 Z tisícky sedem pozitívnych

ZRKADLO
Ročník XVIII.

Číslo 2

PRÍHOVOR STAROSTU

Prichádza nádej, že život
sa vráti do bežných koľají
Milí spoluobčania, vážení čitatelia! O pár dní oslávime pre mnohých najkrajšie
sviatky v roku,
ktorý bol iný ako
tie predošlé. Zdá
sa mi, že i tohtoročné Vianoce
budú iné. Tieto
riadky píšem
v čase, keď
v predchádzajúcich rokoch sme už z každej strany pociťovali príchod Vianoc.
Na námestiach sa organizovali vianočné
trhy, vo firmách vianočné či koncoročné
večierky, obchodné centrá boli plné nakupujúcich a z rozhlasových staníc sa
ozývali prevažne vianočné melódie.
Musím uznať, že korona sa stala fenoménom
dnešnej doby natoľko, že toto slovo často používajú už i naši najmenší. Priznávam, že vstúpila
i do atmosféry Vianoc. Na jednej strane sa náš
život ochudobnil o sociálne kontakty, na strane
druhej mnohí ľudia vyzdvihujú skutočnosť, že
majú viac času na rodinu a najbližších. Mne
korona priniesla ešte viac hodín strávených na
úrade pri riešení každodenných problémov samosprávy či rozpracovaných projektoch. Vzala
mi možnosť venovať sa mojim koníčkom či
záľubám.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Vianoce si zobrať nedáme

 Sviečku padlým vojakom zapálili tento rok aj malinkí škôlkari
Tento rok je mimoriadny. Plány, zvyky,
tradície mnohým nielen narušil, ale takmer
zmaril nepriateľ Covid-19. Materskej školy
sa však opatrenia dotkli iba minimálne,

Foto: archív MŠ

činnosť v nej vykonávajú takmer ako bežne.
Nezabudli s detičkami ani na Deň vojnových veteránov.
Viac sa dozviete na 12. strane.

Milí Trebatièania,
blížiace sa Vianoce, Silvester i celý rok 2021 prežívajte v zdraví
a so všetkým, èo Vás napåòa šśastím. Nech už zmizne strach a stres
a môžeme opäś žiś radostne, vo¾ne a plnohodnotne všetkým želá
starosta, poslanci OZ Trebatice, pracovníci OcÚ a redakcia

Z PERA KLASIKOV

Vianoce po celý rok

 Vianočný stromček škôlkarky Anetky Urbanovej už čaká na darčeky

Ste ochotní zabudnúť na to, čo ste spravili
pre druhých a spomenúť si na to, čo iní spravili pre vás? Nevšímať si to, čo vám svet dlhuje a myslieť na to, čo vy ste dlžní svetu? Dať
svoje práva niekam dozadu, vaše povinnosti
do stredu a možnosť urobiť niečo viac na prvé
miesto? Uvedomiť si, že vám podobní existujú rovnako ak vy? Snažiť sa pozerať za tváre
a vidieť srdce? Pochopiť, že pravdepodobne
jediný dôvod vašej existencie nie je to, čo vy
budete mať od života, ale to, čo životu dáte?
Nesťažovať si, ako funguje vesmír a hľadať
vo vašom okolí miesto, kde zasiať semienko
šťastia? Ste ochotní robiť tieto veci hoci iba
jeden deň? Tak pre vás Vianoce budú trvať
po celý rok.
HENRY VAN DYKE
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PRÍHOVOR STAROSTU
(Dokončenie z 1. strany.)
Každá doba má svoje výhody i nevýhody.
Na to, aby sme prekonali súčasné problémy,
je dôležité pozitívne myslenie, zodpovednosť
a trpezlivosť.

Viac času na investície
Obmedzenia vyplývajúce z protiepidemiologických opatrení zasiahli i našu samosprávu. Až na hudobný festival počas
trebatických hodov sme boli nútení zrušiť
všetky kultúrne podujatia. I festival sme
zorganizovali len vďaka miernemu uvoľneniu opatrení a vôli spoluorganizátora zriecť
sa finančného príspevku od obce. Výpadok
príjmov obce z podielových daní zapríčinil,
že v tomto roku sme museli zrušiť niektoré
tradičné aktivity. Investičný život v obci sa
však nezastavil z dôvodu využitia návratných
financií prijatých v predchádzajúcom roku
v podobe bankového úveru na veľké investičné zámery. Keďže som nemusel svoj čas
venovať organizácii kultúrnych a športových
podujatí, mal som v tomto roku oveľa viac
času venovať sa investičným zámerom obce,
o ktorých sa dočítate na inom mieste Trebatického zrkadla.

Správa obce je tím ľudí
Tento rok bol iný i v tom, že namiesto
návštev cintorínov počas Sviatku všetkých

Prichádza nádej, že život
sa vráti do bežných koľají
svätých sa v našich mestách a obciach uskutočnilo celoplošné testovanie na Covid-19.
Vysoko oceňujem postoj mojich najbližších
spolupracovníkov, poslancov obecného zastupiteľstva ale i niektorých občanov, ktorí
sa sami prihlásili, že chcú pomôcť. Počas
víkendu na prelome októbra a novembra som
pociťoval obrovskú spolupatričnosť, toleranciu
a zodpovednosť. Táto udalosť ma utvrdila
v tom, že pri spravovaní obce mám okolo
seba ľudí ochotných pomôcť a obetovať sa
v prospech iných i za cenu ohrozenia vlastného zdravia. Korona ma z tohto pohľadu
neskutočne posilnila.
Vďačný som i Vám, vážení spoluobčania, za Váš postoj k naplneniu si svojich
občianskych povinností. Mnohí ste neváhali
a osobne či telefonicky ste nám adresovali
pochvalu za organizáciu testovania. Slová
vďaky viacerých z Vás mi priniesli emócie,
ktoré človek v mojej pozícii nezažíva často.
Priniesli mi spätnú väzbu, silu, energiu a chuť
pracovať. S radosťou som Vaše poďakovania
tlmočil i ostatným, ktorí sa aktívne zapojili.

Správa obce nie je o jednej osobe, je o tíme
ľudí. Pokiaľ ho dokážete zostaviť, máte veľký
predpoklad k úspešnému fungovaniu.

Vianoce v dobrom i zlom
Vážení spoluobčania, Vianoce majú pre
mňa svoje čaro v každom čase. V dobrom
i v tom zlom. Pre nás dospelých znamenajú
radosť a úsmev našich detí a skôr darovanie
ako prijímanie. Tie tohtoročné budú možno
bez návštev a stretnutí, za to však opäť
u mnohých v kruhu svojich najbližších.
Milí Trebatičania, rodáci, čitatelia Trebatického zrkadla, prajem Vám, aby ste nasledujúce sviatočné dni prežili v zdraví, v rodinnej pohode. Prajem Vám krásne prežitie vianočných
sviatkov k spokojnosti všetkých Vás. S novým
rokom prichádza nádej, že náš život sa opäť
vráti do bežných zvyklostí, bez strachu, úzkosti a obmedzení. Šťastné a veselé...!
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA KORONAVÍRUS COVID-19
Počas dvoch víkendových dní na
prelome októbra a novembra sa celé
Slovensko namiesto návštev cintorínov
presunulo do testovacích stredísk, ktoré
sa nachádzali takmer v každej slovenskej obci. Nie každý bol testovaním
nadšený. Niektorí sa dali testovať iba
kvôli certifikátu, ktorý umožnil voľnejší
pohyb, iní boli zvedaví, či náhodou nie
sú pozitívni, napriek tomu, že nemajú
žiadne príznaky. V 1. kole sa na testovaní na Slovensku zúčastnilo 3 625 332 ľudí, pozitívny výsledok malo 38 359 ľudí,
čo je 1,06 %.
Testovanie prebiehalo aj v našej obci.
Aj keď na jeho prípravu nebolo veľa času
a každú chvíľu prichádzali nové informácie,
nakoniec sa všetko podarilo včas zabezpečiť. O zdarný priebeh celej akcie sa pričinili
zdravotníci (dvaja lekári, zdravotná sestra,
študent medicíny), vojak, dvaja príslušníci
PZ, 4 administratívne pracovníčky a v neposlednom rade pracovníci obecného úradu na
čele s pánom starostom.
Všetko bolo pripravené a v sobotu
30.10.2020 o 7.00 hodine sa mohlo aj
u nás otvoriť testovacie stredisko v kultúrnom dome. Kultúrny dom zažil celodenný
nápor, pred obecným úradom sa tiahol
dlhý rad, ktorý končil až pred kostolom. Tí,
čo nechceli dlho čakať, mohli sledovať dianie pomocou web-kamery a využiť chvíľu,
kedy sa počet čakajúcich znížil. Naši občania túto aktivitu veľmi ocenili. V nedeľu
bola situácia už oveľa pokojnejšia, ľudia
nemuseli dlho čakať. Počas soboty sa
dalo otestovať 842 a v nedeľu 149 ľudí,

