,
na konároch zobudilo
prvé jarné púčiky.

Teplé lúče slnka potešili aj nás dôchodcov.
Naplánovali sme si aktivity a začali ich aj realizovať. Ešte vo februári sa 11 členov zúčastnilo na
okresnom plese seniorov v Maduniciach. V marci sme si pripomenuli MDŽ a boli sme v Trnave
na oslave. V tomto mesiaci sme sa zúčastnili
aj na brigáde na cintoríne a pri krížoch, o ktoré
sa starajú rodiny Šebestová a Surovčíková. Na
cintoríne sa zúčastnilo 28 členov, 4 nečlenovia
a 2 členovia sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnili. Všetkým zúčastneným patrí vďaka.
V apríli sa uskutočnila zbierka pri príležitosti Dňa narcisov. Aktívne sa na nej zúčastnilo
desať našich členiek, ktoré vyzberali 818,18 €.
Vďaka za vašu podporu a členkám za ochotu.
Prišiel máj a my sme sa vybrali na zájazd.
Navštívili sme oravskú dedinku Klin, zvanú
aj Rio De Klin. Zanechala v nás pekné spomienky na krásne prostredie, na veľkú sochu
Krista Kráľa (na obr.), pri ktorej sme sa modlili a obetovali naše prosby. Odtiaľ sme sa
viezli do skanzenu v Zuberci. Pozreli sme si
domčeky, v ktorých žili naši predkovia, ich za-

riadené obydlia a náradie, s ktorým pracovali
doma i na poli. Vo večerných hodinách sme
sa vrátili domov. V Chtelnici sa konal tradičný
majáles, na ktorom bolo aj 7 našich členov.
V mesiaci jún sme sa zúčastnili na koncerte Alexandrovcov. Bol to nezabudnuteľný
zážitok. Vystupovalo 150 členov súboru.
V tomto mesiaci sa konala okresná opekačka
v Borovciach. Zúčastnených bolo 200 dôchodcov, z našej organizácie bolo 16 členov.
Posedeli sme v príjemnom prostredí, pospomínali a zaspievali všetci vospolok.
Súbor Kapustár 11. júla vystúpil na Morave, chystá sa na prehliadku seniorských
súborov pod Mušľou v Piešťanoch.
Čakajú nás ďalšie akcie. Aj tieto letné dni sa
chystáme stráviť na kúpalisku. Štyria členovia
pôjdu na relaxačný pobyt do kúpeľov, dvaja
do Turčianskych Teplíc a dvaja do Dudiniec.
Prajeme vám pekné pobyty, pohodu letných
dní, veľa zdravia a energie do ďalších dní.
Výbor ZO JDS Trebatice
Foto: internet
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Poklad mincí z Trebatíc
a jeho historický význam
Okolo roku 2000 sa podarilo do zbierky
Národnej banky Slovenska – Múzea mincí
a medailí v Kremnici získať poklad viac
ako 960 kusov novovekých mincí z obce
Trebatice pri Piešťanoch. Obec sa nachádza pri hlavnej ceste Piešťany – Vrbové.
Uvedené platidlá sa našli v intraviláne
obce. Údajne boli objavené pod prahom,
alebo v základoch rodinného domu. Poklad bol objavený už dávnejšie a nepoznáme presne ani číslo domu. Z Trebatíc nie
sú dosiaľ známe ďalšie mincové nálezy.
V okolí obce sú iba polia a malé remízky
pôvodných lesov, takže zakúpený nález je
o to vzácnejší.
Čo sa týka zloženia pokladu, z viac ako
960 mincí 99,5 % predstavujú uhorské denáre. V náleze sa vyskytli denáre razené od
čias vlády Ľudovíta II. Jagelovského, od roku
1526 až do čias vlády habsburských kráľov
Ferdinanda I. (1526 – 1564), Maximiliána
II. (1564 – 1576), Rudolfa II. (1576 – 1608)
a Mateja II. (1608 – 1619). Najmladšie sú
denáre Mateja II. z roku 1620. Tie môžu
aj naznačiť čas ukrytia pokladu do nejakej
skrýše. Popri nich sa vyskytli dva poľské
polgroše Jána I. Albrechta a tri české biele
peniaze Ferdinanda I. a Maximiliána. Mimoriadne vzácny je švajčiarsky schaffhausen-

ský 3-grajciar z roku 1585.
V roku 1617 sa v Piešťanoch uvádza učiteľ
Ján Fabris a škola, traja mlynári, na Váhu boli
prevádzkované lodné mlyny. Sľubný rozvoj
mestečka prerušili v roku 1619 cisárski žoldnieri, ktorí vyrabovali dom Stanislava Thurzu,
majiteľa Piešťan, jeho poddaným zobrali aj
dobytok a kone. Richtárom Piešťan bol v tom
čase Martin Gregorička. V roku 1625 najviac
postihli Piešťany a okolie cisárski žoldnieri
generála Albrechta z Valdštejna. Vypálili mestečko (veľkú obec) a vyrabovali okolité obce
(brali potraviny, dobytok, peniaze a pod.). Je
evidentné, že Piešťany a okolie veľmi zasiahli
vpády vojsk počas povstania Gabriela Bethlena, ktoré prebiehalo v rokoch 1619 – 1626.
Jeho vojská a nepravidelné oddiely armády
jeho spojencov – Turkov spustošili oblasti
západného Slovenska a podnikali vpády až
na susednú Moravu. Nepokojné vojnové časy
dokladajú aj hromadné nálezy mincí z obcí
v dnešnom okrese Piešťany – z Dolného Lopašova, Veľkých Kostolian, Vrbového, Šterús
a Prašníka. Medzi takéto nálezy môžeme
zaradiť aj poklad mincí z Trebatíc. Jeho majiteľ si ho už nevyzdvihol. Mohol zahynúť, byť
odvlečený do zajatia, alebo po istom čase už
nedokázal nájsť miesto, kde poklad ukryl.
JÁN HUNKA – VLADIMÍR KRUPA
Foto: Ján Hunka

Kalendár

vývozu separovaného odpadu
2. polrok 2019

Papier
MESIAC
júl
august
september
október
november
december

TERMÍN
9. (piatok)
20. (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.
Nádoba nesmie obsahovať nečistoty
(piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo,
kožu, gumu a iné).

PET fľaše a ostatné plasty
MESIAC
júl
august
september
október
november
december

TERMÍN
9. (piatok)
20. (piatok)
1. (piatok)
13. (piatok)

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

Biologicky
rozložiteľný odpad

 Ukážka mincí z pokladu – strieborné denáre Mateja II. z rokov (zľava doprava) 1613, 1614
a 1616 a strieborný polgroš Jána I. Albrechta (dolu)

Nález v našom intraviláne
Vo štvrtok 13. júna 2019 sa vo Vile Dr.
Lisku v Piešťanoch uskutočnila prednáška, ktorú pripravilo Balneologické múzeum
Imricha Wintera. O odborný výklad sa postaral historik Dr. Ján Hunka z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied
v Nitre a téma bola zvlášť pre nás Trebati-

čanov nesmierne zaujímavá – poklad mincí
nájdený v intraviláne našej obce.
Riaditeľ Balneologického múzea PhDr. Vladimír Krupa spoločne s historikom Dr. Jánom
Hunkom pre vás o tejto téme pripravili článok,
v ktorom predstavujú podstatné a nesmierne
zaujímavé fakty o málo známom poklade. - r -

MESIAC
TERMÍN
júl
sobota – od 8.00 hod. do 12.00 hod.
august
sobota – od 8.00 hod. do 12.00 hod.
september
streda – od 13.00 hod. do 17,00 hod.
sobota – od 8.00 hod. do 12.00 hod.
október
streda – od 13.00 hod. do 17.00 hod.
sobota – od 8.00 hod. do 12.00 hod.
november
sobota – od od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Zberné miesta: pozemok na Staničnej
ulici za rodinným domom p. Trandžíka.
Zberá sa: konáre, odrezky zo stromov.
Odvoz odpadu: individuálne.
Prosíme o dôkladné triedenie odpadov.
Za spoluprácu a účasť pri triedení ďakujeme!
- OcÚ -

8

TREBATICKÉ ZRKADLO

2/2019

DETSKÝ FESTIVAL

Dobrý nápad sa uchytil

 Amfiteáter bol plný rozradostených detí
Na začiatku bola snaha vybočiť zo stereotypu a nápad pripraviť v tomto roku oslavu
pre deti a ich rodiny celkom inak, ako po
minulé roky. Spočiatku nejasné kontúry sa
začali zaostrovať a výsledkom bola úžasná
akcia s názvom Detský festival.
Aby bolo možné podujatie finančne zastrešiť,
spojili sa Obce Trebatice a Krakovany a za
najvhodnejšie miesto konania bol vybraný amfiteáter pri Kultúrnom dome v Krakovanoch. Členovia komisií školstva, kultúry, športu a mládeže
obidvoch obcí pod vedením svojich starostov
zabezpečili účinkujúcich, občerstvenie, prípravu
celého areálu a všetky detaily potrebné na bezproblémový priebeh akcie. Ich snaha sa vyplatila.
Záhrada kultúrneho domu sa zaplnila rodinami detí od útleho veku až po školákov. Ich
očká žiarili radosťou a nadšením, spokojní
rodičia si posedeli pri stoloch ukrytých pred

 Roztancované javisko i hľadisko

 Miroslav „Bruise“ Žilka a jeho tanečníci

páliacim slnkom a všetci si užívali skutočne
príjemnú rodinnú atmosféru. Na javisku sa
vystriedali deťmi milovaní Smejko a Tanculienka, obdivovaný tanečník Miroslav „Bruise“
Žilka a 24 milých, nesmierne šikovných tanečníc Cirkevnej základnej umeleckej školy sv.
Gorazda vo Vrbovom vedených Mgr. art. Michaelou Urbanovou. Z davu ľudí vytŕčali hlavy
maskotov, s ktorými sa po celý čas deti fotili.
Najkrajšími momentami podujatia boli asi
chvíle, keď účinkujúci zavolali k sebe na javisko
deti a tie sa smelo zvŕtali a snažili sa napodobniť
ozajstné tanečné kreácie. Záverečná diskotéka
a to, že ešte dlho po skončení posledného
vystúpenia deti tancovali pod javiskom, svedčí
o tom, že sa na svojom prvom festivale cítili
dobre. No a v plánoch organizátorov už vznikajú
prvé nejasné kontúry jeho druhého ročníka.
- jp -, foto: archív obce
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POZVÁNKA

Trebatické hody

2019

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

16. – 18. augusta
Program:
Piatok 16. augusta
17.00 h –
18.30 h –
20.00 h –
21.30 h –
23.00 h –
00.30 h –

Malý Princ
Horkýže Slíže
BuranoWski
Desmod
Slobodná Európa
Iné Kafe

Sobota 17. augusta
15.20 h – Druhé miesto FAMATu
16.50 h – Nora Carusso
18.20 h – Reflexy (CZ)
19.50 h – Lukáš Adamec
21.40 h – Boban Markovič
Orkestar (SRB)
23.30 h – King Shaolin
01.00 h – Marian Greksa
a Delykvenc
Nedeľa 18. augusta
19.00 – 24.00 h – Coverage
Vstupné:
predpredaj – Obecný úrad Trebatice – 11 €
(držitelia vernostnej karty – 9 €),
na mieste – 13 €, ZŤP – 8 € (predaj na mieste)
Srdečne vás pozývame!
(Zmena programu vyhradená.)

