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Načo sú nám Vianoce?

Milí spoluobčania, vážení čitatelia!
Rok 2019 sa chýli k svojmu záveru a my
budeme opäť o pár dní o rok starší. Je čas
bilancovať, hodnotiť. Práve koncom roka
sa viac ako po iné dni zamýšľame nad
tým, čo sa nám podarilo zrealizovať, ako
sme naplnili naše zámery. I my sa v tomto
čísle obecných novín venujeme vyhodnoteniu plnenia investičných zámerov obce.
Podávame informáciu o tom, čo je pre
obyvateľov obce z pohľadu spravovania
a celkového rozvoja životnej úrovne asi
najdôležitejšie.
Do našich úvah
však určite patria
spomienky na tých,
ktorí nás v tomto
roku navždy opustili, ale u mnohých
z nás sa v súvislosti
s rokom 2019 objavia i spomienky
na rok 1989. Práve v týchto dňoch
rôzne rozhlasové
a televízne relácie či články v printových
médiách upozorňujú na skutočnosť, že
pred tridsiatimi rokmi nám nežná revolúcia
priniesla demokraciu. Je symbolické, že
v našej pravidelnej rubrike Z obecnej kroniky sa v tomto čísle venujeme zápisom
z kroniky z roku 1989. Je to náhoda, avšak
pri čítaní riadkov, ktoré opisujú život v našej
obci v roku 1989, v mnohých nás budú vyvolané spomienky na obdobie revolučných
zmien v našej spoločnosti.
V tom období som navštevoval piešťanské gymnázium a mnohí učitelia v nás vzbudzovali nádej na lepší, pestrejší život. Zrazu
sme začali spolu diskutovať o veciach, ktoré
dovtedy boli zakázané alebo minimálne nedotknuteľné. Téma spoločenských zmien
ovládla naše domácnosti. Mnohí ľudia vyšli
na námestia, aby vyjadrili po dlhých rokoch
verejne svoj názor. Rozhovory o záľubách
či voľnočasových aktivitách nahradili témy
o našej budúcnosti. Viacerí z nás sa v týchto
dňoch zamýšľajú nad tým, aký bol život v našej obci či v štáte pred rokom 1989, či nad
tým, čo nám priniesla nežná revolúcia. Sľuby
o slobode slova, slobode náboženského vyznania či voľnom pohybe sa naplnili.
Rodičia už pred Vianocami nemusia stáť
v dlhých radoch na banány či iné tropické ovocie. Jednofarebný, prevažne šedý
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 Otázka v titulku Vás možno zaskočila. Iste, odpovede by sa rôznili – veď každý má svoj
názor. V článku na 14. strane Vám prinášame pohľad duchovného Mariána Díreša, ktorý
nás na tieto veľké sviatky kompetentne pripravuje.
Foto: archív obce

Naším vianoèným
želaním je,
aby ste lásku a žiarivý
pocit týchto sviatkov
v zdraví prežívali po celý
budúci rok 2020!
Starosta,
poslanci OZ Trebatice,
pracovníci OcÚ a redakcia
vzhľad našich miest a obcí sa zmenil na
pestrý. Životná úroveň sa mnohonásobne zvýšila. Obchody nás zahŕňajú takým
množstvom tovaru, že si často ani nevieme
vybrať. Mestá a obce už nie sú centralizované, ale autonómne, majú svoje samosprávy s právom rozhodovať o základných
otázkach verejného života jej obyvateľov.
Tým najdôležitejším atribútom, ktorý pri-

niesla nežná revolúcia, je však demokracia. S ňou sa spája voľnosť v celom svojom význame. Demokracia je úžasná vec
a moje predstavy vtedy dospievajúceho
stredoškoláka naplnila do poslednej bodky.
Po uplynutí tridsiatich rokov sa však na
ňu pozerám i z pozície dospelého človeka
a starostu obce aj iným uhlom pohľadu.
(Pokračovanie na 4. strane.)
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AKO SA NAPLNILI INVESTIČNÉ ZÁMERY OBCE V ROKU 2019?

Pokryť treba realizáciu priorít
Investičný život Obce Trebatice je veľmi
čulý. Na začiatku funkčného obdobia si
starosta obce a obecné zastupiteľstvo
zosúladili svoje investičné priority. Plnenie
investičných zámerov je pravidelne vyhodnocované na rokovaní obecného zastupiteľstva. Rozpracovaných je množstvo projektov. Keďže v poslednom období viacerí
obyvatelia obce sa domáhajú informácií
ohľadom jednotlivých investičných aktivít
u starostu obce či poslancov obecného
zastupiteľstva, v nasledovných riadkoch
zverejňujeme plnenie vybraných investičných zámerov tak, ako ich prerokovalo na
svojom novembrovom zasadnutí obecné
zastupiteľstvo
 Modernizácia interiéru obecného úradu
– stav: zrealizovaná
Zámer zrekonštruovať interiér obecného
úradu bol komplexne naplnený v priebehu
roka 2019. Komplexnou rekonštrukciou prišlo
k obnove podláh, vnútorných omietok a stropov, elektroinštalácii a dátových rozvodov, ako
i k zmene dispozičného riešenia obecného
úradu, so zreteľom na vytvorenie miesta prvého kontaktu. Dôležitým prvkom bolo zriadenie
predsiene pri vstupe do budovy s inštaláciou
trebatických krojov a iných artefaktov odkazujúcich na našich predkov a minulosť. Interiér obecného úradu sa stal po dlhom čase
dôstojným a reprezentačným miestom obce
Trebatice. V roku
2019 bola na tento
účel preinvestovaná
suma 23 929,-- €.
V budúcom roku je
potrebné dobudovať
bezbariérový prístup
a zmodernizovať pasáž obecného úradu.

te 1 558,-- €. Tento proces nie je pre neochotu
niektorých vlastníkov ešte ukončený a vzhľadom na to nie je možné zrealizovať výstavbu
inžinierskych sieti v rámci stavby Predĺženie
Záhumenskej ulice – 3. etapa. Z pohľadu
ukončenia tohto investičného zámeru je daný
veľký predpoklad na to, že v budúcom roku
Obec Trebatice pristúpi k vyvlastneniu pozemkov v danej lokalite pod budúcimi miestnymi komunikáciami. Rovnako sa nepodarilo
v roku 2019 vysporiadať pozemky pod budúcu
izolačnú zeleň, nakoľko ich vlastníci neakceptovali návrh kúpnej ceny.
 Rekonštrukcia domu služieb na polyfunkčný objekt – stav: priebežne sa realizuje
Dlho očakávaná investičná akcia obce sa
v tomto roku posunula v získaní výhodného
investičného úveru na realizáciu rekonštrukcie a prístavbu nebytovej časti navrhovaného
polyfunkčného objektu. Investičná akcia je
zrealizovaná v rozsahu vybudovania dažďovej kanalizácie. V roku 2019 plánovaná
výstavba NN rozvodov sa presunula na rok
2020. Na ostatné stavebné objekty je vydané územné rozhodnutie. Problémom sa javí
zmena legislatívnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy, keď sa zvyšujú energetické nároky. Od vyriešenia tohto
problému je závislý začiatok rekonštrukcie
domu služieb. Investičný zámer je prioritou
obce v roku 2020.

 Predĺženie terénnej
depresie v rámci
stavby
Revitalizácia vidieckeho
prostredia Hlavnej
cesty – stav: presunutá na rok 2020
V nadväznosti na
zámer obecného úradu zrealizovať túto investičnú akciu vlastnými zamestnancami
a vzhľadom na ich
časovú vyťaženosť,
sa v roku 2019 nepodarilo tento zámer
naplniť a presúva sa
do roku 2020.
 Výkup pozemkov
v lokalite Dolné
záplotie – stav:
priebežne sa realizuje
V roku 2019 boli
v lokalite Dolné záplotie pod miestne
komunikácie vykúpené pozemky v hodno-

 Rekonštrukcia ozvučenia cintorína –
stav: zrealizovaná
Počas tohto roka bola ukončená realizácia
ozvučenia obecného cintorína. Na tento účel
bola v tomto roku poukázaná suma 5 068,-- €
z rozpočtu Obce Trebatice. Zámer sa podarilo
naplniť k spokojnosti obyvateľov obce.
 IBV Dolné záplotie, Priemyselná zóna nad
motokárovou dráhou – výstavba inžinierskych sietí – stav: priebežne sa realizuje
V roku 2019 prišlo k vybudovaniu vodovodu
a kanalizácie na Záhumenskej ulici – 2. etapa,
čím boli vytvorené podmienky na pripojenie ku
kanalizácii a vodovodu priemyselnej zóny Dolné
záplotie nad motokárovou dráhou. Inžinierske
siete do priemyselnej zóny budú realizované
v roku 2020 na náklady investorov, ktorí v danom území vybudujú čerpaciu stanicu pohonných hmôt a výrobný areál. Za týmto účelom
bola začiatkom roka 2019 uzatvorená medzi
Obcou Trebatice, spol. Longleaf, s. r. o. a Bratislava a spol. Dofa spol. s r. o. so sídlom v Trebaticiach Zmluva o spolupráci, ktorá upravuje
práva a povinnosti zmluvných strán. Stavebná
činnosť v danom území bude realizovaná v roku
2020, pričom v tomto roku prišlo k vybudovaniu
trafostanice spol. Dofa spol. s r. o.
 Predĺženie Záhumenskej ulice, 2.etapa –
stav: priebežne sa realizuje
V dôsledku získania dotácie z Environmentálneho fondu SR a príspevku súkromných
investorov prichádzajúcich do priemyselnej
zóny Dolné záplotie nad motokárovou dráhou
bol v tomu roku vybudovaný vodovod a kanalizácia, upravená projektová dokumentácia
a podaná žiadosť na stavebné povolenie na
ďalšie stavebné objekty. Preinvestovaná bola
suma 83 107,-- €. Na jar budúceho roku by
mali byť stavebne realizované ďalšie inžinierske siete – plynovod, verejný rozvod NN,
verejné osvetlenie, rozhlas a optické rozvody.
 Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici
od Štúrovej ulice po Orechovú ulicu –
stav: priebežne sa realizuje
Tento investičný zámer sa v roku 2019 realizoval v rozsahu vypracovania geometrického plánu na oddelenie pozemkov patriacich
vlastníkom rodinných domov v danom území,
nakoľko sa preukázalo, že pozemky pod
chodníkom, ktorý má byť predmetom rekonštrukcie, nie sú vo vlastníctve Obce Trebatice.
Súčasne prebiehajú konzultácie so spracovateľom projektovej dokumentácie vo veci
úpravy pôvodného projektu. Nasledovať bude
rokovanie s vlastníkmi vo veci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod chodníkom a v prípade dohody bude rekonštrukcia
realizovaná v roku 2020.

 Výdavky na stavbe Predĺženie Záhumenskej ulice boli výrazne
zvýšené o nariadený archeologický výskum

 Cyklotrasa Zelená cesta (Piešťany – Vrbové) – stav: priebežne sa realizuje
Dlho očakávaný zámer nielen obyvateľov
obce Trebatice, ale i celého regiónu sa v tomto roku realizačne opäť nenaplnil. Po schválení novely zákona o dráhach koncom minulého roka sa však daný zámer stal pilotným
projektom naplnenia novely zákona, ktorý
umožňuje využiť nevyužívanú železnicu po
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uzatvorení nájomnej
zmluvy so Železnicami SR na vybudovanie cyklotrasy. Na
úrovni Ministerstva
dopravy SR bola
zriadená pracovná
skupina, ktorej členom sú i zástupcovia Združenia obcí
Zelená cesta (Juraj Valo, predseda
združenia a Lukáš
Pavlech, výkonný
riaditeľ). V súčasnosti sa pripomienkuje návrh nájomnej
zmluvy. Tento proces
by mal byť ukončený
do konca roka podpisom nájomnej zmluvy medzi Železnicami SR a Združením
obcí Zelená cesta.
V takom prípade by
sa mohli v budúcom
roku začať práce na
odstránení koľajníc
a podvalov, dopracovanie projektovej
dokumentácie v záujme získania stavebného povolenia
s cieľom začatia stavebných prác.

mentácie na stavbu – Zberný dvor, Trebatice
v areáli Hospodárskeho dvora Doprastav,
na pozemku vo vlastníctve Obce Trebatice
o výmere 925 m². Na tento účel obec vynaložila v roku 2019 sumu 7 614,-- €. Koncom októbra bola podaná žiadosť o dotáciu
z Environmentálneho fondu SR. V prípade jej
schválenia začneme s výstavbou zberného
dvora na jar budúceho roku.
 Rekonštrukcia Piešťanskej ulice – stav:
priebežne sa realizuje
Vykonané bolo geodetické zameranie
v celkovej sume 558,-- €. V budúcom roku
bude v prípade realizácie súkromnej investície na Piešťanskej ulici v blízkosti štadióna
OFK poskytnutá súčinnosť a vypracovanie
projektovej dokumentácie obce na rekonštrukciu spevnených plôch v koordinácii
s projektom do daného územia prichádzajúceho investora.
 Rozšírenie kamerového systému – stav:
nerealizované
Zámer bude realizovaný v roku 2020 v nadväznosti na získanie dotácie z Ministerstva
vnútra SR v roku 2019.
 Modernizácia detského ihriska v Areáli
zdravia – stav: nezrealizované
Vzhľadom na neschválenie žiadosti o dotáciu na uvedený zámer z Úradu vlády SR, obec
danú aktivitu nerealizovala. Za týmto účelom
bola na jeseň 2019 podaná ďalšia žiadosť
o grant z Nadácie SLSP.

 Tlakové prípojky
 Počas archeologického výskumu boli pod existujúcou komuniPresskan – 8 ks –
káciou nájdené pozostatky ľudského tela
stav: priebežne sa
realizuje
a doplnkami č. 2 (ďalej len „ZaD“). Na tento
V tomto roku bolo naplánované zrealizovať
účel bola v roku 2019 vyčlenená suma z revýstavbu 4 tlakových prípojok Presskan pre
zervného fondu vo výške 6 000,- €. Na jenapojenie rodinných domov k tlakovej kanaliseň 2019 bola uzatvorená zmluva s obstazácii. Zvyšné 4 prípojky boli vybudované konrávateľom ZaD a v obecnom zastupiteľstve
com minulého roka a ich náklady uhradené
prerokované investičné zámery vyžadujúce
a účtovne uzatvorené začiatkom tohto roka.
zmenu územného plánu. Proces schválenia
Z dôvodu zníženia príjmov z podielovej dane
ZaD sa predpokladá ukončiť na jar budúnebol naplnený pôvodne schválený rozpočet
ceho roku.
do takej výšky, aby umožnil realizáciu ďalších
prípojok i v roku 2019. Daný zámer sa presú Zberný dvor – stav: priebežne sa realizuje
va do roku 2020.
Jednou z dlho očakávaných investičných
 Zmeny a doplnky Územného plánu obce akcií Obce Trebatice je doteraz absentujúci
zberný dvor. Po zabezpečení finančných
Trebatice č. 2 – stav: priebežne sa realizuje
Investičný rozvoj obce si vyžaduje aktuprostriedkov z úverových zdrojov, Obec Trealizovať územný plán obce jeho Zmenami
batice zadala vypracovanie projektovej doku-

 Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v materskej škole – stav: nezrealizované
V roku 2019 obec získala dotáciu z Ministerstva financií SR na uvedený zámer vo výške 8 000,-- €. Rekonštrukcia bude realizovaná
v roku 2020.
 Rekonštrukcia učebne v základnej škole
– stav: zrealizované
Zámer zrealizovaný začiatkom roka
2019 v sume 7 525,-- € obsahoval obnovu
stien, stropu a podlahy, rekonštrukcie elektroinštalácie a montáž dátových rozvodov
v učebni základnej školy.
Ako z predchádzajúcich riadkov vidieť, priorít je veľa. Zostáva dúfať, že sa podarí finančne pokryť ich realizáciu a Trebatice budú zase
oveľa lepším miestom pre život.
- jv -, foto: archív obce

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ OBCE TREBATICE V ROKU 2019
Por. č.
Rok 2018
(podané)
Rok 2018
(podané)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov projektu

Riadiaci orgán

Trebatice, predĺženie Záhumenskej ulice, EF
2. etapa – vodovod
Trebatice, predĺženie Záhumenskej ulice, EF
2. etapa – kanalizácia
Rozšírenie kamerového systému
MV SR
v obci Trebatice
Memoriál Petra Minárecha
TTSK
– XI. ročník bežeckých pretekov
Kapustové hody 2019
TTSK
Modernizácia detského ihriska
ÚV SR
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
MF SR
v Materskej škole v Trebaticiach
Revitalizácia detského ihriska
Nadácia SLSP
v Areáli zdravia
Zberný dvor, Trebatice
EF

