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PRÍHOVOR STAROSTU

Prichádza Veľ ká noc
a s ňou nádej
Milí čitatelia
Trebatického
zrkadla, vážení
spoluobčania!
Nachádzame
sa v období,
ktoré nezažila
žiadna generácia žijúcich ľudí. Strach a úzkosť sú hlavné
prívlastky našich pocitov.
Pandémia koronavírusu narastá a každým dňom
sa dozvedáme už dlhší čas jednu zlú
správu za druhou. Pokiaľ nepočítame
ľudí, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, takého pocity dosiaľ nemal nikto
z nás. Ľudstvo je skúšané samotnou
prírodou. V poslednom období som sa
stretol i s názormi ľudí, ktorí tvrdili, že
sme si to zaslúžili a keďže legislatíva je
častokrát prikrátka, spravodlivosť vzala do svojich rúk príroda. Nech je to tak,
či tak, bolo nám príliš dobre, a pritom
sme sa sústavne na niečo sťažovali,
chceli viac a viac.
Naša spoločnosť prežíva turbulentné
obdobie spojené s vraždou novinára
a jeho priateľky, obvinením niektorých
sudcov, výmenou vlády. Verím, že prechádzame sebareflexiou a po prekonaní
tejto krízy budeme iní. Prichádza Veľká
noc a s ňou nádej. Rozdúchajme jej
iskričky svojou zodpovednosťou, prístupom a ohľaduplnosťou! Rešpektujme
v týchto ťažkých časoch pokyny a požiadavky našich autorít! Robíme to nielen
pre seba, ale hlavne pre našich najmenších, naše deti a budúce generácie. História nám ukazuje, že ľudstvo prekonalo
i takéto obdobia počas svojej existencie,
a pokiaľ budeme súdržní, ohľaduplní
a zodpovední, zvládneme ho i my.
Všetkým obyvateľom obce Trebatice,
rodákom či čitateľom Trebatického zrkadla
prajem nádej vychádzajúcu z veľkonočných sviatkov v podobe zdravia, ohľaduplných a zodpovedných ľudí vo svojom okolí
a už čoskoro slniečko a úsmev.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce
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Srdiečka za šikovnosť

 Na hodinách troch predmetov sme zbierali srdiečka za zvládnutie úloh
V deň sviatku Valentína – 14.2.2020 nám
druhákom naša pani učiteľka Dianka spravila valentínske súťaže. Súťažili sme na
všetkých vyučovacích predmetoch, ktoré
sme v ten deň mali.
Na hodine slovenského jazyka sme mali ako
prvú súťaž v „behacom“ diktáte. Na srdiečkach
sme mali napísané slová, ktoré sme si museli
zapamätať a bez chyby ich napísať do zošita.
Kto to zvládol, dostal srdiečko, ktoré si nalepil
na svoj plagát. Potom sme mali ešte dopĺňať
i a y do slov. Získala som jedno srdiečko.

Duch ve¾konoèných sviatkov
je spojený s láskou a nádejou.
Nech sú nimi naplnené Vaše dni
prežité v zdraví a pohode
aj po zvyšok roka
želá starosta, poslanci OZ Trebatice,
pracovníci OcÚ a redakcia

V matematike sme mali počítanie príkladov
na srdiečkach a pracovný list. Tu som získala
celkovo tri srdiečka. V čítaní sme robili tiež pracovný list a čítali sme z knižky Danka a Janka.
V tomto predmete som získala tiež tri srdiečka.
Celkovo som vyhrala 2. miesto z celej triedy.
Lucka Puváková bola prvá. Bola to veľká zábava po celý deň. Škoda, že sme nestihli mať
súťaže na hodine telesnej výchovy. Teším sa
na budúci školský rok a na to, aké zábavné
úlohy nám zasa pani učiteľka vymyslí.
EMKA KRIŠTOFÍKOVÁ, 2. ročník
Foto: archív ZŠ
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1990
Rok 1990 sa začal uvoľnenejšie ako roky
predchádzajúce. Po novembrovej „nežnej“
išli ľudia bez obáv do kostola, s úsmevom
si priali len to najlepšie, boli plní optimizmu. Neskrývali však ani obavy. Politici
hovorili o „uťahovaní opaskov“, znižovaní
počtu zamestnancov. Práve z neho mali
ľudia strach, pretože nemali žiadne skúsenosti so súkromným podnikaním. V našej
obci neboli žiadne politické šarvátky, ľudia
sa k sebe správali priateľsky.

Počasie

Miestnu ľudovú knižnicu viedla Antónia
Babišová, v roku 1990 zaevidovala 7 241 výpožičiek. Zapísaných bolo 197 čitateľov, z toho 101 detí.
Poľovnícke združenie Mier malo 43 členov.
V tomto roku sa v revíri objavilo väčšie množstvo líšok. Radosť mali Alojz Šebesta a Róbert
Štefanka st., ktorým sa podarilo vykopať celú
líščiu rodinu. Revírny rekord v počte ulovených
líšok držal Róbert Štefanka st., podarilo sa mu
uloviť ich v zimnom období dvanásť.

Šport
Telovýchovná jednota mala ešte stále oddiely ako v minulých rokoch. Problémovým

mladý človek z Trebatíc. Dobre si počínali
i Ján Bača, Ľuboš Valo, Ivan Lipka, Miroslav
Blaha a Roman Žalský.

ZO ZPO
Členovia vykonávali preventívne požiarne
prehliadky domov, komínov a elektrického
vedenia v domoch. Ocenenie za vzornú starostlivosť o techniku získal Róbert Štefanka
ml. V obci nebol v tomto roku ani jeden požiar.

ZO SZŽ
Organizácia žien urobila 2 brigády na cintoríne, výstavku ručných prác a burzu obnoseného šatstva.

Prvý mesiac roka bol mrazivý, avšak február prekvapil teplými dňami a poľnohospodári sa začali pripravovať na sejbu. Jar prišla
rýchlo a skoro. V druhej polovici marca rozkvitli marhule, bolo však sucho, iba občas sa
objavila slabá búrka. Suché bolo aj leto, čo
sa odzrkadlilo na nízkych výnosoch obilia.
Dali o sebe vedieť aj tropické dni s 30 ºC.
Až v septembri sa ochladilo a výdatnejšie
napršalo. Posledné mesiace roka boli upršané, koncom novembra napadla slabá vrstva
snehu, do ktorej však opäť napršalo.

Zdražovanie
Z obchodov sa stratili niektoré druhy tovaru – cukor, mäso, mliečne výrobky, niektoré
druhy priemyselného tovaru. To neušlo pozornosti občanov a spustila sa nákupná horúčka.
Ľudia kupovali aj to, čo nepotrebovali, prestali
veriť peniazom.

Návšteva pápeža
Naša krajina privítala 22. apríla nesmierne vzácnu návštevu – najvyššieho predstaviteľa cirkvi, pápeža Jána Pavla II. Aj
naši obyvatelia ho išli privítať do Bratislavy,
všade sa hovorilo o tejto silnej osobnosti,
z ktorej priam sálala dobrota.
Veľkorysá amnestia prezidenta Václava
Havla nepriniesla očakávania. Naopak, trestná činnosť ešte vzrástla a občania sa obávali
ďalších následkov.
Prvý pastiersky list biskupov bol prečítaný 13. mája. Biskupi v ňom vyzývali veriacich,
aby vo voľbách volili ľudí kvalifikovaných,
ktorí budú presadzovať kresťanské zásady vo
všetkých oblastiach života.

Školstvo
Základná škola bola v školskom roku
1990/1991 štvortriedna, s počtom žiakov 79.
V školskej družine boli dve oddelenia, chodilo
do nej 50 žiakov. V pedagogickom kolektíve
došlo k zmene, na miesto učiteľky Tonkovičovej – dôchodkyne, nastúpila Oľga Lukačková
z Piešťan. Ostatný kolektív tvorili riaditeľka
Mgr. Mária Gonová, Lýdia Matúšová, Jozef
Hazucha, Slávka Ondrejičková, Viera Matysová. Počas prázdnin bola urobená čiastočná
rekonštrukcia školy.
Do materskej školy bolo zapísaných 64 detí. Riaditeľkou bola Zita Staneková, v pedagogickom zbore nedošlo k zmenám.

 Úspešní lovci líšok – Ján Bača, Róbert Štefanka st. a Tibor Štefanka
sa stal stolnotenisový oddiel, dôvodom bol
nedostatok hráčov z miestnej mládeže.
Preteky Trebatická desiatka sa konali dňa
15.7.1990. Boli na vysokej úrovni v počte
pretekárov i po technickej stránke. Najväčšiu zásluhu na tom mal Peter Minárech,
ktorý všetok svoj voľný čas venoval športu
v Trebaticiach.

ZO SZCH
Organizácia mala 90 členov. Zameriavala
sa na liahnutie kurčiat, pre poľovníkov vyliahli 112 bažantov. V máji usporiadali jarnú
výstavu, mladí chovatelia mali záujem hlavne o holubov. Ďalšie výstavy boli v októbri
a v decembri. Pre návštevníkov ponúkali guláš, jaternice, klobásy a, samozrejme, moravské vínko. 19. augusta chovatelia usporiadali
hodovú zábavu.

Zväzarm
Činnosť bola zameraná na motokárový
oddiel. Najúspešnejším pretekárom bol opäť
Peter Kollár, ktorý sa stal držiteľom veľmi
vzácnej trofeje CIK/FIA vo francúzskom Lavelle. Bol to najväčší úspech Slovenska na
medzinárodných pretekoch, ktorý dosiahol

Pohyb obyvateľstva
Obec mala v tomto roku 1 198 obyvateľov.
Narodilo sa 18 detí, zomrelo 13 občanov.
Prisťahovalo sa 19, odsťahovalo 28 obyvateľov, uskutočnilo sa 17 sobášov. Najstaršou
občiankou bola 91-ročná Genoveva Sabová.
Pre vedenie obce bol tento rok náročný,
bolo treba pripraviť voľby do zákonodarných
zborov – Federálneho zhromaždenia, snemovne národov, snemovne ľudu a SNR, ale
i komunálne voľby. Najviac sympatizantov
v našej obci mala strana KDH, potom VPN
(Verejnosť proti násiliu), v marci bola založená DS (Demokratická strana). Rada MNV sa
snažila riešiť problémy s chýbajúcim smetiskom, zaktivizovať kultúru v obci, veľa času
zabrala príprava budovania vodovodu.

Voľ by
Výraz „predvolebná kampaň“ občania už
mnoho rokov nepočuli. V tomto roku ju už
vnímali. V novinách Hlas ľudu boli uvedené
kandidátne listiny politických strán a hnutí,
mená kandidátov, ľudia medzi sebou diskutovali o politike. Predvolebný míting v našej obci
pripravila strana KDH. Ľudí bola plná sála
kultúrneho domu, podával sa guláš a nealko,
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Parlamentné voľ by 2020
Výsledky hlasovania v obci Trebatice

Dňa 29. februára 2020 sa uskutočnili
voľby do Národnej rady Slovenskej re-

publiky. Voliči si vyberali z 24 kandidujúcich politických strán a hnutí a koalícií.