 Fíííha...

 Smejko a Tanculienka a ich hádanky
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA ŠKOLSKEJ ULICI VO VRBOVOM JUBILUJE

Bola raz jedna škola...
Základný kameň vrbovskej meštianskej
školy – dnes Základnej školy na Školskej
ulici – bol položený 17. mája 1936. Pred
osemdesiatimi rokmi, 1. septembra 1938,
otvorila terajšia ZŠ na Školskej ulici vo Vrbovom svoje brány po prvýkrát. Vo vnútri
skrývala na vtedajší čas moderné vybavenie – sedem učební, kabinety, kresliareň, telocvičňu, pracovňu pre ručné práce
dievčenské i chlapčenské i s kuchyňou.
Ako v každej škole, nesmela chýbať ani
zborovňa a riaditeľňa.
Dôležitým rokom histórie školy bol rok
1948, kedy bola meštianska škola premenovaná na Strednú školu vo Vrbovom. V roku
1951, v rámci reorganizácie školstva, boli vo
Vrbovom zlúčené dve národné školy s meštianskou (strednou) školou a boli vytvorené
dve deväťročné školy. Systém dvoch základných škôl sa zachoval dlhšie obdobie, aj
keď niekedy došlo k určitým zmenám. Školy
boli počas svojej existencie viackrát premenované. Od roku 1988 niesla škola názov
I. základná škola na Školskej ulici až do roku
2002, kedy sa stala samostatným právnym
subjektom. Jej súčasný názov je Základná
škola, Školská ulica 4 vo Vrbovom. Často sa
používa pri pomenúvaní školy neoficiálny názov Prvá základná škola vo Vrbovom.
V uplynulých rokoch niekoľkokrát zmenila svoje meno, no jej funkcia – slúžiť ako
vzdelávacia inštitúcia, stredisko vzdelania
a výchovy – ostala za celé roky nezmenená.
V súčasnosti ju navštevuje viac ako 300 žiakov z Vrbového a blízkeho okolia.

Dlhodobo spádová škola
V tejto súvislosti treba povedať, že základná škola vo Vrbovom bola a je dlhodobo
spádovou školou pre málotriedne školy v okolitých obciach, čiže blízke okolie. V minulosti
ju navštevovali žiaci z obcí Trebatice, Kra-

 Dnešná tvár Základnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom – hádali by ste jej osemdesiat?
kovany, Prašník, Šterusy, prípadne z iných
obcí v blízkom okolí. V súčasnosti je spádovou školou pre Trebatice, Krakovany, Prašník a iné obce, pričom hrá dôležitú úlohu aj
rozhodnutie rodičov zapísať si sem svoje deti.
A preto v súčasnom zložení tried nájdeme
žiakov aj z iných obcí – Ostrov, Veľké a Malé
Orvište, Borovce, Rakovice, Kočín, Podkylava
a ďalších. Za desiatky rokov existencie školy
sa tak dostávame k značnému počtu dnes už
dospelých bývalých žiakov z okolitých obcí,
ktorí školu navštevovali. Nie sú ojedinelé ani
prípady, že školu navštevujú aj ich školopovinné deti. Ako vieme, školský život z pohľadu
žiakov má svoje čaro pretavené do množstva
udalostí a zážitkov veselších či vážnejších,
z ktorých sa mnohé uchovali v pamäti dnes
už dospelých absolventov.

Skúsme trochu zaspomínať na časy minulé
a priblížiť si, ako to bolo kedysi z pohľadu
žiakov z Trebatíc, ktorí vrbovskú školu navštevovali. Žiaci, ktorí chodili do školy v Trebaticiach, po ukončení 5., resp. 4. ročníka
začali navštevovať školu vo Vrbovom na Školskej ulici. V určitom období, kedy fungovali
dve základné školy, navštevovali aj školy na
Hviezdoslavovej ulici (tzv. škola za kláštorom)
alebo školu na Bernolákovej ulici (tzv. škola
za kostolom). Významným momentom bolo
zlúčenie oboch vrbovských základných škôl
do jednej v roku 1981. Ďalším dôležitým
medzníkom bolo administratívne opatrenie,
na základe ktorého žiaci z Trebatíc spádovo
navštevovali základnú školu v Rakoviciach od
roku 1985 až do roku 1992/1993. Po tomto
období sa trebatickí žiaci stali opäť súčasťou
žiackych kolektívov už dvoch vrbovských škôl,
nakoľko v roku 1988 bola otvorená Základná
škola na Komenského ulici vo Vrbovom.

Trebatičania spomínajú

 Na takúto základnú školu si spomínajú pamätníci aj veľa jej absolventov z Trebatíc

Prejdime od štatistických údajov ku spomienkam. Oslovili sme niektorých bývalých
žiakov vrbovskej školy z Trebatíc, aby nám
priblížili svoje spomienky na roky strávené
v školských laviciach vo Vrbovom.
Spomienky absolventa školy Juraja Jankecha: „Do I. základnej školy na Školskej ulici
vo Vrbovom som nastúpil v školskom roku
2004/2005, kedy sa väčšina štvrtákov z Trebatíc rozhodla, že pôjde na ’Hornú‘ školu do
Vrbového. Rozdelili nás do dvoch tried, nám
bola po celé štyri roky triedna pani učiteľka
Mgr. Magda Koyšová. Počas piatich rokov
sme zažili veľa pekných zážitkov v škole, na
výletoch, exkurziách. V siedmej triede sme
boli na lyžiarskom výcviku v Oraviciach, kedy
som stál prvýkrát na lyžiach a za týždeň som
sa naučil celkom dobre lyžovať. Školu som
ukončil v roku 2009 spolu s ostatnými spolužiakmi a viacerí z nás pokračovali v štúdiu na
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SPŠE v Piešťanoch. Na túto školu a chvíle
v nej strávené mám pekné spomienky.“
Absolventka školy Lenka Kopálová si spomína takto: „Základnú školu vo Vrbovom na
Školskej ulici som navštevovala v rokoch
1995 – 2000. S láskou spomínam na tieto
roky a ľudí, ktorých som v týchto časoch
spoznala. Vybavujú sa mi príjemné chvíle
strávené na školskom výlete na východné
Slovensko, kde sme navštívili Betliar, Krásnu Hôrku, na školské diskotéky v telocvični,
ako aj na našu rozlúčkovú slávnosť. Vždy sa
usmejem pri spomienkach na to, ako nám
vtedajšia pani zástupkyňa Kamenická opravovala písomky z prírodopisu hneď po hodine,
alebo ako spolužiak dostal poznámku počas
prestávky, keď sa na WC vyšplhal na rúru
ústredného kúrenia. Boli to nezabudnuteľné
časy, ktoré mi dali mnoho do života...“
Zo spomienok Miroslava Škrabáka: „Na
’Hornú‘ školu som chodil v 90. rokoch. Od
druhého stupňa bola našou triednou pani učiteľka Lagová. Bola síce prísna, ale vždy si nás

vedela zastať a poradiť nám. Do dnešných
dní sa pravidelne stretávame, samozrejme,
aj s triednou učiteľkou, a aj po toľkých rokoch
si máme čo povedať, zabaviť a zasmiať sa...“
Absolventom Základnej školy na Školskej
ulici je čiastočne aj súčasný starosta Trebatíc
Juraj Valo, ktorý si takisto zaspomínal: „Moje
spomienky v súvislosti so Základnou školou na
Školskej ulici sa viažu k dvom obdobiam môjho života. Najskôr som na škole pôsobil ako
žiak. Bolo to v roku 1984, kedy som na tejto
škole navštevoval 5. ročník. Školský rok som
síce začal v ’matematickej triede‘ na Základnej
škole na Brezovej ulici v Piešťanoch, kde som
nastúpil sám bez dovtedajších spolužiakov
zo štvrtého ročníka Základnej školy Trebatice
(vtedy 1. – 4. ročník). Všetci pokračovali na
’Hornej‘ základnej škole vo Vrbovom, len ja
som v septembri nastúpil do spomínanej školy
do Piešťan. Odlúčenie od kamarátov som však
znášal tak zle, že rodičia ma museli v novembri
preložiť na Základnú školu na Školskej ulici do

Vrbového. Žiaľ, ani tu som sa dlho neohrial.
Administratívnym opatrením boli všetci Trebatičania preložení od septembra 1985 do Rakovíc. Spomienky na učiteľov či spolužiakov,
s ktorými som sa neskôr opätovne stretol na
piešťanskom gymnáziu, hrejú doteraz. Moje
druhé pôsobenie s ’Hornou‘ školou vo Vrbovom sa spája s profesiou učiteľa, kde som
pôsobil od roku 1994 do roku 2000. Viacerí
z mojich ’vrbovských učiteľov‘ sa stali moji kolegovia a priatelia, ktorých si nesmierne vážim.
Na obdobie môjho učiteľského pôsobenia na
tejto vrbovskej základnej škole spomínam veľmi rád. Akoby to bolo včera... Bola to veľmi
pekná etapa v mojom živote.“
Ako vidieť, školská dochádzka a jej veselé
aj vážnejšie momenty majú svoje čaro aj po
rokoch. Nám zostáva len dúfať, že v podobnom duchu budú na svoju základnú školu
spomínať aj súčasní a budúci žiaci. Veď nie
nadarmo platí: „Škola – základ života!“
- jk, aj -, foto: archív

Z trebatických školských lavíc v skratke
Školský rok 2018/2019 bol mimoriadne
bohatý na udalosti a akcie. Viaceré preto
spomeniem len v skratke, o niektorých
sa dočítate aj v našich príspevkoch. Od
posledného vydania Trebatického zrkadla
sme absolvovali tieto podujatia:
 Vyhodnotili sme recitačnú súťaž Hollého pamätník – poézia: N. Škrabáková – 1.
miesto, E. Krištofíková – 2. miesto, M. Baleková – 3. miesto, próza: Ľ. Slatinská – 1.
miesto, M. Mozolák – 2. miesto, M. Tonkovič
a R. Regina – 3. miesto. Gratulujeme!
 Poznáme ocenených čitateľskej súťaže: L. Puváková, F. Marko, D. Moravčík, E.
Krištofíková, L. Sučičová, N. Kusyová, M.
Treskoň, T. Igaz. T. Dadíková. Gratulujeme!
 Žiaci sa zúčastnili na speváckej súťaži
Trebatický slávik – viac v príspevku p. učiteľky.
 Začiatok mája patril plaveckému výcviku
– píše sa o tom v osobitnom príspevku.
 Deň matiek sme oslávili v priestoroch
školy – viac v príspevku.
 V polovici mája sme dostali pozvanie
z materskej školy na besedu s Úniou nevidiacich, kde sme videli naživo vodiaceho psíka
a rôzne pomôcky pre zrakovo postihnutých.
Ďakujeme za pozvanie pani riaditeľke!