Z tisícky sedem pozitívnych

 Zdravotnícky tím pracoval po oba dni testovania v zložení: MUDr. Miroslav Kotula,
MUDr. Miroslav Jaššo, Bc. Daniela Starková a Denis Štefanka. Odviedli skvelú
prácu. Ďakujeme!
z tohto počtu bolo 7 ľudí pozitívnych. Náklady obce na testovanie činili 1 509,41 €,
obec poslala žiadosť o refundáciu týchto
prostriedkov.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o zdarný priebeh testovania a tiež všetkým ľuďom, ktorí sa na
testovaní zúčastnili. - aj -, foto: archív obce
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Rok 1991
Prezident Václav Havel vo svojom novoročnom prejave označil tento rok za rok
Veľkej skúšky. Jeho slová sa v značnej
miere naplnili, udiali sa v ňom významné
vnútropolitické zmeny. Občanov hneď na
jeho začiatku prekvapila liberalizácia. Začali platiť nové ceny, zvýšili sa ceny potravín, čistiacich potrieb, alkoholu, benzínu...
ÚV KSS na svojom zasadnutí 28. januára
zmenil názov strany na SDĽ – Strana demokratickej ľavice. Vyhlásením samostatného
Chorvátska a Slovinska došlo k rozpadu
Juhoslávie. Dňa 26.7.1991 skončil pobyt
sovietskych vojsk v ČSFR. 23. augusta sa
vzdal funkcie generálny tajomník ÚV KSSZ
Michail Gorbačov, predchádzal tomu neúspešný prevrat. Vyhlásením samostatnosti
Pobaltských republík sa začal rozpad ZSSR.
18.11. zomrel bývalý prezident ČSFR Gustáv
Husák. Zmeny v našej spoločnosti priniesli aj
nový jav – nezamestnanosť.
Na celom území ČSFR bolo 3. marca sčítanie ľudu, domov a bytov. V našej obci bolo
počas neho 1 211 obyvateľov, z toho mužov
597 a 614 žien. Domov, ktoré mali viac ako
3 miestnosti, bolo 267, automatických práčok
110, farebných televízorov 210, telefónov 21,
osobných áut 160.
V júni, na Božie Telo bola v Trebaticiach po
dlhom čase veľká procesia. Mládež bola oblečená v krojoch, hrala dychovka, pred bránami
domov – Žažo, Tonkovič, Kollár, Buchel boli
postavené oltáre ako kedysi.
V roku 1990 bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu vodovodu. Už koncom roka
1990 sa začalo s prácami vykopaním štartovacích jám a podvŕtaním pod štátnu cestu.
10.10.1991 bola kolaudácia prvej etapy – novovybudované ulice Sever II, od pohostinstva
po štátnu cestu smerom na Vrbové a od
pohostinstva po materskú školu.
Niektoré okrajové časti obce ešte neboli
splynofikované, v tomto roku boli vypracované
projekty a vydané rozhodnutie o začatí stavby.

Školstvo
Základná škola bola štvortriedna s dvomi
oddeleniami školskej družiny. Chodilo do nej
78 žiakov. Učili v nej Lýdia Matúšová, riaditeľka
školy Mgr. Mária Gonová, Oľga Lukačková,
Jozef Hazucha. V družine pracovali vychovávateľky Slávka Ondreičková a Viera Matysová.
V materskej škole bolo prijatých 55 detí,
zmeny nenastali žiadne.
V obecnej knižnici knihovníčka Antónia
Babišová zaevidovala 167 čitateľov. Výpožičiek kníh bolo zaevidovaných 5 020, periodík 1 208. V tomto roku do knižnice pribudlo
172 nových kníh.

Športový život
V roku 1991 si Trebatičania pripomenuli 60. výročie založenia organizovaného
futbalu v obci. V dopoludňajších hodinách
sa konal 11. ročník tradičnej Trebatickej
desiatky, ktorú pripravil atletický oddiel pod
vedením Petra Minárecha. Preteky mali
vysokú úroveň, usporiadatelia nezabudli

na občerstvenie počas, ale aj po ukončení pretekov. Popoludní oslavy pokračovali
slávnostným príhovorom tajomníka TJ Jána
Holeca a predsedu TJ Jozefa Macháča. Na
posedení sa zúčastnili hostia zo Slovenskej
asociácie športov v Bratislave, bývalí hráči z blízkych i vzdialených miest. Oslavy
skončili v neskorých večerných hodinách,
nechýbala ani dychovka.
Pre nedostatok hráčov a nezáujem zanikol
oddiel stolného tenisu, obnovil sa turistický
oddiel. Veľmi dobre si počínal šachový oddiel
v okresnej a v oblastnej súťaži.

Základná organizácia Automotoklub
usporiadala 3. a 4.8.1991 Majstrovstvá ČSFR.
Prvým majstrovstvám v triede A–100 Babeta
kraľovali Michaela Kováčová a Marián Kollár
z našej obce Trebatice.

Púte
KDH organizovalo prvú púť do Lúrd. Vedúcim zájazdu bol Peter Hornák, ktorý svojimi
skúsenosťami a odvahou nahradil sprievodcu
Čedoku. Šoférom bol Jarko Tonkovič spolu
s kolegom z Modrovky. Spalo sa v autobuse

 Množstvo hlavne mužských hláv v našej obci po celý život nestrihal nikto iný ako
Vladimír Regina, ktorý si v roku 1991 zriadil holičstvo v dome služieb
Futbalové A-mužstvo, dorast a starší žiaci
hrali v krajskej súťaži, B-mužstvo a mladší
žiaci v okresnej súťaži. Družstvo dorastu sa
umiestnilo v krajskej A-triede na 1. mieste.

Záujmové a spoločenské
organizácie
Poľovníctvo – po zániku zlúčeného JRD
ČSPP a rozdelení chotárov zaniklo aj Poľovnícke združenie MIER Trebatice. Po stanovení nových poľovných revírov vzniklo
4.11.1991 v Trebaticiach Poľovnícke združenie Bažant. Vedenia sa ujal nový výbor
v zložení: Gerard Moravčík – predseda, Jozef
Potrok – tajomník, Róbert Štefanka st. – hospodár, Jozef Remiš, Jozef Jankech ml., Alojz
Šebest, Jozef Jankech st. a Jozef Lazar.
Slovenský zväz chovateľov mal 87 členov. V auguste zorganizovali hodovú zábavu,
výlet na celoslovenskú výstavu do Bratislavy. Najväčšiu pozornosť venovali výstavným
klietkam. Výstavy v našej obci mali vysokú
úroveň. Možno povedať, že ľudia sa tu stretávali ako kedysi na jarmoku vo Vrbovom. Výbor
pracoval v nezmenenom zložení.
Základná organizácia Požiarnej ochrany
mala 62 členov. Na športovej súťaži požiarnych
družstiev sa umiestnili na 5. mieste. Organizovali hodovú zábavu, silvestrovské posedenie,
sánkarsko-lyžiarsky výlet na Bezovec, vykonávali preventívne protipožiarne prehliadky.
Svojej funkcie sa vzdal Jozef Mrišo.

alebo v spacích vakoch v okolí, varilo na
varičoch, celý autobus žil počas zájazdu ako
jedna veľká rodina. Lurdy zanechali vo všetkých účastníkoch hlboký náboženský dojem.
Všetci sa vrátili spokojní a hneď po príchode
išli poďakovať do kostola.

Nové prevádzky
Otvorených bolo viacero nových prevádzok:
Kamenárstvo – Manas, Pekáreň – Anton Jankech, Prefos – Jozef Mrišo, Holičstvo – Vladimír Regina, Kaderníctvo – Machajová, firmy
Röhrer – špediterské služby, Classic – Ján
Jankech, výroba autoplachiet, ELKO – Vladimír Macháč, výroba elektrických rozvádzačov,
predaj textilu a obuvi – Galbavá, predaj kobercov – Varga.

Delimitácie
Na okresných úradoch boli zriadené delimitačné komisie, ktoré mali za úlohu delimitovať
majetky, ktoré boli obciam vzaté v 50. rokoch.
Obec Trebatice bola prvá, ktorá mala v rámci
Slovenska obecný majetok v poriadku.
Pohyb obyvateľstva – Trebatice mali v tomto roku 1211 obyvateľov, narodilo sa 17 detí,
zomrelo 10 osôb.
Obecný úrad – starostom obce bol naďalej Ján Sedlák. Obecné zastupiteľstvo malo
12 poslancov. Na úrade pracovali úradníčky
Bohumíra Vicenová a Anna Brašková.
- jp -, foto: archív
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AKO SA NAPLNILI INVESTIČNÉ ZÁMERY OBCE V ROKU 2020?