Výsledky volieb v číslach
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Z toho účasť
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov
Číslo kand. listiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1 076
789
73,33 %
779
10
784

Výsledky volieb podľa politických strán
Názov politickej strany, hnutia alebo koalície
Počet hlasov
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
1
DOBRÁ VOĽBA
30
Sloboda a Solidarita
66
SME RODINA
80
Slovenskí Hnutie obrody
ZA ĽUDÍ
44
MÁME TOHO DOSŤ!
3
Hlas pravice
Slovenská národná strana
34
Demokratická strana
1
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
221
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
44
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
99 % – občiansky hlas
Kresťansko-demokratické hnutie
29
Slovenská liga
VLASŤ
20
MOST – HÍD
SMER – sociálna demokracia
145
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby
1
HLAS ĽUDU
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť
Práca slovenského národa
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
60
Socialisti.sk
5

ako kedysi v minulosti. Voľby do snemovne
národov FZ, snemovne ľudu a SNR sa konali
8. a 9. júna 1990 v malej zasadačke OcÚ. Do
volebných zoznamov bolo zapísaných 830 voličov, platných odovzdaných hlasov bolo 808.
Najviac hlasov získali strany KDH, VPN, SNS.
Komunálne voľby sa uskutočnili 23. – 24.
novembra 1990. Do volebných zoznamov bolo zapísaných 711 voličov, platných hlasov bolo 683. Kandidátne listiny na poslancov zostavovali jednotlivé strany, z počtu 26 kandidátov
bolo zvolených 12: JUDr. Vladimír Jankech,
Ing. Ladislav Straka, Bartolomej Hornák, Vincent Ondačka, Viliam Jankech, Mária Jankechová, Alojz Tonkovič, Anna Tonkovičová, Ing.
Dušan Herman, Ján Maco, Anton Mislovič
a Vít Kollár. Do funkcie starostu boli kandidáti
dvaja – Ján Sedlák a Viliam Jankech, ten sa
pred voľbami kandidatúry vzdal a predsedom
sa s počtom hlasov 534 stal Ján Sedlák.
JRD hospodárilo na 2 382 ha pôdy. Činnosť bola zameraná na rastlinnú a živočíšnu
výrobu, výrobu rozvádzačov, závodné stravovanie, nákladnú dopravu a stavebnú činnosť. Ochorel predseda Bernard Jankech
a od 15.12.1990 bol vedením poverený Ing.
Emanuel Galo. Družstvo bolo dlhodobo veľmi
prosperujúce, napriek tomu predstavenstvo
27.12.1990 rozhodlo o zániku JRD ČSSP
k 31.12.1990. Vznikli tým samostatné druž-

stvá Trebatice, Krakovany a Borovce. Mnohí
členovia považovali tento krok za nerozvážny,
pretože spoločné družstvo bolo vybavené

 Ulovené líšky odvážali na vlečke

Pôvodne kandidovalo 25 politických subjektov, ale politická strana č. 8 Hlas pravice
vzala svoju kandidátnu listinu späť v zákonom stanovenej lehote.
Okrsková volebná komisia bola zložená zo
6 členov a nemusela riešiť žiadne problémy,
ktoré by narúšali priebeh volieb. Obec Trebatice využila možnosť elektronického sčítania
hlasov, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci so
Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Zaznamenali sme aj účasť oprávnených voličov, ktorí požiadali o voľbu poštou. V zákonom stanovenom termíne bolo predložených
11 žiadostí o voľbu poštou. Všetkým žiadateľom boli riadne a včas zaslané všetky volebné dokumenty, ktorých prevzatie aj potvrdili.
Jeden žiadateľ o voľbu poštou túto možnosť
napokon nevyužil. V zákonom stanovenom
termíne bolo na obec doručených 10 návratných obálok, ktoré boli v súlade so zákonom zahrnuté do výsledkov volieb v našej
obci. Možno konštatovať, že výsledky volieb
v našej obci odzrkadľujú aj celkové výsledky
volieb v rámci Slovenskej republiky.
Ing. JANKA BELICOVÁ
zapisovateľka okrskovej volebnej komisie

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Od posledného vydania Trebatického zrkadla sa narodili 2 chlapci. Blahoželáme
a želáme veľa zdravia detičkám i mamičkám.
V tom istom období nás opustili: Ján Jankech vo veku nedožitých 80 rokov, Justína
Polčanová veku nedožitých 97 rokov a Jozef
Minarech vo veku 89 rokov. Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť. - jb všetkým, čo k dobrému hospodáreniu potrebovalo a dosahovalo veľmi dobré výsledky.
- jp -, foto: archív obce
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JARNÉ UPRATOVANIE PO ROKU

 Neporiadnici Výhon znečistili, dobrovoľníkom to nie je ľahostajné, a tak zberu odpadu obetovali opäť kus svojho voľna

Odpad patrí na skládku,
nie do prírody!

Opäť prichádza jar. Vzduch sa otepľuje,
počasie je vľúdnejšie a zubaté slniečko
mnohých láka na chvíľu opustiť svoje
príbytky a ísť načerpať nové sily niekde
do prírody. Je to asi dnešnou hektickou
dobou, že ľudia najradšej oddychujú, či
už aktívne, alebo pasívne, mimo ruchu civilizácie, obklopení pokojom. Mnohí z nás
Trebatičanov na tieto chvíle radi využívajú
oblasť tzv. Výhona, jednoduché prechádzky po starých koľajniciach, okolo potoka
Holeška, pozdĺž polí a posledných záhrad.
Sú to miesta, ktoré svoje útočisko poskytujú
zadarmo, a predsa majú nevyčísliteľnú hodnotu. Miesta, ktoré nepatria nikomu, a predsa
patria nám všetkým. Pozornému oku návštevníka však neunikne množstvo všakovakého
odpadu, ktorý zanechala ruka človeka pozdĺž

najfrekventovanejších cestičiek a chodníkov.
Vyhodené použité servítky, papieriky, obaly,
plechovky či fľaše číhajú na každom kroku.
Jednak znečisťujú prostredie, jednak kazia
celkový dojem z okolia.
Deje sa to asi všade vo svete a naša obec
nie je žiadna výnimka. Aj tu žijú ľahostajní
a neuvedomelí ľudia, ktorí aj svojím nezáujmom znečisťujú okolie a robia si z obce
i prírody odpadkový kôš. Napríklad priniesť
plnú, teda i ťažkú fľašu problém nerobí nikomu. No keď už je potrebné prázdnu, ľahkú
fľašku vziať naspäť so sebou, problém je na
svete. V tomto prípade v tráve, v kríkoch,

v poli. V našej obci však našťastie žijú aj ľudia,
ktorým príroda a jej vzhľad nie sú ľahostajné.
V sobotu 7.3.2020 sa v popoludňajších
hodinách stretlo 15 dobrovoľníkov – občanov
Trebatíc, ktorí sa rozhodli spoločne vyzbierať
odpad vo vyššie spomenutých oblastiach
trebatického chotára. Rozdelili sa do skupín
a postupne sa snažili prečesať všetky strategické miesta. Akcia nadviazala na minuloročný úspešný zber odpadu mimo zastavaného
územia obce. Oprávnený bol predpoklad, že
tento rok bude odpadu menej, no opak bol
pravdou. Za kalendárny rok ruka človeka
dokázala vyprodukovať a vyhodiť zbytočnosti,
ktoré opäť naplnili veľké množstvo vriec. ÚlovÚlov
ky boli aj tento rok znamenité, v niektorých
prípadoch sa nad nimi až rozum pozastavoval. Na chodníkoch, cestičkách, v lesíku či vo
vode ležalo množstvo servítkov, obalov, fliaš,
plechoviek, plných i prázdnych igelitiek, náboje, stará práčka, pokazené mobily, nožíky,
hrniec, pneumatiky a iné.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v to sobotné popoludnie obetovali kus svojho voľného
času a prišli pomôcť odpad zozbierať, hoci počasie nebolo veľmi ukážkové. Teší nás, že sa
zapojili aj detičky rôznych vekových kategórií
a s chuťou napodobňovali nezištné počínanie
a príklad svojich rodičov. Všetok vyzbieraný
odpad bol vo vreciach následne obcou odvezený na skládku, kam aj patrí.
Kiežby bolo v Trebaticiach čoraz viac ľudí,
ktorým nie sú životné prostredie a vzhľad
okolia ľahostajné!
Mgr. JANA ŽÁKOVÁ
Foto: Vladislav Žák
 Trebatičania opäť dokázali vyprodukovať a vyhodiť zbytočnosti, ktoré naplnili veľké množstvo vriec
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zmena rozpočtu
i územného plánu

V roku 2020 zasadalo Obecné zastupiteľstvo obce Trebatice iba raz, a to 23.
januára 2020.
Na zasadnutí sa prerokovávali nasledovné body programu:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa, voľba návrhovej komisie.
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a odpovede na interpelácie
poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
3. Návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach na rok 2020 s termínmi plánovaných zasadnutí – 23. január,
26. marec, 28. máj, 2. júl, 24. september,
26. november, 11. december 2020 – poslanci vzali na vedomie.

budú predstavovať sumu cca 7 500 €
(obstaranie a spracovanie). Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach konštatuje,
že súhlasí, aby obstaranie a schválenie územnoplánovacej dokumentácie –
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu
obce Trebatice trvalo najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
7. Interná smernica o verejnom obstarávaní č. 1/2020 – OZ vzalo na vedomie
interný predpis – Smernica o verejnom
obstarávaní Obce Trebatice č. 1/2020,
vypracovanú za účelom zabezpečenia
úloh a činností vyplývajúcich zo zákona
NR SR č. 345/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení

Kalendár

vývozu separovaného odpadu
2. štvrťrok 2020

Papier
MESIAC
apríl
máj
jún

TERMÍN
–
14. (štvrtok)
–

Plastová nádoba (240-l – slúži len NA
ZBER PAPIERA)
Zberá sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne
zoznamy, lepenky, vlnité lepenky.
Nezberá sa: pergamenový, asfaltový,
dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný,
lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek,
papier a plasty znečistené potravinami.
Nádoba nesmie obsahovať nečistoty
(piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo,
kožu, gumu a iné).

PET fľaše a ostatné plasty
MESIAC
apríl
máj
jún

TERMÍN
–
4. (pondelok)
15. (pondelok)

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

Biologicky
rozložiteľný odpad
MESIAC
apríl
máj
jún
4. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice na rok 2020 rozpočtovým opatrením
č. 1/2020 – OZ schválilo zmenu rozpočtu
Obce Trebatice – rozpočtové opatrenie č.
1/2020, ktorým sa rozpočet obce na rok
2020 zvýši o +1 797 €.
Po úprave bude rozpočet obce vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti vo výške
1 395 287 €.
Bežné príjmy:
1 049 322 €
Bežné výdavky:
983 774 €
Kapitálové príjmy:
12 343 €
Kapitálové výdavky:
342 852 €
Finančné operácie:
333 622 €
Finančné operácie:
68 661 €
5. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Trebatice – parcela KN-C
č. 1478/1 o výmere 60 m2 v k. ú. Trebatice Lukášovi Žalskému – OZ odpredaj
nehnuteľnosti schválilo.
6. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Trebatice č. 2 – žiadosť o poskytnutie dotácie na vypracovanie zmeny
územnoplánovacej dokumentácie, ktoré

niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
8. Rôzne
– Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
potvrdzuje uznesenie č. 104/9/2010, ktorým Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
schválilo zámer obce neinkasovať od
žiadateľa kanalizačnej prípojky či prípojky
káblovej televízie združené prostriedky
na výstavbu kanalizácie, resp. kanalizačnej prípojky a poplatok za zriadenie
prípojky káblovej televízie od subjektu,
ktorému obec, ako výlučný vlastník, odpredá stavebný pozemok. Obec zahrnie
výšku združených prostriedkov do kúpnej
ceny pozemku.
– Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
vzalo na vedomie informáciu, že obec
pri výstavbe inžinierskych sietí v lokalite
Dolné záplotie vybudovala aj plynové
a vodovodné domové prípojky k jednotlivým stavebným pozemkom. Prípojky boli
vybudované za účelom minimalizácie výkopových prác v danej lokalite a možnosti

TERMÍN
streda, piatok
streda, piatok
–

Zberné miesta: pozemok na Staničnej
ulici za rodinným domom p. Trandžíka.
Zberá sa: konáre, odrezky zo stromov.
Odvoz odpadu: individuálne.
Prosíme o dôkladné triedenie odpadov,
prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín,
ako i k zníženiu nákladov na zneškodnenie
odpadu.
Za spoluprácu a účasť pri triedení ďakujeme!
- OcÚ výstavby miestnej komunikácie a uložilo
obecnému úradu vypracovať a na rokovanie obecného zastupiteľstva predložiť
dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Trebatice č. 6/2008 – Sadzobník poplatkov za služby poskytované
Obcou Trebatice, do ktorého bude zapracovaná položka – refundácia nákladov na
výstavbu vodovodnej a plynovej prípojky
na Záhumenskej ulici.
- aj -, foto archív obce
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI OBECNEJ KNIŽNICE ZA ROK 2019

Najväčším pokladom je dobrá knižnica
Obecná knižnica v Trebaticiach počas celého kalendárneho roka
2019 poskytovala svoje
služby verejnosti. Jej
priestory boli sprístupnené prvým čitateľom už
dňa 4. januára a tiež 5. januára 2019. Knihovníčka
Mgr. Antónia Babišová,
ktorá pokračovala vo vykonávaní funkcie knihovníčky, popriala prvým
čitateľom veľa zdravia
a šťastia v novom roku
a deťom v žiackej knižke
toľko jednotiek, koľko je
na nebi hviezdičiek.
„Knižnica je školou,
a to pre mládež
a dospelých, školou
všestrannou, v ktorej učí
mnoho učiteľov.“
Karel Havlíček Borovský, 1821 – 1856