 Dopravné ihrisko Vrbové

 Spomienka na otvorenie piešťanskej letnej kúpeľnej sezóny
 Koncom mája sme absolvovali každoročné spoločné a skupinové fotografovanie
žiakov.
 Taktiež sme sa zúčastnili na športovej
olympiáde. Viac sa dočítate v osobitnom
príspevku.
 Posledný májový týždeň navštevujeme
už tradične Dopravné ihrisko vo Vrbovom.
 Zapojili sme sa do súťaže Maľovaný
džbánik, kde sa naša prváčka L. Sučičová
umiestnila na peknom 3. mieste. Gratulujeme!
 Na Deň detí sme pripravili pre žiakov
súťaživé dopoludnie so sladkými odmenami.
 Začiatkom júna sa naši žiaci pôsobiaci
vo FS Kapustárik zúčastnili sa Otvorení letnej
kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Pozri foto.
 Deň rodiny sme oslávili v Krakovanoch
na spoločnom podujatí Detský festival, ktorý
bol plný hudby, tanca a zábavy.
 Najdôležitejším podujatím v júni bola
určite škola v prírode v rekreačnom zariadení Tesáre – dočítate sa o podrobnostiach
v príspevku.

 Po návrate žiakov čakala ešte súťaž
MicroCup 2019 v Chtelnici – viac v článku.
 Školský rok sme ukončili didaktickými
hrami dňa 26.6. a slávnostným rozdaním
vysvedčení 28. júna.
 Počas celého školského roka sme navštevovali aj Mestskú knižnicu v Piešťanoch,
kde si žiaci požičiavali knihy, alebo sa zúčastňovali na rôznych podujatiach.
 Na jar sme zorganizovali zber papiera.
Vyzberali sme 5 880 kg papiera a s tým množstvom sme sa umiestnili v súťaži škôl na 3. mieste v prepočte na jedného žiaka.
Ďakujeme žiakom aj rodičom za aktívne zapojenie sa do zberu! Získané finančné prostriedky
využijeme na doplnenie telocvičného náradia.
Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom
a priaznivcom za podporu a priazeň pri plnení úloh a rôznych aktivitách a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu v budúcom školskom roku!
SYLVIA MOLNÁROVÁ
riaditeľka ZŠ Trebatice
Foto: archív ZŠ
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Mamičkám s láskou
Veľkou udalosťou v každom školskom roku
je aj vystúpenie našich detí ku Dňu matiek.
Program pripravujeme dôkladne a s láskou.
Poctivo nacvičujeme piesne, básne i tance
pre naše mamičky, babičky či tety. Tento rok
nám májové počasie neprialo a vystúpenie
našich žiakov sa uskutočnilo v priestoroch
našej školy. Hostí prišlo neúrekom, až najväčšia trieda praskala vo švíkoch. Na úvod
predviedol svoje spevácke a tanečné umenie
obľúbený folklórny súbor Kapustárik. Postupne vystúpili žiaci jednotlivých ročníkov pod
vedením svojich pani učiteliek. Celý program
bol zaujímavý, pestrý a podľa potlesku hostí aj
okúzľujúci. Všetci rodičia sa tešili z vystúpení
a šikovnosti svojich detí. Nič iné si deti za
svoj výkon nemohli priať: radosť a úsmev na
perách svojich najbližších.
- rs -, foto: archív ZŠ
 Prváčky takto ďakovali svojim mamičkám

Veľa zlata v hrdle
Už tradične usporadúvame u nás v škole
pre žiakov spevácku súťaž s názvom Trebatický slávik. Deti si počas hodín hudobnej
výchovy spievajú pekné ľudové piesne. Jednu si vyberú a s ňou potom súťažia v celoškolskej súťaži. Tento rok bol víťazom žiak 4.
ročníka Timotej Igaz. Talentov na spev sme
mali však viac. Druhé miesto obsadili hneď
dvaja – Ľubica Slatinská a Emka Krištofíková. Taktiež sme mali aj dve tretie miesta –
Maxim Tonkovič a David Moravčík. Tento rok
boli medzi výhercami aj viacerí prváci. Okrem
diplomov získali deti aj pekné knižky.
Želám veľa zlata v hrdle všetkým, ktorí
sa zúčastnia na Trebatickom sláviku budúci
školský rok.
- dm Foto: archív ZŠ
 Víťazi tohtoročnej speváckej súťaže

Netradičná akcia pre deti nás čakala 5. júna v divadle na Novej scéničke v Bratislave. Všetci sme boli plní nadšenia, pretože
naši žiaci sa mali stať hercami, čo bolo
niečo nové i zvláštne zároveň.
Konečne nás na danom mieste privítala herečka Anikó Vargová aj so štyrmi mladými hercami. Ju sme všetci poznali z televíznych filmov
a seriálov. Vysvetlila nám, že sa žiaci rozdelia
do troch skupín k hercom, ktorí sa stanú vlastne
ich režisérmi. Vypočuli sme si krátky príbeh
s ponaučením, a potom sa už začínala nevšedná aktivita. Deti mali asi hodinku na nácvik hry
s rovnakou myšlienkou, ale svojským spôsobom
prejavu. Každý dostal nejakú rolu. Scénky trénovali, pokiaľ neboli dobre a dokonale nacvičené.
Bola to zábavná činnosť, lebo pri nej zažili
veľa radosti a dobrej nálady. Niektorí sa vžili do
svojej úlohy priam fantasticky a celkovo to dopadlo výborne. Na záver žiaci predviedli pani
učiteľkám svoje herecké umenie, a tie boli milo
prekvapené, ako to tak úžasne a v krátkom čase
zvládli. Možno po tomto skvelom zážitku niektoré z našich detí sa stanú skutočnými hercami,
veď svoju prvú premiéru už majú za sebou. Bol
to nádherný deň a super zážitok.
- rs -

Skúsili sme hrať divadlo

 Herci a naši žiaci na Novej scéničke v Bratislave
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Na olympiáde opäť druhí
Olympiáda neplnoorganizovaných škôl
Piešťanského okresu sa tohto roku konala
v ďalšej zo zúčastnených obcí – v Dubovanoch. Ako skoro všetky podujatia na jar
tohto roku, aj termín konania tejto súťaže,
sa posúvali pre nepriazeň počasia, napokon sa olympiáda konala 23.5. za nepríliš
priaznivých podmienok.
Poprchávalo, pofukovalo, zima nás trápila
a do toho sme museli prejaviť športové nadšenie a elán. Našťastie, žiakom išlo o preukázanie svojich schopností a nehľadeli na šmykľavú trávu, pofukujúci vietor a dažďové kvapky,
išli do každej disciplíny s plným nasadením. Aj
tí najmenší – a tohto roku nás reprezentovalo
veľa prváčikov – sa snažili zo všetkých síl
a obsadili pekné miesta. Máme víťazov v behu, v hode kriketovou loptičkou, vo vybíjanej,
vo futbale aj v preťahovaní lanom.

 Prestávka medzi disciplínami
Jednotliví umiestnení
v disciplínach:
p
 Hod kriketovou loptičkou dievčatá:
Nelka Škrabáková – 1. miesto
 Hod kriketovou loptičkou chlapci:
Dominik Kováčik – 2. miesto
 Beh na 60 m chlapci: Tobias Škrabák –
1. miesto, Marek Valovič – 2. miesto
 Preťahovanie lanom – družstvo
mladších žiakov: 1. miesto
 Vybíjaná dievčatá: 2. miesto
 Futbal chlapci: 3. miesto
Celkovo sme obhájili vlaňajšie 2. miesto, za
čo ďakujeme všetkým súťažiacim a prajeme
im plno elánu aj v ďalších súťažiach!
- sm -, foto: archív ZŠ
 Všetci súťažiaci po ocenení
a návrate do školy

A šup po krk
do bazéna...
Začiatkom mája sme absolvovali kurz
plávania v krytom bazéne v Myjave. Plavecký kurz sme navštevovali počas troch dní.
Kurzy sú pre rôzne vekové skupiny detí
a sú zamerané na zvládnutie základných
a pokročilejších techník plávania. Spolu s inštruktormi plávania sa deti naučili aj potápať.
K dispozícii mali tiež rôzne motivačné pomôcky. Pred vstupom do bazéna sa v šatni
prezliekli, osprchovali, dali si rozcvičku, a potom sa venovali už len plávaniu. Na konci
kurzu získali diplom za zvládnuté techniky
plávania a dĺžku preplávaných metrov.
Deťom sa veľmi páčilo a boli na seba
patrične hrdé. Už si len užiť letné plávanie
v mori.
- dm -, foto: archív ZŠ
 Veselé špliechanie
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Učeniu sme veľmi nedali...
Na konci júna, v dňoch od 17. do 21.
6., sa niektorí odvážnejší žiaci zúčastnili
na pobyte v škole v prírode. Päť dní sme
strávili v peknom prostredí rekreačného
zariadenia Tesáre.
Hoci sa škola v prírode volá školou, veľmi
sme tomu učeniu nedali. Pekný športový
areál, okolitá príroda a aj výborné počasie
nás skôr zlákali do prírody, na ihriská a do
bazéna. Uprostred týždňa sme sa peši vybrali na Ranč pod Babicou, čo bola príjemná
túra lesom, na konci ktorej sme si prezreli
miestnu minizoo.
Príjemný program nám každé poobedie
pripravili animátori, v ktorom okrem precvičenia rozumu a dôvtipu boli dôležité aj rýchle nohy. Aj počas večerných programov bolo
o zábavu postarané – jeden večer nás zabával kúzelník, vo štvrtok sme opekali, inokedy
sme tancovali s animátormi. V posledný deň
sme sa cestou domov ešte zastavili na Topoľčianskom hrade.
Verím, že sme si všetci školu v prírode
užili.
- mo -, foto: archív ZŠ

 Príjemné bolo každodenné šantenie v bazéne

MicroCup 2019
Tento rok sa MicroCup pre nepriazeň
počasia konal až 25.6.2019 v Chtelnici.
Slniečko nám už prialo až priveľa!
Aj napriek veľkým prekážkam sa na podujatí zúčastnili družstvá zo šiestich obcí Mikroregiónu z pôvodných trinástich. Súťažilo sa
vo futbale a vybíjanej. Dievčatá vyhrali v B-skupine, takže nakoniec hrali o prvé miesto
s družstvom z Krakovian, no, žiaľ, nevyhrali,
ale aj tak skončili na skvelom 2. mieste, za
čo im patrí naše veľké poďakovanie. Chlapci
hrali vo futbale viac zápasov, boli veľmi bojovní, no šťastie nestálo na ich strane. Skvelý výkon nedokázali nakloniť k víťazstvu.
Ďakujeme im za vynaložené úsilie a pevne
dúfame, že o rok to bude ešte lepšie.
- dk -, foto archív ZŠ
 Dievčatá ocenené za 2. miesto vo vybíjanej

 Lákali nás aj prechádzky a túry lesom

 Neobišli sme ani zvieratká v minizoo v Bojnej

2/2019
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Mamulienka
moja milá...
Tak dlho ako tento rok sme sa na oslavu
sviatku našich mamičiek ešte nechystali.
Dáždik, ktorému sa tešila príroda, nám
niekoľkokrát prekazil naplánovanú oslavu
v Areáli zdravia.
A tak nezostávala iná možnosť, iba pozvať mamičky a babičky našich detí do
škôlky. V známom prostredí jedálne z detí
rýchlo opadla tréma a program, ktorý si pre
mamičky nacvičili, bol skutočne veľmi pekný. Trošku dojímavý, trošku veselý, trošku
roztancovaný. S mladšími deťmi si pri pesničkách skupiny ABBA zaspievali i maminy,

 Malé dámy a džentlmeni zo staršej triedy
zablahoželali mamičkám
staršie dievčatká a chlapci sa predviedli ako
ozajstné dámy a skutoční džentlmeni. Spoločne strávený čas preletel v milej atmosfére
a obdarované mamičky netajili radosť a hrdosť na svoje deti.
Strany o živote a práci v materskej
škole pripravila riaditeľka
JANA PALKECHOVÁ
Foto: archív MŠ

 V programe roztancované deti z mladšej
triedy

Malí huncúti pred i za oponou
Deti sa rady smejú, tancujú, zabávajú. Divadlo Slniečko im to
naplno umožnilo počas predstavenia Malí huncúti.
Chytľavé melódie a rytmické veršíky si deti ľahko zapamätali,
a potom už stačilo iba sa zodvihnúť zo stoličky a pustiť sa do tanca.
A okrem toho si aj zapamätať, že mamičku treba vždy a všade poslúchať. Veď predsa správne divadielko nielen zabaví, ale aj poučí.