Chystáme ďalšie vydarené stavby
Nakoľko počasie bolo priaznivé takmer
od začiatku roka a v dôsledku obmedzení vyplývajúcich z opatrení proti šíreniu koronavírusu v tomto roku obec
neorganizovala takmer žiadne kultúrne či
športové podujatie, bol vytvorený priestor
na personálne zabezpečenie realizácie investičných zámerov obce. Nadväzujú na
nedokončené zámery predchádzajúceho
roka. Vyhodnotené boli obecným zastupiteľstvom na poslednom decembrovom
zasadnutí nasledovne:
 Predĺženie terénnej depresie v rámci
stavby Revitalizácia vidieckeho prostredia
Hlavnej cesty – stav: zrealizované
Práce boli zrealizované v mesiaci február
a boli vykonané zamestnancami obce. Zámerom bolo vybudovanie lávok potrebných
na prechod vlastníkov záhrad v časti vyschnutého potoka Holeška ponad vybudovanú terénnu depresiu, ktorá bola z dôvodu
zväčšenia objemu dažďových vôd zaústených
do vybudovaného systému na Hlavnej ulici
dažďovou kanalizáciou na ulici K Domu služieb predĺžená. Preinvestovaná bola suma vo
výške 1 584,- €.
 Výkup pozemkov v lokalite Dolné záplotie – stav: priebežne sa realizuje
Realizovaný bol výkup spoluvlastníckeho
podielu v sume 850 €. K majetkovo-právnemu
usporiadaniu pozemkov pod budúce komunikácie – 3. etapa je potrebná dohoda s poslednými 6 spoluvlastníkmi z celkového počtu 72,
resp. nutnosť pristúpiť po vydaní územného
rozhodnutia k vyvlastneniu pozemku.
 Rekonštrukcia domu služieb na polyfunkčný objekt – stav: priebežne sa realizuje
Dlho očakávaná investičná akcia obce sa
v tomto roku posunula k úprave projektovej
dokumentácie v rozsahu požiadaviek MVaD
SR a ŠFRB. Bola podaná žiadosť o stavebné
povolenie na hlavný objekt a koncom roka
sa ukončila výstavba stavebného objektu
SO 09 – Verejný elektrický rozvod, čím sa
k objektu domu služieb priviedla potrebná
kapacita NN-vedenia. Zámerom je začiatkom
roka podať žiadosť o dotáciu z MVaD SR
a poskytnutie úveru na nájomné bývanie zo
ŠFRB. Súčasne vyvolať rokovania so Slovenskou poštou o dočasnom presťahovaní
prevádzky do priestorov bývalej reštaurácie
za obecným úradom. V prípade zabezpečenia celkového finančného krytia, zámerom je
začať s realizáciou stavby hlavného objektu
v máji budúceho roku.
 Tlakové prípojky Presskan – 4 ks –
stav: zrealizované
V tomto roku bolo naplánované zrealizovať
výstavbu 4 tlakových prípojok Presskan pre
napojenie rodinných domov k tlakovej kanalizácii. Investičný zámer sa podarilo zrealizovať
koncom roka.
 Rozšírenie kamerového systému –
stav: zrealizované
V prvom polroku tohto roka bola preinvestovaná dotácia z Ministerstva vnútra SR na

rozšírenie kamerového v systému v sume
6 000,- €. Celkové investičné náklady na
realizáciu tohto zámeru predstavovali sumu
12 883,12 €. Kamerový systém bol rozšírený
o 11 kamier a monitorovacie zariadenie, čím
celkový počet kamier monitorujúce ulice a verejné priestranstvá Trebatíc sa zvýšil na 20.
Celkovo obec monitoruje časť Hlavnej ulice,
Kultúrnu, Štúrovu, Pustú, Slnečnú, Družstevnú a Záhumenskú ulicu.
 Rekonštrukcia rozvodov obecného
káblového distribučného systému – II.
časť I. etapy – stav: zrealizované
V spolupráci so spoločnosťou Lombard,
s. r. o., bola v priebehu roka zrealizovaná
rekonštrukcia obecnej káblovej televízie na
Štúrovej ulici položením a sfunkčnením optických rozvodov.
 Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej
ulici od Štúrovej ulici po Orechovú ulicu –
stav: priebežne sa realizuje
V lete 2020 bolo obcou vyvolané rokovanie s vlastníkmi pozemkov pod časťou
chodníka, ktorý je v zámere rekonštrukcie.
Koncom roka sa pristúpilo k uzatváraniu
kúpnych zmlúv. V prípade dohody na majetkovo-právnom vysporiadaní obec objedná
úpravu projektovej dokumentácie s cieľom
realizácie zámeru v priebehu 1. polroka
budúceho roku.
 Zmeny a doplnky Územného plánu obce Trebatice č. 2 – stav: zrealizované
Zmeny a doplnky Územného plánu obce

Trebatice č. 2/2019 boli obecným zastupiteľstvom schválené na októbrovom zasadnutí,
čím bol ukončený takmer dvojročný proces
úpravy územnoplánovacej dokumentácie.
 Predĺženie Záhumenskej ulice, 2. etapa
– výstavba inžinierskych sietí (plynovod,
plynové prípojky, NN-rozvody, verejné osvetlenie, rozhlas) – stav: priebežne sa realizuje
V súlade so Zmluvou o spolupráci Západoslovenská distribučná, a. s., zrealizovala
v tomto roku výstavbu NN-rozvodov v rámci 2.
etapy Záhumenskej ulice. Takisto sa podarilo
zrealizovať a skolaudovať plynovod a plynové
prípojky v danej časti obce. Zostáva dobudovať verejné osvetlenie a rozhlas.
 Predĺženie Záhumenskej ulice, 3. etapa – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie – stav: zrealizované
Projektovú dokumentáciu na 3.etapu Záhumenskej ulice vypracovala pre obec Trebatice
spol. Aquaplan, Komárno. V súčasnosti je
realizovaný inžiniering pre územné konanie
so zámerom vydania Územného rozhodnutia
ako podkladu pre prípadné vyvlastnenie pozemkov pod miestnu komunikáciu.
 Oplotenie areálu Základnej školy Trebatice – 1. etapa – stav: priebežne sa realizuje
Po vytýčení majetkovo-právnej hranice
a získaní potrebného povolenia bola počas
roka zrealizovaná výstavba časti oplotenia
areálu základnej školy. Potrebné je zabezpečiť vybudovanie i zvyšnej časti v približne
rovnakej dĺžke.
 Cyklotrasa
y
Zelená cesta
(Piešťany
(
y – Vrbové)) – stav:
priebežne sa realizuje
V prvom polroku 2020 bola
uzatvorená nájomná zmluva
medzi Železnicami SR a Združením obcí Zelená cesta.
V súčasnosti vrcholí proces
spracovania projektovej dokumentácie.
 Cyklocesta
y
Holeška
(
(Trebatice
– Veľké Kostoľany)
y) – stav: priebežne sa
realizuje
Zámer je v stave vypracovanej projektovej dokumentácie a zabezpečení inžinierskej činnosti pre potreby vydania územného rozhodnutia.
 Zberný
ý dvor – stav: priebežne sa realizuje
Jednou z dlho očakávaných investičných akcií Obce
Trebatice je doteraz absentujúci zberný dvor. Vzhľadom
na skutočnosť, že v tomto
roku sa nepodarilo zabez NN-prípojka k domu služieb – predpoklad prestavby objektu
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 Plynovod na Záhumenskej ulici realizovala vo výberovom
konaní úspešná spol. Reprogas, s. r. o.

 Trebatice sú zase o trochu bezpečnejšie
pečiť finančné krytie z Environmentálneho
fondu SR, presúva sa uvedený zámer na
rok 2021.
 Rekonštrukcia Piešťanskej ulice –
stav: priebežne sa realizuje
Proces plánovanej rekonštrukcie Piešťanskej ulice sa v tomto roku posunul vďaka
schváleniu Zmien a doplnkov územného
plánu obce č. 2/2019. V budúcom roku bude
v prípade realizácie súkromnej investície
na Piešťanskej ulici v blízkosti štadióna
OFK poskytnutá obcou súčinnosť na vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu spevnených plôch v smere od
Piešťan v koordinácii s projektom do daného územia prichádzajúceho investora.

 Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v materskej škole – stav: zrealizované
Jedna z najväčších investícii obce v roku
2020 bola zrealizovaná počas letných prázdnin. Kompletnou rekonštrukciou prešli sociálne zariadenia – toalety a šatne ako i kuchyňa. K úplnej modernizácii interiéru materskej
školy je potrebné zabezpečiť opravu podláh
v triedach.
 Modernizácia exteriéru obecného úradu – stav: nezrealizované
Vzhľadom na skutočnosť, že sa nepodarilo
zabezpečiť finančné krytie nákladov, zámer
bol presunutý na rok 2021. Predpokladá dobudovanie bezbariérového prístupu a pasáže
obecného úradu.