Obecná knižnica v roku 2019 zaevidovala
201 čitateľov, z toho detí do 15 rokov 98. Spolu zaevidovala 8 817 výpožičiek. Z odbornej
literatúry pre dospelých to bolo 345 výpožičiek, z krásnej literatúry pre deti 3 267 výpožičiek, z krásnej literatúry pred dospelých
3 027 výpožičiek, z odbornej literatúry pre
deti 389 výpožičiek. I v tomto roku si čitatelia
mohli vypožičať z knižnice periodiká (časopisy). Knižnica zaevidovala 1 789 výpožičiek
periodík. Ich počet sa zvyšuje z dôvodu rastu
cien novín a časopisov. Mnohí čitatelia, hlavne dôchodcovia si ich nemôžu zakúpiť.
Do knižnice pravidelne dochádzali tri periodiká, a to Slovenka, Život, Záhradkár a obcou
vydávané Trebatické zrkadlo. Z prinesených

periodík od čitateľov sa
vypožičiavali tieto: Chvíľka pre teba, Dobré jedlo,
Rytmus života, Ema
a Eva.
V roku 2019 do knižnice pribudlo 62 nových
kníh. Z obecného rozpočtu bolo zakúpených
39 kníh v celkovej hodnote 400 eur. Darom
získala knižnica 23 kníh,
19 nových kníh po prečítaní daroval knižnici čitateľ Stanislav Hadviga zo
Štúrovej ulice.
V mesiaci marec knižnicu opäť navštívili deti
z materskej a základnej
školy. Deti
z materskej školy
so svojimi
učiteľkami v priestoroch knižnice pripravili výstavku výtvarných prác, ktorú čitatelia obdivovali do konca mája.
Najstaršou čitateľkou bola
Alžbeta Šimonovičová (rod.
Jankechová) z Hornej ulice,
ktorá dňa 21. novembra oslávila krásne životné jubileum
90 rokov. V roku 2019 si vypožičala a prečítala z knižnice
58 kníh. V obľube má knihy
slovenských spisovateľov, hlavne Dominika Dána a Jozefa
Kariku. Najmladšími čitateľmi knižnice boli Jakub Urban
a Šimon Kopál narodení v roku
2017. V sprievode svojich rodičov pravidelne navštevovali

knižnicu Krištofko Rajchl z Hornej ulice, Ninka
Kollárová zo Štúrovej ulice, Dianka Hermanovská zo Záhumenskej ulice a Peter Palkech
z Hlavnej ulice. Zo žiakov základnej školy
najhorlivejšími čitateľmi boli: Pavlínka Štefanková, Vanessa Palkechová, Marko Milec, Nela
Jankechová, Nela Škrabáková.
Knižnica zaevidovala v tomto roku najviac
výpožičiek kníh od slovenských spisovateľov:
Dominika Dána, Jozefa Kariku, Jany Pronskej, Marty Fortelovej, Márie Hamzovej. Najžiadanejšie knihy roka boli Venuša zo zátoky
od Dominika Dána a opäť Trhlina od Jozefa
Kariku. Víťaznou métou u detí opäť bola séria
kníh Tigrí tím od Thomasa Brezinu.
Knižnica bola otvorená vždy v piatok a v sobotu od 16.00 do 19.00 hodiny. Zápisné do
knižnice na kalendárny rok bolo pre deti a študentov 0,50 € a pre dospelých 1 €.
Ďakujeme za darovanie hodnotných kníh
do knižnice rodine
Mešterovej, Eduardovi Jankechovi, Katke
Mihálikovej a predsedníčke JDS Anne Jankechovej. Veľká vďaka
patrí aj čitateľom, ktorí
knižnicu navštevovali
v roku 2019.
V knižnici ďalej
žijú ľudia, ktorí už
dávno zomreli, tu mlčiaci hovoria, tu, hoci
ticho, ich počúvame,
tu ich chápeme, hoci
sú nemí, tu nám odpovedajú.
Mgr. ANTÓNIA
BABIŠOVÁ,
knihovníčka
Ilustrácie: internet

ČO PONÚKA VERNOSTNÝ PROGRAM V ROKU 2020?
Po minuloročnom náraste počtu užívateľov vernostného programu na 340 obyvateľov pokračuje vernostný program
obce i v roku 2020. Hlavne pre nových
záujemcov o vernostnú kartu Obce Trebatice rekapitulujeme základné princípy
vernostného programu.
V roku 2016 Obec Trebatice spustila
projekt, ktorý dostal názov – Vernostný
program Obce Trebatice. Cieľom programu bolo podporiť a zvýhodniť obyvateľov
obce s trvalým pobytom v obci, ako i zvýšiť
podporu aktívneho trávenia voľného času
obyvateľov športom, kultúrou či inou vhodnou formou.
Za týmto účelom obec vydala obyvateľovi
obce s trvalým pobytom v obci na základe
jeho žiadosti predloženej na obecnom úrade
vernostnú kartu, ktorá bola neprenosná – viazaná na meno a adresu obyvateľa.
Projekt je dlhodobý, vernostná karta je
platná bez časového obmedzenia. Na rok
2020 odporučila komisia školstva, športu

Opäť zaujímavé benefity
a mládeže obecnému zastupiteľstvu za partnera agentúru, ktorá bude spoluorganizátorom detského hudobného festivalu organizovaného ku Dňu detí (viac na inom mieste
Trebatického zrkadla), a podujatia HODY
Trebatice 2020. Viaceré výhody vyplývajúce
pre držiteľov vernostnej karty z minulého
roku sú platné i v tomto roku.
Benefity pre držiteľov vernostnej karty na
rok 2020 budú po schválení v obecnom zastupiteľstve nasledovné:
– Podujatie 2. detský festival, držiteľovi
vernostnej karty bude umožnený vstup na
podujatie po prijatí náramku na obecnom
úrade pred podujatím zdarma.
– HODY 2020, držiteľovi vernostnej karty
bude udelená zľava na kúpu lístka na podujatie
v predpredaji na obecnom úrade vo výške -2 €.

Vzhľadom na to, že cena vstupného je v predpredaji stanovená na 10 €, držiteľov vernostnej karty po kúpe lístka v predpredaji na
obecnom úrade bude lístok stáť 8 €.
– Obecný futbalový klub Stavoprac Trebatice a podujatie – domáce majstrovské futbalové zápasy OFK Stavoprac Trebatice
v roku 2020 – vstup pre držiteľa vernostnej
karty je zdarma, potrebné sa preukázať kartou pri vstupe na štadión OFK.
– KPS Trebatice – priemyselný tovar,
s. r. o., Štúrova ulica Trebatice – 5 % zľava
z každého nákupu.
Využite i v tomto roku výhody Vernostného
programu Obce Trebatice. Stačí splniť dve
podmienky – mať trvalý pobyt v Trebaticiach
a požiadať na obecnom úrade o vydanie
vernostnej karty.
- OcÚ -

1/2020
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Kalendár

Chválime – haníme

kultúrno-spoločenských akcií
v obci Trebatice v roku 2020
MÁJ
10.5.2020 (nedeľa) o 15.00 hod.
Deň matiek – Areál zdravia
kultúrny program žiakov ZŠ,
MŠ Trebatice, FS Kapustárik
Organizátor: Obec Trebatice
v spolupráci so školami
JÚN
12.6.2020 (piatok) o 17.00 hod.
2. detský festival – detský festival
plný hudby, tanca a zábavy – detská
diskotéka a prekvapenie na záver
Amfiteáter Krakovany
Účinkujú: Miro Jaroš, malé šikovné
tanečnice ZUŠ vo Vrbovom a iní
Organizátor: Obec Krakovany,
Obec Trebatice
JÚL
26.7.2020 (nedeľa)
Memoriál Petra Minárecha –
bežecké preteky, XII. ročník
Organizátor: Obec Trebatice,
OFK Trebatice
AUGUST
14. – 15.8.2020 (piatok – sobota)
HODY – areál AMK Trebatice
Účinkujú: Dalibor Janda, Hex,
Kali a Peter Pann, Le Payaco a iní
16.8.2020 (nedeľa) o 19.00 hod.
HODY – Areál zdravia
Účinkuje: hudobná skupina Zunaband
Organizátor: Obec Trebatice, agentúra

Milí čitatelia, určite máte ešte v pamäti
rubriku z našich novín s názvom Aj tak sa
dá... V nej redakčná rada poukazovala na
počiny, správanie sa obyvateľov našej obce, ktoré bolo niečím neobvyklé, zriedkavé,
nevšedné. Či už to boli skutky, ktoré sme si
všimli a chceli ich vyzdvihnúť a pochváliť,
alebo naopak, chceli sme poukázať na negatívne konanie niektorých občanov.
Podobnú rubriku otvárame v tomto čísle
obecných novín. Chceme v nej jasne a stručne
prstom ukázať na pozitívny i negatívny prístup
ľudí k svojmu okoliu, k dodržiavaniu stanove-



organizátorom zo Základnej a Materskej školy v Trebaticiach, ktorí spojili
sily a pripravili pre deti z obce parádny
detský karneval,



všetkým, ktorým nie je ľahostajný stav
nášho životného prostredia – už po
druhýkrát sa zapojili do upratovania
chotára našej obce a vyzbierali plné
vrecia odpadkov,



tým, ktorí na prechádzke so svojím
psíkom nosia a hlavne aj používajú
vrecká na jeho odpad,

ných pravidiel daných obcou, ale aj pravidiel
obyčajného ľudského slušného správania.
Ako symbol sme vybrali v bežnom živote
často používaný „palec hore“, či presne opačne „palec dolu“.
Týmto aj Vás chceme vyzvať, ak cítite
a vidíte vo svojom okolí niečo, čo Vás mimoriadne potešilo, či rozladilo, pošlite nám tip
a pridajte aj Vy svoj palec. Námety – fotky
alebo text môžete posielať na mailovú adresu
obecného úradu – podatelna@trebatice.sk,
alebo stačí i osobne slovom členom redakčnej
rady. Medzi tie prvé dnes patria:






všetkým, ktorí naopak neriešia exkrementy svojich psov a nebráni im v tom
ani fakt, že sú na miestach, kde žijú
a hrajú sa malé deti – aj malý psík, ktorý denne zanecháva za sebou stopy, za
jeden mesiac, rok, vytvorí riadnu kopu,
majiteľom áut, ktorí parkujú na
miestach, na ktorých to nie je povolené a často obmedzujú chodcov i ostatných účastníkov premávky,
obyvateľom, ktorí nedbalým vyhadzovaním odpadkov – napríklad nestláčaním plastových fliaš, kartónových škatúľ... – zapríčiňujú rýchle preplnenie
kontajnerov a následné povaľovanie
odpadu v okolí kontajnerov.
-rr-

SEPTEMBER
12.9.2020 (sobota)
Kapustové hody – Areál zdravia
Účinkujú: DH Dolněmčanka,
FS Krakovienka, FS Kapustárik
Organizátor: MO JDS Trebatice,
Obec Trebatice
OKTÓBER
23.10.2020 (piatok) o 17.30 hod.
Posedenie s dôchodcami –
Mesiac úcty k starším
Účinkuje: hudobná skupina
Vavrinecká trojka
Organizátor: Obec Trebatice
DECEMBER
5.12.2020 (sobota)
 o 14.00 hod.
Vianočné trhy – Kultúrny dom Trebatice
 o 17.00 hod.
Možno príde aj Mikuláš! – Areál zdravia
Organizátori: Obec Trebatice,
Materská škola Trebatice
28.12.2020 (pondelok) o 13.00 hod.
Family cup 2020 – rodinný bedmintonový
turnaj v športovom centre Matchpoint
Organizátori: Obec Trebatice,
ZŠ a MŠ Trebatice
Zmena programu vyhradená!
Komisia školstva,
kultúry, športu a mládeže
Trebatice 2.3.2020

V spolupráci agentúry Arubin, s. r. o., Obce Trebatice a Obce Krakovany

sa v sobotu 12. júna 2020 o 17.00 h uskutoční

II. DETSKÝ FESTIVAL
Tešiť sa môžete na

Mira Jaroša

tanečnice a animátorky
z CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom
veselú diskotéku

plný hudby, tanca a zábavy
Amfiteáter pri KD Krakovany

O občerstvenie všetkých bude postarané. Deti z materskej a základnej školy majú vstup zdarma,
dospelí po preukázaní sa vernostnou kartou Obce Trebatice taktiež zdarma. Srdečne Vás pozývame!

Záver bude patriť parádnemu ohňostroju!
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VEĽKÁ NOC JE PRÍBEHOM OBETY A ZÁCHRANY ĽUDSTVA

Potrebujeme veľ konočné objatie
V čase, keď sa na Slovensku začal šíriť koronavírus, bolo vydané nariadenie
o karanténe. Ľudia sa mali začať jeden
druhému vyhýbať. To, čo človek najviac
potrebuje – blízkosť druhého, pochopenie,
porozumenie, otvorenú náruč, objatie –
bolo odrazu takpovediac zakázané. Vzájomné odlúčenie, izolovanosť, nemožnosť
stretávať sa negatívne pôsobí na psychiku
každého človeka. Tak žiť je veľmi náročné
nielen pre starého, mladého, dospelého,
ale aj pre každé dieťa.