Požadovaná výška
dotácie (suma v €)
23 626,92

Vyhodnotenie žiadosti (suma v €)
Projekt nepodporený

32 244,--

Projekt podporený – v sume 30 000 €

12 010,--

Projekt podporený – v sume 6 000 €

1 750,--

Projekt podporený – v sume 800 €

1 750,-12 000,-13 000,--

Projekt podporený – v sume 750 €
Projekt nepodporený
Projekt podporený – v sume 8 000 €

8 000,--

Projekt nevyhodnotený

150 000,--

Projekt nevyhodnotený
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AKO TO JE S NEUSPORIADANÝMI POZEMKAMI POD CESTAMI?
V obci Trebatice nie sú majetkovoprávne
usporiadané pozemky pod komunikáciami na Slnečnej, Štúrovej, Cintorínskej,
Záhradnej, Pustej, Staničnej a Severnej
ulici, čo z celkovej plochy spravovaných
miestnych komunikácií predstavuje asi polovicu. V rámci Slovenska je situácia ešte
horšia a predpokladá sa neusporiadané
množstvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami až do výšky 75 %. Tento stav
je daný historicky, nakoľko právna úprava
pred rokom 1989 umožňovala stavbu komunikácii a inžinierskych sietí i bez majetkovoprávneho usporiadania pozemkov
dotknutých stavbou.
Stavby – miestne komunikácie či iné – prešli do vlastníctva obce po zmene režimu podľa
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, resp. zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Do 30.6.2009 obce užívali pozemky pod
miestnymi komunikáciami, ktoré nevlastnili,
bez právneho dôvodu. Zákonom NR SR č.
66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod
stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na
obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.
66/2009 Z. z. ) sa tento stav zmenil, a to tak, že
s účinnosťou tohto zákona – od 1.7.2009 došlo
k zmene v právnom vzťahu medzi vlastníkmi
pozemkov a obcami ako vlastníkmi stavieb
– zo zákona vzniklo oprávnenie obcí takéto
pozemky užívať, a to na základe práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu.
V zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. sa usporiadanie vlastníctva k pozemkom môže uskutočniť
poskytnutím náhradného pozemku vlastníkovi
pozemku pod stavbou na základe zámennej
zmluvy. Náhradný pozemok musí mať primeraný druh, výmeru a bonitu, ako mal zamieňaný
pozemok pôvodne pred zastavaním a musí byť
poskytnutý v tom istom katastrálnom území. Ak
územie obce tvorí viac katastrálnych území,

Vlastník nemôže obmedziť
užívanie komunikácie obcou

 V Trebaticiach nie sú majetkovoprávne usporiadané pozemky pod polovicou miestnych komunikácií
Foto: archív obce
môže sa náhradný pozemok poskytnúť v rámci
územia obce. V prípade, že obec rovnaký pozemok nevlastní, usporiadanie pozemkov sa
v zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. vykoná v konaní o nariadení pozemkových úprav podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Toto
konanie sa začína na podnet vlastníka stavby,
čiže v prípade neusporiadaných pozemkov pod
miestnymi komunikáciami na podnet obce. Podstatné však je, že samotné konanie je vzhľadom
na vyčlenenie nemalých finančných prostried-

PRÍHOVOR

Demokracia zvyšuje
nároky na človeka
(Dokončenie z 1. strany.)
Pochopil som, že výrazne zvyšuje nároky
na človeka, jeho uvedomelosť, ľudskú osobnosť v podobe samostatnosti, prijatia zodpovednosti za svoje rozhodnutia, schopnosti
správneho vyhodnotenia množstva informácii, ktoré sa na nás valia z rôznych kútov. Už
nie sme niekým vedení, ale máme právo sa
sami rozhodnúť. Možno pre niektorých nepohodlné, ale určite spravodlivé. Zodpovední
sme každý sám za seba. Máme svoje práva,
avšak i povinnosti. Bez vyváženosti týchto
hodnôt nikdy náš život nebude lepší. I preto
neviem pochopiť, ako môže niekto do priekopy pri štátnej ceste do Piešťan vyhodiť z auta
vrece s odpadom a možno viackrát počas
dňa okolo neho prejsť. Neviem pochopiť, ako
môže po tridsiatich rokoch od predpokladanej zmeny myslenia ľudí niekto odlomiť na

našom cintoríne tabuľku označujúcu zákaz
vodenia psov a bez zábran sa po mieste
posledného odpočinku svojich najbližších
prechádzať so psom, po ktorom zostávajú
na zemi exkrementy.
Pochopil som však, že demokraciu si musí
človek zaslúžiť, vážiť si ju a vedieť s ňou
narábať. Pochopil som, že ani tridsať rokov
po revolúcii sme ešte nedospeli k tomu, aby
sme si ju vychutnali plnými dúškami. Snáď
ten čas už čoskoro príde...
Milí Trebatičania, rodáci, čitatelia Trebatického zrkadla, práve o pár dní počas
vianočných sviatkov nastane priestor, aby
sme prerušili naše pracovné aktivity a porozmýšľali o hodnotách ľudského bytia. Našli si
čas na seba, rodinu, priateľov. Prajem Vám
krásne prežitie najkrajších sviatkov v roku
a do nového roka Vám okrem zdravia, rodinnej pohody a pozitívnej energie želám, aby
sme si v budúcom roku vychutnali život zase
o rok skúsenejší, múdrejší, zodpovednejší
a ľudskejší.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

kov na jeho realizáciu závislé od rozhodnutia
štátnych orgánov.
Ďalšou možnosťou majetkovoprávneho
usporiadanie pozemkov zastavaných obecnými komunikáciami je finančná náhrada.
Samotný zákon č. 66/2009 Z. z. však neustanovuje spôsob určenia finančnej náhrady, a tak v prípade, že nepríde k dohode
medzi vlastníkom pozemkov a vlastníkom
stavby, rozhoduje súd.
Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach sa
na svojom májovom zasadnutí zaoberalo
i problematikou majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami, ktoré nevlastní Obec Trebatice. V tejto
veci prijalo uznesenie, na základe ktorého
a v nadväznosti na možnosti rozpočtu obce,
bude priebežne odkupovať pozemky zastavané stavbou – miestnou komunikáciou vo
vlastníctve Obce Trebatice vo výške 5 €/m²
jednotne pre všetkých vlastníkov takto zaťažených pozemkov. Potrebné je zdôrazniť
i skutočnosť, že ďalšie výdavky obce budú
súvisieť s vypracovaním geometrických plánov na obnovu právneho stavu, ktorý preukáže výmeru zastavaného pozemku stavbou.
Ako sme už spomenuli, náhradný pozemok
určený na zámenu má mať v zmysle zákona primeraný druh, výmeru a bonitu, a tak
obecným zastupiteľstvom schválená suma
5 €/m² je vyššia ako hodnota pôvodných
pozemkov – druh orná pôda, ktorá dosahuje
v katastrálnom území Trebatice sumu 0,40 €/
m². Už teraz možno konštatovať, že vzhľadom na množstvo vlastníkov, výmeru takto
neusporiadaných pozemkov a vysoké náklady
na realizáciu tohto zámeru, bude tento proces
dlhodobý. Nič to však nemení na skutočnosti,
že vlastník pozemku pod miestnymi komunikáciami nemôže vďaka účinnosti zákona
č. 66/2009 Z. z. akýmkoľvek spôsobom obmedziť či úplne zamedziť užívanie a držbu
miestnej komunikácie obcou.
Mgr. JURAJ VALO, starosta obce
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Investičné zámery a úver
 Neplánované zasadnutie OZ sa konalo
6. augusta 2019 s jediným bodom programu,
ktorým bol Návrh na prijatie investičného úveru
vo výške 400 000,- € na financovanie investičných zámerov Obce Trebatice – vyhodnotenie
ponúk. Zámerom vedenia obce je prijatým investičným úverom vo výške 400 000,- € vykryť
výdavky na nasledujúce investičné aktivity:
– Záhumenská ulica, 2. – predpokladané
výdavky 65 397,52 €,
– Zberný dvor – predpokladané výdavky 11 280 €,
– Rekonštrukcia chodníka Štúrova – Orechová ulica – predpokladané výdavky
na spolufinancovanie NFP poskytnutej
v rámci programu LEADER – 35 800 €,
– Rekonštrukcia domu služieb na polyfunkčný objekt – predpokladané výdavky
287 522,48 €. Poslanci hlasovaním za:
8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,
schválili prijatie investičného splátkového
úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s., vo
výške 375 000,- €.
 Ďalšie plánované zasadnutie OZ sa
konalo 14. augusta 2019.
Medzi dôležité body programu patrili:
– Kontrola plnenia rozpočtu za 2. štvrťrok
2019 – poslanci vzali na vedomie.
– Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice
– poslanci schválili rozpočtové opatrenie
8/2019,12/2019 a 13/2019.
– Správa o sociálnej politike obce – poslanci vzali na vedomie.
– Rozvojová lokalita Dolné záplotie – poslanci schválili návrh zmluvy o zriadení
vecných bremien.
– Priemyselná lokalita Dolné záplotie nad
motokárovou dráhou – poslanci boli informovaní o postupe prác v uvedenej lokalite.
– Stav pripravenosti škôl a školských zariadení na školský rok 2019/2020 – starosta
informoval, že školské zariadenia sú pripravené na nový školský rok.
– V bode Rôzne boli poslanci oboznámení
s postupom prác na rekonštrukcii chodníka na Hlavnej ulici, vzali na vedomie
informáciu o ukončení nájmu Jána Zemka
v trojizbovom nájomnom byte a zároveň
schválili nájomnú zmluvu s Františkom
Polákom a manželkou. Poslanci vzali na
vedomie aj žiadosť o prenájom nebytových priestorov baru v kultúrnom dome
a neschválili žiadosť Mgr. Márie Gonovej
o majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou.
 Nasledujúce plánované zasadnutie OZ
sa konalo 26. septembra 2019 s týmito bodmi programu:
– Správa o vyučovacích výsledkoch za školský rok 2018/2019 – správu ZŠ Trebatice
predniesla riaditeľka školy Mgr. Sylvia Molnárová, riaditeľka MŠ Jana Palkechová sa
z rokovania ospravedlnila a správu predložila v stanovenom termíne.

– Zmeny a doplnky Územného plánu obce
Trebatice č. 2 – prerokovanie zámerov.
Investičné zámery obce si vyžadujú zapracovanie do Územného plánu obce v procese Zmien a doplnkov ÚPN-O Trebatice:
 cyklotrasa – CYKLOCESTA HOLEŠKA
– Trebatice – Veľké Kostoľany,
 rozšírenie priemyselnej zóny Ovŕšok,
 lokalita Dolné Záplotie – Plocha ľahkej
výroby a skladov na plochu rodinných
domov, prehodnotenie záplavového
územia v lokalite Horné Kapustnice,
Dolné Kapustnice, Ovŕšok.
Požiadavky na zmenu územného plánu podané podnikateľskými subjektmi v minulosti:
Žiadateľ: Michal Hruška, MET AGRO –
zmena funkčného využitia z poľnohospodárskeho využitia na plochy občianskej
vybavenosti (obchod, sklad).
Žiadateľ: RHENUS Logistics,
s. r. o., – zmena
funkčného využitia z poľnohospodárskeho využitia
na dopravnú stavbu – parkovisko.
Požiadavky
na
zmenu územného
plánu podané na
základe zverejnenia Verejnej vyhlášky o príprave
Zmien a doplnkov
č. 2 Územného
plánu obce Trebatice zo dňa
23.5.2019:
Žiadateľ: Ing. Pavel Moravčík – zmena
funkčného využitia uvedených pozemkov
v lokalite Dolné záplotie z plochy rodinných domov na plochy bytových domov.
Poslanci hlasovaním schválili zapracovanie investičných zámerov a neschválili
požiadavku na zmenu funkčného využitia
pozemkov v lokalite Dolné záplotie z územia určeného na výstavbu rodinných domov na lokalitu určenú na výstavbu bytového domu v časti Štúrovej ulice.
– Zámer odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Obce Trebatice v Hospodárskom
dvore Doprastav – prevádzka stolárskej
dielne Pavol Doktor – Nábytok PARAMA
– poslanci schválili zámer a spôsob odpredaja predmetných nehnuteľnosti.
– Odpadové hospodárstvo Obce Trebatice
– správu vzali poslanci na vedomie.
– Správa hlavného kontrolóra, po jej prednesení hlavnou kontrolórkou Bc. Simonou
Bičanovou ju poslanci vzali na vedomie.
– Správa o bezpečnostnej situácii v obci.
– Stav životného prostredia – obe správy
vzali poslanci na vedomie.
– Rôzne:
 Obecné nájomné byty – zostavenie
poradovníka na 3-izbové byty.
 Návrh na zmenu rozpočtu obce.
 Delimitačný protokol – budova súpisné
číslo 76.

 Posledné zasadnutie OZ sa uskutočnilo dňa 28. novembra 2019 a prioritami boli
nasledovné body programu:
– Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Trebatice č. 1/2019 o miestnych
daniach na území obce Trebatice – poslanci OZ prerokovali a uzniesli sa na
novom nariadení o miestnych daniach,
ktoré nadobudne účinnosť od 1. januára
budúceho roku.
– Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Trebatice č. 2/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Trebatice – OZ sa uznieslo na nariadení, na základe ktorého bude poplatok za komunálny
odpad v roku 2020 stanovený na sumu
25,07 €/osobu.

Foto: Juraj Jankech

Od májového zasadnutia sa OZ zišlo na
troch plánovaných a jednom neplánovanom
zasadnutí. Plánované júlové zasadnutie bolo
z technických príčin preložené.

– Správa o stave plnenia nájmov podľa uzatvorených nájomných zmlúv – OZ vzalo
na vedomie.
– Návrh na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Trebatice v Hospodárskom
dvore Doprastav – prevádzka stolárskej
dielne Pavol Doktor – Nábytok PARAMA
– poslanci schválili odpredaj nehnuteľností stolárskej dielne Pavlovi Doktorovi
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(viac v zápisnici na www.trebatice.sk).
– Investičný zámer Zberný dvor Trebatice – OZ schválilo zmluvu o zriadení
vecných bremien za účelom výstavby
zberného dvora v Hospodárskom dvore
Doprastav.
– Správa o priebehu a realizácii investičných akcií plánovaných na rok 2019 – OZ
vzalo na vedomie.
– Program odpadového hospodárstva Obce
Trebatice na roky 2016 – 2020 – poslanci
OZ schválili.
– Kontrola plnenia rozpočtu obce za III.
štvrťrok 2019 – OZ vzalo na vedomie.
– Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice na rok 2019 – OZ schválilo zmenu
rozpočtu Obce Trebatice Rozpočtovým
opatrením č. 17/2019.
Zápisnice z rokovaní OZ a úplne znenia
prijatých uznesení sú dostupné i na www.
trebatice.sk.
- aj -, foto: archív obce
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1989
V roku 1989 funkciu obecného kronikára
prevzal Alojz Tonkovič. Práve tento dôležitý, v histórii našej vlasti prelomový rok,
bol prvým, ktorý v kronike opísal. Z jeho
záznamov vyberáme:
Do roku 1989 vstúpili nielen Trebatičania,
ale všetci Slováci s nadšením a veľkým optimizmom. Svetoví politici hovorili o nádeji na
slobodu, náš prezident Gustáv Husák sľuboval v novoročnom prejave lepšiu budúcnosť.
Sľuby však zostali sľubmi, nič sa nemenilo
a nespokojnosť ľudí narastala. Vládne kruhy
každý protest potláčali a podráždenosť ľudí
sa zvyšovala.
17. novembra bola v Prahe pokojná manifestácia, proti ktorej poriadkové sily brutálne
zaútočili. Všetka nahromadená nespokojnosť
v ľuďoch vybuchla ako sopka, začala sa u nás
„NEŽNÁ REVOLÚCIA“. 20. novembra začal
štrajk vysokoškolákov, ktorý podporili umelci
a ostatní občania. Ľudia akoby precitli a uvedomili si, že sú ľudia so všetkým, čo k slovu
ČLOVEK patrí. Na Slovensku sa vytvorilo hnutie Verejnosť proti násiliu, 24. novembra odstúpil z funkcie generálny tajomník ÚV KSČ Miloš
Jakeš, 27. novembra bol vyhlásený generálny
dvojhodinový štrajk a 29. novembra bola zrušená vedúca úloha KSČ, zrušená bola totalitná
vláda jednej strany. V Prahe a v Bratislave boli
dňa 9. decembra veľké zhromaždenia občanov, na ktorých sa zúčastnili aj niektorí naši
obyvatelia. 10. decembra bola vymenovaná
nová vláda národného porozumenia a z funkcie odstúpil prezident Gustáv Husák. Za predsedu federálneho zhromaždenia bol zvolený
Alexander Dubček a za prezidenta Václav
Havel. Slováci ťažko znášali, že prvým mužom
v štáte sa nestal Dubček.
Tieto udalosti, samozrejme, našli odozvu aj
v našej obci. Objavili sa heslá proti niektorým
osobám, avšak Trebatičania rýchlo pochopili,
že dlhé desaťročia žili spoločne ako priatelia,
pomáhali si navzájom, a tak zamatová revolúcia prešla v našej obci pokojne.