 Kam si nás tá ježibaba odnesie?

V rozprávkovom lese
Hoci sme v ňom boli už niekoľkokrát, vždy sa doň tešia deti
i učiteľky. Organizátorka podujatia – vedúca CVČ pri ZŠ s MŠ
Rakovice Katka Rafajdusová so svojimi pomocníkmi každý rok
vymyslí niečo nové.

 To bola poriadna rozcvička!

A tak aj tentokrát sa okruh rozprávkových stanovíšť rozšíril a musíme povedať, že hlavne herecké výkony detí zo ZŠ v Rakoviciach,
ktoré boli v kostýmoch ukryté, si zaslúžia veľkú pochvalu. Takže
dúfame, že o rok znova dovidenia!
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Záhrada plná krásy
a pokoja
Mávame výlety náročné na kondíciu
detí i na organizáciu a mávame i také,
ktoré sú akoby za odmenu, pohodové,
pre deti nenáročné. Ten tohtoročný patril
k tým druhým.
Vybrali sme sa totiž na Včelársku paseku
v Kráľovej pri Senci. Čakal nás tam náš rodák Rudko Moravčík, sršiaci dobrou náladou
a plný toho najsilnejšieho zanietenia pre
včelárstvo. Čakala nás aj nádherná záhrada

 Medík je nielen chutný, ale je liekom na
mnohé choroby
plná malých i veľkých úľov, košatých stromov, zvedavých zvieratiek a, samozrejme,
aj včielok. Pripravený sme mali chutný obed
a ochutnávku medíkov. Je síce pravda, že
dve včielky si aj počas našej návštevy vyskúšali silu svojich žihadielok, ale napriek
tomu nám bolo jednoducho dobre. Do tohto
krásneho prostredia a k tým krásnym ľuďom,
ktorí sa o paseku starajú, sa vždy budeme
radi vracať.
 Ujo Rudko vie o včielkach aj nesmierne zaujímavo rozprávať

Naša malá olympiáda
O zdravom spôsobe života nie iba hovoriť, ale aj tak skutočne žiť. A nie iba zdravá
strava je dôležitá, ale aj každodenný pohyb. To je cieľom, ku ktorému by sme sa
v materskej škole chceli aspoň priblížiť.
Je pravdou, že pohybu majú deti v škôlke
dosť. No predsa len sme si chceli vyskúšať
aj niečo nové. A tak sme si pripravili takú
našu malú olympiádu. Nebola o veľkých
výkonoch a rivalite, ale o radosti z pohybu
a prvých skúsenostiach z ozajstných prete-

 Na našej malej olympiáde sme vyhrali všetci

kov. Možno aj trošku skúškou na bežecké
preteky Memoriál Petra Minárecha, na ktorom je prvou disciplínou práve beh detí vo
veku našich škôlkarov.
Nuž a tak naše deti na mäkučkej trávičke
futbalového štadióna skákali do diaľky, hádzali loptou a bežali na vzdialenosť 50 a 100 metrov. Víťazmi boli všetci. Preto aj všetci dostali
diplom a medaily, ktoré nám sponzorsky zabezpečil ochotný Peter Líška.
Uvidíme, možno sa niektorému z našich
bežcov podarí získať medailu aj na memoriáli.

Poďakovanie
za pomoc
V mene detí MŠ Trebatice a vedenia
OZ Trebatické deti úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí nám aj v tomto roku pomohli finančným príspevkom z podielu
daní. Získané peniaze chceme tentokrát
využiť na úpravu dopadovej plochy okolo
preliezačiek na dvore materskej školy
a zabezpečiť tak väčšiu bezpečnosť hrajúcich sa detí.
Ďakujeme Vám!
JANA PALKECHOVÁ, riaditeľka MŠ

2/2019
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Malí konštruktéri
v Legovni
Projekt Malý konštruktér, ktorý sme
v priebehu roka uskutočňovali v spolupráci z jazykovou školou C&M v Piešťanoch, vyvrcholil koncom školského
roka skladaním z lega priamo v piešťanskej Legovni.
Tentokrát sa deti dozvedeli veľa zaujímavého zo života slona, a potom sa pustili
do skladania tohto najväčšieho suchozemského cicavca. Spolupráca v skupinkách,
vzájomná pomoc, hodnotenie seba i kamaráta, to všetko patrí medzi hlavné ciele
inštruovaných legohodín. No a odmenou
na záver bolo preliezanie a šmýkanie sa
z domčeka v Legovni. Oddych a maškrtenie na lavičkách v parku bolo už iba príjemnou bodkou za týmto malým výletom.

 Taký legový slon dá veru zabrať

Šikovná maliarka
Peť ka

Srdečne gratulujeme a za krásnu reprezentáciu materskej školy ďakujeme našej
šikovnej škôlkarke Peťke Sivákovej.
Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí,
v oblastnom kole Hvezdárne a planetária M.
R. Štefánika v Hlohovci získala 4. miesto. A vo
výtvarnej súťaži Maľovaný džbánik, ktorú vyhlásila Obec Krakovany a Základná škola Krakovany pri príležitosti XIII. Župného festivalu
kultúry, krásne 1. miesto vo svojej kategórii.
Peťka, prajeme Ti, aby tieto úspechy boli
iba začiatkom a hlavne, aby si si uchovala
to, čo je na Tebe najcennejšie, Tvoje dobré
srdiečko!
JANA PALKECHOVÁ, riaditeľka MŠ
 Peťka (v strede) pri preberaní ceny na
tohtoročnom Župnom festivale v Krakovanoch

Učíme sa
ochraňovať Zem
Ochrana životného prostredia a celej našej planéty sa stáva čoraz nástojčivejším
problémom. Nemôže nám byť ľahostajná
hrozba, že naše deti, vnúčence život na nej
nebudú mať ľahký, že budú musieť prekonávať ťažkosti, o ktorých my iba tušíme.
Preto je naozaj na mieste hovoriť o naliehavej potrebe ochrany našej Zeme už v škôlkarskom veku. Aby deti vyrastali v prostredí,
v ktorom je samozrejmé separovanie odpadu,
udržiavanie čistého prostredia okolo seba,
šetrenie vodou, energiami, rozširovanie zelene... Naším malým príspevkom ku Dňu Zeme
je stromček ginko biloba, ktorý nám daroval
Ing. Peter Kollár. Pri jeho sadení pomáhali aj
deti a je ďalšou hodnotnou rastlinou nášho
krásneho škôlkarského dvora.
 Naše ginko na škôlkarskom dvore už krásne
rastie
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Nedeľa v znamení džogingu

Memoriál Petra Minárecha sa 28. júla pobeží jedenásty raz
Trebatice patria od leta 1981 medzi významné centrá masového behu na západoslovenskom vidieku. Pri oslave polstoročia
organizovaného športu dostalo priestor prvé
dejstvo Trebatickej desiatky. Medzi zakladateľmi nemohol chýbať ani vtedajší maratónec Peter Minárech. Výraznou mierou pomáhal aj pri ďalších telovýchovných aktivitách.
Pripomeňme si životné míľniky nášho kamaráta: 30. apríl 1955 – 28. jún 2006. Po
Petrovom nečakanom úmrtí sa na jeho počesť
začal behať memoriál. Toto leto pribudne do
obecnej kroniky už jedenásty zápis. Stane sa
tak v nedeľu 28. júla.
Naše želanie? Aby aj tentoraz prispeli
k úspechu početní trebatickí diváci, ktorí
okrem povzbudzovania bežeckého pelotónu
každoročne pripravujú pre desiatkarov i rôzne
stanovištia s osviežovaním.
 I v tomto roku budú súčasťou memoriálu
preteky žiactva
 Najlepší z minulého ročníka MPM – László
Gregor (v strede), 2. Marek Hladík (zľava),
3. Tamás Nagy (vpravo)

Hoci výsledky nebývajú prvoradé, stručne
uveďme
ď
čelné
č l é priečky
i čk absolútneho
b lút h poradia
di
MPM 2018.
 Muži (10 km): 1. László Gregor (rok
narodenia 1992, Maďarsko/Benedek Team,
32:26 min), 2. Marek Hladík (1990, AŠK
Slávia Trnava, 33:20), 3. Tamás Nagy (1984,
Maďarsko/Benedek Team, 34:25), 4. Lukáš
Záhorec (1986, 36:18), 5. Michal Puškár
(1986, obaja Trnava/bernohy.sk, 36:44), 6.
Peter Ursíny (1999, ŠK Atléti BS Banská
Štiavnica, 36:54 – najlepší junior).
 Ženy (10 km): 1. Zita Kácser (1988,
37:07 – traťový rekord, jej tretí primát v trebatickom MPM), 2. Csilla Pap (1992, 40:34), 3.
Zita Kovács (1980, všetky Maďarsko/Benedek
Team, 42:53), 4. Dagmar Vargová (1981, AK
Bojničky, 44:34), 5. Monika Kusendová (1994,
AFK Považan Nové Mesto nad Váhom, 46:15),
 Súčasťou bežeckého pelotónu už tradične
bývajú i domáci bežci. Na snímke Michal
Líška pri dobehnutí do cieľa.