Veľkonočné sviatky slávime na
jar. Po chladných dňoch prichádza konečne jarné objatie. A s ním
udalosti znovuzrodenia, nového
života, vzkriesenia a zmŕtvychvstania. Boh nám cez utrpenie,
smrť a zmŕtvychvstanie svojho syna Ježiša Krista otvára nebeskú
náruč: „Boh tak miloval svet, že
poslal svojho jednorodeného syna,
aby nezahynul nik, kto v neho verí.“ Na Vianoce si ľudia rozdávajú
darčeky, lebo sviatky Narodenia
Pána sú radostnými rodinnými
sviatkami. Kto si pod stromčekom
darček nenájde, cíti sa veľmi osamelý. A čo Veľká noc? Existuje
veľkonočný dar? Pravdaže. Veľká
noc je spojená s nádejou, ktorú
prináša muž visiaci na kríži. Kríž,
a na ňom pribitý Ježiš Kristus, je
tým veľkonočným darom. Jeho
ruky sú v polohe, ktorá pripomína
objatie. Jeho sklonená hlava vyjadruje načúvanie a skláňanie sa
nad tými, ktorí pripútaní na lôžko
volajú o pomoc. Jeho prebodnuté
srdce je otvorené a chce naplniť odpúšťajúcou láskou každého
človeka. Krv, ktorá vyteká z jeho
tela, očisťuje človeka, zbavuje ho
viny a prinavracia mu večný život
v raji. Veľká noc je príbehom obety
a záchrany ľudstva.

Je tomu už desať rokov, čo sa v jednej austrálskej rodine stal zázrak. Po tom, čo sa mamičke Kate narodili dvojičky, pôrod prežilo len
jedno z detí, dievčatko Emily. Chlapček Jamie
také šťastie nemal. Po dvadsiatich minútach
intenzívneho boja o život ho lekári prehlásili
za mŕtveho. Rodičia boli z tejto správy zničení. Mamička Kate rozbalila Jamieho z deky,
v ktorej bol zabalený, a pritisla si jeho mŕtve
telíčko na svoju nahú hruď. S oteckom Davidom mu celé dve hodiny rozprávali všetko, čo
mali na srdci. Odrazu dieťa v matkinom náručí
ožilo, začalo dýchať, zdvihlo rúčku a chytilo
jej prst. Hľa, čo dokáže láskyplné milujúce
objatie. Zázrak znovuzrodenia.
Je tomu už dvadsať rokov, čo som počul,
ako svetové média priniesli správu o tom,
že v jednej africkej dedine sa objavil vírus,
ktorý spôsobil smrť jej obyvateľov. Postupne sa tento vírus začal šíriť po celej Afrike
a pomaly prechádzal aj do ostatných kon-

VEĽKONOČNÉ BOHOSLUŽBY
v Kostole sv. Štefana,
kráľa v Trebaticiach:

Kvetná nedeľa
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná sobotná vigília
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

9.30
17.00
14.30
17.00
9.30
9.30

h
h
h
h
h
h

tinentov. Ľudia v strachu o svoj život veľmi
intenzívne hľadali záchranu. Zistilo sa, že
protilátka sa nachádza v krvi jedného človeka. Pred ambulanciami stáli dlhé rady, aby
sa dali vyšetriť. Netrvalo dlho a našiel sa
chlapec, ktorého krv túto protilátku obsahovala. Jeho otec sa potešil. Musel však urobiť
veľmi veľké rozhodnutie. Lekári mu totiž
oznámili: „Aby ľudstvo bolo zachránené,
musíme mu vziať všetku jeho krv, a teda váš
syn pri tom zomrie.“ Otec súhlasil, so slzami
v očiach svojho syna objal, dal im ho do rúk
a ľudstvo sa zachránilo.

V prípade, že to bude možné, všetkých
pozývam pripomenúť si tento príbeh a mať
na ňom účasť prostredníctvom veľkonočných
obradov v Kostole sv. Štefana. Na Kvetnú
nedeľu a Veľký piatok budú pašie, na Zelený
štvrtok spomienka na Poslednú večeru, ustanovenie Eucharistie a Ježišov príkaz lásky.
Na Veľkonočnú vigíliu a Veľkonočnú nedeľu
víťazstvo nad smrťou – oslava Vzkriesenia.
Pokojné a požehnané prežívanie Veľkej
noci Vám vyprosuje a želá
MARIÁN DÍREŠ, farár
Foto: archív, internet
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VZÁCNE ŽIVOTNÉ JUBILEUM NÁŠHO RODÁKA vdp. Mons. ThLic. KAMILA JANKECHA
V prvý januárový deň tohto roka oslávil
svoje významné životné jubileum – 80 rokov
– náš vážený rodák vdp. Mons. ThLic. Kamil
Jankech. Pri tejto príležitosti si i my na stránkach obecných novín pripomíname jeho
vzácnu životnú púť a celoživotné poslanie.
Svoje kňazské pôsobenie od vysviacky 23.
júna 1963 z rúk apoštolského administrátora,
biskupa J. Excelencie Mons. Ambróza Lazíka
napĺňal v dnes už Košickej arcidiecéze. Ako
kaplán pôsobil v Snine, Zborove a Prešove,
v Hrabovci sa v roku 1973 stal správcom farnosti. V roku 1988 sa vrátil do farnosti Zborov
ako správca farnosti, v roku 1993 ho košický
arcibiskup metropolita J. Excelencia Mons.
Alojz Tkáč vyslal za farára do Lipian, už
ako dekana. V roku 2001 bol menovaný za
duchovného správcu a rektora Kostola Povýšenia sv. Kríža v Bardejovských kúpeľoch.
Zároveň mu bola zverená náročná úloha rekonštrukcie kňazského domu Augustineum.
Hneď po príchode do Bardejova Mons. Jankech rozvinul mnohostrannú pastoráciu medzi
špecifickou skupinou veriacich, stále sa meniacich kúpeľných hostí. Nie raz ho vyhľadávali aj
s odstupom rokov ako duchovného vodcu.
V Bardejovských kúpeľoch viedol obnovu kostola, zaslúžil sa o oživovanie historických reálií v Zborove. Za 41 rokov pôsobenia
v okrese Bardejov veriaci spoznali v Mons.
Jankechovi obetavého, láskavého a náročného duchovného sprievodcu a radcu. V jednom
rozhovore sa vyjadril: „Finit corona opus. Koniec korunuje dielo. Nielen prežiť niekoľko ro-

Obetavý, láskavý a náročný
duchovný sprievodca a radca

 Náš rodák Mons. ThLic. Kamil Jankech
je od júna 2013 Čestným občanom obce
Trebatice

kov tu na svete, ale aj tú večnosť
zažiť. To je ohromný cieľ – večný
život. To nie je na pár rokov!“
Dôležitou súčasťou pastorácie jubilanta boli a sú i dnes
chorí a trpiaci. V súčasnosti sa
pastoračne stará o obyvateľov
penziónu v Bardejove. Popritom však má čas aj na svoje
záľuby. Rád zájde na koncert
do Štátnej filharmónie v Košiciach i na návštevu organových
koncertov. Charakteristická pre
neho je záľuba v zbieraní známok s kresťanskou tematikou.
V roku 2010 pápež Benedikt XVI. menoval vdp. Mons.
ThLic. Kamila Jankecha Kaplánom Jeho Svätosti, s právom
používať titul Monsignor a reverendu s lemovaním a cingulom
fialovej farby. Starosta našej
obce Mgr. Juraj Valo mu 9. júna
2013 udelil ocenenie Čestný
občan obce Trebatice. K 50.
výročiu kňazskej vysviacky –
23. júna 2013 udelil jubilantovi apoštolské požehnanie pápež František. Z rúk primátora
mesta Bardejov MUDr. Borisa
Hanuščaka prijal 19. januára
2016 ocenenie Cena primátora.
Vzácnemu jubilantovi v mene
redakcie a v mene všetkých veriacich našej
obce zo srdca gratulujeme, vyprosujeme mu
od Pána Boha veľa síl, pevného zdravia, aby
mohol ešte dlhé roky napĺňať svoje vznešené
poslanie. REDAKCIA Trebatického zrkadla
Foto: archív jubilanta
 Kňazský dom Augustineum je zrekonštruovaný hlavne zásluhou trebatického rodáka vdp. Kamila Jankecha

Minuloročnú Veľkú noc som mal možnosť stráviť v Bardejovských kúpeľoch. Počas
celého pobytu nám robil sprievodcu a spoločníka vdp. Mons. ThLic. Kamil Jankech.
Doslova na každom kroku, od recepčnej v hoteli až po predajcu lístkov v skanzene,
užíva trebatický rodák rešpekt a uznanie. Pochopil som, že v prostredí, v ktorom žije,
je skutočná autorita. Svojím celoživotným dielom robí Trebaticiam výbornú reklamu.
Ako Trebatičan som na neho hrdý a prajem mu do ďalších dní jeho života zdravie
a stále rovnaký optimizmus.
Juraj Valo, starosta obce
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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE BAŽANT TREBATICE HODNOTILO
V polovici februára 2020 sa konala Výročná členská schôdza Poľovníckeho
združenia Bažant Trebatice v priestoroch
chovateľského areálu, kde predseda združenia Ján Bača zhodnotil priebeh udalostí,
vykonanú prácu v poľovnom revíri, ako aj
aktivity, ktoré sa udiali počas roka 2019.
Výbor poľovníckeho združenia pracoval
v tom istom zložení ako v roku 2018, organizácia mala 19 registrovaných členov a jedného čakateľa na členstvo. V priebehu roka
nebol do združenia prijatý žiadny nový člen,
no dlhoročný člen Milan Vrábel sa zo zdravotných dôvodov členstva vzdal.
Zima v januári a februári v roku 2019 bola
okrem niekoľkých naozaj zimných dní bez snehu
a s miernymi mrazmi, zver v revíri teda nebola
v núdzi. Aj napriek tomu členovia združenia
zver prikrmovali až do jarných mesiacov, kedy
sa vykonalo aj sčítanie zveri. Jej stavy sa pohybovali na podobnej úrovni ako v roku 2018.
V mesiacoch marec a apríl sa členovia poľovníckeho združenia venovali plneniu plánu práce
a z finančnej dotácie obecného grantu boli zrealizované práce na rekonštrukcii senníka, malé
opravy posedov, vyčistenie a dezinfekcia zariadení na prikrmovanie zveri a v rámci revitalizácie
poľovného revíru výsadba stromčekov a kríkov.
V dňoch 29. – 31.3.2019 Obvodná poľovnícka
komora v Piešťanoch usporiadala v priestoroch
zámku v Moravanoch nad Váhom chovateľskú
prehliadku trofejí zveri ulovenej v poľovnej sezóne 2018/2019. Na tejto prehliadke boli vystavené aj trofeje srnčej zveri našich členov.
V júni – Mesiaci poľovníctva a ochrany prírody – sa na vychádzkach do revíru členovia
vo väčšej miere zameriavali na ochranu zveri,
hlavne jej mláďat, pred škodnou. V tomto mesiaci sa konalo aj tradičné zasadanie Rady
Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Piešťanoch, kde bol prizvaný aj
náš dlhoročný člen Róbert Štefanka st. Bolo mu
udelené najvyššie vyznamenanie Slovenského

Zlatý kamzík pre Štefanku

 Róbert Štefanka st. (druhý sprava) po prijatí ocenenia od členov Rady Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu
poľovníckeho zväzu – Zlatý kamzík – za dlhoročnú prácu a rozvoj poľovníctva na Slovensku.
Róbert Štefanka st. zložil skúšky z poľovníctva
16.5.1959. Odvtedy zastával rôzne funkcie v PZ
Bažant, ako aj v okresných štruktúrach SPZ.
V rámci kultúrno-spoločenských aktivít sa
členovia PZ Bažant Trebatice zúčastnili na streleckých pretekoch poľovníckych združení, ktoré
organizuje Mikroregión nad Holeškou na strelnici
vo Veselom. Naše združenie nasadilo do turnaja
tri družstvá: 1. družstvo – Miroslav Galbavý, Matúš Galbavý, Pavol Potrok, ktorí si vystrieľali 13.
miesto, 2. družstvo – Ivan Ilenčík, Boris Pažík,
Martin Horňák, ktorí si vystrieľali 16. miesto, 3.

družstvo – Róbert Štefanka ml., Miloš Bobčík,
Peter Minárik, ktorí si vystrieľali 6. miesto.
Celkové výsledky lovu v roku 2019: bažant
– 38 jedincov, zajac – 38 jedincov, srnčia
zver – 16 jedincov, diviak – 10 jedincov, líška
– 6 jedincov, straka – 8 jedincov.
Poľovnícke združenie Bažant Trebatice počas celého roka spolupracovalo s Obecným
úradom v Trebaticiach, Agrodružstvom Trebatice, ZO SZCH Trebatice a OFK Trebatice.
Združenie svoju činnosť a aktivity pravidelne
propagovalo aj osvetovou činnosťou formou
násteniek v priestoroch pred domom služieb.
Mgr. JANA ŽÁKOVÁ, foto: archív PZ

AKÝ BUDE ROK 2020 U DÔCHODCOV?
Až šediny pokryjú každý tvoj vlas
a ty budeš v kúte izby stáť,
mysľou ti preletí ubehnutých rokov čas.
Spomenieš, že raz si nemal na všetko čas,
čo ti Boh dal – zdravie, mladosť, krásu,
no nič si nevychutnal do dna,
na nič si nenašiel dosť času...