 Vedúca výrobne športových suvenírov Marta Matúšová a Renáta Sedláková pri príprave občerstvenia na výročnú členskú schôdzu TJ Mier

Náboženské pomery
V Trebaticiach ľudia do kostola chodili vždy,
avšak za komunistického režimu hlavne pre
štátnych zamestnancov bola návšteva kostola
priťažujúcou okolnosťou. Nemuseli sa dostať
na vysokú školu, či do zamestnania, na ktoré
mali vzdelanie. Po nežnej revolúcii sa ľudia
cítili slobodnejší, do kostola začali chodiť i tí,
ktorí dovtedy nechodili.

Príroda a počasie
Počasie v tomto roku bolo veľmi premenlivé
a bol to suchý rok. Ročný úhrn zrážok bol
413,6 mm. Snehu bolo málo a vydržal krátko.
Po jarných dažďoch prišlo sucho, ale jún bol
daždivý. Júl prekvapil vysokými teplotami až do
33º C. Sucho pokračovalo aj v auguste, mnohí

občania museli prehlbovať studne. V septembri prišli slabé zrážky a nízke teploty. V októbri
už museli trvalo kúriť. Prvý sneh napadol 26.
novembra, Katarína bola na ľade, a potom až
do konca roka boli teploty nad nulou.
TJ Mier Trebatice združovala 287 členov.
Vytvorené v nej bolo hospodárske zariadenie
na výrobu športových suvenírov. Pracovalo
tu 11 žien, vedúcou bola Marta Matúšová.
Telovýchovná jednota mala v roku 1989 tieto
oddiely: futbalový – A a B mužstvo, dorast,
mladší a starší žiaci, stolnotenisový – A a B
mužstvo, žiaci, šachový – oddiel dospelých
a žiacky krúžok, atletický, ZRTV – džezgymnastika žien. Činnosť TJ riadili predseda
Jozef Macháč, tajomník Ján Holec, hospodár
Milan Mikuš, predseda MNV Ján Sedlák.
Predsedom futbalového mužstva bol Vladimír
Macháč, vedúcim mužstva Ing. Dušan Herman. Stolnotenisový oddiel viedol p. Blesák,
šachový Ing. Marián Moravčík, atletický Peter
Minárech, ZRTV Lýdia Matúšová.
A-mužstvo dospelých hralo už päť rokov
v najvyššej krajskej súťaži, umiestnilo sa na
6. mieste, trénerom bol Jaroslav Kravárik. B-mužstvo skončilo na 6. mieste v okresnej súťaži. Dorast hral v 1. B triede západ, trénerom
bol Ján Maco. Obidve stolnotenisové mužstvá
hrali v krajskej súťaži a umiestnili sa na 2.
a 6. mieste. Šachový oddiel hral v okresnej
majstrovskej súťaži – skupinu A, umiestnil sa
na 2. mieste. Atletický oddiel mal iba 4 členov,
ale vďaka pretekom Trebatická desiatka bol
známy celoštátnej atletickej verejnosti. ZRTV
bol zameraný na pohybové cvičenie pri hudbe, cvičiteľkou bola Beata Minárechová.
Činnosť ZO SZŽ bola zameraná hlavne
na úpravy cintorína, v septembri usporiadali
výstavku ručných prác.

 Ukážka športových suvenírov

Poľovnícke združenie Mier združovalo
48 poľovníkov. Poľovný revír pozostával z chotárov obcí Trebatice, Krakovany a Borovce.
V tomto roku vysadili 125 stromov a 210 kríkov.
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VIANOČNÉ SVIATKY A ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

Rozumne – v súlade s pravidlami
Každý rok sa počas posledného decembrového dňa, „na Silvestra“ ľudia schádzajú a oslavujú príchod Nového roka. Tieto
stretnutia okrem ohňostrojov sprevádzajú aj
iné pyrotechnické efekty, najmä výbuchy, žiaľ,
častokrát aj po domácky vyrobenej munície
a petárd. Na ich používanie sú rôzne názory,
od bezhranične obdivných až po úplne odmietavé a kritické. Veď kto by už len nemal rád
výbuchy a ohňostroje? Existuje aj zábavná
pyrotechnika, ktorá je taktiež nebezpečná,
no určite menej ako podomácky vyrobená.
Mnohokrát došlo pri manipulácii s takýmito
doma vyrobenými výrobkami k nehodám,
často s fatálnymi účinkami. Pri akomkoľvek
nakupovaní je potrebné byť obozretný a nakupovať iba v overených obchodoch, pretože aj
nákup u neznámych predajcov môže byť rovnako nebezpečný ako ľahostajná manipulácia
a môže viesť k zraneniam a úrazom.
Nekontrolované a nezodpovedné používanie zábavnej pyrotechniky ľuďmi rôznych vekových skupín viedlo často k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia a života. Preto je zrejmé, že táto

činnosť v súčasnosti podlieha pravidlám, ktoré
nastavili právne predpisy – zákony, vyhlášky,
všeobecne záväzné nariadenia. V súčasnosti
upravujú používanie zábavnej pyrotechniky
viaceré právne normy, najmä zákon 58/2014 Z.
z. v znení jeho novelizácie z roku 2018, nariadenie vlády 70/2015 a všeobecne záväzné
nariadenia v jednotlivých obciach a mestách.
Obec Trebatice vydala svoje VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na jej území v roku
2017. Podľa ustanovení tohto nariadenia, na
území obce Trebatice je zakázané používať
pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3 (zábavná pyrotechnika) s výnimkou 31. decembra
od 20.00 hod. do 1. januára do 2.00 hod. Zákaz sa nevzťahuje na podujatia organizované
a spoluorganizované Obcou Trebatice, kde
je používanie pyrotechnických výrobkov súčasťou podujatia, na svadby a rodinné oslavy
organizované na území obce Trebatice v deň
ich konania, v čase do 22.00 hod.
Základnou právnou normou upravujúcou
používanie zábavnej pyrotechniky je zákon
58/2014 Z. z. v znení jeho novelizácie z roku 2018.Ten svojimi ustanoveniami upravil
a sprísnil predaj a používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3 (zábavnej
pyrotechniky) nasledovne:
Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3
(zábavnú pyrotechniku) je možné predávať
spotrebiteľovi len v období od 28. decem-

bra do 31. decembra kalendárneho roka.
Používať pyrotechnické výrobky kategórie
F2 a F3 možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1.
januára nasledujúceho kalendárneho roka,
ak ďalej nie je (v zákone) ustanovené inak.
Používať pyrotechnické výrobky kategórie
F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno
iba s predchádzajúcim súhlasom obce, na
základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie
pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.
Toľko litera práva. Skutočnosť je však taká,
že mnohí ľudia nerešpektujú stanovené pravidlá a používajú zábavnú pyrotechniku kedykoľvek. Množstvo používateľov sa zväčšuje
úmerne s predlžovaním nocí a skracovaním
dní a pravidelne, okrem osláv príchodu Nového roku, vrcholí počet oslavných výbuchov
v čase vianočných sviatkov. Veľmi často sú
týmito používateľmi zábavnej pyrotechniky deti
a mladí ľudia, čo zvyšuje riziko ohrozenia
ich bezpečnosti a zdravia, ako aj poukazuje
na nezodpovednosť ich rodičov. Blížiace sa
vianočné sviatky sú sviatkami radosti, pokoja,
šťastia a rodinnej pohody. Sú to hodnoty, ktoré
sa nedajú vyčísliť peniazmi. Aj keď používanie
zábavnej pyrotechniky patrí k týmto dňom
a stalo sa viac-menej tradíciou, je potrebné
pristupovať k tejto aktivite počas Vianoc a Silvestra rozumne a v súlade s pravidlami. - jk -

Zúčastnili sa na brigádach v obci a brigádach pri
’dozbere‘ repy. Hlavnými druhmi lovnej zveri bol
zajac, bažant, srnčia zver a škodná. Výnimočne
cez revír prešiel diviak. Jedného z nich v hone
Révajská skolil poľovník Róbert Štefanka st.

pretekárom bol Peter Kollár – reprezentant
ČSSR, ďalšími pretekármi boli Ľuboš Valo, Ján
Bača, Roman Žalský a Ivan Lipka. Na dráhe
sa v tomto roku uskutočnili majstrovstvá SSR,
majstrovstvá ČSSR a medzinárodné preteky.

ZO SZCH bola známa nielen v našom okolí, ale aj na Morave. Dostala sa do povedomia
svojimi výstavami, liahnutím kureniec, chovom kvalitného domáceho zvieratstva a vtáctva. Predsedom bol Jozef Jankech, podpredsedom Jozef Vančík, tajomníkom Emil
Jankech, hospodárom Karol Regina, pokladníčkou Mária Štefanková, aktívnych členov
bolo 92. V máji usporiadali výstavu králikov,
holubov, hydiny a vtáctva, ktorá mala dobrú
úroveň. Na katalógu k výstave sa na prednej
strane hrdo niesol nápis: Slovenský zväz
chovateľov, Základná organizácia Trebatice,
nositeľ vyznamenania Za zásluhy o výstavbu.

Pohyb obyvateľstva – Trebatice mali v roku 1989 1 203 obyvateľov. Narodilo sa 19 detí, zomrelo 17 občanov. Najstarším obyvateľom bol Ambróz Petruš, ktorý zomrel pol roka
pred dosiahnutím krásnych 100 rokov.

Materskú školu navštevovalo 68 detí. Riaditeľkou bola Zita Staneková, pedagogický kolektív tvorili Viera Garafová, Božena Reginová
a Jana Palkechová. Počas roka navštívili divadelné predstavenia, exkurzie, výlet do ZOO
v Bojniciach, vystupovali na MDŽ a zimnej
besiedke, usporiadali juniáles.

Výbuchy, záblesky svetla a spŕšky iskier klesajúcich k zemi. To je súčasť
ohňostrojov, bez ktorých si nevieme predstaviť oslavy Nového roka. Kedysi boli
ohňostroje súčasťou akýchkoľvek osláv,
nielen tých silvestrovských.

ZPO mala 84 členov, z toho 13 žien. Predsedom bol Milan Palkech, veliteľom František Belica, pokladníkom Jozef Tonkovič,
strojníkom Róbert Štefanka ml. V obvodnom
kole súťaže požiarnických družstiev sa spomedzi 18 umiestnili na 5. mieste. Požiarnici
vykonali požiarne prehliadky v 229 domoch
v obci. V tomto roku nastala v organizácii tzv.
finančná kríza a výbor zvažoval znížiť členskú
základňu a výbor na 7 členov.
Základná organizácia Zväzarmu – Automotoklub bola zameraná na motoristický
šport. K dispozícii mali motokárovú dráhu, ktorú okrem nich využívali i záujemcovia z Bratislavy, Nitry, Topoľčian a iných miest. Činnosť
organizácie riadil Ján Kollár. Najúspešnejším

Individuálna výstavba – v osemdesiatych rokoch v obci rástli domy ako huby po
daždi. Rozostavaných a dokončených bolo
64 domov. Domy sa stavali väčšinou svojpomocne, po sobotách a nedeliach, ľudia si
navzájom pomáhali.
Miestnu ľudovú knižnicu vzorne viedla Antónia Babišová. Zapísaných čitateľov bolo 188,
z toho 102 detí. Zaevidovaných výpožičiek bolo 7 186, do knižnice pribudlo 239 nových kníh.
Základná škola bola štvortriedna a mala
2 oddelenia školskej družiny. Cez letné prázdniny bola na škole vymenená strecha. Starý
eternit bol vymenený za hliník s červeným
povrchom. Počet žiakov bol 69, do družiny
chodilo 52 detí, na stravu 47. 1. ročník učila
Lýdia Matúšová, 2. ročník Aurélia Karkušová,
3. ročník Ján Karkuš, 4. ročník Mária Gonová.
V družine pracovali Slavomíra Ondrejíčková
a Viera Matisová. V 2. polroku odišiel riaditeľ
Ján Karkuš do dôchodku, Aurélia Karkušová
do Veľkých Kostolian. Na ich miesto nastúpili
Jozef Hazucha a Terézia Tonkovičová. Riaditeľkou školy sa stala Mária Gonová.

V jesenných mesiacoch bola vykonaná
oprava kostolnej veže. Prehrdzavený zinkový plech sa menil za medený. Starý plech
stŕhali občania v brigádach a odbornú prácu
robil pán Smyčka, ktorý mal len jednu nohu,
so svojím synom. Práce organizoval Peter
Hornák so svojím otcom Bartolomejom.
Základná organizácia KSS zasadala šesťkrát, verejná členská schôdza sa konala dvakrát. Začiatkom decembra 1989 organizácia
zanikla.
Predsedom MNV bol Ján Sedlák. Rada
MNV zasadala počas roka deväťkrát. V marci
po prvýkrát hovorili o potrebe vybudovania
obecného vodovodu.
JRD ČSSP hospodárilo pod vedením Bernarda Jankecha. Zamestnávalo 512 trvalých
a 9 sezónnych pracovníkov. V rastlinnej výrobe sa zameriavali na pestovanie pšenice, jačmeňa, repky olejnej, chmeľu, repy, zeleniny.
V živočíšnej výrobe chovali hovädzí dobytok
a ošípané. JRD malo aj pridruženú výrobu
rozvádzačov. V decembri odišiel do dôchodku
Michal Petráš, za nového podpredsedu si
zamestnanci zvolili Ervína Sedláka. Aj v tomto
roku družstvo dosiahlo veľmi dobré výsledky.
- jp -, foto: archív obce
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ŠKOLSKÝ ROK V MATERSKEJ ŠKOLE JE V PLNOM PRÚDE

Záujem rodičov o škôlku rastie
Už dávno sú preč časy, keď sme do materskej školy mohli prijímať deti z okolia,
pretože nám zachraňovali druhú triedu.
Ani v tomto školskom roku, tak ako v minulých, nebolo možné prijať všetky prihlásené deti. A ak si všímate počet mamičiek
prechádzajúcich sa s malými deťmi po
obci, je zrejmé, že tento problém sa bude
opakovať aj v najbližších rokoch.
V triedach našej materskej školy je teda
v školskom roku 2019/20 opäť najvyšší možný
počet detí, 24 v triede starších a 20 v triede
mladších detí. V pedagogickom kolektíve nastala významná zmena. Odídenú učiteľku Ivanu Pohubovú nahradila nová posila Mgr. Veronika Palkovičová. Dochádza k nám z Pobedima, obľúbili si ju deti i zamestnanci a tešíme
sa, že k nám priniesla novú, mladú krv. Kolektív prevádzkových zamestnancov sa nezmenil,
všetci pokračujú vo svojich funkciách a starajú
sa o nerušenú prevádzku našej škôlky.
Školský rok je už v plnom prúde, my máme
za sebou niekoľko podujatí a mnohé ďalšie
pred sebou. O všetkých informujeme na našej
webovej stránke. Veľmi radi by sme do spolupráce zapájali čo najviac rodičov, pripravovali
pre nich a s nimi viaceré aktivity. Budeme sa
snažiť deti vychovávať, klásť im základy vedomostí z každej oblasti života, viesť ich k samostatnosti, zodpovednosti za svoje konanie,
ku vzájomnej spolupráci a tolerancii. Využívať
pritom budeme nie iba klasické metódy, ale
čoraz viac experimentovania, skúmania, záKeby ste ráno 16. októbra nakukli do
tried materskej školy, neverili by ste vlastným očiam. Deti, ktoré často majú problém upratať svoje hračky, sa zrazu premenili na usilovných kuchárov a pekárov.
Všade vládol čulý ruch a dočasný neporiadok. Počuť bolo klopkanie nožíkov, vrčanie
mixérov, rozvoniavalo ovocie, vanilka, ale
i cibuľka, mrkvička... Nielen dievčatá, ale na
počudovanie i chlapci pod dohľadom učiteliek krájali, miešali, strúhali, napichovali na
špajdle... Po približne dvoch hodinách tohoto
mierneho chaosu sa misy zaplnili ovocným
šalátom, veľké tácky ovocnými špízmi, plechy

 Kuchári v akcii

žitkového učenia... Je veľa vecí, ktoré robia
škôlku dobrou. Niekto považuje za dôležité
vybavenie informačnými technológiami, iný
počet krúžkov, ďalší zasa celkový vzhľad
škôlky či počet akcií.
Ja som však presvedčená, že najdôležitejšie sú dobré učiteľky. To, aký vzťah majú
k deťom, ako k nim pristupujú, pripravujú

sa na každodennú prácu s nimi, zhotovujú
pomôcky, hľadajú stále nové aktivity... A som
veľmi šťastná, že práve také sa v našej materskej škole stretli.
Strany zo života škôlky pripravila:
JANA PALKECHOVÁ
riaditeľka MŠ Trebatice
Foto: archív škôlky

 Noví škôlkarskí kamaráti

Proces zaujímavejší
ako výsledok
jablkovými koláčikmi a v chladničke boli pripravené suroviny na popoludňajšie pohostenie pre starých rodičov. Keby ste si povedali,
že už by bol čas aj na upokojenie sa, tak by
ste sa mýlili. Predtým, ako sa deti do všetkých
tých zdravých dobrôt pustili, si zasúťažili,

aby im dobre vytrávilo, a až potom začalo
pripravené jedlo miznúť v ich bruškách. Nuž
a najväčšie zážitky mali nie z jedla, ale z jeho
prípravy. Lebo aj v tomto prípade platí, že jeho
príprava bola zaujímavejšia a zopakovali by si
ju hocikedy, nie iba v Deň zdravej výživy.