V dôsledku nedostatku finančných zdrojov zatiaľ neboli zrealizované nasledovné zámery:
 Rekonštrukcia Hornej a Severnej ulice –
vypracovanie projektovej dokumentácie
 Informačno-navigačný systém obce
Trebatice
 Modernizácia detského ihriska
v Areáli zdravia
 Rekonštrukcia Družstevnej ulice –
2. etapa
 Osvetlenie priechodu pre chodcov na
Orechovej ulici v časti autobusových
zastávok Trebatice rázcestie
Veríme, že už v budúcom roku budeme zase
krajší a bohatší o ďalšie vydarené stavby nielen v rámci našej obce, ale i širšieho regiónu.
- jv -, foto: archív obce

ZODPOVEDNÍ KONTRA ĽAHOSTAJNÍ

Chválime – haníme

V tomto čísle pochvalu
a palec hore dávame:



firme v severozápadnej časti našej
obce na Hraničnej ulici, ktorá nielen
stavia budovy, ale aj sa príkladne
stará o výsadbu trávnika, stromov,
zelene vo svojom okolí a pôsobí tak
radosť všetkým, ktorým nie je ľahostajný prístup k životnému prostrediu.



všetkým tým, ktorí sa pričinili o bezproblémové testovanie obyvateľov
našej obce počas plošného testovania na vírus Covid-19.



všetkým, ktorí v tejto „koronovej“ dobe napriek neľahkým podmienkam
svedomito vykonávajú svoju prácu,

chránia seba aj iných a pritom nestrácajú životný optimizmus.

prosba: Vodiči, prosím, presvedčte
sa, či Vaše zaparkované auto nebráni
vo výhľade iným vodičom na nebezpečných miestach.

Palec dole si určite zaslúžia:



utajení obyvatelia obce, ktorí sa svojho neželaného živočíšneho odpadu
zbavujú vyhodením do kríkov pozdĺž chodníka do Krakovian. Uhynuté
sliepky, odpad po zabíjaní zajacov...
naozaj, nie je to, čo by sme na tom
mieste vítali.



o parkovaní na nevhodných miestach
sme už hovorili, predsa len ešte jedna



tento palec sa netýka našich obyvateľov, ale súvisí s našou obcou. Neraz
sa stalo, že auto z inej obce či dokonca
okresu zastavilo pri kontajneroch na
niektorom zo stanovíšť v obci a posádka vyhadzovala odpad do našich
kontajnerov. Či s tým ale súvisia aj
desiatky sklenených fliaš poukladaných
a popadaných popod kontajner na Pustej ulici... Ktovie?
- OcÚ -
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ZMENY V TRIEDENOM ZBERE KOMUNÁLNEHO ODPADU
Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť
zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za
uloženie odpadov a doplnení zákona č.
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a nariadenie
vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie
odpadov. Legislatíva v oblasti odpadového
hospodárstva sa neustále mení v súlade
so štandardami Európskej únie a povinnosti pribúdajú ako huby po daždi.

Každý svojím prístupom
ovplyvňuje výšku poplatku

Čo vyplýva z vyššie uvedeného
právneho rámca pre obce a mestá?
Uvedená legislatíva zvýhodňuje mestá a obce, ktoré triedia – separujú komunálny odpad
a dosahujú tzv. mieru vytriedenia aspoň na
úrovni 30 % z celkového množstva komunálneho odpadu. Okrem povinnosti platby za
uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov samotnému prevádzkovateľovi skládky
je obec povinná platiť tzv. zákonný poplatok
za uloženie odpadov. Tento poplatok je stanovený na základe miery triedenia komunálneho
odpadu a je príjmom obcí, na území ktorých sa
skládka nachádza. V nadväznosti na uvedené
je potrebné uviesť, že zákonný poplatok z roka na rok neúmerne stúpa. Čiže iným slovami
povedané, obce budú platiť za odpad podľa
toho, koľko vytriedia. Čím menej odpadu vyvezú na skládku, tým menšie budú poplatky
za komunálny odpad.

Ako je to s odpadmi
v Trebaticiach?
V lete minulého roku Obec Trebatice vykonala v rámci Združenia obcí Holeška pre
triedenie a nakladanie s odpadmi v spolupráci
s organizáciou Priatelia Zeme analýzu nádob
komunálneho odpadu. Pred samotným zberom
boli náhodne pozbierané nádoby bez toho, aby
boli o zámere informovaní vlastníci nádob. Tie
boli odovzdané zástupcom Priateľov Zeme, ktorí vykonali rozbor nádoby bez toho, že by niekto
vedel, komu nádoba patrí. Rozbor zloženia
nádoby na komunálny odpad vykonaný v areáli
chovateľov preukázal, že podobne ako i v iných

 Analýza odpadov z leta minulého roka preukázala, že v našich smetných nádobách
je 70 % odpadu, ktorý tam nemusí byť
obciach, i u nás sa v nádobe nachádza viac
ako 70 % nevytriedených zložiek komunálneho
odpadu, ktoré nemusia končiť na skládke. Najväčší podiel z tohto množstva tvoril biologicky
rozložiteľný odpad (aj kuchynský) – viac ako
35 %. Pokiaľ by bol tento odpad vytriedený, nemusel by byť pre obyvateľov obce spoplatnený.
Za rok 2019 uložila Obec Trebatice na skládke komunálneho odpadu 326 t odpadu, čo predstavuje 240 kg na obyvateľa, a za komunálny
odpad – zber a uloženie zaplatila 45 tisíc €.
Úroveň vytriedenia predstavovala 44 % , čo pre
Obec Trebatice znamenalo sadzbu zákonného
poplatku za uloženie odpadu 15 €/t. Vzhľadom
na skutočnosť, že poplatok každoročne stúpa
za účelom motivovania k separovaniu, by bol
na rok 2021 pri miere vytriedenia v rovnakej

výške, t. j. 44 %, zákonný poplatok už 18 €/t
a v prípade nižšej miery vytriedenia od 22 €/t do
33 €/t. Miestny poplatok za komunálny a drobný
stavebný odpad bol obecným zastupiteľstvom
stanovený na 25 € na obyvateľa a rok.
V obci bolo vytvorených 14 zberných hniezd,
na ktorých mohli obyvatelia obce odovzdať
vytriedenú zložku komunálneho odpadu: papier, sklo, kovy, tetrapaky, textil, elektroodpad
a kuchynský olej. Náklady na zber ako i organizáciu zberu zabezpečovala v zmysle zákona
tzv. organizácia zodpovednosti výrobcov. V našom prípade pre vyhradený prúd komunálnych
odpadov – sklo, plasty, tetrapaky, kovy a papier
– to bola spoločnosť Envipak. V obci absentoval zberný dvor, obec nebola úspešná so
žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na
výstavbu zberného dvora v areáli Hospodárskeho dvora Doprastav na Priemyselnej ulici
z Environmentálneho fondu.

Aké zmeny prichádzajú
od roku 2021?

 Počet zberných nádob a frekvencia vývozu v súčasnosti podľa nastaveného systému
zberu triedeného odpadu závisí od OZV-Envipak, ktoré financujú zber triedeného odpadu. V prípade, že v nádobách je odpad, ktorý tam nepatrí, obciam hrozia sankcie.

 Zber biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu
Jednou z najväčších zmien v odpadovom
hospodárstve Slovenska je povinnosť miest
a obcí zabezpečiť od roku 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej
len „BRKO“). Obec Trebatice od 1.12.2020 zavádza túto povinnosť do praxe, keď uzatvorila
Zmluvu o zbere BRKO so spoločnosťou Fidelity Trade, s. r. o. Od uvedeného termínu
sú na 9 zberných hniezdach umiestnené
nádoby na zber BRKO, ktorý bude prebiehať v týždňových intervaloch. Zelené alebo
hnedé nádoby na BRKO sú umiestnené na
zberných hniezdach na Pustej, Štúrovej – pri
bytových domoch a pri pohostinstve Jednota,
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na Dúhovej a Záhumenskej ulici pri bytových
domoch, na Severnej ulici pri bytovom dome
a na Hornej a Staničnej ulici.
Do uvedených nádob sa zbiera: nespracované zostatky surovín, zostatky pokrmov a jedál,
potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu,
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové
a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb,
kosti a podobne. Do každej domácnosti bude
v krátkom čase obcou bezplatne dodané plastové vedro, ktoré bude slúžiť na zber BRKO.
 Rozšírenie zberných miest
na kuchynské oleje
Súbežne so zberom BRKO bude spoločnosť Fidelity Trade, s. r. o. zabezpečovať
i zber kuchynského oleja. Zberné miesta sa
rozširujú o ďalšie dve zberné hniezda na Severnej ulici (pri bytovom dome) a Družstevnej
ulici (pri spol. TELUX, s. r. o.). Zberné miesto
na Kultúrnej ulici (za garážou obecného úradu) zostáva zachované.
 Miesto zberu bioodpadu z trebatických domácnosti na Staničnej ulici je len prechodnou stanicou. Po jeho spracovaní všetok bioodpad v podrvenej forme končí na kompostárni v Krakovanoch. Pozemky a stavbu bývalého hnojiska, ktoré sa postupne
mení na kompostáreň, zakúpilo Združenie obci Holeška pre triedenie a nakladanie
s odpadmi. Jeho členom je i obec Trebatice.