Začíname schvaľovaním plánu

Roky utekajú a nás už čaká len tešiť sa
z vnúčat, pravnúčat, nájsť si čas na oddych a prísť medzi nás seniorov. Začíname
nový rok, prajeme si veľa zdravia, spokojnosti v kruhu rodiny a tiež v klube JDS.
Rok 2019 sme ukončili vianočným posedením
pri kapustnici a koláčoch. Zastavili sme sa, porozprávali a pospievali koledy. Popriali sme si pekné
strávenie vianočných sviatkov. Naši členovia sa
vychystali na výlet do Tatier, pozrieť si ľadové sochy. Cestovali vlakom. Výbor sa zišiel na stretnutí,
zostavili sme plán práce na rok 2020. Pripravujeme schôdzu, na ktorej tento plán budeme schvaľovať. Plánujeme aj brigádu na cintoríne, na ktorú
pozývame členov aj občanov obce.
Prajeme veľa zdravia, slnečných dní všetkým členom a členkám.
Výbor ZO JDS Trebatice, foto: archív

 Členovia MO JDS ukončili svoju činnosť v minulom roku už tradične symbolickou
štedrou večerou
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VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU NA ÚZEMÍ OBCE TREBATICE
Už v minulom roku sme v obecných novinách informovali o archeologických nálezoch objavených počas výstavby predĺženej Záhumenskej ulice v lokalite
Dolné Záplotie. Spoločnosť PAMARCH,
s. r. o., Nitra, združujúca odborníkov v oblasti archeológie, rekonštrukcie a revitalizácie historických pamiatok, o tomto náleze vypracovala podrobnú, takmer 300-stranovú výskumnú správu, z ktorej vyberáme
najzaujímavejšie a najdôležitejšie fakty.
Archeologický
výskum
sa
začal
10.7.2019 a ukončený bol 31.7.2019. Počas
neho boli postupne vykopané ryhy a sondy,
v ktorých boli objavené archeologické objekty
z viacerých období – pravek, mladšia doba bronzová (kultúra popolnicových polí),
mladšia doba rímska (žiarové hroby) a nálezy z novoveku.
Nájdených bolo 3 550 fragmentov keramiky, 584 ks mazanice, 189 ks zvieracích
kostí a 177 fragmentov ľudských kostí z kostrového hrobu.
Z ôsmich urnových hrobov archeológovia
zobrali ich obsahy, ktoré preplavili (umyli).
Zobrali tiež vzorku z dna pece. Našli väčšie
množstvo drobných predmetov – 7 ks štiepanej kamennej industrie, 8 otĺkačov, 42 kame-

 Zrekonštruovaný urnový hrob
z mladšej doby rímskej
ňov, 16 fragmentov zrnotierok (častí žarnovov), 3 hlinené závažia, 6 kostených predmetov, 1 praslen, 3 kovové predmety, 1 trosku,
2 opracované kosti a 1 hlinený predmet.
Všetky nálezy boli umyté čistou vodou bez
chemických prísad a po vyschnutí boli zabalené
do papierových vreciek. Všetky urny (8 ks) zrekonštruovali v maximálnej možnej miere a zdokumentovali fotograficky. Obsahy urien boli preplavené čistou vodou a po usušení bol preplavený materiál zabalený do papierových vreciek.
Praveké objekty – do tejto skupiny môžeme zaradiť iba jeden objekt. Ide o malú plytkú
jamu, ktorá bola zachytená v ryhe pre vodovod. Pri začisťovaní objektu sa nenašiel žiadny keramický materiál, ale našla sa malá čepieľka z hnedého rádiolaritu (usadená hornina
väčšinou indikujúca hĺbkovodné oceánske
prostredie), ktorá datuje objekt do praveku.

Od praveku po novovek

 Opracované kosti z praveku
Obdobie kultúr popolnicových polí –
najväčším počtom objektov je zastúpené obdobie mladšej doby bronzovej. Do tejto etapy
možno datovať 15 objektov. Vo veľkej miere
ide pravdepodobne o zásobné jamy. Našli sa
aj dve pece, resp. dná pecí, dve ohraničené
vrstvy, hliník/ťažobná jama a jeden žľab. Vo
zvyšných prípadoch ide o stredne veľké jamy
bez bližšieho určenia.
Mladšia doba rímska – toto obdobie je
v archeologickom materiáli zastúpené 8 objektmi. Vo všetkých prípadoch ide o žiarové
urnové hroby. Tieto sa našli na malom priestore na severnej vetve ulice. Všetky ležali veľmi
plytko pod pôvodným povrchom a boli porušené orbou. Vo väčšine prípadov sa zachovali iba dná nádob. Nádoby sú zachované iba
fragmentárne, avšak takmer všetky vykazujú
točenie na kruhu, čo ich radí do mladšieho
obdobia ako pravek. Tieto nádoby môžu tvoriť tzv. hrobový okruh, ktorý je typický pre
mladšiu dobu rímsku. Ide o žiarové pochovávanie rodinných príslušníkov na spoločnom
menšom, pôvodne na povrchu ohraničenom
priestore, v rámci väčšieho pohrebiska. To
naznačuje, že by sa v blízkom okolí mohli
nachádzať ďalšie podobné koncentrácie žiarových hrobov.
Objekty bez datovania – do tejto skupiny
patria tri objekty. Prvým je plytký žľab, ktorý
sa našiel na severnej vetve ulice v priestore
väčšej skupiny objektov z obdobia popolnicových polí, nad ktorými ležali hroby z mladšej
doby rímskej. Druhým objektom je zahĺbená
jama bez nálezov, pravdepodobne zásobná.
Tretí objekt predstavuje bližšie nedatovaný
kostrový hrob, ktorý sa našiel pri pripájaní
vodovodnej ryhy na existujúcu sieť vo výkope
na Štúrovej ulici. Z hrobu sa nepodarilo získať
žiadny datovací materiál, preto zostáva zatiaľ
bez datovania.
Kostrový nález bol objavený pri hĺbení posledného metra ryhy na vodovod pri prepojení
na Štúrovu ulicu. Bager poškodil lebku, časť
ľavej hornej končatiny a rebier. Archeológovia
vyčistili hrob plošne, odkryli hornú časť tela.

Nakoľko z bezpečnostných dôvodov asfalt nemohli podkopať hlbšie, zvyšok tela zostal nedotknutý. Na základe analýzy zistili, že medzi
zostatkami sa našiel aj jeden ľudský metatars
(prst z dolnej končatiny), čo môže naznačovať
ďalší porušený hrob v tomto priestore.
Z výsledkov výskumu kostrového nálezu
vyplýva – z jedinca sa zachovala neúplná
lebka, devätnásť fragmentov chrbtice, deväť
fragmentov ľavých a osem pravých rebier.
Z pravej hornej končatiny sa dochovala kľúčna kosť, fragment lopatky, ramennej kosti,
vretennej kosti a články prstov.
Z ľavej hornej končatiny sa zachovala časť
kľúčnej kosti, fragment lopatky, ramennej, vretennej, lakťovej kosti, zápästných kostí a štyri
články prstov.
Podľa hodnotenia morfologických znakov je
odhad pohlavia – mužské. Podľa kostí z pravej strany tela bola vypočítaná výška 176 cm,
podľa inej použitej metódy dokonca 180 cm.
Na základe stupňa lebečných švov odhadli
vek od 42 do 52 rokov. Podľa zubov je odhadnutý vek na 40 – 55 rokov. Na pravej strane
lebky sa nachádzala priehlbina vo veľkosti
troch milimetrov. Spôsobená mohla byť tupým
úderom počas života, alebo dlhotrvajúcim
tlakom na toto miesto.
Archeologický výskum sa uskutočňoval
pod dohľadom Krajského pamiatkového
úradu v Trnave. Vedúcim výskumu bol Mgr.
Ondrej Žaár, PhD. Objavené archeologické nálezy sú podrobne zdokumentované,
preskúmané a uložené v Archeologickom
ústave SAV v Nitre.
- jp Foto: Archeologický ústav SAV, Nitra

 Kostrový nález z bližšie neurčeného
obdobia

12

TREBATICKÉ ZRKADLO

Radosť aj strach v očkách

Štvrtok 5. decembra bol pre našich škôlkarov výnimočným dňom, konečne prišiel
tak často spomínaný a očakávaný Mikuláš.
Vyzeral dôstojne, majestátne a spoza jeho
mohutnej postavy vykúkalo čosi čierne a zubaté.
Veru, tentokrát si priviedol čerticu, ktorá akoby
naozaj práve z pekla vyskočila. Mikuláš sa
presvedčil, či sa už deti pripravujú na Vianoce

a či v škôlke aj doma poslúchajú. Čertica občas
zavrčala, načiahla sa za deťmi, ale našťastie
nikoho nestrčila do vreca. Napriek počiatočným
obavám sa na tvárach detí postupne zjavili
úsmevy, zarecitovali básničky, zaspievali pes-

 Nejeden premýšľal: – Poslúchal som, či nie?

Fašiangová atmosféra v tomto roku neobišla ani Trebatice. Po prvýkrát sa naši škôlkari
obliekli do masiek vo štvrtok 23. januára počas nášho škôlkarskeho karnevalu. Ten bol
generálkou na veľký detský karneval v kultúrnom dome. Pestrofarebné Elzy a Anny, hasiči,
piráti, čarodejnice... sa najskôr vyjašili a zaba-
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ničky a dostali od Mikuláša sladkú odmenu. Túto
skutočne parádnu dvojicu nám nezištne zabezpečil pán Pavol Doktor ml., hotové balíčky pre
deti priniesli manželia Šokovci. Urobili tak nám
a hlavne našim škôlkarom velikánsku radosť.

 Radosť aj strach priniesla táto vytúžená dvojica

Roztancovaní škôlkari
fašiangovali dvakrát
ním predávajúcich počas karnevalu, prinášali
predmety do tomboly, pomáhali s výzdobou
sály. Učiteľky základnej a materskej školy mali
pod kontrolou celkovú organizáciu podujatia,
pripravili krásnu fašiangovú výzdobu sály, súťaže pre deti, zabalili tombolové ceny. Tých sa nazberalo približne osemdesiat, okrem rodičov do
tomboly prispeli Agro-družstvo Trebatice, Obec
Trebatice, predajňa Javex a spoločnosť Lombard. V sále panovala po celý čas milá, veselá
atmosféra, úsmevy žiarili z detských tváričiek
i z tvárí dospelých. Dlhokánsky by bol zoznam
všetkých, ktorí s chuťou pomáhali pripraviť
krásne popoludnie pre všetky trebatické deti. Za
venovaný čas, námahu i materiálne prostriedky
im všetkým patrí veľká vďaka.

 Ako býva zvykom, masky sa najskôr
všetkým predstavili
vili pri súťažiach a po nich sa pustili do tréningu choreografií na obľúbené detské pesničky.
To, ako sa im podarilo tančeky nacvičiť, mohli
ukázať v sobotu 25. januára 2020 na karnevale
v kultúrnom dome. Po prvýkrát ho organizovali
rodičovské združenia základnej a materskej
školy spoločne. Spojenie síl sa ukázalo ako veľmi dobrý krok aj do budúcnosti. Až prekvapivo
aktívne sa k organizácii postavili rodičia. Ochotne a nezištne ponúkali pomoc pri zabezpečovaní kávy, vína, pizze, džúsov, slaných pochutín.
Veľmi ľahučko sa zaplnil zoznam na pečenie
zákuskov, nebol žiadny problém so zaobstara-

 Tu už bola karnevalová zábava v plnom prúde
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Knižky sú už prečítané, lopty a basketbalový kôš odskúšané, baterky v hračkách
niekoľkokrát vymieňané, kočíky plné bábik sa takmer nezastavia. Všetky darčeky
spod stromčeka sa stali bežnou vecou.
Vianoce sú dávno preč, zostali nám však
spomienky na ich neopakovateľné čaro.
Popoludnie v stredu 18. decembra 2019 bolo
v škôlke spočiatku hektické, plné príprav, od
šestnástej hodiny však zavládla skutočná via-

Spomienka na Vianoce
nočná atmosféra. Jedáleň sa naplnila rodičmi
a starými rodičmi detí, cítiť bolo vôňu vianočného punču a koláčikov. To už bol čas, kedy
naši škôlkari svojím najbližším predviedli svoju
šikovnosť. Menšie deti sa ako modrobieli Šmolkovia zvŕtali v tanci a veselo spievali vianočné
piesne, staršie deti priniesli krásne tradičné

 Spočiatku nesmelí, o chvíľu veselí Šmolkovia

vianočné koledy a vinše. Ich vystúpenia boli
skutočne milé, dojímavé. Najsilnejšou chvíľou
už tradične bola spoločná koleda Tichá noc pri
svetle prskaviek. Po nej už opäť všetko ožilo,
pretože za chrbtom detí sa objavili darčeky od
Ježiška. Výkriky radosti a jas v očkách detí boli
pre všetkých tou najväčšou odmenou.