 Napichnúť hrozienko na špajdľu nie je vôbec jednoduché
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Do divadla chodíme kvôli tomu, aby sme
strávili príjemné chvíle, niečo sa dozvedeli,
aj sa zabavili.
Našťastie, dnes už väčšina detských hercov
chodí priamo k svojmu divákovi a my vďaka
tomu nemusíme cestovať. Mení sa aj charakter predstavení. Dieťa už nie je iba pasívnym

Herci rozosmiali i poučili
divákom, ale stáva sa priamym účastníkom
deja. Predstavenia sú koncipované tak, že
herci vťahujú deti do deja a zadávajú im určené
úlohy. Takéto interaktívne predstavenia nadlho

 Pesničky patria ku každému divadielku

Svetielka
rozžiarili štadión
Daždivé počasie nám troška skomplikovalo organizovanie lampiónového sprievodu. Ale druhý pokus sa
vydaril, a tak v pondelok 11. novembra podvečer sa na
dvore materskej školy zišli desiatky svetielok najrozličnejšej farby i veľkosti.
Cieľom všetkých bolo presunúť sa na futbalový štadión
a dosýta si vychutnať netradičnú tajomnú atmosféru vo
svetle lampiónikov. Na štadióne ich čakali v tme žiariace
balóny, desiatky svetielok porozkladaných okolo nich
a ezoterická hudba znejúca z ampliónov. Po speve spoločnej piesne a porozdávaní darčekov deťom sa obloha
na prekvapenie všetkých rozžiarila farebným ohňostrojom. Komu by sa chcelo ísť hneď po takomto zážitku domov? Preto veľmi dobre každému padol pohár voňavého
punču či čajíku a chutné koláčiky, ktoré napiekli šikovné
a ochotné mamičky našich škôlkarov. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa pričinili o zorganizovanie tohoto krásneho podujatia. Teší nás vysoká účasť rodičov i detí a dúfame, že
o rok sa pri svetielkach stretneme opäť.

Veselý tekvicový
dvor v Krakovanoch
Tak, ako september v Trebaticiach patrí Kapustovým hodom, v Krakovanoch jeden septembrový víkend patrí Slávnostiam jesene.
Aj my sme dostali pozvanie pozrieť sa na
všetky nápadité a vtipné výtvory z tekvíc,
ktoré na nich boli vystavené. Deťom sa páčili
mnohé – tekvicové prasiatka, tekvicový cirkus, ujo, ktorému trčali zo slamy iba nohy...
Nuž a páčilo sa im aj pohostenie, ktoré im
pripravili tety organizátorky. Teplý čajík ich
zahrial, tekvicový kompótik chutil a my ďakujeme všetkým za ich pohostinnosť.
 Neviete, prečo tu leží ten ujo?

zostávajú v pamätiach detí. No a takými boli aj
divadielka Zlatá rybka a Rozprávkový hrniec.
Priniesli deťom zábavu, pohyb, smiech a hlavne
predstavenie Zlatá rybka aj hlbokú myšlienku.

 Barbora Zamišková vie, ako deti zaujať

Ïakujeme všetkým Vám,
ktorí ste nám darovali percentá
zo svojich daní, všetkým Vám,
ktorí ste nám poèas roka pomáhali.

Prajeme Vám pokojné, láskou a porozumením naplnené vianoèné
sviatky a šśastné vykroèenie do nového roku 2020.
Deti a zamestnanci MŠ Trebatice
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Kúzelné popoludnie s kúzelníkom
Október je azda najtypickejším jesenným mesiacom. Dni sa skracujú, príroda
je plná farieb, ľudia sú viac doma, spolu.
A je to aj obdobie, v ktorom viac ako inokedy hovoríme o úcte k tým, ktorí nám dali
nesmierne veľa, ktorí vychovávali, starali
sa, tvrdo pracovali, pomáhali a naďalej pomáhajú vždy, keď ich pomoc potrebujeme.
K mesiacu október neodmysliteľne patrí
prejavovanie úcty starým rodičom, seniorom,
dôchodcom, jednoducho tým, ktorí si zaslúžia našu vďaku.
V trebatickej materskej škole im patrilo
popoludnie 16. októbra. Najskôr svoju lásku
babičkám a deduškom prejavili deti oboch
tried vo svojom kultúrnom programe, po nich
sa o zábavu postaral kúzelník Ivan. Do svojich
kúziel vtiahol deti i všetkých prítomných starých rodičov a rodičov, smiech a dobrá nálada
 Očakávanie v očiach detí i dospelých
vládli počas celého jeho vystúpenia. Svojim
vzácnym hosťom deti s učiteľkami pripravili
malé občerstvenie, a tak sa po skončení

kúzlenia spoločne pustili do chutných chlebíkov, ovocného šalátu a koláčikov. Atmosféra
bola veľmi príjemná a my sme sa tešili, že

sme starým rodičom mohli sprostredkovať
niekoľko krásnych chvíľ strávených so svojimi
vnúčatkami.

 Kúzelník Ivan s malými asistentkami
 Prvé, spočiatku nesmelé vystúpenie najmenších škôlkarov

POZVÁNKA
Základná škola a Materská škola Trebatice
pozývajú všetky deti a ich rodičov na

DETSKÝ KARNEVAL
v sobotu 25.1.2020 o 15.00 hodine.
Pripravujeme
 bohatú tombolu
 občerstvenie
 zábavné súťaže
 a ďalšie prekvapenia...
Ilustrácia: internet

 Staršie deti sa už zvŕtali s istotou a smelo
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KOLOTOČ VZDELÁVANIA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE JE OPÄŤ ROZBEHNUTÝ
Nedávno sme slávnostne otvárali školský rok a kolotoč povinností sa rozbehol
znova. Vyučovanie nám spestrilo niekoľko
akcií a podujatí, ktoré Vám prinášame
v skratke, prípadne o tom píšu bližšie naši
žiaci aj pani učiteľky.
 Beseda s herečkou a spisovateľkou
Bibianou Ondrejkovou sa uskutočnila 10. septembra – píše o tom v príspevku pani učiteľka
Renáta Susová.
 V spolupráci s materskou školou sme sa
zapojili do zbierky pre Úniu nevidiacich, kde
sme vyzbierali vyše 150 €. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!
 Naši tretiaci a štvrtáci navštívili 26. septembra spoločnosť JAVYS v Jaslovských Bohuniciach, aby sa dozvedeli o výrobe elektrickej energie zaujímavé informácie a videli
aj, ako pokračuje likvidácia už nefungujúcich
blokov jadrovej elektrárne. Spoločnosť nám
robili žiaci zo ZŠ Ostrov.
 Koncom septembra sme sa boli pozrieť
na Slávnostiach jesene v Krakovanoch.
 O podujatiach, ktoré sme absolvovali
v Mestskej knižnici v Piešťanoch sa môžete dočítať v príspevku pani učiteľky Miriam Olšavskej.
 V septembri a októbri sme sa venovali
činnostiam z projektu Skládkam hovoríme nie!,
ktorý podporila Nadácia SPP. Žiaci zisťovali kva-

Zo školských lavíc v skratke
litu vody v miestnom
potoku a nedávno
dostali niektorí obyvatelia obce anonymný
dotazník o separovaní
odpadu, ktorý do budúceho čísla Trebatického zrkadla vyhodnotíme a uverejníme
výsledky.
 Vo štvrtok 10.
októbra sme zorganizovali ďalšiu exkurziu – na skládku
komunálneho odpadu
v Trnave. Exkurzia
bola súčasťou aktivít
projektu o skládkach,
s podporou Nadácie
SPP. Ako to videli naši
žiaci, si môžete prečítať v ich príspevkoch.
 24. októbra
k nám zavítala p. Vavrová so svojou kole-

 Žiaci vyskúšali výrobu elektrickej
energie vlastnými silami

 Návšteva výstavy v Krakovanoch

 Deti na spomienke na obete vojen – Deň červených makov

gyňou, ktoré nám ukázali v rámci workshopu,
ako by sa mohol vyčistiť celý svet. Píšu o tom
žiaci 2. ročníka v príspevku. Aktivita bola súčasťou projektu Nadácie SPP.
 Vojakov padlých v I. svetovej vojne sme
si uctili už tradične 11.11. o 11.h 11. minúte
spomienkou spolu s členmi Jednoty dôchodcov a materskou školou, ako aj s obyvateľmi
obce. Básničky a pieseň zneli na počesť vojakov, k pomníku sme umiestnili symbol tohto
dňa – kvety červeného maku.
Mgr. SYLVIA MOLNÁROVÁ, foto: archív ZŠ

 Tretiaci a štvrtáci navštívili spoločnosť Javys v J. Bohuniciach
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Neobyčajné návštevy v našej škole nebývajú časté. Mali sme však šťastie a taká
vzácnosť nás postretla – prišla Bibiana
Ondrejková! Na besedu.

Skvelá Bibiana!

Okrem skvelej herečky je aj autorkou knižiek pre deti Rozprávky o dievčinke Julke
a jej sestričke Bertičke. Našim žiakom prišla
prečítať niektoré príbehy zo svojho diela.
Jej profesionálny prednes sa nám páčil a jej
rozprávanie bolo zaujímavé i vtipné a poučné,
akoby vystrihnuté zo života aj našich detí, ich
malých huncútstiev a detských problémov.
Dozvedeli sme sa od nej, ako a prečo sa stala spisovateľkou. Na záver všetkým žiakom
venovala na pamiatku svoju fotografiu s podpisom a prvákov obdarovala svojou knihou,
z ktorej nám čítala. Boli to utešené chvíle
strávené s milou a príjemnou Bibianou.
RENÁTA SUSOVÁ, foto: archív školy
 Po besede nasledovala autogramiáda

Ako sa čistí svet

V našej škole sme privítali dve tety, ktoré nám predviedli, aké je dôležité vo svete
robiť poriadok. Jedna z nich na interaktívnej tabuli urobila prezentáciu o tom, ako
to často v prírode vyzerá a ako by to malo
byť správne.
Jej kamarátka nám predstavila postupne
smetné koše, do ktorých máme triediť odpad.
Podľa farieb košov nás voviedla do kráľovstiev odpadu. Smetné nádoby rozprávali
a predstavovali nám svoje kráľovstvá piesňami. Na hlavách mali aj pekné kráľovské
korunky. Neskôr, keď sme už mali dostatok
informácii o triedení odpadu, sme si mohli
takéto smetné koše vyrobiť aj my a zatriediť
kartičky s odpadom do príslušných smetných
nádob. Naučili sme sa, že našu planétu si
treba vážiť a nemáme ju zbytočne zahlcovať
odpadom, ale máme odpad triediť – recyklovať.
Kolektív žiakov 2. triedy
Foto: archív školy

 Takto čistíme svet

Knihy – to je naše!
Naša spolupráca s Mestskou knižnicou v Piešťanoch je veľmi pestrá.
Okrem pravidelnej výmeny kníh sa
v knižnici zúčastňujeme na mnohých
podujatiach. Nebolo tomu inak ani
začiatkom tohto školského roka.
Na podujatí projektu Zaži knihu
sme sa zúčastnili 9. septembra. Spisovateľ Daniel Hevier nám predstavil
svoj projekt Chymeros – ako sa stať
súčasťou knihy. Vysvetlil a ukázal
nám, ako píše knihu, ako si ju tentoraz aj sám ilustruje a hlavne, ako sa
do tohto jeho projektu môžu zapojiť deti – prostredníctvom sociálnych
sietí nielen z celého Slovenska, ale
i z celého sveta. Ako mu môžu písať
svoje nápady, námety na knihu, mená hrdinov, opisy prostredí, v ktorom
sa dej odohráva a ako sa po dokončení knihy stať jej súčasťou. Toto rozprávanie spestril spievaním a hraním
piesní a sprevádzal nás aj výstavou.

Tiež sme sa zúčastnili na podujatí Poď
z ulice do knižnice. V rámci tohto sme sa
zoznámili s knihou Jána Uličianskeho Mačka
Líza z ulice. Po pútavom
dramatizovanom čítaní
nasledoval aj workshop,
kde sme kreslili, lepili,
strihali svoju mačku.
Na festivale českej
a slovenskej tvorby pre
deti nám 19. októbra
prezentovali svoju tvorbu
české autorky detských
kníh Eva Papoušková
a Galina Miklíková. Autorky kníh o vombatovi
Jirkovi, Kosprdovi a jeho
problémoch v škôlke, ale
najznámejší sú – možno aj vďaka filmovému
spracovaniu – Párožrúti.
Cieľom takýchto podujatí
je povzbudiť záujem detí
o literatúru, ale zároveň
budovať vzťah a porozumenie k českému jazyku. MIRIAM OLŠAVSKÁ
 Daniel Hevier rozprávanie spestril spievaním a hraním
Foto: archív ZŠ
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EXKURZIA NA SKLÁDKE ODPADOV

Musíme šetriť prírodu
Vo štvrtok 10. októbra sme išli s celou
školou do Trnavy na exkurziu na skládku odpadov, ktorú prevádzkuje firma
FCC Group. Keď sme sa dostali do
cieľa, tak sme vystúpili z autobusu a najedli sme sa.
Potom prišiel ujo, ktorý nás previedol cez
celý areál skládky odpadov. Ukázal nám,
ako sa spracúva bioodpad, previedol nás aj
cez už prekrytú kopu odpadu s hlinou a trávou, za ktorou bola aktívna skládka. Dokon-

ca tam boli aj bazény, ale nie plavecké, ale
smradľavé. Voda v nich bola odvedená zo
skládky a nezamŕza ani pri -18 °C. Potom
nás zaviedol aj do oddelenia, kde pracovali väzni. Ukladali a triedili papier zo škôl
a triedili plast. Previedol nás oddelením,
kde už boli kartóny a plechovky zlisované
v kockách. Odpadu je veľa, musíme sa snažiť recyklovať a šetriť prírodu, aby takýchto
skládok bolo čo najmenej.
Nelka Škrabáková
a Katka Miháliková, 4. ročník

 Krásny kopec, škoda, že je z odpadkov...