 Od decembra je v obci zavedený zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu – zelená alebo
hnedá nádoba na zberných hniezdach
€/osoba/rok, čo je nárast v porovnaní s rokom
2020 o 6 €/obyvateľ/rok. Je veľmi pravdepodobné, že ani toto zvýšenie miestneho poplatku nevykryje pri napĺňaní zákonných povinnosti celkové výdavky. Výška poplatku sa
odvodzuje a v budúcnosti bude závisieť,
tak je nastavený zákon, od vôle obyvateľov
obce triediť komunálny odpad.
 Ďalšie zmeny odložené v zákone
na rok 2022 a 2023
Pôvodne navrhované ďalšie zmeny zákona a vyhlášok upravujúcich problematiku
odpadov, ako je najmä povinnosť váženia
odpadov, a tým vyvolanej investície do inštalácie vážiacich zariadení na zberové vozidlá
či evidenčný systém odpadov, boli posunuté
legislatívcami na rok 2022 či 2023.
 Zberný dvor
Potreba vybudovania zberného dvora, na
ktorý bolo vydané stavebné povolenie a jeho situovanie bolo určené v územnoplánovacích do-

kumentáciách do priemyselnej
časti obce – Hospodársky dvor
Doprastav, je nevyhnutnosťou.
Výška obstarávacích nákladov
na jeho výstavbu predstavuje
v prvej etape 270 000 €. Obec
Trebatice sa bude opätovne
uchádzať o dotačné zdroje
z Environmentálneho fondu,
nakoľko realizácia tohto zámeru je pre ďalší rozvoj odpadového hospodárstva v obci
veľmi dôležitá.
Problematika odpadového hospodárstva je v súčasnosti veľmi široká oblasť
často pretriasaná v médiách
s množstvom dynamických
zmien. Uvedomujeme si, že
zvýšenie poplatku o 6 € na
osobu a rok je veľmi vysoké.
Napriek tomu, je potrebné
zdôrazniť, že pri v súčasnosti
nastavených pravidlách, nemusí byť v budúcnosti konečné. Všetko je závislé od

obyvateľov obce. Každý z nás svojim prístupom k triedeniu odpadu ovplyvňuje výšku
poplatku za odpad v našej obci.
Pokiaľ budeme do budúcna chcieť zafixovať výšku poplatku za komunálny odpad na
súčasnej výške, budeme musieť zvýšiť mieru
triedenia a vytvoriť také množstvo zmesového
komunálneho odpadu, na ktoré bude postačovať vývoz raz za tri týždne (v súčasnosti
je zber raz za dva týždne). Oceňujeme zavedenie evidenčných povinností a povinnosti
inštalácie vážiacich zariadení na vozový park
zberových spoločností, nakoľko takto bude
vytvorený predpoklad na zavedenie množstvového zberu. Každý z nás bude následne
platiť za toľko odpadu, koľko odovzdá v zbernej nádobe.
Zberový kalendár s popisom jednotlivých
zberných hniezd a komodít, ktoré sa na ňom
zbierajú, bude obyvateľom obce dodaný formou letáku, resp. je zverejnený na webovej
stránke obce www.trebatice.sk.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce
foto archív obce

ZOZNAM ZBERNÝCH HNIEZD PRE ZBER VYTRIEDENÝCH
ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU
Severná ulica – pri bytovom dome č. 431, zbiera sa:
Cintorínska ulica – pri prečerpávacej stanici, zbiera sa:
Horná ulica – oproti č. d. 18, zbiera sa:
Štúrova ulica – pri pohostinstve, zbiera sa:
Staničná ulica – pri výstavnej hale MOSZCH, zbiera sa:
Kultúrna ulica – za Areálom zdravia, zbiera sa:
Záhradná ulica – pri rodinnom dome č. 23, zbiera sa:
Pustá ulica – pri rodinnom dome č. 545, zbiera sa:
Štúrova ulica – pri bytovom dome č. 262, zbiera sa:
Dúhová ulica – pri bytovom dome č. 515, zbiera sa:
Družstevná ulica – pri bytovom dome č. 513, zbiera sa:
Družstevná ulica – pri bytovom dome č. 514, zbiera sa:
Družstevná ulica – pri spol. TELUX, zbiera sa:
Piešťanská ulica – v areáli OFK, zbiera sa:

sklo, papier, kovy, BRKO, textil,
tetrapaky, kuchynský olej
sklo
sklo, tetrapaky,BRKO
sklo, kovy, textil, BRKO
sklo, BRKO
sklo, kuchynský olej
sklo
sklo, textil, tetrapaky, BRKO,
kovy, elektroodpad
BRKO
sklo, papier, BRKO
sklo, papier
sklo, papier, BRKO
sklo, papier, kovy, BRKO, textil,
tetrapaky, kuchynský olej
sklo



 Zvýšenie poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na rok 2021
Z už spomenutých dôvodov je nevyhnutné,
aby Obec Trebatice pristúpila k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad na rok 2021 na 31
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TREBATICKÝ KULTÚRNY ŽIVOT V ROKU 2020
Trebatice po minulé roky žili bohatým kultúrno-spoločenským životom. Naši občania
i ľudia z okolia sa zúčastňovali na množstve
podujatí, ktoré sa stali pre našu obec už tradíciou. Či to boli oslavy Dňa matiek, Dňa detí, Memoriál Petra Minárecha, tradičné hody,
Kapustové hody, Posedenie s dôchodcami,
privítanie Mikuláša spojené s vianočnými
trhmi alebo vianočný bedmintonový turnaj.
V tomto roku však pandémia koronavírusu
Covid-19 zasiahla aj túto oblasť a z toho
dôvodu sa v roku 2020 uskutočnilo len jediné
podujatie, a to tradičné trebatické hody. Bolo
to v letnom období, kedy sa podmienky na
Slovensku mierne uvoľnili a s dodržaním
hygienických a bezpečnostných opatrení boli
takéto podujatia povolené.
Organizátorom Hodov 2020, ktoré sa uskutočnili na motokárovej dráhe, bola aj v tomto
roku agentúra Morning Net, s. r. o. Aj keď boli
dopredu avizovaní kvalitní interpreti a skupiny,

Ktorí sa odvážili,
prišli si na svoje

 V nedeľu nám na hody napriek výbornej
skupine Zunaband počasie neprialo

 Krojovaní obyvatelia obce sú už pevnou
tradíciou na nedeľnej hodovej omši

 Skupina Hex vystupovala v Trebaticiach už viackrát, nesklamala ani v tomto roku

na podujatí sa zúčastnilo oveľa menej ľudí ako
po iné roky. Ľudia mali obavy zúčastniť sa na
hromadnom podujatí z dôvodu všetkým dobre
známeho. Tí, ktorí sa odvážili, si však prišli na
svoje. V piatok 14.8. na pódiu vystúpili skupiny
Alkehol, BijouTerrier, Billy Barman, Lepayaco. V sobotu to boli skupiny Sematam, AYA,
NoControl, Zóna A a Paľo Drapák. Najväčší
úspech však zožal český spevák Dalibor Janda
so svojou skupinou, raper Kali a skupina Hex.
V nedeľu pokračovali hody slávnostnou
svätou omšou, futbalovým zápasom a večer
ľudovou veselicou. Výborná skupina Zunaband vyhrávala až do 23. hodiny, aj napriek
tomu, že bolo nepriaznivé počasie.
Zostáva nám už len veriť, že na budúci rok
sa situácia s koronavírusom upokojí a my sa
budeme môcť baviť a pokračovať v organizovaní tradičných i nových kultúrnych podujatí.
- aj - , foto: archív obce
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SVIATOČNÉ SLOVO
V istej rodine zvykli na Vianoce oslavovať aj výročie inej mimoriadnej udalosti.
Ich otec bol alkoholik. Čo zarobil, to všetko
prepil. Vždy, keď prišiel z krčmy, celá rodina sa triasla. Klial a bil každého. Keď raz
na Vianoce prišiel domov, našiel svojho
malého synčeka kľačať pred jasličkami so
slzami v očiach, ako sa modlil: – Ježiško,
nič si na Vianoce nežiadam, len aby náš
otecko prestal piť. Otcom to veľmi zakolísalo. Pristúpil k synovi, vzal ho na ruky,
objal ho, pobozkal a povedal mu: – Tu je
tvoj vianočný dar. Sľubujem, že už viac piť
nebudem. Dodržal slovo a v ich rodine sa
odvtedy všetko zmenilo k dobrému.
(Z knihy: A. Paulíny: 555 smerovníkov.)

Na Vianoce sa všetko mení
hŕdajú. Nikdy by nepoložil
svoje polienko na žeravé
uhlíky. Keď tam za nejaký
čas ktosi prišiel, všetkých
našiel stuhnutých, zmrznutých, každého, ako pevne
zviera svoje drevo v ruke.
Neumreli od zimy zvonka, ale od zimy vo svojom
vnútri.
Možno aj v tvojej rodine,
v tvojom spoločenstve zhasína pred tebou oheň. A ty
zvieraš v ruke svoje polienko. Čo urobíš? (Z knihy:
Bruno Ferrero: Niekedy
stačí jeden slnečný lúč.)