 Traja králi priniesli dary

Dvojičky z rozprávky

DARUJTE NÁM

2 % z Vašich daní
Vašim deťom
Aj v tomto roku sa občianske združenie

TREBATICKÉ DETI
uchádza o 2 % z daní fyzických a právnických osôb, aby tak touto formou pomohlo pri zaobstarávaní potrieb a pomôcok pre deti v materskej škole.
Všetky podrobné informácie a tlačivá
nájdete na našej stránke a v materskej
škole.
V mene Vašich detí Vám

ĎAKUJEME!
JANA PALKECHOVÁ

 Danka a Janka a naša
škôlkarka Anetka
Danka a Janka, dve sestričky, ktoré
aj napriek tomu, že sú dvojičky a majú
sa rady, sa navzájom priečia, vadia,
nahovára jedna druhú na šibalstvá.
Sú presne také, aké sú všetky deti. Herečky Divadla Na predmestí zo
Spišskej Novej Vsi naše deti týmto
predstavením pobavili, potešili krásnymi pesničkami a spoločne s nimi si
rezko zatancovali.
 O potlesk divákov nebola núdza

14

Zápis detí
do materskej školy
V zmysle § 59 zákona NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle odporúčania MŠVVaŠ SR riaditeľka Materskej školy, Štúrova
197/53, Trebatice oznamuje, že
zápis detí
na školský rok 2020/21
sa bude konať v dňoch
od 4. mája 2020 do 7. mája 2020.

TREBATICKÉ ZRKADLO
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S jazykovou školou
Máme nesmierne šikovnú a milú lektorku angličtiny, volá sa Hanka a sme veľmi
radi, že aj tento rok učí naše deti základy
komunikácie v angličtine.

aj tento rok

Deti takmer nesedia, hrajú sa rôzne hry,
cvičia, tancujú, kreslia, pritom rozprávajú v anglickom jazyku a ani si neuvedomujú, že sa
učia. No a máme aj veľmi milé lektorky na
projekt Malý konštruktér. Päťkrát za školský

rok s deťmi skladajú parádne výtvory z lega.
Vždy sa pritom niečo naučia o fyzikálnych
javoch – kladke, páke, naklonenej rovine, pochopia ich fungovanie. To všetko sú dôvody,
prečo v spolupráci s Jazykovou školou C&M
v Piešťanoch pokračujeme aj tento rok.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

 Dnes sme poskladali hokejistu

Plávanie je supééér!
Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v materskej
škole, alebo stiahnuť z webovej stránky
www.mstrebatice.sk
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
 dovŕšili piaty rok veku,
 deti s odloženou povinnou školskou
dochádzkou,
 deti s dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou.

Ubehlo už naozaj veľa rokov odvtedy,
ako sme s deťmi chodili na plavecký
výcvik k pani Moravcovej na kúpalisko
Eva. Veľkou nevýhodou bolo, že sme boli
odkázaní na počasie, pretože výcvik prebiehal v malom vonkajšom bazéne.
Odvtedy sme adekvátnu kvalitnú možnosť
plaveckého kurzu nenašli, až v minulom roku
sa naplno rozbehla činnosť plaveckej školy
v budove bývalého Tuzexu v Piešťanoch. Záujem o výcvik u nich je nesmierny, viac ako rok

dopredu sú objednané najlepšie termíny. Aj tak
sme si povedali, že skúsime a uvidíme. Nuž
a po prvých dvoch lekciách vôbec nebanujeme.
Priestory plaveckej školy sú nové, čistučké,
premyslene zariadené, deti majú k dispozícii
herňu, oddychový kútik. V bazéne sa im venujú
dve až tri trénerky, v individuálnom prístupe
využívajú už získané zručnosti detí v plávaní.
Naše nadšenie však rýchlo schladil koronavírus, ktorý nám zabránil v kurze pokračovať. Avšak
napriek tomu pevne veríme, že ostatné lekcie si
ešte tento školský rok budeme môcť vychutnať.

V prípade zvýšeného záujmu
prednosť pri prijatí ďalej majú:
 deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci
Trebatice,
 deti, ktorých obaja rodičia majú v čase
zápisu trvalé bydlisko v obci Trebatice
 deti, ktoré neboli prijaté v minulom
školskom roku.
Deti menej ako trojročné sa prijímajú až
po prijatí detí starších, ak je ešte voľná kapacita MŠ.
JANA PALKECHOVÁ
riaditeľka MŠ Trebatice

Tri strany (12 – 14) zo života
a diania v materskej škole pripravila
JANA PALKECHOVÁ
Foto: archív MŠ

 Prvé zoznamovanie našich detičiek s vodou
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ČO NOVÉHO V ZÁKLADNEJ ŠKOLE TREBATICE

Zo školských lavíc v skratke
Od posledného vydania Trebatického
zrkadla sme zorganizovali aj absolvovali viaceré akcie a udalosti. Uvádzam ich
v skratke:
 Do 15. novembra sa mohli naši žiaci
zapájať do výtvarnej súťaže Ochranárik
čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, ktorú vyhlasuje Okresný
úrad v Piešťanoch. Nelka Škrabáková,
žiačka 4. ročníka vyhrala v kategórii
žiaci I. stupňa. Témou boli záchranári
v lese, na lúke a horskom teréne. Nelke gratulujeme, jej práca postupuje do
národného kola.
 Svoje logické myslenie a schopnosti v internetovej súťaži iBobor si mohli žiaci 2.,
3. a 4. ročníka vyskúšať 12. novembra
s veľkým úspechom. V každom ročníku
sme mali viac úspešných riešiteľov (spolu
ich bolo až 16), ktorí dostali za svoj výkon
diplom a sladkú odmenu.
 Na príchod vianočných sviatkov sme sa
pripravovali nielen programom, ale aj pečením vianočných dobrôt – píšem o tom
v osobitnom príspevku.
 Vianočný program našich žiakov, ktorý
sme ukončili ochutnávkou vlastnoručne napečeného pečiva, sme pripravili
a predviedli rodičom a záujemcom 19.
decembra. Píše o tom p. uč. Susová
v príspevku Besiedka plná potlesku a radosti. Lucka Puváková napísala o jej domácich Vianociach v krátkom slohu.
Na začiatku školského roka 2019/2020
sme sa zapojili do výzvy Nadácie Orange
na predloženie projektu v oblasti zodpovedného a bezpečného používania digitálnych technológií. Naši žiaci, tak ako
všetci v súčasnosti, sú vystavení vplyvom
digitálnych technológií.
Sledujú médiá, trávia veľa času na internete, či už hraním hier na mobiloch, na tablete
a na PC, ale dostanú sa aj na sociálne siete,
napriek ich nízkemu veku a vekovým obmedzeniam pri zakladaní takýchto účtov deťmi.
Práve pre ich nízky vek a nedostatok skúseností, dôverčivosť, na nich číhajú nástrahy
a nebezpečenstvá v oveľa väčšej miere
a oveľa menej im vedia čeliť.
V škole pracujeme so stresovými a záťažovými situáciami v bežnom živote v rámci
triednických hodín. Toto pôsobenie sme chceli
rozšíriť aj na nástrahy počítačov, internetu,
kyberšikanovania a pod. Žiaci sa často dostávajú do neznámych situácií, je na nich vyvíjaný nátlak zo strany ostatných, aj spolužiakov,
aj cudzích ľudí, s ktorými sa často dávajú do
kontaktu bez ostražitosti na internete.
Prostredníctvom projektu sme ukázali
žiakom tieto nástrahy a naučili ich, ako
tomu čeliť, čo robiť, ako reagovať, keď
už problémová situácia nastane, alebo čo
robiť, aby sa do takýchto situácií nedostali.
Súčasťou aktivít bol aj workshop, ktorý
viedol p. Drobný s rapperkou Aless. Pozvanie na toto podujatie prijali aj žiaci zo ZŠ
s MŠ Krakovany s pani učiteľkami. Žiaci sa

 Po vianočných prázdninách nás čakali tradičné polročné písomné práce
a skúšanie k uzavretiu známok I. polroka. 31. januára žiaci dostali vysvedčenia
a v pondelok 3. februára si vyslúžili za to

 V súťaži Ochranárik... štvrtáčka Nelka
Škrabáková vyhrala v kategórii žiaci
I. stupeň

jednodňové polročné prázdniny.
 V spolupráci s materskou školou sme sa
podujali na zorganizovanie karnevalu,
ktorý sa konal 25. januára. A bola to
veľmi vydarená akcia! V žiackom slohu o tom napísala Lívika Sučičová z 2.
ročníka.
 Druháci oslavovali Valentína zbieraním
srdiečok za dobré výkony na vyučovaní.
Napísala o tom Emka Krištofíková.
 V školskom roku 2019/2020 sa nám
podarilo získať grant z Nadácie Orange
na objasnenie a elimináciu prejavov kyberšikany, v rámci ktorého sme 4. marca
zorganizovali workshop v spolupráci so
spoločnosťou eSlovensko – bližšie v príspevku Učili sme sa čeliť kyberšikane.
 Vzápätí sa naši žiaci podujali vyskúšať si
svoje sily v novej súťaži – prehadzovanej,
kde sa im darilo výborne. Napísala o tom
p. uč. Olšavská, ktorá žiakov aj pripravovala a sprevádzala na súťaži.
 V rámci projektovej činnosti sa nám
podarilo získať okrem podpory Nadácie
Orange (pozri vyššie) aj podporu na
realizáciu Záhrady, ktorá učí od neziskového združenia Živica s podporou spoločnosti Ikea a grant z Nadácie Pontis
a spoločnosti Bekaert na rozvíjanie športu na škole. O výsledkoch Vás budeme
informovať priebežne.
SYLVIA MOLNÁROVÁ
Foto: archív ZŠ

Učíme sa čeliť kyberšikane

 Vystúpenie rapperky Aless, ktorým vniesla medzi deti atmosféru porozumenia a pomoci
aktívne zapájali do diania, veru sa dali aj
nachytať v niektorých situáciách, a tak na
vlastnej koži zažili, ako ľahko sa môžu stať
obeťami tých, ktorí to s nimi nemusia myslieť vždy úprimne. Za správne odpovede
a postoje získavali darčeky v podobe kníh,
náramkov a podpisovej karty rapperky.

Aless v priebehu programu zaspievala viaceré svoje pesničky a vniesla medzi žiakov
atmosféru porozumenia a pomoci, ktorú
by si mali vždy vedieť vyhľadať u svojich
najbližších – rodičov a priateľov.
SYLVIA MOLNÁROVÁ
Foto: archív ZŠ
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Na záver kalendárneho roka sa tešia naše deti dvojnásobne – na Vianoce a zimné
prázdniny. Tejto toľko očakávanej radosti predchádzalo ozdobovanie vianočného
stromčeka v našej škole a vystupovanie
žiakov na vianočnej besiedke.
Deti sa na ňu svedomito a s nadšením
pripravujú, aby milo prekvapili svojich rodičov
a ukázali svoje herecké, pohybové i spevácke
schopnosti. Aj tento rok bola ich snaha úspešná. Prišlo veru mnoho rodičov a hostí, ktorí
boli zvedaví na výkony svojich detí. Program
moderovala štvrtáčka Ľubka Slatinská. Každá
trieda prispela k úžasnej vianočnej atmosfére
tancom, koledami, básňami či piesňami i krásne pripravenými kostýmami. Prváci predviedli
tanček a básne o zime, druháci zarecitovali
o vločkách a snehuliakoch a zatancovali
kuchársky tanec, tretiaci ukázali tanec s guľovačkou a básne o anjeloch a hviezdičkách.
Naši najstarší štvrtáci zahrali pastierov, ktorí
zavinšovali Ježiškovi. Spoločne zaspievaná
Tichá noc a vianočné vinšovanie od pani riaditeľky ukončili náš slávnostný program. Tento
nádherný večer s čarovnou náladou bol plný
potlesku, radosti, milých a láskavých úsmevov
i šťastného pocitu z nadchádzajúcich najkrajších sviatkov v roku.
RENÁTA SUSOVÁ
Foto: archív ZŠ
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Besiedka s potleskom

 Na vlaňajšej vianočnej besiedke

Na náročnú úlohu sme sa podujali 10. a 11.
decembra 2019 – zorganizovali sme pečenie vianočných dobrôt v spolupráci
s klubom Jednoty dôchodcov.
V utorok starší žiaci zarábali cestá viacerých druhov, ktoré sme na druhý deň vaľkali,
vykrajovali a piekli spolu s nápomocnými
tetami dôchodkyňami v priestoroch kuchyne
obecného úradu. Vyskúšali sme overené aj
nové recepty a napiekli medovníčky, linecké
koláčiky, škoricové keksíky, vanilkové rožky
a raffaello guľôčky. Kto prišiel na vianočnú
besiedku našich žiakov 19. decembra, mohol ich aj ochutnať.