Príliš tam nevoňalo
Dňa 10. októbra sme sa zúčastnili na
exkurzii v Trnave, na skládke FCC Group.
Videli sme veľkú horu odpadkov a 6 až
8-metrové bazény, do ktorých vypúšťali
špinavú vodu.
Okrem netriedeného odpadu zhromažďujú
aj biologicky rozložiteľný odpad a majú aj
vlastnú kompostáreň. Presunuli sme sa do
budovy, kde boli kopy papierov zo školských
zberov. Väzni preberali papier a dávali do

stroja. Druhú kopu tvorili plasty. Tie sa posúvali na triediacu linku, ktorá viedla do
miestnosti, kde sa odpad preberal a triedil do
veľkých vriec. Vonku sme videli už zlisované
kocky z plastov, papiera a kovu. Videli sme
aj veľký drvič odpadu, ktorý drvil všetko na
malé kúsky. Exkurzia sa nám veľmi páčila, aj
keď to tam príliš nevoňalo...
Monika Baleková
a Vanesska Palkechová, 3. ročník
Foto: archív školy

PROJEKTY ZŠ
Podporené projekty
Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2018 – 1 300,- €
a) Učebné pomôcky pre znevýhodnených
žiakov
b) Nákup kníh – beletrie do knižného kútika
c) Nákup výtvarného materiálu na kultúrne aktivity
d) Nákup vzdelávacieho softvéru pre znevýhodnených žiakov
e) Beseda s lektorom o vzťahoch medzi
žiakmi
Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov
so zdravotným znevýhodnením 2018 –
2 580,- €
a) Nákup 2 interaktívnych tabúľ
b) Nákup datavideoprojektora
c) Nákup vizualizéra
d) Nákup softvéru
e) Nákup polohovateľnej školskej lavice
so stoličkou
f) Nákup lampy na lepšie osvetlenie pracovného miesta žiaka
Nadácia Pontis – Rekonštrukcia
osvetlenia ZŠ Trebatice – 1 100,- €
a) Nákup elektroinštalačného materiálu
Nadácia Orange – internetová bezpečnosť – 370,- €
a) Nákup výtvarného a spotrebného materiálu k aktivitám
IT Akadémia – bez finančnej podpory
a) Vzdelávanie učiteľov
b) Vedenie záujmového útvaru
Ekoalarm – 150,- €
a) Exkurzia do spaľovne
b) Koše na recykláciu do každej triedy
Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so
zdravotným znevýhodnením 2019 – 2 464,- €
a) Nákup interaktívnej tabule
b) Nákup datavideoprojektora
c) Nákup vizualizéra
d) Nákup softvéru k interaktívnej tabuli
Nadácia SPP
– recyklácia, separovanie – 980,- €
a) Nákup kufríkov – prenosné laboratórium
b) Lektor – beseda, workshop
c) Exkurzia na skládku
d) Výtvarný a spotrebný materiál k aktivitám
Nadácia Orange
– internetová bezpečnosť – 820,- €
a) Nákup výtvarného
a spotrebného materiálu
b) Beseda s odborníkom
c) Nákup odbornej literatúry
Hodnota finančných príspevkov bola
v celkovej výške: 9 764,- €

Nepodporené projekty
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Enviroprojekt 2018
Finančná gramotnosť 2018
Zdravie a bezpečnosť v školách 2018
Finančná gramotnosť – Nadácia Poštovej banky
Podpora výchovy a vzdelávania žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia
v základných školách 2019
Enviroprojekt 2019
Finančná gramotnosť 2019
Zdravie a bezpečnosť v školách 2019
Nadácia ZSE – tradičné remeslá
SYLVIA MOLNÁROVÁ
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VIANOČNÝ PRÍHOVOR FARÁRA MARIÁNA DÍREŠA
Ešte boli posledné novembrové dni,
keď som odchádzajúc po vyučovaní zo
strednej školy prechádzal chodbou, na
ktorej študenti spolu s pani profesorkou vyzdobovali vianočný stromček,
nádherný symbol Vianoc. Ich nadšenie
a horlivosť boli evidentné. Ako milo
a krásne pritom rozprávali. Tie vety hriali
pri srdci. Hneď mi však prišli na um slová, ktoré som krátko predtým v tej istej
škole počul z úst ďalších študentov, ale
na inej chodbe a pri inej činnosti. Boli
vulgárne a neslušné. Aký to rozdiel! Aká
to realita. A tak som sa zamyslel, že ako
veľmi potrebujeme Vianoce, aby sme
boli plní lásky a krásy, a nie nenávisti
a škaredosti.
Istá legenda z 8. storočia hovorí o obyvateľoch jednej krajiny, ktorí verili, že v stromoch
prebývajú bohovia. Pred jednou slávnosťou
vraj pripravili bohom krvavú obetu mladého
muža. Na stretnutí sa objavil kresťanský
misionár Bonifác, ktorý prítomným ľuďom
porozprával príbeh o narodení Ježiša Krista
a o sile dobra a lásky. Svedectvo ich natoľko
presvedčilo, že strom nechali zoťať a mladíkovi darovali život. Tam potom spoločne
večerali a oslavovali.
Vianoce boli, sú a aj budú tými najkrajšími
sviatkami v roku, oslavou života. Najviac sa
z nich tešia deti. A viete, pre koho budú tie
tohtoročné najúžasnejšie? Pre tie rodiny, kde
sa v tomto roku narodilo dieťa. Prvé Vianoce
s deťmi narodenými od tohtoročného januára
až po december majú nezabudnuteľné čaro.
Darmo, veď je to o narodení dieťaťa, Božieho
Syna. A každé dieťa ho pripomína. V rodine
mojej mladšej sestry sa práve na Vianoce má
narodiť dieťatko, moja tretia neter. Tohtoročné
Vianoce sú teda v našej rodine výnimočné.
A pre mňa ešte z jedného dôvodu. Sú

Načo sú nám Vianoce?

to moje prvé Vianoce
v Trebaticiach. Teším sa
na ich slávenie uprostred
Vás. Pozývam všetkých
na bohoslužby. V kostole
počas svätých omší zaznie spev anjelov: „Sláva
Bohu na výsostiach a na
zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle.“ Naše srdcia sa naplnia radosťou lebo: „Boh
tak miloval svet, že poslal
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal
večný život.“ Kiež by táto
radosť ovládla všetkých,
malých i veľkých, mladších i starších. Kiež by
tie tohtoročné Vianoce pomohli nájsť pokoj všetkým
bezradným, zraneným,
sklamaným, smutným ľuďom. Kiežby svetlo vychádzajúce z tajomstva Vianoc naplnilo všetky tmavé
miesta v našich životoch.
Posolstvo Vianoc nech
všetkým ľuďom prinavráti vieru, nádej a lásku.
Ako aj priateľstvo, dôstojnosť a vznešenosť, ktoré
stratili. Nech tohtoročné
vianočné sviatky pomôžu
 Farár Mgr. Marián Díreš pri udeľovaní požehnania veriacim
odstrániť z našich životov
všetku zlobu, hnev a prinesú do našich životov pokoj a radosť.
Farár MARIÁN DÍREŠ
To Vám želám a vyprosujem.
Foto: Juraj Jankech, internet

BOHOSLUŽBY POČAS VIANOC 2019
Spovedanie: piatok 20.12. od 15.00 do 17.30 hod.
Utorok 24.12. Narodenie Pána – svätá omša v noci o 22.00 hod.
Streda 25.12. Prvý sviatok vianočný – svätá omša o 9.30 hod.
Štvrtok 26.12. Druhý sviatok vianočný – svätá omša o 9.30 hod.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Od posledného vydania Trebatického zrkadla sa narodilo 6 detí, z toho 3 chlapci a 3 dievčatká.
Blahoželáme a želáme veľa zdravia.

 Každoročne čaro Vianoc v kostole zvýrazňuje živý betlehem

V tom istom období nás opustili:
Jozef Macúška vo veku 69 rokov,
Antónia Kováčová vo veku 64
rokov, Vladimír Potrok vo veku

65 rokov, Pavlina Kurincová vo
veku nedožitých 91 rokov, Alojz
Hadviga vo veku nedožitých 91
rokov, Anna Klúčovská vo veku
84 rokov a Daniela Mišová vo veku
66 rokov.
Všetkým pozostalým
vyslovujeme úprimnú sústrasť.
- jb -
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LETO A JESEŇ U DÔCHODCOV

Čaká nás vianočné posedenie
Na začiatku leta sa pre nás dôchodcov začali naše letné aktivity. V júli sme
navštívili kúpalisko Vincov les za účasti
18 členov, pridali sa aj nečlenovia. Počasie bolo príjemné a dobrá pohoda. Štyria
členovia naberali silu na rekreačnom
pobyte v kúpeľoch Turčianske Teplice
a Dudince. Boli sme aj na peknom výlete
v Terchovej na folklórnych slávnostiach
spojených so svätou omšou. Na trebatické hody sme sa zúčastnili na ďakovnej
omši za úrodu a so spevom sme odniesli
žatevný veniec.
V mesiaci september sa konal celoslovenský Deň krojov. Tu sme reprezentovali našu
dedinu a naše pekné kroje, ktoré sa všetkým
páčili. Bolo tam veľa rôznych krojov zo všetkých kútov Slovenska za účasti 3 882 krojovaných ľudí. Ďakujeme pánovi starostovi za to,
že s nami reprezentoval obec a pomohol nám
pri príprave a zabezpečení dopravy.
A zase prišiel čas konania kapustových
hodov. Býva to dobrá akcia, ale aj náročná
na prípravu. Nám už roky pribúdajú a mlad-

 Naše členky pri príprave maškŕt pre návštevníkov kapustových hodov
svätej omše za obete vojen našej farnosti
a našej obce. Ďakujeme aj pánovi starostovi
za jeho príhovor a účasť. K pamätníku sa
prišli pokloniť aj deti z našej školy a škôlky.
Prispeli básňami a pekným spevom, vďaka
aj pani učiteľkám za prípravu a kvety. Členovia JDS zaspievali, položili červené kvety
a zapálili sviece.
Nemožno nespomenúť, že nás opustili dvaja členovia, vďaka im za ich aktivity. Aj naďalej
zostávajú v našich spomienkach.
Tento rok ukončíme vianočným posedením, ktoré sa bude konať 19.12.2019 o 16.00
hodine v sále kultúrneho domu. Pozývame
naň všetkých členov.

 Uctili sme si pamiatku vojnových obetí
ší akosi medzi nás nechcú ísť, že sa ešte
necítia ako dôchodcovia. Veď si len predstavte, čo všetko sme navarili a napiekli:
1 870 lokší, 1 170 kapustníkov, 53 osích
hniezd, 362 kusov štrúdle, 640 kapustných
pier, 420 guliek s mäsom, 40 porcií strapačiek, 60 porcií kuracích stehien, 100 litrov
kapustnice, okrem toho zákusky a burčiak.
Po tejto akcii boli štyria členovia na dovolenke v Tatranskej Lomnici. Počasie im
prialo. Ďalší sa vychystali na rekreačný
pobyt do Turčianskych Teplíc. Využili pekné
počasie na pobyt v aquaparku v termálnej
vode a tiež masáže. V klube JDS sme mali
posedenie k Mesiacu úcty k starším. Bola
kapustnica, koláče a hudba. Len veľká škoda, že prišlo málo členov.
V pondelok 11.11. o 11. hodine a 11. minúte
sme si uctili pamiatku padlých vojakov pri
pamätníku pred naším kostolom. Ďakujeme
pánovi farárovi za jeho účasť a odslúženie

Rok sa blíži ku koncu, prajeme všetkým
členom a členkám k prichádzajúcim sviatkom
veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania
a pokoj v kruhu rodiny.
Výbor ZO JDS v Trebaticiach
Foto: archív ZO JDS

 Fotografia z celoslovenského Dňa krojov v Banskej Bystrici
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PRIEREZ KULTÚRNYMI A ŠPORTOVÝMI PODUJATIAMI V ROKU 2019
Naša obec počas celého kalendárneho
roka žije množstvom tradičných kultúrnych
a športových podujatí. Na začiatku roka
komisia školstva, kultúry a športu navrhne
plán podujatí na celý kalendárny rok, ktorý
schváli obecné zastupiteľstvo. Z rozpočtu
obce býva vyčlenená čiastka, v tomto roku
viac ako 10 000 €, ktorá bude využitá na
tento účel. V našich novinách vám prinášame prierez podujatiami v roku 2019.

V Trebaticiach to žije!

Deň matiek
Aj v tomto roku boli oslavy Dňa matiekk naplánované na druhú májovú nedeľu pre celú
obec v Areáli zdravia. Z dôvodu nepriaznivého
počasia sme ich však museli zrušiť. Na svoje
mamičky a babičky však deti nezabudli a uctili
si ich v priestoroch materskej a základnej školy.

Detský festival
K podujatiam na konci školského roka patrí
aj Deň detí. V tomto roku sme sa rozhodli
osláviť ho netradične. S predstaviteľmi ob Hodové lákadlo – Horkýže Slíže
 Všetci chceli navariť najlepšiu kapustnicu
viedol aj Miro „Bruise“ Žilka a deti z tanečného odboru ZUŠ sv. Gorazda Vrbové. Krásny
letný podvečer, pri ktorom nechýbalo ani
bohaté občerstvenie a rozprávkoví maskoti,
deti zakončili diskotékou.

Memoriál Petra Minárecha
V nedeľu 28. júla 2019 sa v Trebaticiach
konal 11. ročník bežeckých pretekov venovaný nášmu rodákovi Petrovi Minárechovi. Viac
o tomto vydarenom podujatí píšeme na inom
mieste v našich novinách.

Hody

ce Krakovany sme spojili sily aj finančné
prostriedky a v amfiteátri v Krakovanoch 10.
júna 2019 sme zorganizovali Detský festival

 Súťažné družstvo učiteliek z MŠ

pre deti z Trebatíc a Krakovian. Pozvali sme
medzi nás populárnych detských zabávačov
Smejka a Tanculienku. Tanečné umenie pred-

16. – 18. augusta 2019 sa konali tradičné
trebatické hody, ktoré boli znova v réžii agentúry Morning Net, s. r. o., v spolupráci s Obcou Trebatice. Motokárová dráha privítala až
6 000 návštevníkov,
á št
ík
z ktorých
kt ý h sii každý
k ždý prišiel
iši l
na svoje. V piatok sa pri oboch vstupoch
na motokárovú dráhu vlnili dlhé rady ľudí,
pre ktorých boli hlavným „lákadlom“ skupiny

 Tancujúce dôchodkyne – Mesiac úcty k starším
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Horkýže slíže, Desmod a Iné Kafe. Okrem
nich vystúpili skupiny Malý princ, Buranowski
a Slobodná Európa.
V sobotu sa mohli tešiť priaznivci rómskej
hudby na vystúpenie srbskej skupiny Boban
Markovič Orkestar. Vystúpili aj skupiny Rockovanka, Nora Carsso, Reflexy, King Shaolin
a tiež Lukáš Adamec či Marián Greksa.
V nedeľu sa konala slávnostná svätá omša
s poďakovaním za úrodu. Popoludnie patrilo
športu, kedy naši futbalisti odohrali majstrovský futbalový zápas s Vrbovým. Večer sme
venovali tancu a zábave v Areáli zdravia so
skupinou Coverage.

Cyklo Holeška tour 2019
V sobotu 31. augusta 2019 sa uskutočnil
už 13. ročník prejazdu obcami Mikroregiónu
na Holeškou pod názvom Cyklo Holeška tour
 Detský festival v Krakovanoch
 Účastníci podujatia Cyklo Holeška tour
Kapustárik a FS Krakovienka. Počas celého popoludnia a večera do tanca i na počúvanie hrala DH Záhorienka. V priestoroch
Areálu zdravia zároveň súťažilo 8 družstiev
obcí Mikroregiónu nad Holeškou vo varení
kapustnice. Víťazom sa stalo družstvo zo
Šterús. Našu obec reprezentovali pani učiteľky z materskej školy. Výťažok z predaja
kapustnice, vyše 400 €, starosta obce odovzdal predsedníčke JDS Anne Jankechovej. Na kapustových hodoch nechýbali ani
všakovaké špeciality z kapusty a chutný
burčiak, o ktoré sa pričinili členovia JDS
Trebatice. O tom, že boli veľmi chutné,
svedčí aj to, že sa po všetkom, čo dlho
predtým pripravovali, len tak zaprášilo...

Posedenie s dôchodcami
2019. Obec Trebatice bola hosťujúcou obcou,
kde bol štart i cieľ uvedeného cyklistického
podujatia, občerstvovacie prestávky v Kočíne
a Dubovanoch. V tomto roku bolo zaregistrovaných 373 cyklistov, z toho z Trebatíc 21. Najmladším účastníkom bol Trebatičan Martinko
Žák, aj jeho šesťročný brat Marek sa pochlapil
a celú vyše 40 km dlhú trasu prešiel sám na
bicykli. Najstarším účastníkom – Trebatičanom
bol Milan Jankech. Cyklistov síce potrápilo horúce slnečné počasie, ale do cieľa, v ktorom si
počkali na chutný guláš, prišli všetci.