2/2019
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 Usporiadatelia: Obec Trebatice, Obecný
futbalový klub Trebatice
 Gestor: Mgr. Juraj Valo, starosta obce
 Termín: nedeľa 28. júla 2019, slávnostné
otvorenie o 10.00 h pred OcÚ
 Štart:
10.05 h predškolský vek, rok narodenia
2013 a ml., dĺžka trate 200 m
10.10 h mladšie žiactvo: rok narodenia
2008 a ml., dĺžka trate 500 m
10.20 h staršie žiactvo: rok narodenia 2004
– 2007, dĺžka trate 1 000 m
Vecné ceny pre troch najrýchlejších v každej vekovej skupine dievčat a chlapcov
10.30 h hlavné preteky mužov, žien, juniorov a junioriek (10 km)
 Trať: vedie v uliciach obce, asfaltový povrch
 Prezentácia: od 8.15 do 9.50 h v obecnom
úrade (žiactvo od 8.00 h)
 Šatne: v základnej škole (100 m od obecného úradu), otvorené o 8.00 h
 Prihlášky: Vopred sa nevyžadujú. Informácie poskytuje Mgr. Jaroslav Lieskovský,
manažér a moderátor pretekov, elektronický kontakt: lieskovsky.jaroslav@gmail.com
 Štartový vklad: žiacke kategórie neplatia, štartujúci na 10 km uhradia 2 € pri
prezentácii
 Finančné ceny (každý pretekár a každá
pretekárka môžu byť odmenení iba raz)
 Muži, absolútne poradie (M): 1. miesto 50
€, 2. miesto 40 €, 3. miesto 30 €, 40 – 49 rokov (M40): 1. miesto 30 €, 2. miesto 25 €, 3.
miesto 20 €, 50 – 59 rokov (M50): 1. miesto
30 €, 2. miesto 25 €, 3. miesto 20 €, 60 –
69 rokov (M60): 1. miesto 30 €, 2. miesto
25 €, 3. miesto 20 €, od 70 rokov (M70+): 1.
miesto 30 €, 2. miesto 25 €, 3. miesto 20 €.

Výňatok z propozícií MPM
 Ženy, absolútne poradie (Ž): 1. miesto 50
€, 2. miesto 40 €, 3. miesto 30 €, 35 – 49 rokov (Ž35): 1. miesto 30 €, 2. miesto 25 €, 3.
miesto 20 €, od 50 rokov (Ž50+): 1. miesto
30 €, 2. miesto 25 €, 3. miesto 20 €
 Kategórie sú vypísané podľa technických
ustanovení SAZ a AIMS (Medzinárodná
asociácia cestných behov na 10, 15,
21,1 km a v maratóne).
 Pre absolútneho víťaza a absolútnu víťazku MPM na 10 km (bez rozdielu veku)
je pripravený pohár starostu obce.
 Vecnou cenou odmeníme troch vytrvalcov s trvalým bydliskom v Trebaticiach
aj prvého juniora (MJ) a prvú juniorku
(ŽJ / do 19 r., rozhoduje rok narodenia),
vo všetkých prípadoch v behu na 10 km.
 Ani tentoraz nebude chýbať pretekárska
tombola. Hlavnou tombolovou cenou v 10.
ročníku MPM bol mobil v hodnote 150 eur.
Traťové rekordy: Starosta obce udelí osobitnú prémiu 50 € za prekonanie rekordných

časov na terajšom okruhu (muži, ženy). Ich
držitelia: Wycliffe Kipkorir Biwott (Keňa, Benedek Team, 31:16 min/rok 2017), Zita Kácser
(Maďarsko, Benedek Team, 37:07 min/rok
2017).
Dekorovanie víťazov a žrebovanie pretekárskej tomboly sa uskutoční o 12.30 h
v priestoroch Areálu zdravia (amfiteáter za
obecným úradom).
Občerstvenie prevezme každý bežec po
skončení pretekov v susedstve amfiteátra
(za OcÚ).
Upozornenie: Všetci súťažiaci štartujú na
vlastné nebezpečenstvo, organizátori nezodpovedajú za škody počas pretekov.
Poznámky: Usporiadatelia zabezpečia
bezplatnú kyvadlovú prepravu bežcov a bežkýň z Piešťan do Trebatíc (odchod o 9.30 h
spred železničnej stanice v Piešťanoch), podobne aj po skončení pretekov.
JURAJ VALO, starosta obce
JOZEF SVETLÍK, prezident OF

STOLNÍ TENISTI STO OFK TREBATICE BILANCUJÚ

Postup vyššie nás zaväzuje
V roku 2018 som v mojom príspevku do Trebatického zrkadla po skončení
súťaže, v ktorej A-mužstvo skončilo na
štvrtom mieste, napísal, že v ročníku
2018/2019 máme vyššie ambície a zabojujeme o popredné umiestnenie. To sa stalo
skutočnosťou.
V nedávno skončenej sezóne sme obsadili 1. miesto a postúpili do 6. ligy trnavskej
oblasti. Zohrali sme 22 zápasov, z toho
18-krát sme zvíťazili, 2-krát remizovali
a 2-krát prehrali, pričom sme získali 60 bodov a súťaž sme vyhrali s náskokom dvoch
bodov pred Leopoldovom s impozantným
skóre 285:111.
O tento úspech sa pričinili hráči Juraj Hesko, Ladislav Regina, Ondrej Macháč, Roman
Ušiak, Ján Maco. V tomto istom poradí skončili naši hráči i v rebríčku úspešnosti. Ďalej
ďakujem hráčom z B-mužstva – Stanislavovi
Urbanovi a Jurajovi Valovi, ktorí nám pomáhali pri neúčasti hráčov z A-mužstva.

Tento úspech nás zaväzuje, pretože 6.
liga je na vyššej kvalitatívnej úrovni. I preto
si vysoké ciele nedávame a jedinou prioritou
je záchrana.
Ďakujem všetkým hráčom, ktorí sa o postup akýmkoľvek spôsobom pričinili. Ďakujem vedeniu OFK Trebatice za poskytnutie
priestorov v našej stolnotenisovej herni. Starostovi obce Jurajovi Valovi ďakujeme za
pomoc pri doprave na zápasy u súperov, vedeniu Agro-družstva Trebatice za materiálnu
pomoc a všetkým priaznivcom stolného tenisu, ktorí nám držali palce. Moje poďakovanie
patrí i nášmu vodičovi na zápasy u súperov
Ondrejovi Macháčovi, upratovačke Daniele
Lipkovej, ktorá sa snažila udržať priestory
našej herne na požadovanej úrovni.
Na záver by som chcel verejne vyzvať
všetkých hráčov, najmä neregistrovaných,
aby dodržiavali presne stanovený rozpis hracích dní a udržiavali poriadok v našej herni
v záujme nás všetkých.
JÁN MACO, vedúci A-mužstva

V obci stolný tenis ožil
 A takto sa to všetko začína...

6. Anna Balošáková (1961, AK Čadca, 46:59).
Tradičné predpoludnie v znamení džogingu
je adresované výkonnostným, kondičným aj
rekreačným záujemcom. Všetky podstatné
informácie im poskytnú priložené technické
pokyny.
JAROSLAV LIESKOVSKÝ
Foto: Juraj Jankech

V nedávno skončenom súťažnom ročníku 2018/2019 sa podarilo i B-mužstvu
umiestniť na prvom mieste a postúpiť z 8.
ligy do 7. ligy oblasti Trnava.
Súťaž sme vyhrali pred druhou Šintavou,
napriek tomu, že takmer celú jarnú časť sme
odohrali bez nášho najlepšieho hráča Jozefa
Polčana. Počas sezóny ho nahradili naši
úspešní náhradníci Ladislav Regina a Juraj
Valo, ktorí napriek tomu, že nemajú toľko
voľného času, aby nastúpili na každý zápas,
vždy, keď bolo treba, pomohli. Za to im patrí
veľké poďakovanie.

O postup sa zaslúžili títo hráči: Stanislav
Urban, Peter Foltýn, Jozef Polčan a Vladimír Regina. Aj keď sa súťaž už skončila,
naďalej trénujeme každý pondelok, aby
sme boli pripravení na vyššiu kvalitu v 7.
lige. Ako dlhoročného zanieteného stolného
tenistu ma teší, že naďalej sa pravidelne
stretávajú i amatéri. Stolný tenis i z tohto
pohľadu v Trebaticiach ožil.
Všetkým priaznivcom stolného tenisu, ale
i obyvateľom obce prajem, aby si užili leto
v zdraví a v pohode.
VLADIMÍR REGINA,
vedúci B-mužstva
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Zviditeľnili sme sa na futbalovej mape
V projekte záujmového združenia pod
názvom Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca máme za sebou šiesty plnohodnotný súťažný ročník, ktorý bol hlavne
pre „vlajkové“ lode centra, ktorými sú
kategória starších dorastencov a kategória
starších žiakov, úspešný. Od výsledkov
týchto nosných kategórií závisí, akú súťaž
budeme hrať v nadchádzajúcom súťažnom ročníku.
Ak chceme, aby dorast a žiaci hrali kvalitné súťaže, musíme okrem všade prítomnej
hravosti hľadieť aj na výsledky, keďže od nich
závisí naše napredovanie pre mladšie ročníky,
ktorým chceme aj na ďalší rok zabezpečiť
konfrontáciu s tými najlepšími v meradle západného Slovenska. Kategória starších dorastencov U19 pod vedením Juraja Kuťku obstála
na výbornú, aj keď v určitých sekvenciách
ročníka prišli výsledkové zlyhania, ktoré stáli
naše družstvo boj o postup a ešte lepší celkový
výsledok, ako je konečné štvrté miesto. Objektívne – „Kuťkov“ tím na prvé priečky mal, ale
celý ročník bol poznačený vážnymi zraneniami
niektorých hráčov, čím sa v tíme sčasti vytratila
zdravá konkurencia a prevládal pocit sklamania z nešťastných situácií, ktoré zranenia tímu
preniesli. Odhliadnuc od tohto obstáli naši hráči
U19 v konkurencii tímov zo západného Slovenska výsledkovo dobre a mužstvo ukázalo jedno
lano a charakter.
Po tomto súťažnom ročníku sme poďakovali hráčom, ktorí skončili mládežnícky vek.
Po doraste hrá prím v našom centre žiacky
tím starších žiakov U15, kde v zime nastala
trénerská zmena. Petra Majerníka v januári
vystriedal a mužstvo prebral Martin Bališ,
ktorý za výbornou jesennou časťou nezaostal
a taktiež príkladnou prácou doviedol tím k výborným výsledkom s dobrým umiestnením.
Celkovo v centre skončili pre vek len štyria
hráči a keďže všetci chcú aj naďalej pokračovať, tak už od tohto leta sa zapoja do
mužstiev dospelých v Trebaticiach a Krakovanoch. Preto za niekoľko strávených rokov