To, čo nedokázal on sám, či lekári, dokázalo
malé dieťa. Ono zmenilo život v celej rodine.
Prosba chlapčeka, sila modlitby, priniesli do
tej rodiny znova radosť. Vianoce sú najkrajšie
sviatky v roku. Narodil sa Ježiško – Vykupiteľ a Spasiteľ celého ľudského poklonenia.
Vonku býva chladné počasie, ale z ľudského
srdca ide teplo. Potrebujeme ho.
V jednej tmavej mrazivej noci sa pár ľudí
náhodou ocitlo na opustenom ostrove. Každý
s kúskom dreva v ruke. Na ostrove stratenom
v hmlách Severného mora nebolo iného dreva. Malý ohník v strede pomaly dohasínal.
Zima bola stále neznesiteľnejšia. Najbližšie pri
ohni sedela žena. Všimla si oproti sebe sedieť
prisťahovalca. Silno zovrela v ruke svoje polienko. Prečo hodiť na oheň svoje drevo, aby
zohriala leňocha, ktorý sem prišiel kradnúť
chlieb a prácu? Muž, ktorý stál vedľa nej, zbadal kohosi, kto nepatril do jeho strany. Nijako
a nikdy by neobetoval svoj pekný kúsok dreva
pre svojho politického nepriateľa. Tretia osoba
bola biedne oblečená a ešte viac sa zabalila
do svojho premasteného kabáta, pod ktorým
skrývala svoje polienko. Jej sused je iste boháč. Prečo by mala hodiť na oheň svoje drevo

kvôli nemu? Boháč, ako tam tak sedel, myslel
na svoje bohatstvo. Baterky v mobile mal
vybité. Musel si chrániť svoje drevo za každú
cenu a neprísť oň pre tých lenivcov a naničhodníkov. Aj prisťahovalec zvieral v ruke svoj
kúsok dreva. Dobre vedel, že všetci ním po-

 Ozdobou tohtoročných hodov bola česká hudobná stálica –
Dalibor Janda

Tretím príbehom je ten
náš, príbeh nášho života.
Aký je? Smutný? Veselý?
Šťastný? Nešťastný? Porozprávajme ho niekomu.
Čo sa v ňom naposledy
udialo? Možno v našom živote tento rok niekto odbudol, možno niekto pribudol.
Možno sa niečo zmenilo,
možno sa nezmenilo nič.
Vianoce sú však časom
veľkých a malých zázrakov.
Zažime ich. Na Vianoce sa
všetko mení. Na Vianoce
je všetko iné. Nedajme si vziať to, po čom túži
naše srdce.
Všetkým Vám želám a vyprosujem pokojné, požehnané, milostiplné a šťastné Vianoce 2020.
MARIÁN DÍREŠ
Foto: archív obce

 Raper Kali má množstvo svojich fanúšikov, o čom sme sa
presvedčili i na hodovom festivale
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S PODPOROU OBCE, SPONZOROV A RODIČOV SME ZVLÁDLI PROJEKT
V školskom roku 2019/2020 sa naša
škola uchádzala u neziskovej organizácie
Živica o podporu na realizáciu projektu Záhrada, ktorá učí. Na naše veľké potešenie
sme sa ocitli medzi siedmimi vybranými
školami. Rozhodli sme sa vybudovať viaceré záhradné prvky, na ktoré sme dostali
dotáciu 1 500 €.
Realizácia sa mala začať na jar roku 2020,
jednotlivé prvky sa mali budovať s pomocou žiakov, náročnejšie s pomocou rodičov
a miestnej komunity. Ako všetko ostatné v tom
období, aj toto bolo znemožnené nástupom
pandémie Covid-19. Po uzavretí škôl sme
pracovali len v rámci učiteľského zboru, plánovali prvky a ich realizáciu, resp. s výsadbou
vertikálnej zelene (stan típí) sme aj začali.
Po otvorení škôl sme sa pustili do najzložitejšieho prvku – začalo sa s prácami na altánku. Tu sa chceme hneď poďakovať p.
starostovi a pracovníkom obecného úradu za pomoc pri výstavbe, pri zabezpečovaní materiálu a dofinancovaní stavby.
Tieto práce sa realizovali čiastočne ešte aj
začiatkom prázdnin. Cez letné prázdniny sa
práce spomalili, ale v auguste sme sa pustili
do toho počas dvoch turnusov Letnej školy,
ktorých zameraním bolo budovanie záhrady,
s plným elánom. Žiaci projektovali, maľovali,
vypaľovali s veľkým nasadením. Začiatkom
septembra – aj pri pretrvávajúcich opatreniach – už bolo nevyhnutné začať s brigádami, aby sme dokončili navrhnuté prvky.
Nesmelo sme oslovili rodičov a veľmi
príjemne sme boli prekvapení, koľkí z
nich prišli a priložili ruky k spoločnému
dielu, nielen fyzickou prácou, ale aj materiálom či finančnou čiastkou. Uskutočnili
sa dve brigády s odstupom jedného mesiaca s počtom vyše 30 zúčastnených rodičov
a záhradu sme dostali skoro do finálneho
stavu. Ďakujeme!
Okrem spomínaného altánku a vŕbového
típí sme vybudovali bylinkovú špirálu, pocitový chodník (ešte nie je úplne dokončený),
motýlí záhon, hmyzie hotely (žiacke práce
počas dištančného vzdelávania), vyvýšené
záhony a kompostovisko, ktoré sme vyrobili z paliet vlastnými silami. Umiestnili sme

 Bylinková špirála

Záhrada, ktorá učí
po dokončení relaxačnej zóny pri zrezaných
lipách – musíme ešte
osadiť stĺp na upevnenie
týchto prvkov.
V novembri 2020 sme
mali slávnostne „otvoriť“
našu premenenú záhradu a ukončiť tým projekt
za účasti partnerov – Živice, n. o., generálneho
partnera Ikea a predstaviteľov obce i zúčastnených rodičov. Síce sme
narazili na obmedzenia
opäť, ale pomocou techniky sme to vyriešili a dňa
18.11.2020 sme uskutočnili online otvorenie záhrady. Pre všetky ročníky
pripravili pani učiteľky
vyučovanie na dvore
a v záhrade: prváci riešili príklady z matematiky
pomocou prírodnín, ktoré
našli v záhrade, druháci tvorili obrazy z týchto
materiálov, tretiaci riešili úlohy z prírodovedy
v spojení so slovenským
jazykom a štvrtáci sa venovali geometrii.
Na vysielaní vyučovacích aktivít sa zúčastnili aj predstavite Druháci tvorili obrazce z prírodných materiálov
lia Živice a Ikey, ktorým
tiež chceme poďakovať
vlastnoručne vyrobené smerovníky na náš
za pomoc a podporu, vedenie a rady pri
starý orech a namaľovali sme hracie prvky na
realizácii projektového zámeru.
betónovú plochu. Ostáva nám ešte doriešiť
Tešíme sa z vynovenej „učiacej“ záhrady,
novovzniknutý priestor pod marhuľou, vyrokde je vyučovanie zábava a v začatej prebiť paletové sedenie pod altánok a dokončiť
mene plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.
pocitový chodník. Plánované relaxačné prvSYLVIA MOLNÁROVÁ
ky (hojdacie kreslá a siete) umiestnime až
Foto: archív ZŠ

 Pocitový chodník
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Minulý školský rok 2019/2020 si vyslúžil prívlastok „zvláštny“. Školskú dochádzku – ako aj všetky oblasti nášho
života – zasiahla pandémia a s ňou súvisiace opatrenia. Školská brána od 11.
marca ostala zatvorená na dlhé mesiace,
aby sa na chvíľu otvorila v júni na dokončenie školského roka.

Letná škola poskytla
veľa zábavy a aktivít

Úloh bolo veľa, času málo, tak sme uvítali možnosť zrealizovať Letnú školu pre
záujemcov.
Konala sa v dvoch turnusoch, od 17. do 21.
augusta a následne od 24. do 28. augusta.
Záujem žiakov bol spočiatku malý, ale po
prvom týždni sa pridali aj ďalší a užili sme si
veľa zábavy a aktivít spolu.
Činnosť bola zameraná na veku primerané
opakovanie učiva matematiky, slovenského
jazyka, vlastivedy, prírodovedy, vysvetlenie
problematických častí učiva.
 Pracovné nasadenie žiakov
pri premene školského dvora

Prevažnú časť dňa žiaci trávili v prírode,
spolupracovali aj na realizácii projektu Záhrada, ktorá učí, ktorú sme realizovali v spolupráci so Živicou, n. o. Pobyt na čerstvom
vzduchu sme spojili s hrami a športovou
činnosťou. Žiaci, vyučujúci, aj rodičia hodnotili kladne priebeh Letnej školy. Druhý turnus
navštívil dňa 25.8.2020 aj minister školstva
Branislav Gröhling a strávil so žiakmi príjemné chvíle pri riešení úloh.
- sm -, foto: archív ZŠ
 Návšteva ministra školstva B. Gröhlinga v trebatickej Letnej škole