Slovenský deň kroja 2019
V sobotu 7. septembra 2019 sa v Banskej
Bystrici uskutočnilo celoslovenské podujatie Slovenský deň kroja 2019. Na zmoknuté sobotňajšie
bystrické námestie prišlo rekordných 3 882 ľudí
v krojoch. Krásu našich krojov mali možnosť
účastníci Slovenského dňa kroja ukázať nielen
počas sprievodu, ktorý prechádzal od pamätníka
SNP cez Národnú ulicu až na Námestie SNP,
ale i priamo na pódiu v moderovanom pásme. Účastníkmi tohto jedinečného podujatia boli
v tomto roku aj členovia JDS Trebatice. Krátkou
videoprojekciou na pódiu, prekrásnymi krojmi
i ľudovou piesňou prezentovali našu obec.
 Trebatičania v Banskej Bystrici

Kapustové hody
Krásne slnečné počasie privítalo v sobotu 14. septembra 2019 v Areáli zdravia
návštevníkov 13. ročníka Kapustových hodov. V kultúrnom programe vystúpili FS

V piatok 25.10.2019 patril kultúrny dom
všetkým
šetký dôch
dôchodcom
d
z našej
ašej obce.
b
UskutočniU k toč i
lo sa tradičné stretnutie v rámci Mesiaca úcty
k starším. Posedenie sa teší medzi dôchodcami veľkej obľube. Stretnú sa, porozprávajú,
zaspievajú i zatancujú si. V tomto roku im
piatkový večer spríjemňovalo svojimi skladbami DUO Sarah.
- aj -, foto: archív obce
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MEMORIÁL PETRA MINÁRECHA 2019 REŽÍROVALI CHÝRNI ZAHRANIČNÍ ATLÉTI

Podmanivý sviatok džogingu
Sú dni, keď telesná kultúra ponúkne
výnimočné gala predstavenie. Po deväťhodinovej oslave Medzinárodného dňa detí
na štadióne nášho OFK, dostalo slušivý
kabátec aj známe bežecké predpoludnie
v tamojších uliciach. Memoriál Petra Minárecha pozval bežeckú masu jedenásty
raz. Do Trebatíc zavítali výkonnostní či
rekreační športovci z Česka, Francúzska,
Kene, Maďarska, Španielska a zo všetkých
častí Slovenska.
Najskôr v sprievodných súťažiach škôlkarov a žiactva na 200, 500 a 1 000 metrov
bežalo 63 nádejí kráľovnej športov. Najrýchlejšia šestka: Tiffany Tanková (Bratislava),
Timotej Žák (Trebatice), Aneta Jancová (DA
CVČ Myjava), Lukáš Černý (AK Bojničky),
Emma Miháliková (Trebatice), Matej Černý
(AK Bojničky).
V hlavnom dejstve na 10 km vytvorilo štartovú listinu 119 mužov a žien. Nikto z nich
sa nevzdal. Do víťaznej stuhy, ktorú držali
v trebatických krojoch odeté dievčatá Katarína
Miháliková a Nela Škrabáková, vbehli po-

 Tohtoročný víťaz Henry Kemboi z Kene traťový rekord neprekonal
dôsledných organizátoroch prispeli k vydarenému priebehu aj skvelí diváci pozdĺž trate
s originálnymi stanovišťami s vodou,““ povedal
do moderátorovho mikrofónu.

Najrýchlejší v celkovom poradí
Muži (cesta, 10 km): 1. Henry Kemboi (Keňa/
Benedek Team, 32:19 min), 2. Tibor Kakaš
(Bežci Senec, 35:05), 3. Rastislav Kalina (MK
Rajec, 35:23), 4. Roman Šlúch (Banská Štiavnica, 36:30), 5. Oriol Fauria (Španielsko, 36:48).
Ženy (cesta, 10 km): 1. Zita Kácserová
(Maďarsko/Benedek Team, 36:50 min – nový
traťový rekord a už štvrtý trebatický primát
 Takto sa to začínalo – zľava Jaroslav
Lieskovský, Zsolt Benedek, Zita Kácser, Juraj Valo, Henry Kemboi

prední zahraniční reprezentanti, Keňan Henry
Kemboi a Maďarka Zita Kácserová.

Aj pretekárska tombola
Keďže išlo predovšetkým o džogingovú
oslavu zdravia, v ktorej bol symbolickým
víťazom každý aktér, nechýbala ani štedrá
pretekárska tombola vecných cien. Finančne
najvyššiu hodnotu mal mobilný telefón Huawei. Dar generálneho partnera MPM 2019,
piešťanskej spoločnosti Lombard, si odniesla
Jitka Hudáková z Trenčína. Trnavčan Milan
Hrdina, piaty v kategórii šesťdesiatnikov, bežal MPM premiérovo. Po pretekoch neskrýval
pozitívne pocity. „Veľmi pekné podujatie. Popri
 Štartujúcich detí a mládeže každý
ročník pribúda
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OFK STO TREBATICE – PREČO B-MUŽSTVO ZLYHALO?
A-mužstvo stolnotenisového oddielu
OFK Trebatice sa po úspešnej predchádzajúcej sezóne predstavilo v 6. lige OSST Trnava. V silnejšej a kvalitnejšej lige
boli predsezónne ciele skromné a jasné
– udržať sa v lige. Po úvodných ôsmich
kolách sa nachádzame na peknom 5.
mieste z 12 účastníkov.
Postupne sme dokázali zaskočiť viacero tímov – za 4 výhry, 1 remízu a 3 prehry máme
17 bodov. Po odohratí úvodnej časti a zorientovaní sa v lige a kvalite mužstiev či ich
hráčov, si dovolím tvrdiť, že naše ciele môžu
byť aj smelšie. Pevne verím, že dokážeme
naše umiestnenie v hornej polovici tabuľky
udržať až do konca sezóny.
Našu obec v A-mužstve reprezentujú
Ladislav Regina, Juraj Hesko, Ondrej Macháč a Roman Ušiak. Káder podľa potreby
dopĺňajú hráči z B-mužstva – Stanislav
Urban a Ján Maco. Celý stolnotenisový
oddiel trénuje spoločne raz do týždňa. Samozrejme, rovnako ako v každom športe,
i v stolnom tenise je tréning dôležitou súčasťou napredovania a prípravy na zápas.
Aj z tohto hľadiska nás mrzí, že sa pre pracovnú vyťaženosť nemôžeme pravidelne
zúčastňovať na tréningoch. To platí najmä
pre nás mladších hráčov.
Okrem novej ligy nás túto sezónu čakala
i vynovená herňa. Linoleum bolo už v nevyhovujúcom stave, na čo stále častejšie upozorňovali i hráči z hosťujúcich mužstiev. Pred
sezónou bolo vytrhané, podlaha musela byť
vyrovnaná nivelačným poterom a vykonané

Áčko STO vo vyššej lige

 Juraj Hesko patrí k dlhoročným oporám trebatického stolného tenisu
boli ďalšie stavebné úpravy pre položenie
novej podlahy.
Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým hráčom za predvedené výkony, reprezentovanie obce a obetovanie svojho voľného času. Veľká vďaka patrí obci, zastúpenej

V zálohe máme prekvapenie
Jesenná časť súťaže ročníka 2019 –
2020 sa začala v septembri. Potešujúce je,
že B-mužstvo postúpilo z 8. ligy do 7. ligy.
Účastníkov je štrnásť. Naše očakávanie
v novej súťaži bolo, aby sme obsadili aspoň stred tabuľky.
16-násobnej majsterky svojej krajiny), 2. Ľubomíra Maníková (AK Spartak Dubnica nad
Váhom, 38:42), 3. Barbora Brezovská (BMSC Bratislava, 38:48), 4. Zuzana Polohová
(39:10), 5. Martina Burzová (obe Bratislava/
Lesky´s Runners, 40:52).

Tiež domáci vytrvalci
Desiatkari s trvalým bydliskom v Trebaticiach boli hodnotení samostatne. Pódiová
trojica: 1. Andrej Čelín 42:27 min, 2. Martin
Hornák 43:44, 3. Michal Valo 45:08.
Starosta obce a gestor bežeckej nedele Juraj Valo venoval pohárové trofeje i najstaršej
dvojici, Michalovčanovi Gerardovi Parilákovi
(rok narodenia 1943, čas 1:05:14 h) a Bratislavčanke Soni Macejákovej (1956, 1:15:25).
„Začala som rekreačne behať ako 55-ročná a teraz už mám na svojom konte aj
77 polmaratónov,“ uviedla Macejáková. Mimochodom, keď počas MPM zistila, že
asfalt nie je horúci, zvládla väčšiu časť
desaťkilometrovej trate bosá.
JAROSLAV LIESKOVSKÝ
Foto: Juraj Jankech

starostom Mgr. Jurajom Valom, za podporu
stolného tenisu v Trebaticiach. A, samozrejme, všetkým Vám, ktorí stolný tenis sledujete
a držíte nám palce.
ONDREJ MACHÁČ, vedúci A-mužstva
foto: archív STO

tíc a odohral len jeden celý zápas, prispeje
k lepším výsledkom. Má potenciál, aby
bol pre B-mužstvo posilou. Pri častejšom
tréningu a zodpovednom prístupe môže
Neviem si vysvetliť, čo zapríčinilo naše
sa v budúcnosti stať aj stabilným hráčom
zlyhanie, že zo siedmich zápasov sme
A-mužstva. Do skončenia jesennej časti
nevyhrali ani raz. Len v jednom sme remiodohráme ešte 5 zápasov, verím, že budú
zovali. Výsledky sú oveľa horšie, ako sme
pre nás radostnejšie, v podobe víťazstva.
odohrali zápasy. Dúfam, že aj náš nový hráč
V zálohe máme ešte prekvapenie v podoFilip Havala, ktorý bol dlhší čas mimo Trebabe dobrého hráča, len aby sa zapojil do tohto súťažného ročníka, najmä
jeho jesennej časti. Sľúbil
nám to, a tak verím, že slovo
aj dodrží. Až sa zapojí, s radosťou oznámim jeho meno.
Tešíme sa, že je Trebatičan.
Toľko o vystúpení B–mužstva stolného tenisu.
Chladné dni sa krátia, čo
môže vyhovovať našim neregistrovaným stolným tenistom, aby sa zapojili vo
väčšom počte do tréningov.
Sú medzi nimi šikovní hráči.
Hlavne mladší, čo by v budúcnosti mohli nahradiť v B-mužstve nás starších. Moje
veľké želanie je, aby stolný
tenis v Trebaticiach pokračoval ešte dlhé roky. Má bohatú
tradíciu...
Blížia sa vianočné sviatky
a chcem Vám za stolnotenisové družstvá popriať veľa
šťastia a zdravia v novom roku 2020.
 Organizátorov teší zväčšujúci sa počet domácich bežcov,
VLADIMÍR REGINA
zľava Martin Hornák, Andrej Čelín, Michal Valo
vedúci B-mužstva STO
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„Recept“ do budúcnosti už máme
Vo veľmi krátkej letnej príprave sme sa
snažili doplniť mužstvo hráčmi na postoch
či pozíciách, ktoré boli po odchodoch
hráčov oslabené, resp. až nekompletné.
Týkalo sa to hlavne defenzívy, keď ďalej
nepokračovali po minulom ročníku v tíme
Chebeň, Kotula, Bíro, Šiška, bratia Furdanovci a nedá mi nespomenúť, že po
polroku v našich farbách náš najlepší
strelec 14-gólový Miklovič zaujal viaceré
tímy z vyšších súťaží, pričom sám hráč
nakoniec zamieril do treťoligovej Myjavy.

Studená sprcha na začiatku
Jesennú časť príznačne rozdelím do dvoch
diametrálne odlišných sekvencií. Prvou bol
náš vstup do sezóny, ktorý bol viac než zlý,
aj keď sme v prvom zápase uspeli a tešili
sa z prvých troch bodov v novom ročníku
po domácom víťazstve nad Prievidzou. Po
tomto zápase prišla studená sprcha, keď sme
v šiestich nasledujúcich zápasoch po sebe
nezískali ani bod. Postupne sme prehrali roz-

 OFK Trebatice – Šimonovany
dielom triedy v Trenčianskych Stankovciach
4:0, doma v hodovom zápase s Vrbovým
sme si vypili kalich horkosti do dna, keď v katastrofálnom druhom polčase sme inkasovali
až päť gólov, čo v sumári s prvým polčasom
znamenalo prehru 1:6. Z tejto prehry sme sa
nevedeli spamätať, hlavne mentálne, keď
prišli domáce prehry s Partizánskym a s Častkovcami a vo vonkajších zápasoch sme neboli tiež úspešní a prehrali sme v Domaniži
a Jaslovských Bohuniciach. V sumári sme
v prvej polovici jesene v siedmich kolách
získali len tri body s nelichotivým skóre 5:22,
avšak ten, kto videl uvedené zápasy (okrem
druhého polčasu s Vrbovým), môže len krútiť
hlavou: „Ako je to možné!?“ Príležitostí na
skórovanie v každom zápase bolo neúrekom,
ale namiesto skórovania prišlo vždy inkasovanie, a to vo väčšine prípadov po našich
jednoduchých kolektívnych či individuálnych
zlyhaniach. Už to nie je klišé, ale opäť sme sa

hľadali a spoznávali po neľahkej „rekonštrukcii“ mužstva v letnom období, ktorá bola asi za
mojej trebatickej éry najrozsiahlejšia!

Na polceste sme jedenásti
Novým hráčom, ktorým začalo biť srdiečko
za OFK, nemožno nič vyčítať, jednoducho
celá kabína potrebovala čas. Ako som už
spomínal, prišla veľká obmena kádra, ale
všetko je na niečo dobré, výsledkové trápenie
v júlových prípravných zápasoch sa prenieslo
aj do prvých siedmich kôl ostrej súťaže. Veľké
pozitívne ALE priniesol tréningový proces,
ktorý sa výrazne v tíme zlepšil, čo znamená,
že s mužstvom sa dalo konečne koncepčne
pracovať, a tak hráčom bolo postupne vštepované krok za krokom nové poňatie hry. Musím
priznať, že som bol v určitých chvíľach skeptický aj ja ku kvalite súčasnej kabíny, čo len
potvrdzovali výsledkové zlyhania a sám som
sa ešte viac myšlienkovo ubíjal, keď sa mužstvo nie herne, ale výsledkovo trápilo. Treba
však dodať, že po odohraných siedmich zá-

Foto: archív obce
pasoch z pozície predposledného mužstva
súťaže štvrtej ligy nás preverilo päť súperov,
ktorí, ako sa ukázalo aj na konci jesennej
časti, vytvorili silnú špicu tabuľky. Kombinácia
hľadania mužstva a kvality súperov v prvej
sekvencii bola viac než náročná a potrápila
charakter celého kolektívu. Všetko spomínané sa pozitívne skombinovalo a prenieslo do
druhej sekvencie súťaže, keď od ôsmeho kola
ešte zlepšenými výkonmi sa dostavilo aj bodové zadosťučinenie. Pridali sme do konečnej
jesennej tabuľky ešte 15 bodov s potešiteľným aktívnym skóre z ôsmich zápasov 20:11,
keď sme postupne zdolali všetkých našich
tabuľkových susedov, a to Dolné Vestenice,
Hlohovec, Prečín, Kvašov a uspeli sme aj
s mužstvom z hornej časti, keď sme doma
porazili Boleráz. V našej novodobej účasti
v štvrtej lige sme tak zažili najlepší „polčas“
bodovo aj tabuľkovo, keď s 18 bodmi sme na
polceste súťažného ročníka jedenásti.