 Hráči CMF JA U19 sú veľkým prísľubom pre trebatický futbal
v centre chcem poďakovať týmto mladým
mužom – Jakub Klein, Filip Frankovič, Matej
Prvý, Ondrej Hečko.
Stále kladieme dôraz na tréningový proces,
ale výsledky tento rok tešia. Satisfakciou za hodiny strávenej práce je len jedno – úsmev detí.
Ukončený súťažný ročník 2018/2019 v centre
futbalovej mládeže bol pre materské kluby
OFK Trebatice, FK Krakovany a ŠK Borovce
opäť zviditeľnením na futbalovej mape.
V zväzových futbalových štruktúrach boli
všetky tri kluby zastúpené a reprezentovali náš
projekt príkladne. Trénerský kolektív, ako som
už spomenul, cez zimnú prestávku opustil Peter Majerník a na začiatku leta musel pracovne
odísť do zahraničia aj Adam Holán. Aktuálne,
a verím, že aj dlhodobejšie, sme ich nahradili
Andrejom Adamčíkom, ktorý začal v centre
pri kategórii mladších dorastencov. Hovoríme
o trénerovi so skúsenosťami z vyšších súťaží,
a to pri rôznych vekových kategóriách. Jeho
príchod potešil a verím, že sa adaptuje a čo
najskôr bude za neho hovoriť práca. Druhým

trénerom, ktorý prevzal kategóriu najstarších
prípravkárov U11, je Martin Ričány, ktorý už
v centre pôsobí viac ako rok v pozícii pomocníka, ale nemal potrebnú trénerskú kvalifikáciu,
čo sa však už počas jarnej časti zmenilo, keď
vo svojom voľnom čase absolvoval dva trénerské kurzy s výsledkom výborný, čím dal jasný
signál, že chce už samostatne pracovať pri jednej z našich kategórii. Andrej a Martin, vitajte!
Už k ostrieľaným kategóriám dorastu a žiakov so skúsenosťami z viacerých predchádzajúcich súťažných ročníkov a turnajov v celoslovenskom meradle sme sa rozhodli od
nasledujúceho ročníka po prvýkrát prihlásiť
prípravky s ročníkom narodenia 2009, 2010,
2011 do súťaží riadených západoslovenským
zväzom. Berieme to ako výzvu, keď ku kvalitnému tréningovému procesu, ktorý bol doplnený viacerými turnajmi, chceme pridať aj
plnohodnotné pravidelné konfrontovanie s regionálnym súperom bez vekových rozdielov.
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
šéftréner CFM JA

SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2018/2019 OČAMI TRÉNEROV
Potenciál tímu
bol na vyššej úrovni
CFM JA U19, tréner Juraj Kuťka
 Umiestnenie: 4. miesto, 26/14/4/8, skóre
68:33, 46 bodov
 Najlepší strelci: 13 gólov Michal Blaško,
11 gólov Ondrej Hečko, 11 gólov Samuel Valo
 Najviac odohraných minút: 2 338 –
Filip Kičin, 2 310 – Patrik Varga, 2 267
– Jakub Klein
Sezóna bola poznačená zraneniami viacerých hráčov. Myslím si, že to do veľkej
miery ovplyvnilo naše mužstvo. Počas celého
súťažného ročníka sme podávali kolísavé
výkony, pričom tieto výkyvy boli dosť markantné. Dokázali sme odohrať fantastické
stretnutie, no hneď v nasledujúcom zápase
sme úplne vybuchli. Pripísať to jednoznačne

môžeme nastaveniu hlavy u hráčov, ktorí si
po vydarených dueloch mysleli, že to pôjde
samo, ale opak bol pravdou. Týmto spôsobom sme zbytočne stratili množstvo bodov.
Chalani majú predpoklady hrať pekný futbal,
čo na ihrisku viackrát aj ukázali, zapracovať
však jednoznačne musíme na vyrovnanosti
výkonov. Mne ako trénerovi sa 4. miesto máli,
potenciál tímu bol na vyššej úrovni. No taký je
šport... Musíme sa z tejto sezóny poučiť, aby
sme v tej nasledujúcej boli silnejší a, samozrejme, aj úspešnejší.

Boli sme
futbalovejším tímom
CFM JA U17, tréner Juraj Kuťka
 Umiestnenie: 4. miesto, 26/15/8/3, skóre
53:16, 53 bodov
 Najlepší strelci: 16 gólov Samuel Vido,
7 gólov Brian Michalak

 Najviac odohraných minút: 1 966 – Samuel Vido, 1 949 – Matúš Cibulka, 1 926
– Frederik Valo
V tomto súťažnom ročníku sme sa mohli
oprieť o dobre pracujúcu defenzívu, ktorá inkasovala iba šestnásťkrát. Naopak, v ofenzíve
nám to niekedy nevychádzalo podľa predstáv,
na góly sme potrebovali veľké množstvo
príležitostí. Menšia efektivita nám zabránila
postúpiť k lepšiemu umiestneniu v tabuľke. Je
potešujúce, že vo väčšine zápasov sme udávali tempo hry, boli sme futbalovejším tímom,
čo musí hráčov motivovať do ďalšej tvrdej roboty, pretože iba kvalitná práca v tréningovom
procese ich posunie dopredu.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým dorastencom za reprezentáciu Centra futbalovej
mládeže Jozefa Adamca a tiež jedno veľké
ďakujem patrí rodičom, funkcionárom a priaznivcom našej akadémie.
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Sezónu hodnotím
ako vydarenú
CFM JA U15, tréner Martin Bališ
 Umiestenie: 4. miesto v 2. lige, 30/15/8/7,
skóre 68:35, 53 bodov
V súťažnom ročníku 2018/2019 tvorilo kategóriu U15 17 hráčov. Ročník narodenia tejto
kategórie bol 2004/2005. V jarnej časti súťaže
sme strelili 36 gólov, inkasovali sme len 14-krát.
 Najlepší strelci: Dadík – 14, Brezina – 10
Počas celej sezóny súťažného ročníka sme
odohrali 30 súťažných zápasov. Dokázali sme
15-krát vyhrať, 8-krát remizovať a 7-krát sme
na súpera nestačili. V súťaži sme strelili
68 gólov a inkasovali 35-krát. S 53 bodmi sme
sa umiestnili na konečnom 4. mieste v 2. lige.
Z uvedených čísel vyplýva, že sezónu hodnotím ako vydarenú. Či z hľadiska výsledku,
alebo herného prejavu, môžeme byť v konečnom dôsledku spokojní. Mužstvo v zápasoch
podávalo prevažne dobré výkony. Za zmienku
stoja zápasy s Piešťanmi, Moravanmi, ČFK
Nitra, Komárnom, taktiež s Lokomotívou Trnava a Sereďou. Naopak, v zápasoch s Partizánskym a Novým Mestom nad Váhom nás
môže mrzieť výkon, ktorý sme podali. V tréningovom procese sme trošku zaostávali za
zápasovou kvalitou. Ku koncu sezóny to bolo
spôsobené dlhodobými zraneniami, únavou,
chorobami. Máme za sebou vydarenú sezónu, z ktorej si musíme zobrať to najlepšie, čo
nám ponúkla. Či už to je poučenie sa z chýb
alebo radosť a šťastie z úspechu. Za úspech
samozrejme berieme aj výhru v hodnotení
strelcov. Kristián Dadík strelil v sezóne 23 gólov, čím sa umiestnil na prvej priečke v tabuľke strelcov. V nasledujúcej sezóne máme ako
cieľ stanovené hlavne vytvorenie úspešného
kolektívu, rodiny a zázemia pre futbal.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tejto úspešnej sezóne. Či už to bolo
na ihrisku, alebo mimo neho. Odviedli sme
veľký kus práce, za ktorý sme na seba nesmierne hrdí. Poďakovanie, samozrejme, patrí
aj rodičom a všetkým, ktorí nás podporovali
a držali nám palce.

Tréning je základ
napredovania
CFM JA U13, tréner Martin Bališ
 Umiestenie: 14. miesto v 2. lige,
30/6/3/21, skóre 49:116, 21 bodov
V súťažnom ročníku 2018/2019 v kategórii
U13 sme mali veľmi ťažkú úlohu. Spoločne
s kádrom chlapcov sme sa museli vysporiadať
s kvalitou súperov, ktorá je v druhej lige na
výbornej úrovni. Súťaž sme ukončili s bilanciou 6 výhier, 3 remízy a 21 prehier. Podarilo
sa nám streliť 22 gólov a inkasovali sme 116.
Bolo očividné, že na začiatku súťaže sme
mali v zápasoch problémy, ktoré sa počas
ročníka vytrácali a v jarnej časti prichádzalo
herné zlepšenie. Kvalitným tréningovým procesom sme sa dokázali dopracovať k výkonom,
ktorými sme potrápili viacerých súperov. Veľkú
pochvalu si zaslúžia chlapci, lebo práve kvôli
nim bol tréningový proces na takej vysokej
úrovni. Ospravedlnenia a neprítomnosť na tréningu bolo len zriedkavé. Samozrejme, všetci
si uvedomujeme, že zmazať rozdiely sa dalo
len a len tréningom. Tento ročník, aj keď bol
nepriaznivý, čo sa týka výsledkov, naučil mladé
mužstvo viac, ako sme očakávali. Naučili sme
sa všetci spoločne ťahať za jeden povraz, pochopili sme, že futbalový tím nie je len o 11 hrá-

čoch na ihrisku, ale oveľa viac o tímovej práci,
zážitkoch, pekných chvíľach, radosti, ale aj
smútku a slzách, ktoré sa v dobrom kolektíve
ľahšie znášajú. Naučili sme sa svedomito
pracovať a pochopili sme, že tréning je základ
futbalového napredovania. V budúcom roku
nás čaká opäť veľa práce. Pevne verím, že
hráči s ročníkom narodenia 2006 vhodne doplnia kategóriu starších žiakov a hráči z ročníka
narodenia 2007 budú pripravení odovzdať svoje nadobudnuté skúsenosti mladším hráčom
narodeným v roku 2008.

Rovnako milujeme
futbal
CFM JA U15 – oblasť, st. žiaci,
tréner Šimon Pažík
 Umiestenie: 7. miesto, 26/13/0/13, skóre
86:65, 39 bodov
 Tím CFM JA U15 v oblastnej súťaži:
Andrej Adamec, Lukas Kováčik, Emma
Obuchová, Alex Mišovic, Tomáš Bučko, Nikolas Gogol, Ema Žiťnanská, Paulína Tonkovičová, Dominik Letko, Alan Urbanovský,
Monika Beňušová, Timotej Melicher.
Jarnú časť hodnotím veľmi pozitívne. Chuť
reprezentovať farby CFM JA a pobiť sa o výsledky bola na mieste. Do tréningového procesu sa pravidelne zapájalo dvanásť hráčov.
Na chlapcoch a dievčatách bolo vidno, že sa
chcú zlepšovať a napredovať. V kolektíve sa
o tréningový proces staral hlavne Adam Holán, ktorý len začína so svojimi prvými krokmi pri koučovaní futbalovej mládeže, pričom
jarná časť ukázala, že sa do „práce“ zahryzol
cieľavedome a zodpovedne. Futbal je kolektívny šport, preto si dávame záležať aj na utužovaní kolektívu. Po ukončení majstrovského
zápasu sedíme a konzultujeme o zápase, to
isté sa deje po dobre odpracovanej tréningovej jednotke. Na majstrovské zápasy sme
sa pripravovali zodpovedne. K našim dobrým
výsledkom nám dopomohli hráči z druhej ligy,
čo je pre mňa ako trénera výsledkom dobrej
spolupráce s celým trénerským kolektívom.
Stred tabuľky s počtom bodov 39 je veľmi potešiteľný. Preto sa chcem poďakovať hráčom
a hráčkam za predvedené výkony. Robíme to
všetci s jediným účelom – rovnako milujeme
futbal. Vďaka patrí aj rodičom, bez pomoci
ktorých by to šlo určite veľmi ťažko.