Spoločné vianočné pečenie
Trebatický
karneval 2020
Karneval sme mali tento rok v Kultúrnom
dome Trebatice dňa 25.1.2020. Bola na
ňom super zábava.
S mojimi kamarátkami sme sa zabávali
a hrali rôzne súťaže, ktoré pre nás pripravili
pani učiteľky. Všetci mali krásne masky. Bola
tam napríklad Indiánka, víla, smrtka aj hasiči.
Ja som bola princezná. Počas súťaží bola aj
tombola. Ja som ale nič nevyhrala. Nebola
som však smutná, pretože moja kamarátka
Nelka mi darovala lego. Na občerstvenie sme
si mohli dať aj pizzu, alebo rôzne koláče, ktoré
upiekli naše mamy. Tento rok sa mi karneval
opäť veľmi páčil, lebo som si zatancovala aj
podľa dievčat zo ZUŠ Vrbové.
LÍVIA SUČIČOVÁ, 2. ročník
Foto: archív ZŠ

Ďakujeme dobrovoľníčkam z radov dôchodkýň, že nám obetovali jedno dopoludnie,
vydržali hluk pri práci toľkých žiakov naraz
a pomohli nám vyrobiť chutné dobroty.
SYLVIA MOLNÁROVÁ
Foto: archív ZŠ
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Anketa o triedení odpadu - vyhodnotenie
O aktivitách v rámci projektu Skládkam
hovoríme nie! podporeného Nadáciou SPP
sme Vás už informovali v minulom vydaní časopisu. Okrem zaujímavých laboratórnych pokusov žiaci mapovali verejné
priestranstvá v obci, zaznamenávali výskyt
nelegálnych skládok, prípadne znečisťovanie okolia v konkrétnych častiach obce.
Ďalšou aktivitou projektu bolo zisťovanie
environmentálneho povedomia občanov v oblasti separácie odpadu a uvedomelej spotreby. Žiaci rozdali vyše 100 anketových lístkov
obyvateľom obce a poprosili ich, aby anonymne odpovedali na otázky. Z odpovedí sa
dozvieme, ako zodpovedne pristupujú obyvatelia obce k separácii a či sa snažia vedome
znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu.
Zistené výsledky sme pomohli žiakom
interpretovať nasledovne:
Otázka č. 1: Triedite doma odpad?
Nikto nezvolil odpoveď, že netriedi, 1 zložku
triedia 2 % opýtaných, papier, plast a sklo triedi 34,7 % a 63,3 % obyvateľov triedi aj ďalšie
zložky (bioodpad, tetrapaky).

Otázka č. 4: Uprednostňujete pri nákupe
lokálne (slovenské, miestne) výrobky?
Áno odpovedalo 73,5 % obyvateľov, nie
len 4,1 %, niekedy 22,4 % respondentov,
poslednú odpoveď vôbec nezvolil nikto – 0 %.

1
4
3

3
2

1 – financuje triedený zber
2 – rieši odvoz a recykláciu
3 – zberová spoločnosť, 4 – nepozná

1

1 – áno, 2 – nie, 3 – niekedy
Otázka č. 5: Aká časť potravín, ktoré
konzumujete, je priemyselne spracovaná
a balená?
22,4 % opýtaných odpovedalo, že väčšia
časť, 65,3 % kupuje polovicu potravín balených
a spracovaných a 12,3 % zvolilo menšiu časť.
3

1

Otázka č. 7: Prečo ľudia, podľa vás, netriedia odpad?
Že sú leniví, zvolilo 33,7 % opýtaných, nezaujíma ich triedenie označilo 27,5 %, nevedia triediť,
nemajú vedomosti o triedení odpovedalo 13,2 %
obyvateľov, že ich odrádza zlá dostupnosť kontajnerov spomenulo 6,1 %, neverí triedeniu (aj tak
sa to sype do jedného auta) 19,5 % respondentov.
1

2

5
4

2

2

3

2
3

1
1 – väčšia časť, 2 – zhruba polovica
3 – veľmi malá časť
1 – triedi aj ďalšie zložky
2 – triedi 1 zložku
3 – triedi papier, plast, sklo
Otázka č. 2: Koľkokrát do týždňa naplníte
vo vašej domácnosti smetný kôš na komunálny zmesový odpad doplna?
1-krát 34,7 % domácností, 2-krát 36,7 % opýtaných, 3-krát 18,4 % a 4-krát len 10,2 % respondentov.

Otázka č. 6: Keď sa povie ENVI-PAK, čo
si pod touto spoločnosťou predstavujete?
10,2 % obyvateľov si myslí, že táto spoločnosť financuje triedený zber, 49 % zvolilo,
že rieši odvoz a recykláciu odpadu, 10,2 %
označilo zberovú spoločnosť a 30,6 % nepozná ENVI-PAK.

1 – neveria triedeniu, 2 – sú leniví
3 – nezaujíma ich triedenie, 4 – nevedia triediť
5 – zlá dostupnosť kontajnerov
Z výsledkov vyplýva, že obyvatelia majú
celkom dobré environmentálne povedomie,
snažia sa separovať odpad, nevytvárať zbytočne zmesový komunálny odpad, regulujú
spotrebu balených a priemyselne spracovaných potravín a podporujú lokálnych výrobcov, producentov potravín.
SYLVIA MOLNÁROVÁ

4
3

1
2

1 – 1x, 2 – 2x, 3 – 3x, 4 – viac ako 3x
Otázka č. 3: Triedite odpad aj v práci?
Kladne odpovedalo 67,4 % opýtaných, netriedi 6,1 % a čiastočne 26,5 % obyvateľov.

3
2
1

1 – áno, 2 – nie, 3 – čiastočne

Úspešní riešitelia
 Za svoje logické myslenie a schopnosti v internetovej súťaži iBobor získalo
16 úspešných riešiteľov z 2., 3. a 4. ročníka diplomy a sladké odmeny
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Vyskúšali sme prehadzovanú
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Dňa 5.3.2020 sme na Základnej škole vo
Vrbovom odohrali základné kolo v prehadzovanej – mix trojíc.
Náš tím v zložení Nelka Škrabáková, Katka
Miháliková, Paulínka Štefanková, Tobias Škrabák, Marko Valovič, Peter Helbich zvíťazil nad
Vrbovým aj nad Krakovanmi. Prehadzovaná je
veľmi obľúbená hra u detí aj na našej škole.
Prevažne sa hráva šiesti proti šiestim na volejbalovom ihrisku. S nástupom minivolejbalu sa
objavili varianty traja na troch, čo nám vzhľadom na veľkosť našej telocvične veľmi vyhovuje. Deti sa pri tejto hre učia rôznymi spôsobmi
hádzať a chytať loptu, odhadovať dráhu letu
lopty a vzájomne spolupracovať. Do tejto celoslovenskej súťaže sme sa zapojili po prvýkrát.
Boli sme zaradení do základnej skupiny spolu
s Krakovanmi a Vrbovým – ZŠ Školská. Začali
sme celkom úspešne, dúfajme sa nám bude
dariť aj v ďalších regionálnych kolách.
MIRIAM OLŠAVSKÁ
Foto: archív školy
 Náš víťazný tím v mixe trojíc
v prehadzovanej

PEROM DRUHÁČKY

Moje Vianoce
Vianočné prázdniny sme mali tento rok
dva týždne aj dva dni. Cez Vianoce som
sa mala aj s rodinou veľmi dobre. Boli sme
spolu na lyžovačke na Kohútke, vo wellnesse v hoteli Permon. Chodili sme sa aj
korčuľovať do Piešťan na Zimný štadión,
boli sme navštíviť psíkov v piešťanskom
útulku a navštívila som aj dedka a babku.
Pod vianočným stromčekom som si našla
pekné darčeky, napríklad mobil, oblečenie,
freestylovú kolobežku aj externú nabíjačku.
Cez tieto Vianoce som si pekne oddýchla
a bola som rada, že som ich strávila s rodinou.
LUCIA PUVÁKOVÁ, 2. ročník
Predvianočný čas so Zimnou rozprávkou
prežívali naši škôlkari. Nie nadarmo sa hovorí, že na Vianoce sú ľudia k sebe milší,
lepší. O tom, ako sa za pomoci svojho ocka
zmenil synček zo sebeckého chlapca na

ohľaduplného, láskavého kamaráta našim
škôlkarom porozprával milým, netypicky
moderným štýlom člen divadla Agapé Martin Žák. Jeho kufrík ukrýval v sebe niekoľko tajomstiev, čaro dodávalo i neobvyklé

osvetlenie. Záverečné tance s využitím
tvorivej dramatiky detí umocnilo v deťoch
zaujímavý nevšedný zážitok.
JANA PALKECHOVÁ
Foto: archív MŠ

Čas so
Zimnou rozprávkou
 Tajomný kufrík ukrýval niekoľko tajomstiev

 Príbeh malého chlapca deti naozaj prežívali

1/2020
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BEDMINTONOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE TREBATICE

Príjemné športové popoludnie
Krátko po vianočných sviatkoch,
27.12.2019, sa v športovom centre Matchpoint konal 5. ročník rodinného bedmintonového turnaja v štvorhre O pohár starostu obce Trebatice. V porovnaní s minulým
rokom bola účasť súťažiacich o niečo
nižšia, nič to však nemenilo na fakte,
že ten, kto prišiel, zapojil sa do hry, či
len povzbudzoval svojich favoritov, prežil
príjemné, športom a pohybom naplnené
povianočné popoludnie.
Štartovné sa ani tento rok nevyberalo,
rakety si súťažiaci mohli požičať na mieste,
alebo priniesť vlastné. V celej hale bolo cítiť
športového ducha, zdravé napätie, počuť
pokriky či veselý smiech. V blízkom bufete sa
súťažiaci mohli občerstviť, posedieť si, nabrať
sily do novej hry.
Turnaj bol aj tento rok rozdelený do dvoch
kategórií: FAMILY CUP a JUNIOR CUP.

JUNIOR CUP
V juniorskej kategórii hrali tri družstvá. Konečné poradie v tejto kategórii bolo nasledovné:

 1. miesto:
Krkáni – Tobias Škrabák a Jakub Žažo
 2. miesto: Žubrienky –
Nela
N l Škrabáková
Šk bák á a Karolína
K
lí Žažová
Ž ž á

 Samotným bojom na kurte predchádzalo „osvieženie pravidiel“ majiteľom
športovej haly Erikom Hochlom
 3. miesto: Staničári – Róbert Regina
a Rebeka Reginová

FAMILY CUP
Do turnaja sa v tejto kategórii zapojilo
12 družstiev, t. j. 24 hráčov. Dvojčlenné družstvá mužov i žien súťažili pod rôznymi menami: Biedne stroje, Senátori, Preto, Adidas,
Olivky, Trebatičanky, Alfa, Tatranské borovičky, Lienočky, Hríbiky, AP Banana, Lavazza.

 Víťazi turnaja po dekorovaní starostom obce Jurajom Valom – (zľava) Boris Pažík a Alan Kukuč

 Nasadenie nemohlo chýbať

Konečné poradie hlavnej kategórie:
 1. miesto: Preto – Boris Pažík
a Alan Kukuč
 2. miesto: Adidas – Matej Pažík
a Martin Hornák
 3. miesto: Olivky – Miroslav Jankech
a Daniela Jankechová
Víťazi v oboch kategóriách si okrem dobrého pocitu odniesli pamätné poháre, medaily
a vecné ceny.
Mgr. JANA ŽÁKOVÁ
Foto: archív obce

 Zastúpenie mali aj mladšie ročníky – súrodenci Reginovci
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MÁME ZA SEBOU 1. ROČNÍK PODUJATIA PRIPOMÍNAJÚCEHO ÚŽASNÉHO ŠPORTOVCA

Memoriál Vincenta Ondačku

 Účastníci 1. ročníka Memoriálu Vincenta Ondačku
Vážení športoví priatelia, priaznivci stolného tenisu, 4. januára 2020 tím nadšencov
trebatického stolnotenisového klubu neregistrovaných hráčov pod vedením predsedu Ondreja Macháča a v spolupráci so
starostom obce Mgr. Jurajom Valom usporiadali 1. ročník turnaja v stolnom tenise
pod názvom – Memoriál Vincenta Ondačku.