Čaká nás ďalšia výzva

Tím sa postupne zlepšoval a je len veľká
škoda, že súťaž v jesennej časti už skončila,
ale všetko je na niečo dobré. Mužstvo si potrebuje oddýchnuť a hlavne doliečiť drobné
zranenia. Káder je úzky, celkovo sme potešili hlavne tímovo, tak preto menovite chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa v jesennej časti
pričinili o dobrý herný prejav mužstva okorenený šiestimi víťazstvami: brankári Veselý
a Palkech, hráči z defenzívnych pozícií
Klačman, Matyáš, Kirka, Jakubek, Vido,
Filin, Gajdošík, Prosňanský a hráči z ofenzívnych pozícií Masár, Bartošek, Macháč,
Šurín, Hečko. Toto jadro 15 hráčov bolo vo
viacerých zápasoch doplnené hráčmi z CFM
JA Samuelom Valom a Michalom Blaškom.
Výborný záver súťaže potešil, ale nič nezaručil, v jarnej časti nás čaká ďalšia výzva
v podobe 45 bodov.
Z doterajších odohraných zápasov je za
čiastkovým úspechom to, že sa tím charakterovo spoznal, prejavilo sa aj spojenie
skúsenosti s mladosťou, keď súčasťou mužstva dospelých po šiestich rokoch existencie
Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca sú
už šiesti hráči!
Odohranými zápasmi sme individuálne stúpali v kolektívnej zodpovednosti. Tím celkovo
prešiel aj taktickými zmenami, pozmenená
herná koncepcia mužstva a nový herný systém našiel uplatnenie, preto v tom chceme
pokračovať aj naďalej. Všetko uvedené musí
byť „receptom“ do ďalšej práce. Priebežné 11.
miesto je stupienok, z ktorého sa musíme odraziť ešte k lepším pozíciám, odohrať v jarnej
časti čo najkvalitnejšie zápasy bez vážnych
zranení, rozumne tím doplniť a stať sa tak
neoddeliteľnou súčasťou západoslovenského
regionálneho futbalu, s prísľubom pre postupne prichádzajúcu futbalovú nádej vychovávanú v CFM Jozefa Adamca. Moje poďakovanie
patrí všetkým, ktorí sa vo svojom voľnom čase
aktívne a nezištne podieľajú na fungovaní
futbalového klubu v Trebaticiach.
Čitateľom Trebatického zrkadla a fanúšikom
trebatického futbalu prajem krásne požehnané sviatky a šťastný zdravý nový rok 2020.
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
tréner OFK Trebatice
Tabuľka IV. liga sk. SZ ZsFZ
Klub
Z V R P Skóre
1. OK Častkovce
15 13 1 1
49:11
2. MFK Vrbové
15 10 2 3
43:24
3. OŠK Tr. Stankovce 15 10 1 4
34:17
4. FK Partizánske
15 9 2 4
41:31
5. OFK Lehota p. V. 15 8 4 3
32:21
6. TJ Slavoj Boleráz 15 8 2 5
33:21
7. ŠK BLAVA 1928 15 8 2 5
28:19
8. TJ Domaniža
15 7 3 5
31:23
9. TJ NAFTA Gbely 15 6 4 5
33:29
10. MFC Bánovce n. B. 15 6 3 6
27:23
11. OFK Trebatice
15 6 0 9
25:33
12. ŠK D. Vestenice 15 6 0 9
26:36
13. TJ Spartak Kvašov 15 3 4 8
18:33
14. FC Baník Prievidza 15 3 1 11
24:39
15. TJ Partizán Prečín 15 1 1 13
15:59
16. Slovan Hlohovec 15 0 2 13
16:56

B
40
32
31
29
28
26
26
24
22
21
18
18
13
10
4
2
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CFM JA – HODNOTENIE JESENNEJ ČASTI SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2019/2020

Koncepčná práca prináša ovocie
Futbalové kluby reprezentujúce obce
Krakovany a Trebatice po štvorročnej
spolupráci úspešne začlenili do diania
ďalšieho zmluvného partnera. Obec Borovce, v zastúpení starostom obce Ivanom
Šiškom, sa po prvom roku spolupráce
plnohodnotne ako partner centra zapojila
do štruktúr nášho záujmového združenia.
Spolupráca s futbalovým klubom ŠK Borovce je príkladná a obojstranne osožná
a nás ešte viac zaväzuje pokračovať zanietenejšie vo výchove mladých hráčov. Aj
z tohto dôvodu sme od leta, resp. od nového súťažného ročníka 2019/2020 prišli
po prvýkrát s novým „kľúčom“ rozdelenia
jednotlivých družstiev do súťaží, ktoré tak
reprezentujú konkrétnu obec, klub a v neposlednom rade naše centrum.
Domovom na jesennú časť sa pre kategóriu prípraviek stal futbalový štadión v Borovciach, keď všetky tri ročníky narodenia
2009, 2010, 2011 boli zaradené do jednotlivých zväzov pod hlavičkou ŠK Borovce.
V kategórii žiakov sa druholigová „dvojička“
pod hlavičkou OFK Trebatice predstavovala
v jeseni na štadióne v Trebaticiach a keďže
počet v týchto kategóriách je úctyhodný,
tak ako už býva zvykom, oblastní žiaci
hrali počas jesene v Krakovanoch. Vlajková
loď v podobe najstaršej kategórie dorastu
odohrala celú jesennú časť na štadióne
v Krakovanoch pod hlavičkou FK Krakovany. Chceli sme rovnomerne využiť všetky
tri obce a všetky ich štadióny k maximálnej
možnej vyťaženosti pri tak veľkom množstve
kategórií zaradených v rôznych súťažiach
s veľkým počtom tréningových jednotiek,
ktorých je týždenne približne 40. Spomínané rozdelenie prinieslo do našej koncepcie
novú tvár, a to jednoznačne ucelenejšiu.

Ukončená jesenná časť len potvrdila naše
správne rozhodnutie. Hráči, rodičia, príbuzní si na jednotlivých ihriskách zvykli a počas
súťaže vedeli, kde je ich – náš hrad!
Po predchádzajúcom ukončenom súťažnom ročníku sa vrátim ešte k chlapcom s ročníkom narodenia 2000, ktorým skončil dorastenecký vek a posunuli sa k mužom. Preto
mi dovoľte krátke zhrnutie. Ondrej Hečko sa
úspešne predstavil v seniorskom družstve
OFK Trebatice, keď sa stal hneď v prvom
roku u dospelých členom základnej zostavy.
Ostatní hráči – Matej Prvý, Jakub Klein a Filip
Frankovič – pokračujú taktiež v seniorskom
futbale, a to v FK Krakovany. Všetkým chlapcom ďakujeme za reprezentáciu centra a sme
radi, že každý z nich už futbalovo vyrástol
v našom centre, a tak sa nám darí postupne
mladých hráčov adaptovať do seniorského
futbalu v materských kluboch v Trebaticiach
a Krakovanoch.

Splní sa sen
staršiemu dorastu?
V našej krátkej histórii sa rok zadosťučinenia blíži. Všetky kategórie sú zastabilizované, pričom tým najviac sledovaným
– dorastu a žiakom – sa darí výsledkovo
a aj herne. Preto veríme, že po predchádzajúcich dobrých ročníkoch prichádza ten
„najsladší“. Naša najstaršia kategória, starší
dorast U19, sa po jesennej časti v tretej lige
pýši na prvom mieste. Pod vedením trénera
Juraja Kuťku majú chlapci s ročníkom narodenia 2001 a 2002 veľkú príležitosť splniť si
túžbu, možno sny a postúpiť do druhej ligy,
čo by bolo v našich pomeroch niečo nepredstaviteľné, ale za roky kvalitnej práce s mládežou v našom centre aj zaslúžené. Cieľom

je postup, to už teraz nikto nepopiera, preto
musíme všetci, ale hlavne hráči, zostať
pevne na zemi a s pokorou ísť v jarnej časti
od zápasu k zápasu pre víťazstvo v súťaži.
Aj nasledovníci v mladšom doraste si počínajú veľmi dobre, pričom ich herný prejav
a výsledky sa zlepšovali po každom kole.
S mužstvom začal v lete Andrej Adamčík,
ktorý sa však v práci s mládežou nenašiel
a sám svoje pôsobenie ukončil po siedmom
kole. Nový úspešný impulz do kabíny a do
kádru mladších dorastencov, ktorý je početne oslabený zraneniami, vniesol Šimon
Pažík. Mužstvo je po jesennej časti piate,
prehrali v 15 zápasoch len trikrát a ako
jediní zdolali lídra z Nových Zámkov rozdielom triedy – 0:4! V žiackych tímoch pri
U15 pozeráme nielen na kvalitu, ale aj na
umiestnenie. Starší žiaci atakovali „špicu“
tabuľky, avšak dochádzal im dych a zbytočnými bodovými prešľapmi na konci jesene
si svoje postavenie neudržali, a tak „zimujú“
v pokojných vodách na ôsmom mieste.
Pri mladších žiakoch je najdôležitejší počet detí, ktoré po škole a vo voľnom čase
v inom ako v tom školskom kolektíve chcú
tráviť čas na ihriskách. U tejto kategórie
to bolo v obrátenom garde ako pri starších žiakoch, čo znamená, že odohranými
zápasmi prichádzala kvalita a aj konečne
body. Prípravky sa po prvýkrát konfrontovali
v západoslovenských súťažiach. Nestratili
sa. Naopak, herne potešili vo viacerých
zápasoch. Pri týchto kategóriách nás teší
nielen záujem hráčov, ale i rodičov, ktorým
za pomoc pri doprave na zápasy patrí veľká
vďaka. Najmladšie kategórie s ročníkom
narodenia 2012 a mladší neboli zaradení
do žiadnej z riadených súťaží. V týchto
ročníkoch ideme skôr cestou turnajov, keď
počas víkendov je veľký priestor vybrať si
miesto konania, formát turnajov či
zápasov a súperov, čo považujeme
za dostačujúce.
Kvalitná koncepčná práca prináša ovocie. Výkonný výbor CFM JA,
ale i ďalší naši partneri, venujú
tejto činnosti svoj čas z voľna, a to
len preto, aby sme robili futbal pre
úsmev detí. Presne tak, ako zvýrazňuje veľký banner na štadióne v Trebaticiach. Myslíme si, že
v tomto období je to jediná cesta,
ako skvalitniť mládežnícky futbal.
V neposlednom rade treba myslieť
na to, že naši hráči sú hlavne ešte deti, a tým chceme ich detstvo
spestriť a mať možnosť sa aj spolupodieľať na ich výchove.

 Starší dorast U19 po jesennej časti vedie III. ligu, má ambície na historický postup do II. ligy

Za celý rok 2019 patrí všetkých
Vám veľké ďakujem. Pred jarnou
časťou prajem hráčom, hráčkam, rodičom, príbuzným, priateľom, známym zaslúžený oddych a počas požehnaných sviatkov čo najpohodovejší relax v kruhu rodín a priateľov.
VLADIMÍR HORNÁČEK
šéftréner CFM JA
Foto: archív obce
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dovolenkami, čo negatívne dopadlo na percentuálnu dochádzku. Celkovo hodnotím naše pôsobenie v súťaži pozitívne, i keď po
výsledkovej stránke to nebolo optimálne. Čo
sa týka hernej stránky, chlapci v prevažnej
miere podávali solídne výkony, a to aj v zápasoch, v ktorých sme ťahali výsledkovo za
kratší koniec. Dá sa konštatovať, že sme
herne neprepadli v žiadnom zápase (až na
Bánovce nad Bebravou), pričom sme si počas
zápasov dokázali vytvárať viacero príležitostí
na skórovanie. V zimnej príprave a jarnej časti
sa musíme sústrediť na zlepšenie obrannej
činnosti celého mužstva, nakoľko sme inkasovali viacero gólov po jednoduchých chybách.
Celému mužstvu za jesennú časť patrí veľká
vďaka. Najlepším strelcom mužstva bol Lucas
Obuch s 10 gólmi.
Mgr. Miroslav Obuch, tréner
CFM JA U13

Slabinou fyzická stránka
 Martin Bališ (prvý sprava), tréner U 15

Sme druhí o skóre
Letná príprava začala koncom júla spoločnými tréningami s U11. Tréningový proces
prebiehal trikrát týždenne. Celkovo sme absolvovali v letnej príprave 17 tréningových
jednotiek s veľmi dobrou účasťou nad 80 %.
Jesennú časť súťaže organizovanej Západoslovenským zväzom sme odohrali pod hlavičkou ŠK Borovce. Domáce zápasy sme hrali
na ihrisku ŠK Borovce. Najlepšími strelcami mužstva boli Tobias Uváček s 18 gólmi
a Lukáš Fořt so 17 gólmi. Sezónu sme začali
veľmi dobre. Po ľahkom víťazstve nad Hlohovcom sme odohrali vynikajúci zápas s Piešťanmi, kde sme na ihrisku dominovali a súper
mohol prehrať aj väčším rozdielom, ako bolo
4:0 v náš prospech. Potom prišli dva veľmi zlé
zápasy, hlavne v slabom pohybe, dostupovaní
a s málom využitých aj vytvorených šancí.
Akoby sme si mysleli, že všetko pôjde samo,
bez snahy. Všetko sa zmenilo po zápase
s Topoľčanmi. Opäť sme dobre pristúpili k zápasu a s výborným pohybom a zodpovedným
bránením sme tohto výborného súpera dokázali zdolať. Od tohto zápasu sme odohrali
skvelý zvyšok sezóny, s výbornými výsledkami, o prvenstvo v tabuľke nás pripravilo
len horšie skóre, a tak zimujeme na druhom
mieste. Ešte spomeniem, že na záver sezóny
sme sa zúčastnili na dvoch väčších turnajoch.
V predkvalifikačnom turnaji na EURO U9 sme
v konkurencii 24 tímov obsadili štvrté miesto
a postúpili sme do celoslovenského kvalifikačného turnaja v tejto vekovej kategórii. Na turnaji PetLen Cup v Púchove sme v konkurencii
14 tímov obsadili pekné tretie miesto.
Tibor Šurín, tréner
CFM JA U9

Malíkovi. Ďalším prínosom je, že chlapci
s postupne odohranými zápasmi dostávali
istotu a začali sa spoliehať len sami na seba.
Opäť sme v niektorých zápasoch doplácali na
zúženú hráčsku kvalitu, ako aj na vyťaženosť
v dvoch ligách, ale na druhej strane, chlapci
rástli a verili si viac a viac od zápasu k zápasu.
Martin Ričány, tréner
CFM JA U10

Doplácali sme na úzky výber
Do súťaže sme vstúpili posledný augustový
deň pod hlavičkou ŠK Borovce. Pôsobenie
v tejto súťaži hodnotím pozitívne a s výkonmi
hráčov som spokojný. Škoda prehratých zápasov s Hlohovcom a Myjavou. S Hlohovcom
to bol prvý zápas v súťaži, kde ešte chlapci
nevedeli, čo ich v tejto lige čaká a tiež boli
ešte nesmelí. Dobre rozbehnutý zápas s Myjavou sme si, žiaľ, prehrali sami. Tu sme to
nezvládli hlavne po psychickej stránke. Teší
ma, že na začiatku súťaže nás ťahali hlavne
mladší chlapci Urban a Uram. V tejto lige sme
doplácali predovšetkým na úzky výber, kvalitu
hráčov a tiež vyťaženosť hráčov, keďže pôsobia v dvoch súťažiach naraz. Našťastie sme
počas ligy nemali žiadne zranenia. Tiež sme
ťažili z dobrej obrany a výkonov brankára. Na
druhej strane patríme medzi mužstvá s málo
strelenými gólmi. K najlepším zápasom patrí
súboj v Považskej Bystrici, kde chlapci hrali
v počte 11 proti kvalitným 18 hráčom a našou
tímovosťou a bojovnosťou sme tento zápas
na súperovom ihrisku dokázali vyhrať 2:1.
Najlepším strelcom mužstva bol Ričány so
siedmimi gólmi.
Martin Ričány, tréner
CFM JA U11

Chlapci rástli a verili si

Musíme zlepšiť obranu

S prípravou na sezónu sme začali v strede
augusta a v samotnej súťaži nám vypomáhali
starší hráči z mladších žiakov ako aj dvaja
z mladšieho ročníka. Mrzí ma začiatok súťaže, keď sme remizovali s Vrbovým, kde boli
chlapci ešte nezohratí. Pozitívne hodnotím
nášho najlepšieho strelca Mareka Urama
a v obrane vidím veľkú oporu v Jakubovi

Letná príprava sa začala 10. júla, počas
ktorej sme odohrali 5 prípravných zápasov
(Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce
nad Bebravou, Myjava a Domino Bratislava).
Tréningový proces prebiehal prevažne 3-krát
do týždňa. Z celkového hľadiska a pripravenosti hráčov na sezónu hodnotím letnú
prípravu pozitívne, i keď bola ovplyvnená