Nový školský rok sa rozbehol radostne,
i keď pod rúškami a dozorom prísnych
hygienických opatrení. Okrem neustálej
opatrnosti to znamenalo pre žiakov menej
kultúrnych, športových a spoločenských
akcií. A tak 29. septembra 2020 sa naši
prváci a druháci mimoriadne potešili „výletu do Piešťan“.
Takto nazvali našu návštevu Galérie pri
Kultúrno-spoločenskom centre Fontána na
prezentácii knižky O rybke Beličke. Jej
ilustrátorka Katarína Ilkovičová nám predstavila svoju tvorbu v tomto detskom diele
a porozprávala nám o svojich výtvarných
aktivitách, o tom prečo a ako sa stala ilustrátorkou. Cieľom tohto stretnutia s našimi
deťmi bol aj workshop, v ktorom si žiaci
mohli vytvoriť svoju vlastnú rozprávkovú rybičku. Z množstva pestrého materiálu vznikli
úžasné diela malých majstrov. Povzbudení
pochvalou za usilovnosť a správanie pracovali s chuťou a záujmom. Nakoniec boli
deti náramne spokojné a potešené svojimi
výtvormi i príjemne stráveným časom na
výlete v Piešťanoch.
RENÁTA SUSOVÁ, foto: archív ZŠ

S ilustrátorkou O rybke Beličke

 Malí majstri na podujatí O rybke Beličke v piešťanskom KSC Fontána
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MATERSKÁ ŠKOLA TAKMER V BEŽNOM REŽIME
Tohtoročný september bol pre nás v materskej škole mesiacom veľkej radosti, ale
i obdobím neistoty, tak ako vo väčšine
odvetví v našej republike. Školský rok sme
začínali s veľkou radosťou z našich zrekonštruovaných priestorov.

Vianoce si zobrať nedáme

Celé dva prázdninové mesiace sa postupne menili umyvárne, šatňa, chodby, kuchyňa,
sklady... z pôvodných štyridsaťročných na
nové, čisté, moderné, presvetlené miestnosti.
Zamestnanci firmy Oravec, s. r. o., spoločne
s našimi obecnými zamestnancami prerábali všetko úplne od základov – vodovodné
a elektrické rozvody, kompletne sociálne zariadenia, obklady, podlahy, dvere, dokonca
premiestňovali steny. Najväčšou zmenou prešli obidve umyvárne, na ktorých je najviditeľnejší obrovský skok od pôvodného k dnešnému, modernému vybaveniu.
Prevádzku materskej školy sme otvorili tradične – s triedami plnými detí a so zohratým
kolektívom pedagogických i prevádzkových
zamestnancov. Mladších detí je v triede 20, výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú triedna učiteľka Drahoslava Líšková a Mgr. Veronika
Palkovičová. V triede starších detí je taktiež
 Tento rok je škôlka naša!
maximálny počet – 24 detí. Predprimárne vzdelávanie v nej poskytujú triedna učiteľka Daniela
Macháčová a Jana Palkechová. V tejto triede je
14 budúcich prvákov, ktorí sa usilovne pripravujú na školskú dochádzku v základnej škole.
Každý z nás vie, že tento školský rok je
mimoriadny. Nikdy doteraz sme nepracovali
v takých podmienkach, ako počas týchto týždňov a mesiacov. Všetky naše plány, zvyky,
tradície nielen narušil, ale takmer úplne zmaril
nepriateľ Covid-19. Je pravda, že materských
škôl sa opatrenia na zabránenie jeho šírenia
dotkli iba minimálne. Prevádzku máme vo
zvyčajnom čase a so zvyčajným počtom detí,
výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávame
takmer ako v bežných mesiacoch.
 Šarkany vzlietali len ťažko, ale aspoň
sme si zatrénovali

 Tieto priestory sa na pôvodné nepodobajú ani v najmenšom

 Nové umyvárne sú našou radosťou i hrdosťou
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Ostatné však už zvyčajné nie je. To, čo
sa zmestilo do zopár slov opatrení, ktoré
musíme dodržiavať, pre nás znamená, že
rodičia nesmú vstupovať do tried, nikto okrem
zamestnancov, detí a rodičov nesmie vstúpiť
do budovy, nesmieme nikam cestovať, nič do
škôlky nosiť. Zakázaná je krúžková činnosť
i organizovanie akýchkoľvek podujatí. A tak
nám pomedzi prsty letia týždne, počas ktorých
sme mali naplánované posedenie so starými rodičmi, lampiónový sprievod, šarkaniádu
spoločne s rodičmi, divadielka... Úprimne ľúto
je mi toho všetkého, o čo deti prichádzajú.
Preto aspoň to, čo je v našich možnostiach,
pre ne pripravujeme. Šarkanov sme si púšťali
bez rodičov, síce príliš nelietali, ale deťom
urobilo radosť aspoň naháňanie sa s nimi
po futbalovom štadióne. Deň zdravej výživyy musel byť bez vlastnoručne zhotovených
zdravých pokrmov, ale deti do seba nasávali
aspoň teoretické poznatky. Vďaka rodičom,
 Najmenšie deti a najmilšie ĎAKUJEME!
 Naša vďaka padlým vojakom
ktorí nám priniesli tekvice najrôznejšieho druhu, sme si triedy i chodby vyzdobili krásnymi
jesennými dekoráciami. Na Deň vojnových
veteránov dňa 11.11. dopoludnia sa pred
kostolom vždy stretávame s mnohými obyvateľmi, tentokrát sme aspoň v rámci vychádzky
položili k pamätníku padlým vojakom kvety
a zapálili sviečky. No ale to, čo si dať zobrať
nechceme, sú Vianoce. V tejto chvíli ešte
netušíme, aké budú naše možnosti. Isté však
je, že program s deťmi nacvičujeme a Mikuláš
i Ježiško do škôlky určite prídu.
Držme si preto všetci palce, nech najmilšie
sviatky roka môžeme prežívať ako zvyčajne.
Nech môžeme prežiť a vážiť si to, čo sme
donedávna pokladali za samozrejmosť, a to,
čo je na týchto sviatkoch najkrajšie – spoločne
strávené chvíle s rodinou, objatie, podanie
ruky s prianím „Pokojné a požehnané sviatky!“
JANA PALKECHOVÁ
Foto: archív MŠ

Pokojné a láskou naplnené
vianoèné sviatky,
ve¾a zdravia, šśastia a úspechov
v nastávajúcom roku
Vám všetkým zo srdca prajú
deti a zamestnanci
Materskej školy Trebatice
 Vyzdobené vyrezané tekvice rozžiarili priestory škôlky
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 Snehuliak druháčky Emky privoláva
zasnežené Vianoce...
 Vďaka Vám, babičky a deduškovia...

Úprimne
ďakujeme!

 A toto je snehuliak druháčky Ninky

Veľké poďakovanie v mene detí a zamestnancov Materskej školy v Trebaticiach patrí:
 nášmu starostovi Mgr. Jurajovi Valovi za
hodiny a hodiny strávené počas celého leta pri kontrole a manažovaní rekonštrukcie
priestorov materskej školy,
 PhDr. Dane Borovskej za úžasné návrhy
a nápady, zamestnancom obce za svedomitú
prácu a ochotný prístup počas rekonštrukcie,
 vedeniu a zamestnancom spoločnosti
Lombard, s. r. o., za zriadenie novej we-