V rámci možností
nesklamal nikto
CFM JA U12, tréner Obuch
 Umiestenie: 2. miesto, 18/14/2/2, skóre
119:26, 44 bodov
 Najlepší strelci: Jaroslav Hamšík – 25,
Lucas Obuch – 24, Jozef Uváček – 22,
Patrik Holec – 19.
Počas celého súťažného ročníka tréningový proces prebiehal spoločne s kategóriou
U13, pričom v tréningových jednotkách bol
dominantný hlavne herný nácvik, nakoľko
mnohonásobným opakovaním prechádzame
z fázy poznávacej cez stabilizačnú až do
fázy automatizácie. Taktiež bol kladený dôraz na opravu chýb, aby boli hráči schopní
v herných situáciách nachádzať optimálne
riešenia. Celkovo hodnotím naše pôsobenie
v súťaži pozitívne, nakoľko sa nám podarilo vo väčšine zápasov dominovať nad
súperom, ako v ofenzívnych, tak i v defenzívnych činnostiach. Avšak počas sezóny
sa ani chlapci nevyhli slabším výkonom, čo
sa prejavilo hlavne v oboch zápasoch proti
PFK Piešťany, kde sme od začiatku ťahali
za kratší koniec, nakoľko sme do zápasov
vstúpili ležérne, bez dôrazu a až s prílišným
rešpektom. Viacerí chlapci si počas sezóny
vyskúšali i pôsobenie v druhej lige mladších
žiakov, kde sa hlavne v jarnej časti nestratili
a boli pevnou a dôležitou súčasťou tímu.
Nerád hodnotím jednotlivcov, ale je potrebné
vyzdvihnúť chlapcov ktorí sa dokázali presadiť v 2. lige, kde hrávali prevažne s o rok
staršími chlapcami ako: Timotej Magula, Filip
Majerník, Lucas Obuch, Samuel Strečanský,
Jozef Uváček, Adam Zurek a do zranenia
i Tomáš Zurek. Dá sa taktiež konštatovať, že
v rámci svojich možností a futbalového talentu nesklamal nikto, i keď som väčšie nádeje
vkladal do Lea Chnapka, ktorého výkony na
ihrisku boli veľmi vlažné v porovnaní s tým,
aký potenciál v sebe skrýva. Cieľom do ďalšieho ročníka je, aby v tréningovom procese
i naďalej prevládal herný princíp, založený na
rýchlej práci s loptou a hre po zemi s množstvom prihrávok.
Nakoniec by som chcel poďakovať tímu za
predvedené výkony počas celého ročníka,
ako i rodičom za spoluprácu a pomoc pri doprave na zápasy.

 V poslednom zápase s FK Beluša tím U19 zvíťazil 4:2 a obsadil 4. miesto
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Zlepšiť tréningovú
dochádzku
CFM JA U11, U10, tréner Ľuboš Bališ
V súťažnom ročníku 2018/2019 sme nastupovali na ligové zápasy pod názvom ŠK
Borovce a pravidelne sme sa zúčastňovali
na rôznych turnajoch a v organizovanej Považskej minilige za účasti Nového Mesta n.
V., Hlohovca, Piešťan, Topoľčian, Serede.
V našej súťaži sme odohrali veľa dobrých
zápasov. Na zápasy nastupovali chlapci narodení v roku 2008 a 2009. Aj napriek veľkým
vekovým rozdielom bola naša hra so súperom
vyrovnaná a vo viacerých zápasoch sme podali výborné výkony zamerané na technické
zmýšľanie s kolektívnym nádychom. Avšak
v niektorých zápasoch sme podali aj zlé výkony, nesústredili sme sa na zápas a na našu
hru. Počas celej sezónny sme nazbierali veľa
dobrých skúseností, v ktorých sme ukázali aj
veľkú bojovnosť a potrebnú snahu sa zdokonaľovať. Do budúcej sezóny by sme chceli
rozšíriť káder o ďalších chlapcov, ktorí majú
chuť na sebe futbalovo pracovať. Máme pred
sebou veľa kvalitných zápasov a veľa turnajov, ktoré máme naplánované počas celého
roka. Preto by som u niektorých hráčov chcel
zlepšiť tréningovú dochádzku, lebo bez tréningu sa zlepšovať nedá už ani v tejto kategórii.
Chcel by som sa poďakovať aj rodičom,
ktorí boli vždy nápomocní pri každej aktivite
vytvorenej CFM Jozefa Adamca.

Držali sme krok
so súpermi
CFM JA U9, tréner Tibor Šurín
 Tím: Denny Fajnor, Filip Augustín, Šimon Krchnák, Matúš Krchnák, Marek
Uram, Alex Urban, Daniel Bočinec, Martin Chrapko, Marko Valovič, Alan Zivčák,
Sofia Čechvalová, Andrej Duran.
Jarnú časť sme začali v marci prechodom
z telocviční a hál na trávnaté plochy do Krakovian a Trebatíc. Po absolvovaní prvých tréningov zameraných na rozvoj individuálnych
schopností hráča sme postupne prechádzali
do trénovania prihrávok a menších herných
situácií. Tréningy sme absolvovali spoločne

s chlapcami z kategórie U8. Okrem súťažných
zápasov organizovaných Oblastným futbalovým zväzom v Trnave pre ročník U10 sme sa
zúčastnili aj na turnajoch v minilige. Okresná
súťaž bola organizovaná pre ročník U10, my
sme sa napriek tomu, že sme hrali s chlapcami o rok staršími, nestratili. Dokázali sme
na jar štyri zápasy vyhrať, naopak, v ďalších
štyroch sme neuspeli. Vzhľadom na to, že
sme hrali v novom rozostavení (6+1) a na
väčšom ihrisku, hodnotím našu účasť v súťaži
pozitívne. V minilige (hrá sa systémom 4+1)
sme dosahovali postupom času a odohratými
zápasmi čím ďalej lepšie výsledky. Aj keď sme
zopár zápasov prehrali, dokázali sme držať
krok zo súpermi, s ktorými sme v minulosti
prehrávali, a čoraz častejšie sme dokázali
víťaziť. Potešil hlavne herný prejav, ktorý bol
čoraz lepší, čo je dôležitejšie, ako samotné
výsledky na turnajoch.
Znovu platí, že najviac napredovali chlapci
s najväčšou účasťou na tréningoch. Pochváliť
musím hlavne bratov Šimona a Matúša Krchnákovcov, Filipa Augustína, Daniela Bočinca.
Veľké poďakovanie patrí aj rodičom za
účasť svojich detí v tréningovom procese.

V kvalitnej konkurencii
sme víťazili
CFM JA U8, tréner Tibor Šurín
 Tím: Matias Žák, Tobias Uváček, Marko
Milec, Tobias Škrabák, Lukáš Fořt, Damián Hadviga, Jaroslav Pagáč, Jerguš
Hruška, Filip Frajšták, Tobias Ťapušík.
Jarnú časť sme začali v marci prechodom
z telocvične na trávnaté plochy do Krakovian
a Trebatíc. Po absolvovaní prvých tréningov zameraných na rozvoj individuálnych
schopností hráča sme postupne prechádzali
do trénovania prihrávok a menších herných
situácií. Tréningy sme absolvovali spoločne
s chlapcami z U9 (ročník narodenia 2010), čo
nám veľmi výkonnostne prospelo. Prejavilo
sa to hlavne v turnajoch, kde sme zvyčajne len veľmi ťažko hľadali premožiteľa. Za
zmienku stoja hlavne turnaje na Brezovej,
v Kalinkove, turnaj Spartak Cup (účasť:
Spartak Trnava, Ružomberok, Inter Bratislava), kde v kvalitnej konkurencii, sme dokázali
zvíťaziť. Na medzinárodnom turnaji v Senci

 CFM JA – kategória U 9 v plnom zápasovom nasadení
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sme obsadili krásne druhé miesto a v Považskej minilige sme za celú jarnú časť nenašli
premožiteľa. Veľkú zásluhu na úspechoch
má aj dobrá účasť na tréningoch. Pochváliť
musím hlavne Tobiasa Uváčka, čo bolo aj na
jeho futbalovom raste patrične poznať. Ďalej
mali výbornú účasť Marko Milec, Matias Žák,
Lukáš Fořt.
Veľké poďakovanie patrí v tomto smere aj
rodičom, ktorí boli centru nápomocní a dokážu si svoje povinnosti upraviť, tak aby chlapcov vozili na tréningy či turnaje.

V tejto kategórii
je veľa talentu
CFM JA U7, tréner Tibor Šurín
 Tím: Lukáš Horňák, Daniel Chrapko,
Martin Augustín, Matúš Jankovič, Oliver
Brezina, Timotej Žák, Matej Vavrinec,
Peter Marko, Tomáš Marko, Sebastián
Andrísek, Mário Strecký, Simon Kováčik,
Jaroslav Lesay, Aneta Besedová, Tomáš
Horňák.
Jarná časť 2019 nadväzovala na zimnú
postupne v mesiaci marec, keď sme začínali trénovať vo vonkajších podmienkach na
štadiónoch v Trebaticiach a Krakovanoch.
Na tréningoch sa zúčastňovalo 10 chlapcov
a viac, pokračovali sme v trénovaní individuálnych futbalových zručností, absolvovali
sme niekoľko turnajov. Výsledkovo sme síce
neoslnili, ale postupne sa chlapci zlepšovali
v herných činnostiach. V kategórii U7 sa
vystriedalo 18 najmenších futbalistov. Na
záver sezóny sa počet ustálil na 15. Zastúpenie má zväčša ročník narodenia 2013, čo
je veľký prísľub do budúcnosti. Naopak, absentuje nám viac mladých hráčov v ročníku
narodenia 2012, ale aj napriek tomu je v tejto
kategórii veľa talentu, chuti, zodpovednosti
a pevne dúfam, že to v budúcnosti v CFM
JA pocítime.
V tejto kategórii je najdôležitejšia pravidelná účasť na tréningoch. Za najlepšiu
účasť musím pochváliť Lukáša Horňáka, ďalej Martina Augustína, Petra Marka, Timoteja
Žáka. Účasť na tréningoch ovplyvňuje hlavne
vysoká chorobnosť. Pevne verím, že príchodom nových chlapcov a dievčat sa účasť na
tréningoch bude postupne zlepšovať.

 Hráčmi CFM JA sú aj tí najmenší...
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OFK TREBATICE – VYHODNOTENIE JARNEJ ČASTI SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2018/2019

Pre mňa bol tento ročník pozitívny
Po jesennej časti sme svoje tabuľkové postavenie nezlepšili a celkovo sme
skončili v 14-člennej súťaži na dvanástom
mieste, ale pocitový herný prejav bol
omnoho lepší ako v jesennej časti. Na jar
sme získali 15 bodov s mierne mínusovým
skóre 24:25, ale s podstatným zlepšením
ako na jeseň 7:30!
Prvé kolo v jarnej časti prinieslo prvé
susedské derby, zápas s neďalekým Hlohovcom lídrom súťaže po jesennej časti.
Súper podľa vyjadrenia trénera hostí nastupoval do zápasu s oklieštenou zostavou, ale
v zápase to tak nevyzeralo. Zápas, ako na
hojdačke, z 0:1 obrat na 3:1 a na konečných
3:3, výkon nás hlavne v druhom polčase potešil. Brali sme bod! V druhom kole, v prvom
domácom zápase, spoznal naše zázemie
po prvýkrát súper zo stredného Považia –
Prečín, náš tabuľkový sused z dolných priečok. Spokojný neodchádzal, keďže v prvom
polčase inkasoval po výbornom polčase
4 góly, konečný stav 6:2 a tri dôležité body
do tabuľky! Výborný začiatok sa následne
paradoxne neodzrkadlil v Prievidzi. Súper
nám nastavil zrkadlo a dobrým výkonom
porazil slabé OFK 4:1! Bodová eufória sa
vrátila v najbližšom zápase, keď sme v bojovnom stretnutí doma vyhrali konečne na
nulu s Bolerázom. Po dvojtýždennej pauze
spôsobenej odhlásením Šimonovian zo súťaže v zimnej prestávke sme v ďalšom domácom zápase s Partizánskym získali len
bod po nádhernom finiši v druhom polčase,
v ktorom bol zlý prvý polčas, kde sme inkasovali až tri góly! Nasledoval zápas v Trenčianskych Stankovciach, kde sme náskok
z prvého polčasu so zostavou s viacerými
vynútenými zmenami neudržali a v druhom
polčase všetky body stratili. Ďalší zápas,
výkon dobrý, ale len jeden bod doma s Bánovcami nad Bebravou bolel.