Hodnotenie začnem zhodnotením prvej
časti sezóny. Sezónu sme otvorili s 15 hráčmi
na súpiske. Trénujeme na štadiónoch v Krakovanoch, kde aj hrávame naše majstrovské
zápasy, a v Trebaticiach. Tréningový proces
prebieha spolu s kategóriou druholigových
starších žiakov. Trénujeme štyrikrát do týždňa. Naším cieľom bolo, aby sme skončili
v hornej polovici tabuľky. Bohužiaľ, tento cieľ
sa nám nepodarilo naplniť. Obsadili sme 7.
miesto zo 14 mužstiev. V niektorých zápasoch
sme hrali veľmi zle, pričom niektoré zápasy
sme si prehrali zase sami. Môžem tak hovoriť
napríklad o zápase vo Veľkých Kostoľanoch,
Šúrovciach a Kopánke. Na druhej strane
sme odohrali aj dobré zápasy, v ktorých sme
dokázali vyhrať a hrou aj potešiť. Do druhej
polovici sezóny sa musíme zlepšiť po fyzickej
stránke, ktorá sa ukázala ako naša veľká
slabina počas celej sezóny. V prípravných
zápasoch chceme, aby si chlapci začali veriť
a nespoliehali sa na starších chlapcov, ktorí
im pomáhali počas sezóny. To, či sme náš cieľ
dokázali naplniť v zimnej prestávke, sa ukáže
v jarnej časti, keď v prvom kole nás preverí
súper z Modranky. Najlepším strelcom mužstva bol Timotej Kyselica s 5 gólmi.
Ľuboš Bališ, tréner
CFM JA U15 oblasť

Jeseň ako na hojdačke
Letná príprava sa začala v kategórií U15 dňa
8.7.2019, pričom v tréningovom procese sme
mali 4 tréningy v jednom týždni. Trénovali sme
na ihriskách v Trebaticiach a v Krakovanoch.
Počas štyroch týždňov sme odohrali štyri
prípravné zápasy, a to postupne: Nové Mesto
nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou,
Lokomotíva Trnava a absolvovali jeden turnaj
v Lednických Rovniach.
Do sezóny sme vstúpili s 19-členným kádrom. Postupne nás však ostalo 17. Počas jesennej časti nás opustili Herák a Čonka. Sezónu hodnotím ako dobrú, čo znamená tak ako
v škole – na trojku! Koniec koncov to ukázala
aj aktuálna tabuľka, v ktorej nám patrí priemerná 8. priečka zo 16 mužstiev. Musím však
hneď dodať, že kolektív, ktorý momentálne je
vytvorený v kategórií U15, je schopný lepších
výsledkov a výkonov, ako sme predviedli.
V uplynulej časti sezóny sme striedali dobré
výkony s tými horšími. V začiatku súťaže sme
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sa plnohodnotne chytili až v treťom kole proti
Novému Mestu. V prvom kole sme vybojovali
víťazstvo doma s Topoľčanmi po nie najideálnejšom výkone. V druhom kole sme podľahli
súperovi z Horných Salíb. Víťazstvo s Novým
Mestom odštartovalo naše najvydarenejšie
obdobie v súťaži. V ďalších troch kolách sme
dokázali naplno bodovať proti kvalitným súperom. Postupne sme zdolali Nové Zámky,
lídra súťaže Považskú Bystricu a nakoniec
doma nepríjemné Komárno. Práve posledné
dva spomínané zápasy nám herne a výsledkovo vyšli veľmi dobre. Ale, ako sa hovorí,
„po hodoch býva bolenie brucha“ a nám sa
to prejavilo už v nasledujúcom zápase. Naše
veľké podcenenie súpera z Galanty zapríčinilo
tvrdú prehru, z ktorej sme sa dlho spamätávali.
V nasledujúcom kole sme síce dokázali zdolať
súpera zo Štúrova, ale herne sme sa veľmi
trápili. Ďalšiu facku v tomto období sme dostali
na Myjave, ktorá nás v rámci „fair play vykopala z ihriska“. Zápas so Sereďou, ktorá sa veľmi
trápi, sme zvládli po hernej aj výsledkovej
stránke. Tento zápas a hlavne výsledok splnil
cieľ, s ktorým sme išli na ihrisko. Pozdvihnutie
psychiky nastalo pred zápasom v Bánovcami.
Tento zápas opäť ukázal silu, ktorou disponujeme na ihrisku, pokiaľ plníme pravidlá a úlohy, ktoré vyplývajú z jednotlivých hráčskych
postov. Tento fakt platil aj v nasledujúcom
zápase s Partizánskym. V ďalšom kole sme
zavítali na ihrisko Lokomotívy Trnava. Veľmi
dobre fyzicky pripravené mužstvo nás svojím
takticko-herným výkonom zmietlo z ihriska.
Náš najhorší zápas sme podľa môjho názoru
odohrali v predposlednom kole proti súperovi
z Piešťan. Musím však poznamenať, že náš
súper hral dobre, no my sme predviedli až
príliš málo. V poslednom kole sme na ťažkom
teréne dokázali remizovať v Nitre.
Jesenná časť sezóny bola z našej strany
ako na hojdačke. Nedokázali sme naplniť náš
potenciál, aj keď na chvíľku sme sa výrazne
priblížili a ukázali sme, čoho sme schopní.
Toto musí byť pre nás najväčšia motivácia
do budúcej časti sezóny. Každý sa musíme
pozrieť sám na seba a nájsť to, čo sme robili
inak, keď sa nám darilo a keď nie. Od začiatku
sme sa snažili hrať jednoduchý futbal, ktorý
má mnoho hráčskych úloh, ktoré, keď sme
dokázali plniť, tak sme boli úspešní. Aj jednoduchá hra môže byť takticky prepracovaná,
rýchla a fyzicky náročná, práca s loptou musí
byť na vysokej úrovni, ale najdôležitejšie sú
morálno-vôľové vlastnosti samotných hráčov,
a tie mi chýbali, keďže bez nich sa nedá odovzdať na ihrisku maximum. Najlepším strelcom mužstva bol Matej Hornák s 12 gólmi.
Martin Bališ, tréner
CFM JA U15

pracovať, čo je najdôležitejšie. Spoločnými
silami sa nám úspešne podarilo stabilizovať
kolektív. Už to nie je len o samotnom tréningovom procese, ale častokrát zostávame po
tréningu sedieť a debatovať o čomkoľvek,
nielen o futbale. Za najväčší úspech doposiaľ
považujem výhru u lídra v Nových Zámkoch,
a to rozdielom triedy, kde náš súper po prvýkrát ,,okúsil” trpkosť prehry. Tu bolo vidieť, ako
vieme ťahať za jeden povraz. V posledných
štyroch kolách sme nazbierali plných dvanásť
bodov, čo nás psychicky zdvihlo do ďalšej práce a verím, že tak budeme pokračovať i v jarnej časti. Aktuálna obsadená piata priečka je
len začiatok. Mojím cieľom je dopracovať sa
na popredné tri miesta. Kvalitu na to určite
máme. Cez zimnú prípravu sa k nám pripoja
ďalší hráči, ktorí absentovali pre zranenia.
Mužstvu to určite pomôže, či už kvôli potrebnej konkurencii, kvalite, ako i rotácii hráčov.
S doterajšou prácou som spokojný, chlapcom
patrí pochvala za jesennú časť a prajem im
zaslúžený oddych počas sviatkov. Najlepšími
strelcami mužstva boli Lukas Schmitt a Samuel Brezina s 9 gólmi.
Šimon Pažík, tréner
CFM JA U17

Na jar nastúpime ešte silnejší
Letná príprava sa začala dňa 8. júla. Tréningový proces prebiehal štyrikrát v týždni
v domácich podmienkach (ihriská Borovce,
Trebatice, Krakovany), pričom cez víkend
sme odohrali prípravné stretnutie. Aj počas prázdnin chalani svedomito pristupovali
k svojim futbalovým „povinnostiam“ a ich
účasť na tréningoch bola výborná. S dochádzkou nebol problém ani v priebehu jesennej časti. Vstup do sezóny nám vyšiel
nad očakávanie. V prvých šiestich majstrovských zápasoch sme neinkasovali a naša
víťazná šnúra skončila až v deviatom kole.
Výkonnosť bola síce kolísavá, no väčšinu zápasov sme dokázali úspešne zvládnuť. Počas celej sezóny sme prehrali len dva zápasy
a v trinástich sme bodovali naplno. Tieto
výsledky nás vyniesli na prvé miesto tabuľky
s náskokom dvoch bodov pred druhou Galantou. Mrzia ma prehry v Prievidzi a hlavne
v Galante, ku ktorým nemuselo vôbec prísť,
pretože sme si ich prehrali sami, zbytočnými
chybami. Naopak, hráčov chcem pochváliť

 Jaroslav Lieskovský ako moderátor
a Emil Adamec pri príležitosti svojho
dožitého jubilea v rozhovore
za výkony s ČFK Nitra, Považskou Bystricou,
Novými Zámkami, Salibami a Šaľou, kde sa
prezentovali rýchlym, moderným futbalom.
Hlavne v týchto stretnutiach treba hľadať
inšpiráciu a motiváciu k ďalšiemu napredovaniu, aby sme podobné majstrovské zápasy
dokázali odohrať v každom jednom týždni.
Počas jesene mi chýbala najmä komunikácia
na ihrisku (usmerňovanie sa, dirigovanie).
Zapracovať musíme aj na mentálnej stránke,
pretože nevyrovnanosť výkonov bola zapríčinená zlým nastavením v hlavách u jednotlivých hráčov. Pevne verím, že do odvetnej
časti nastúpime ešte silnejší a potvrdíme
postavenie v tabuľke. Dosiahnuť to môžeme
iba tvrdou, svedomitou prácou v tréningovom
procese a pevnou vôľou. Do jarnej časti
sezóny sa ideme pobiť o historický postup
staršieho dorastu do druhej ligy, čo vytvára výborný predpoklad pre seniorský futbal
v jednotlivých kluboch CFM JA. Najlepším
strelcom mužstva bol Samuel Valo, ktorý
strelil 10 gólov.
Mgr. Juraj Kuťka, tréner
CFM JA U19
Foto: archív obce

Chlapcom patrí pochvala
Ako tréner som naskočil do už rozbehnutého vlaku. Mužstvo som prevzal v ôsmom kole,
keď chlapci z U17 mali za sebou už sedem kôl
pod vedením trénera Andreja Adamčíka. Môj
prvý oficiálny tréning bol dňa 16. septembra
a o päť dní ma čakal prvý zápas ako hlavného
trénera mladšieho dorastu. Skôr, ako som sa
chcel venovať naplno tréningovému procesu,
bolo treba stanoviť si pravidlá, aby sme sa
vyhli zbytočným nedorozumeniam, a odstrániť
všetky rušivé podnety. Dovoľujem si tvrdiť,
že sa mi to podarilo, a preto sa môžeme intenzívne sústrediť na zdokonaľovanie našich
futbalových schopností. Teší ma pravidelná
dochádzka s vysokou účasťou na tréningový
proces. Je vidieť, že chlapci chcú na sebe

 Tréner Juraj Kuťka (prvý sprava) so svojimi zverencami
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POZVÁNKA NA TURNAJ DO ŠPORTOVÉHO CENTRA MATCHPOINT

Príďte – bude to stáť za to!

Čo? – FAMILY CUP 2019 – Rodinný badmintonový turnaj v štvorhre O pohár starostu obce Trebatice, 5. ročník
Kedy? – 27.12.2019 (piatok) o 13.00 hodine
Kde? - V športovom centre Matchpoint

Rodinný bedmintonový turnaj pod názvom
FAMILY CUP sa v športovej hale Matchpoint
už natrvalo usadil v kalendári kultúrno-športových podujatí v našej obci.
Vzhľadom i na stúpajúci počet účastníkov v jednotlivých ročníkoch, pozýva
Komisia školstva, športu a mládeže pri
Obecnom zastupiteľstve v Trebaticiach na
už 5. ročník tohto podujatia.
Ako vyplýva z názvu turnaja, súťažiť sa
bude v bedmintone v zmiešaných štvorhrách.
Ako vyplýva z propozícií, zapojiť sa budú môcť
zmiešané páry (muž – žena, chlapec – dievča),
pričom účasť v turnaji bude obmedzená na
povinnosť, aby jeden z páru mal trvalý pobyt
v Trebaticiach. Čiže, vítaní sú všetci Trebatičania a družstvo môžu vytvoriť otec s dcérou,
matka so synom, manželia, resp. súrodenci

POĎAKOVANIE

 Táto športová hala čaká na priaznivcov športu a ďalšie hodnotné a príjemné podujatie
(chlapec – dievča), ale i partneri či kamaráti.
Štartovné sa ani v tomto roku vyberať nebude,
zapojenie sa do turnaja bude zdarma. Rakety
budú bezplatne zapožičané, resp. súťažiaci si
môžu priniesť svoje vlastné. Jedinou podmienkou je športová obuv a oblečenie.
Svoje prihlášky kvôli organizácii turnaja
v jednoduchej forme posielajte na mailovú
adresu: starosta@trebatice.sk. Do prihlášky
stačí napísať mená hráčov a potvrdiť účasť
do termínu 23.12.2019. S pravidlami turnaja,
ktoré sú veľmi jednoduché, budú súťažiaci
oboznámení pred začiatkom turnaja.

Vážení spoluobčania, Vianoce sú sviatkami
rodiny, ale i oddychu a relaxu. Využite teda
možnosť, ktorú pre vás pripravila Komisia
školstva, športu a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve v Trebaticiach a príďte sa zabaviť,
zašportovať a oddýchnuť si v príjemnom
prostredí športového komplexu Matchpoint
Trebatice! Príďte medzi nás i tí, ktorí ste sa
ešte nezúčastnili. Bude to stáť za to!
Mgr. ALENA JANKECHOVÁ
predsedníčka Komisie školstva, športu
a mládeže pri OZ v Trebaticiach
Foto: archív obce

Nová mobilná aplikácia
Obce Trebatice - V obraze
Výkonný výbor Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca ďakuje za spoluprácu a podporu v roku 2019 svojim partnerom
– Obci Trebatice, Obci Krakovany, Obci Borovce a spoločnostiam RESPECT,
MET-AGRO, RHENUS LOGISTICS, OKE
PLASTIC, CHATEAU KRAKOVANY, ARGUS, HB STEEL, LEGUSEM, LOMBARD,
CATERING PIEŠŤANY, MAGNA, AUTOŠKOLE ZARAJA a, zastupujúc hráčov futbalovej akadémie, želá svojim partnerom
krásne prežitie vianočných sviatkov a veľa
úspechov v novom roku.
Ďakujeme! Bez Vás by to nebolo možné...
- VV CFM -

V rámci skvalitňovania poskytovania
informácií Obec Trebatice ešte v roku
2016 zriadila prevádzkovanie mobilnej aplikácie TREBATICE. Túto využíva
83 majiteľov iPhonov a 177 majiteľov
Androidov. Mobilná aplikácia poskytuje aktuálne informácie zo života obce,
najmä pozvánky na kultúrne a športové
podujatia, kalendár vývozu separovaných
odpadov, ako aj informácie o zavádzaní
nových cestovných poriadkov prímestskej dopravy od spoločnosti ARRIVA.
Vývoj nových technológií a potreba efektívnejšieho komunikačného prostriedku
nás inšpirovali k tomu, že obec pristúpila
k prepojeniu webovej stránky Obce Trebatice a novej mobilnej aplikácie V obraze.

Túto službu nám zabezpečuje firma Galileo Corporation,
s. r. o. Nová mobilná aplikácia
je veľmi efektívna, nakoľko
umožňuje prepojenie aj na
iné, okolité obce, ktoré sú súčasťou projektu
V obraze. Jej flexibilita a efektivita spočíva
v tom, že umožňuje priame prepojenie webu a mobilnej aplikácie. Stačí poskytovanú informáciu zverejniť na webovej stránke
a uskutoční sa jej automatické zverejnenie aj
v mobilnej aplikácii. Táto zároveň umožňuje
zverejňovať nielen aktuality a pozvánky na
rôzne druhy podujatí, ale aj oznamy a verejné vyhlášky úradnej tabule.
Do konca roka 2019 sú v prevádzke obe
mobilné aplikácie, no od januára 2020 už
bude v prevádzke len aplikácia V obraze. Na
webovej stránke www.trebatice.sk si záujemca nájde priamy odkaz na jej inštalovanie
do svojho mobilného telefónu. Veríme, že
tento nový komunikačný prostriedok oceníte
a stane sa Vašim spoločníkom.
- OcÚ -
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