Kto bol Vincent Ondačka, je dôležité pripomenúť najmä mladým športovcom. Bol to
úžasný človek, športovec telom i dušou, futbalista a nadšenec stolného tenisu. V športovej terminológii povedané – srdciar.
Na turnaji sa zúčastnilo veľa kvalitných
hráčov, vrátane hostí z okolitých obcí – Ing.
Vladimír Seitler a Anton Čelín z Krakovian
či Daniel Brenessel za TJ Slovan Ostrov.
Spomenúť musím i nášho vietnamského priateľa Khung Ngo Van, ktorý sa stal v našom
kolektíve veľmi obľúbený. Rozhodcom turnaja
bol Jozef Pauko z Rakovíc. Vzácnym hráčom
bol i starosta obce Juraj Valo a Peter Dušička
 Najúspešnejší hráči – zľava: Ondrej Macháč, Jozef Janech, Miroslav Galbavý
(organizátor), Milan Ondačka

z Považskej Bystrice. Ženské pohlavie zastupovali Michaela Hornáková a Petra Dušičková. Na prvom mieste v kategórii neregistrovaných skončil Jozef Janech, na druhom mieste
Ondrej Macháč a trojicu najúspešnejších uzatvára ďalší Trebatičan Milan Ondačka, syn
Vincenta Ondačku.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým
zúčastneným neregistrovaným hráčom, ktorí
sa stali súčasne sponzormi turnaja, keďže
každý niečo priniesol na ochutnanie či do
tomboly. Moje poďakovanie patrí i Obecnému
zastupiteľstvu v Trebaticiach a starostovi obce Jurajovi Valovi, že nám neregistrovaným

hráčom vytvorili rekonštrukciou herne výborné
podmienky na trávenie voľného času. Hráčsky
tím sa veľmi rýchlo rozrastá aj o hráčov, ktorí
v minulosti hrávali stolný tenis súťažne, a tak
sa na tréningoch stretáva okolo 15 účastníkov. Celkový počet neregistrovaných hráčov
stolného tenisu v Trebaticiach tvorí 25-členná
základňa. V budúcnosti chceme pokračovať
v organizovaní memoriálu, a nadväzovať tak
na tradíciu stolného tenisu v Trebaticiach.
MIROSLAV GALBAVÝ
koordinátor stolných tenistov
v Trebaticiach
Foto: archív obce
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VYHODNOTENIE ZIMNEJ PRÍPRAVY SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2019/2020 – A-MUŽSTVO OFK TREBATICE

Čaká nás náročný vstup do súťaže

 Od Ondreja Hečka – s loptou – odchovanca CFM JA, si OFK Trebatice veľa sľubuje
Prípravu na jarnú časť 2019/2020 začal tím
A-mužstva OFK Trebatice 13.1.2020 prvým
tréningom v Krakovanoch na umelej tráve. Mužstvo počas prípravy kombinovalo
tréningový proces na štadióne v Krakovanoch na umelej tráve, kde sme mali opäť
vytvorené doslova „domáce“ podmienky,
s domácim štadiónom v Trebaticiach.
Počas šiestich týždňov sme v období
zimnej prípravy v období od 13.1.2019 do
9.3.2019 spoločne trénovali 22-krát a odohrali
5 prípravných zápasov s negatívnou bilanciou
bez výhry, spokojnosť prevládala len v dvoch
prvých zápasoch, ostatné zápasy boli pre
mňa sklamaním, prikladám sumár:
25.1.2020 OFK – AFC N. Mesto (III. liga) 3:5
1.2.2020 OFK – ŠK Šoporňa (V. liga)
2:2
8.2.2020 OFK – OFK Podolie (V. liga)
3:3
15.2.2020 OFK – Horná Krupá (V. liga)
3:4
25.2.2020 OFK – TJ Červeník (VI. liga)
4:5

Po príprave, s ktorou som otvorene spokojný vôbec nebol, je mužstvo pred jarnou
časťou pohromade, aj keď zdravé jadro
z jesennej časti je úzke. V skladbe úzkeho
jesenného tímu sme zaznamenali odchod
dvoch hráčov, ktorí počas jesennej časti
nedostávali toľko priestoru, ako si predstavovali. Ich odchody sme zaplátali a s novými
príchodmi získali kvalitnú náhradu. Z hosťovania v Krakovanoch sme stiahli Mateja
Prvého, ktorý odohral v jesennej časti v šiestej lige kvalitné zápasy, mal plnú zápasovú
minutáž, a tým si vypýtal pozvánku ako
odchovanec CFM JA do štvrtoligového tímu.
Druhým hráčom je navrátilec Ľuboš Miklovič,
ktorý je „zapožičaný“ z treťoligovej Myjavy,
kde pravidelne hrával, avšak rodinné a pracovné povinnosti ho prinútili k zmene, pričom
som nesmierne rád, že sa rozhodol pre naše
farby. Verím, že prišiel gólovo vylepšiť našu
efektivitu, ktorá nás trápila celú jesennú časť.

 Matej Prvý, odchovanec CFM JA, je v súčasnosti už členom A-mužstva OFK

Pred jarnou časťou, ktorej pokračovanie je
momentálne odložené z dôvodu mimoriadnej situácie na celom Slovensku spôsobenej
koronavírusom, je káder pred jarnou časťou
tvorený 17 hráčmi:
– brankári Veselý a Palkech, ktorý je pripravený pomôcť, ak mu to zdravotný stav
dovolí,
– hráči Kirka, Matyáš, Klačman, Jakubek,
Prosňanský, Masár, Hečko, Šurín, Filín,
Macháč, Prvý, Miklovič, Směřička a hráči
v rekonvalescencii – Vido, Mihálik.
Je jasne vidieť, že počtovo to nie je ideálne, ale už sa to stáva celospoločenským
trendom a futbalovým problémom doplniť mužstvo hráčmi so „zdravými“ požiadavkami. Aj napriek nepriaznivému počtu
sme niektorým hráčom, ktorí boli oslovení
a dokonca absolvovali s nami určitú časť
prípravy a niektoré zápasy, neakceptovali
ich prehnané požiadavky a vystavili im
jasnú „stopku“. Tam, kde je vôľa, tam je
aj cesta. Našu cestu nemeníme a stále
pokračujeme v začlenení hráčov z Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca do
kádra dospelých. V rozdielnych časových
úsekoch prešlo našou výchovou množstvo
hráčov a momentálne šiesti hráči hrávajú
v tíme dospelých, čo je potešiteľný počet, menovite Jakubek, Hečko, Šurín, Macháč, Prvý, Mihálik. V jarnej časti počítam
s ďalšími mládežníkmi, ktorí tím dospelých
budú pravidelne dopĺňať, ak to teda termínová listina umožní, hovorím tu hlavne
o brankárovi Dávidovi Balážovi a hráčoch
Samuelovi Valovi, Michalovi Blaškovi, Patrikovi Vargovi.
Po všetkých peripetiách a dlhej pauze čakáme na začiatok jarnej časti a na náročný
vstup do súťaže, keďže z prvých sedem kôl
hráme až päť na ihriskách súperov, pričom
všetci sú v priebežnej tabuľke na popredných
miestach.
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
tréner A-mužstva OFK Trebatice
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VYHODNOTENIE PRÍPRAVY ROČNÍKA 2019/2020 CFM JA TREBATICE – KRAKOVANY – BOROVCE

Chceme posunúť „level“ centra vyššie
Rok výzvy a zároveň veľkej zmeny – to
si prajeme. Rok 2020 sa začal pre všetky
kategórie v polovici januára. Po prvýkrát
v zimnej príprave všetky naše prípravkárske kategórie využívali na tréningový
proces len prostredie vo viacúčelovej
hale Matchpoint. Staršie kategórie žiakov
a dorastu svoj tréningový proces kombinovali vo vnútorných priestoroch haly
Matchpoint a Základnej školy v Trebaticiach s umelými trávnikmi v Krakovanoch
a v Borovciach.
Celkovo v zimnom období centrum absolvovalo 280 tréningových jednotiek, 18 prípravných zápasov a 28 halových turnajov vo
viacerých mestách na Slovensku. Zimná časť
je veľmi špecifická, je skúšaná hlavne rôznymi virózami, predelená jarnými prázdninami,
avšak vo futbalovom období rozvoja hráča
je neoceniteľná, tvorí základ pre individuálny
rast každého hráča. Rôznorodosť procesu
v tomto období dáva veľké možnosti pracovať na hernej činnosti jednotlivca, spestruje
tréningy zameraním a prostredím. Týmto len
apelujem na hráčov a hlavne rodičov, aj oni
musia prejaviť viac pozornosti tomuto obdobiu
a venovať v zimných mesiacoch viac záujmu
o tréningový proces. V budúcnosti sa aj na
toto obdobie musíme zamerať, čo platí pre
všetky vekové kategórie. Je potrebné urobiť
niečo nad rámec, keďže chceme u detí dosiahnuť posun.

Nezabúdame na hravosť
a radosť z hry
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca stojí pred veľkou skúškou, ktorú musia
zvládnuť hlavne dorastenci. Snažíme sa totiž

za to patrí veľká vďaka. Stále kladieme dôraz na tréningový proces, ale výsledky tento
rok tešia, potešiteľná satisfakcia za hodiny
strávenej práce len pre jedno – úsmev detí.
Trénerský kolektív bol v jesennej časti poddimenzovaný, čo sa nám aktuálne podarilo
zmeniť, a tím doplnila nová trojica trénerov,
ktorá sa už naplno venuje deťom. Michal Beňo tréner z Myjavy a tréner – čakateľ, rodák
z Krakovian Tomáš Mihálik. Obidvaja títo
tréneri prevzali mladších chlapcov a trénujú
v kategórií prípravkárov. Tretím do partie je
tréner brankárov. Od nového ročníka sa ním
stal Branislav Palkech, ktorý má aj platnú
brankársku licenciou.

v tomto ročníku posunúť „level“ nášho centra
vyššie. Dosiahneme ho, ak postúpime do celoslovenskej súťaže – II. ligy. Zatiaľ je všetko
rozohrané na výbornú, ale súperi z Prievidze,
Galanty, Nových Zámkov či Považskej Bystrice nespia a sú pripravení nám tento boj
sťažiť. Od výsledkov tejto nosnej kategórie
závisí, akú súťaž budeme hrať nadchádzajúci súťažný ročník. Je nutnosťou, aby dorast
a žiaci hrali kvalitné atraktívne súťaže, pričom ale nezabúdame na hravosť a radosť
z hry. Po doraste hrá prím v našom centre
žiacky tím starších žiakov, kde aj v tejto
prestávke v zime nastala trénerská zmena.
Martina Bališa na konci februára vystriedal
a mužstvo prebral Šimon Pažík s Ľubošom
Bališom. Martin sa rozhodol nepokračovať,
chce sa venovať rodine a práci, a tak po piatich strávených rokoch v centre a odvedenej
práci postupne pri všetkých kategóriách mu

Rozsiahla štruktúra mládeže v CFM JA so
šéftrénerom mládeže s trénerským obsadením vyzerá nasledovne:
Dorast U19 – Mgr. Juraj Kuťka
Dorast U17 – Šimon Pažík
Žiaci U15 – Šimon Pažík
Žiaci U14 – Ľuboš Bališ
Žiaci U13 – Mgr. Miroslav Obuch
Žiaci U12 – Martin Ričány
Prípravka U11 – Michal Beňo
Prípravka U9 – Tibor Šurín
Prípravka U8 – Tibor Šurín
Predprípravka U7 – Tomáš Mihálik
Tréner brankárov – Branislav Palkech
Materské kluby OFK Trebatice, FK Krakovany a ŠK Borovce taktiež participujú na kvalitnej koncepčnej práci s mládežou. Chceme
aj naďalej prezentovať to naše „FUTBAL PRE
DETI“, čím poukazujeme na to, ako je možné
skvalitniť amatérsky mládežnícky futbal s cieľom vytvoriť deťom možnosť športovať na
úrovni a pohybovo dospievať.
Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
Foto: archív CFM JA

 Najmenší členovia CFM JA strávili celú zimnú sezónu v halách a telocvičniach
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