Tabuľ kovému rivalovi
sme darovali bod
Hostia prišli s vymeneným mužstvom, keďže sa chceli odraziť od dna tabuľky, čo nás
ale nezaskočilo, hrali sme dobre, o to viac
mrzí, že sme tabuľkovému rivalovi darovali
bod. V súťažnom mesiaci máj sme sa bodovo veľmi trápili, naším lajdáckym prístupom
sme odovzdali 3 body Domaniži, o týždeň
na to sme nešťastne prehrali so silnými
Častkovcami, a to v závere zápasu gólmi
v poslednej desaťminútovke. Ďalší týždeň
v piatkových večerných hodinách v krásnom
areáli za umelého osvetlenia sme u lídra
súťaže na Myjave inkasovali štyrikrát, aj
keď do 60. minúty bolo 1:1. Náhoda to nie
je, koncové sekvencie nás stáli vo viacerých
zápasoch body! Náplasť na „rany“ prišla vo
Vrbovom, jednoducho sme boli lepší a zaslúžene sme vyhrali 2:1. V poslednom domácom zápase s Jaslovskými Bohunicami
v súťažnom ročníku 2018/2019 sme chceli,
ale obohratá platňa, keď sme opäť v závere
zápasu prišli o body! Zápas v Lehote nad
Vtáčnikom, ktorý ukončil náš prvý rok v štvrtej lige, bol ukážkový. Hlavne potom, keď

menej budeš sklamaný z postoja, z prístupu,
z neochoty, z ľahostajnosti hráčov. A takí
sa našli v našom mužstve, žiaľ, aj túto jar.
Majgot, Miro Furdan, Erik Furdan, Šiška boli
členmi nášho tímu a mali zapadať do mozaiky
osobnostne a výkonnostne, avšak ani pri jednom spomenutom sa tak nestalo.

Nesplnili
sme svoj cieľ

sme išli k súperovi počtovo o dvanástich
mužoch, rozmenené na drobné s dvoma
brankármi, s dvoma dorastencami a s hráčom, ktorý ešte na jar pre zranenie nehral.
Nechcem sa rozplývať, ale na koniec súťaže
to bol výkon, ktorý podotkol zlepšené výkony v celej jarnej časti, ale hlavne zomkol
tých, ktorí vydržali až dokonca.

Zdravé jadro tímu
nás držalo pri živote
Čo môžem hodnotiť pozitívne, je kostra
tímu, ktorá pomohla v zápasoch, ale hlavne
sa realizovala v tréningovom procese, ktorý
nebol opäť podľa predstáv. Zlepšenie však
nastalo, ale ešte sú tam medzery. Zdravé
jadro bolo počas jarnej časti tým pozitívom,
ktoré ma držalo doslova pri chuti pracovať
ďalej. Hovorím o hráčoch Veselý, Palkech,
Matyáš, Masár, Kotula, Kirka, Jakubek, Chebeň a nových tvárach v tíme v jarnej časti
– Miklovič, Filín, Mihálik a Dolinaj, ktorí boli
správnou voľbou. K týmto hráčom sa plnohodnotne pridali aj chlapci z CFM JA – Valo,
Prvý, Hečko, ktorí sa stali neoddeliteľnou
súčasťou kabíny. V neposlednom rade nechcem zabudnúť na ochotu Směřičku a Šurína,
ktorí výrazne pomohli na konci jarnej časti.

Našli sme
zakončovateľa
Konečne! Je to hlavne zásluha celého
tímu, ale štrnásť gólov v trinástich zápasoch
je ukážková bilancia Ľuboša Mikloviča. Hlad
po góloch sa dostavil, a to, čo nám v jeseni
najviac chýbalo, sme spoločne našli.
Boli aj negatíva. Tréningová účasť je alfa
a omega každého tímu. U nás v tejto oblasti
nastalo zlepšenie, ale bolo to stále o tých
istých hráčoch. Následne prišli dlhodobé zranenia Mihálika, Dolinaja, Masára, Klačmana,
Bíra a do toho sezónne virózy, tým bol stav
na tréningoch nie vždy ideálny, a preto u mňa
stále pretrváva veľká nespokojnosť.

Niektorí nezapadli
do herného kolektívu
Ako som vyzdvihol jadro tímu, tak spomeniem aj ďalšiu skúsenosť, ktorá je pre mňa
paradoxne pozitívom. Menej dôveruj a o to

Cieľom v jarnej časti bol stred tabuľky,
nesplnili sme ho, ale sklamaný nie som. Naša hra bola vo viacerých zápasoch v jarnej
časti dobrá. Prvý rok máme za sebou, či
s pečaťou úspešný, alebo neúspešný, nechám na každého z vás. Pre mňa bol tento
súťažný ročník pozitívny. Zadosťučinenie
priniesol návrat po rokoch k vyšším métam
a následná skúsenosť s väčšou kvalitou
tímov, ligových či ambicióznych hráčov,
klubov s dlhoročným futbalovým zázemím,
čo je neoceniteľné. Aj preto chcem toto
mužstvo stabilizovať a zotrvať minimálne na
doterajšej úrovni i naďalej.
Tabuľky – IV. liga sk. SZ ZsFZ
Konečné umiestnenie po jesennej
časti súťažného ročníka 2018/2019 –
OFK Trebatice
P Klub
Z V R P Skóre
9. TJ Slavoj Boleráz 14 5 4 5
21:18
10. Baník Lehota p. V. 14 5 3 6
22:22
11. MFK Vrbové
14 4 4 6
20:20
12. TJ Partizán Prečín 14 3 2 9
16:49
13. OFK Trebatice
14 3 1 10
7:30
14. FC Baník Prievidza 14 2 3 9
15:38
15. Bánovce n. B.
14 1 1 12
11:42

B
19
18
16
11
10
9
4

Konečné umiestnenie v súťažnom
ročníku 2018/2019 – OFK Trebatice
P Klub
Z V R P Skóre
1. Spartak Myjava
26 18 3 5
60:20
2. OK Častkovce
26 16 4 6
48:23
3. ŠK Blava 1928
26 14 5 7
44:34
4. FK Partizánske
26 12 8 6
50:32
5. TJ Part. Domaniža 26 12 6 8
48:36
6. Trenč. Stankovce 26 11 7 8
57:25
7. FC Slov. Hlohovec 26 12 4 10
44:48
8. TJ Slavoj Boleráz 26 10 6 10
36:34
9. MFK Vrbové
26 7 8 11
35:38
10. Baník Lehota p. V. 26 8 5 13
33:43
11. FC Baník Prievidza 26 7 6 13
34:53
12. OFK Trebatice
26 7 4 15
31:48
13. Bánovce n. B.
26 7 3 16
33:61
14. TJ Partizán Prečín 26 5 3 18
32:90

B
57
52
47
44
42
40
40
36
29
29
27
25
24
18

Tréningová účasť celého mužstva v jesennej časti súťažného ročníka – 41 %!
Najlepšia účasť v tíme Michal Masár –
91 % a Martin Matyáš 85 %!
Tréningová účasť celého mužstva v jarnej
časti súťažného ročníka – 60,43 %!
Najlepšia účasť v tíme Martin Matyáš
95,2 % a Jakub Filín 85,5%!
Najlepší strelec mužstva: Ľuboš Miklovič –
14 gólov.
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
tréner A-mužstva OFK Trebatice
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DEVÄŤHODINOVÁ OSLAVA MDD NA ŠTADIÓNE OFK TREBATICE

Futbal deťom = úsmev deťom
Centrum futbalovej mládeže Jozefa
Adamca sa činí na plné obrátky. Tiež to
potvrdil tohtoročný 1. jún na štadióne OFK
Trebatice.
Výkonný výbor agilného združenia totiž
pripravil k sviatku najmenších ratolestí pestrú
nádielku pohybových aktivít a spoločenskej
zábavy. Okrem detí si prišli na svoje aj staršie vekové kategórie. Samozrejme, počas
deviatich hodín hrala prím kožená lopta.
Futbalové duely bavili divákov v majstrovskej
i prípravnej podobe.
Žiaľ, hlavný patrón našej mládežníckej
akadémie, futbalista svetového formátu Jozef Adamec, už medzi nami nie je. Jeho
post v CFM symbolicky prevzal brat Emil.
 Deti sa vyšantili do sýtosti, a to bol cieľ
celého podujatia

Predstavitelia usporiadateľských klubov mu
v popoludňajšom trebatickom bloku zavinšovali k nedávnym 80. narodeninám. Pripomeňme, že Emil Adamec podobne ako jeho
brat obliekal prvoligový dres Spartaka Trnava. „Rád si spomínam na svoj debut v najvyššej federálnej súťaži. Bolo to 14. októbra
1961 a my sme v Trnave vyhrali nad SONP
Kladno 1:0. Mal som dvojnásobnú radosť,
keďže sa mi podarilo dať jediný gól,““ oprášil
spomienku starší z bratov Adamcovcov.
Čerstvému jubilantovi z Vrbového zavinšovali v Trebaticiach k okrúhlym narode Oslávencovi Emilovi Adamcovi zablahoželali za OFK Trebatice Jozef Svetlík a za FK
Krakovany Milan Jurda
ninám aj iné bývalé osobnosti futbalového
trávnika, dnes už 77-ročný Jaroslav Kravárik z Piešťan a 54-ročný František Klinovský
z Krakovian. Mimochodom, jednou z cien
diváckej tomboly bol reprezentačný dres nezabudnuteľného kanoniera Jožka Adamca,
okrem iného vicemajstra sveta z Čile 1962.
Iniciatíva troch obcí – Trebatíc, Krakovian
a Boroviec – má teda za sebou ďalší vydarený príspevok. Odvíjal sa pod názvom Futbal
deťom = úsmev deťom. Od organizátorov
som s radosťou prijal moderátorskú rolu,
veď takýchto výnimočných telovýchovných
projektov niet nikdy nazvyš.
JAROSLAV LIESKOVSKÝ
Foto: Juraj Jankech
 Súčasťou podujatia bol priateľský zápas žiakov kategórie U12 – CFM JA vz. ŠK Slovan
Bratislava
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