bovej stránky materskej školy, ktorá je najrýchlejšou cestou pri oznamovaní častých
zmien a opatrení v materskej škole,
 vedeniu a zamestnancom firmy Nábytok
Parama za zhotovenie dôležitých drevených doplnkov po rekonštrukcii priestorov
materskej školy,
 všetkým Vám, ktorí ste Občianskemu
združeniu Trebatické deti napriek nezvyklým podmienkam venovali podiel svojej
dane – tentokrát Vaše peniaze smerovali
na nákup potrieb po rekonštrukcii – policové skrine, dekorácie, kvety, doplnky...,
 všetkým Vám, ktorí ste nám po celý rok
vychádzali v ústrety a pomáhali vždy, keď
sme Vašu pomoc potrebovali.
- jp -, foto: archív MŠ
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Napriek pandémii obec žije
Pandémia koronavírusu Covid-19 tak,
ako všetko okolo nás, ovplyvnila aj prácu
samosprávy a zasadnutí obecného zastupiteľstva. Od vypuknutia pandémie
v jarnom období až do novembra sa OZ
v Trebaticiach zišlo 4-krát: 14.5.,18.6., 30.7.
a 29.10.2020.
 Po jarnej pauze sa poslanci prvýkrát
zišli na zasadnutí 14. mája 2020. Na tomto
zasadnutí boli prerokované nasledovné
body programu:
 Správa o doteraz prijatých opatreniach
Obce Trebatice súvisiacich s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou
Covid-19, v ktorej starosta obce oboznámil poslancov so vzniknutou situáciu ako
aj s prijatými opatreniami, resp. riešením
vzniknutých situácií.
 Kontrola plnenia rozpočtu za I. štvrťrok
2020, ktorú predniesol starosta obce.
 Správa o hospodárení a činnosti Obecnej
kanalizačnej, s. r. o., v roku 2019 – Ing. Ladislav Straka, odborný zástupca Obecnej
kanalizačnej, s. r. o., sa na rokovaní nezúčastnil z dôvodu epidemiologických opatrení, doručil však podrobnú analýzu, z ktorej
vyplýva, že stredisko Trebatice hospodárilo
v roku 2019 s prebytkom 2 391,56 €.
 Správu hlavného kontrolóra Obce Trebatice o kontrolnej činnosti za II. polrok
2019 predniesla hlavná kontrolórka Bc.
Simona Bičanová.
 Rozvojová lokalita Dolné záplotie – návrh
na kúpu podielu 36/1080 od Jarmily Džubinovej na parcelách KN-C č. 1510/235, orná
pôda o výmere 76 m², parcela č. 1510/237,
orná pôda o výmere 76 m², parcela č.
1510/240, orná pôda o výmere 22 m² – poslanci schválili návrh kúpnej zmluvy.
 Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Trebatice č. 1/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom poslanci schválili.
 Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Trebatice č. 2/2020, ktorým sa
vydáva Sadzobník poplatkov za služby
poskytované Obcou Trebatice, poslanci
schválili.
 Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Trebatice č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 o určení a zmene názvu
ulíc a iných verejných priestranstiev na
území obce Trebatice, poslanci schválili,
aby časť cesty smerom na Trnavu bola
pomenovaná ako Trnavská ulica.
 Návrh zámeru na prenájom nebytových
priestorov v Dome služieb pre Jaroslava
Radošinského – poslanci schválili.
 Peter Palkech – žiadosť o kúpu pozemku
– parcela KN-C č. 370, k. ú. Trebatice vo
vlastníctve Obce Trebatice – vjazd k parcele č. 373/1 vo vlastníctve žiadateľa.
 Informácia o doterajšej investičnej činnosti
obce v roku 2020 – poslanci boli podrobne
informovaní o jednotlivých investičných
akciách a získali základný prehľad o stave
investičnej činnosti obce ku dňu rokovania
obecného zastupiteľstva.

Rôzne: Kronika obce za rok 2019, Žiadosť
o vyjadrenie k ochrannému pásmu cintorína,
Zápis detí do ZŠ a MŠ Trebatice.
 Ďalšie – neplánované rokovanie OZ
sa konalo 18.6.2020 a riadilo sa týmto
programom:
 Správu o činnosti obecnej knižnice za rok
2019 predložila obecná knihovníčka Mgr.
Antónia Babišová.
 Vernostný program Obce Trebatice na
rok 2020 – poslanci schválili partnerov
a podujatia na rok 2020.
 Vyhodnotenie Obecného grantového
programu za rok 2019
 Obecný grantový program na rok 2020
– poslanci vzali na vedomie odporúčajúce stanoviská komisií OZ a schválili rozdelenie finančných prostriedkov
v rámci Obecného grantového programu na rok 2020.
 Správa o stave naplnenia investičných
zámerov v roku 2019.
 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019.
 Záverečný účet obce za rok 2019 –
poslanci vzali na vedomie stanovisko
audítora a schválili Záverečný účet Obce
Trebatice za rok 2019.
 Správa o inventarizácii majetku obce za
rok 2019.
 Plán investičných akcií na rok 2020.
 Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice na rok 2020.
 Návrh prenájmu nebytových priestorov
v Dome služieb Trebatice pre Jaroslava
Radošinského.
Rôzne: Výročná správa Mikroregiónu nad
Holeškou za rok 2019, Správa manažéra
o činnosti za I. polrok 2020, Sťažnosť obyvateľov Hornej ulice.
 Letné zasadnutie OZ sa konalo 30. júla
2020. Poslanci prerokovali nasledujúce
body programu:
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 – predložila
hlavná kontrolórka Bc. Simona Bičanová.
 Rozpočtové opatrenie Obce Trebatice č.
8/2020 – poslanci schválili.
 Rozvojová lokalita Dolné záplotie – poslanci vzali na vedomie informácie starostu obce o investičnej činnosti v lokalite
Dolné záplotie.
 Odpadové hospodárstvo Obce Trebatice
– poslanci vzali na vedomie správu o odpadovom hospodárstve Obce Trebatice,
ako aj informáciu o povinnostiach obce,
ktoré nás čakajú v najbližšom období
v problematike odpadového hospodárstva (zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu).
 Správa o sociálnej politike obce – poslanci vzali na vedomie Správu o sociálnej
politike Obce Trebatice za rok 2019, ako
aj námety na sociálne aktivity v budúcnosti (príspevok pri úmrtí, príspevok na
stravovanie).
 Stav pripravenosti škôl a školských zariadení na školský rok 2020/2021.

Rôzne: Ing. Gerard Moravčík – žiadosť
o odkúpenie pozemku, Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici – závery verejného
prerokovania.
 Nasledujúce – plánované zasadnutie
OZ sa konalo 29.10.2020 za prísnych bezpečnostných opatrení a z tohto dôvodu
nebolo verejné, ale bolo nahrávané na
videozáznam, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce. Zasadnutie sa riadilo
týmto programom:
 Správa o vyučovacích výsledkoch škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trebatice za školský rok 2019/2020 – na
základe platných pandemických opatrení neboli riaditeľky školských zariadení
prizvané na rokovanie a predložené
správy boli na posúdenie zaslané poslancom OZ v rámci podkladov na
rokovanie.
 Návrh na návratnú finančnú výpomoc
Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmu FO v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia
Covid-19 – poslanci schválili prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva
financií SR.
 Návrh na rozpočtové opatrenie Obce
Trebatice č. 15/2020.
 Návrh na schválenie Zmien a doplnkov
č. 2/2019 Územného plánu Obce (ZaD
č. 2/2019 ÚPN-O) Trebatice – poslanci
schválili.
 Investičný zámer – Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici od Štúrovej po
Orechovú ulicu – poslanci schválili refundáciu nákladov súvisiacich s výmazom
záložného práva, ako aj kúpu pozemkov
definovaných geometrickým plánom č.
45/2019 určených na rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici v časti od Štúrovej
ulice po Orechovú ulicu.
 Rozvojová lokalita Dolné záplotie – Záhumenská ulica, 2. etapa – poslanci
schválili odovzdanie vybudovanej vetvy
verejného vodovodu na Záhumenskej
ulici do prevádzky spol. TAVOS, a. s.
 Obecné nájomné bytové domy na Záhumenskej ulici – opakované uzatváranie nájomných zmlúv – poslanci vzali
na vedomie informáciu o uvoľnenom
obecnom nájomnom byte, ako i prípravu
podkladov na schválenie nového záväzného poradovníka žiadateľov o 2-izbový
nájomný byt.
 Správa o bezpečnostnej situácii v obci
Trebatice – poslanci vzali na vedomie.
 Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Trebatice – parcela KN-C č. 462/11 o výmere 58 m² a parcela
KN-C č. 462/10 o výmere 27 m² Ing. Gerardovi Moravčíkovi – poslanci odpredaj
schválili.
Rôzne: Bohumír Hulman – žiadosť o kúpu
pozemku, Tlaková kanalizácia Presskan –
schválenie realizácie 2 prípojok – Mária Štefanková, Rastislav Palkech.
- aj -, foto: archív obce
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ANKETA NA AKTUÁLNU TÉMU

Čo nám „korona“ vzala a čo dala
Spoločný nepriateľ ľudí spája. To sa stalo aj nám v mesiaci marec tohto roka, keď
na nás zaútočil neviditeľný, no zákerný
vírus Covid-19. Ľudia sa zomkli, navzájom
sa podporovali, pomáhali si, šili rúška,
ochotne nakupovali cudzím starším občanom... Teraz máme za sebou desať mesiacov boja a situácia sa zmenila. Mnohí sú
unavení, znechutení. A všetci s nádejou
čakajú, kedy tento boj budeme môcť ukončiť. Ako túto čudesnú dobu prežívajú naši
obyvatelia sme sa pokúsili zistiť v našej
ankete. Oslovili sme ľudí rôzneho veku,
rôznych profesií, aby sa pokúsili opísať
nám svoje negatívne, ale v mnohom aj
pozitívne pocity, skúsenosti z prežívania
obdobia pandémie. V mnohých sa možno
tiež nájdete.

Antónia Babišová,
obecná knihovníčka
Korona nám vzala knižnicu. Deti z materskej školy ju nemohli navštíviť a pripraviť
v jej priestoroch spolu s pani učiteľkami
krásnu výstavku výtvarných prác. Nemohli
potešiť „tetu knihovníčku“ peknými básničkami a pesničkami. Žiakom základnej školy
vzala možnosť navštíviť obecnú knižnicu,
pozorne si vypočuť slová knihovníčky a so
záujmom si pozrieť nové knihy. Z každoročného počtu zaevidovaných čitateľov a výpožičiek sa znížil ich počet takmer o tretinu.
Dlhoročným čitateľom vzala možnosť vypožičať si dobrú knihu.
A čo mi dala korona? Ďakujem každému dňu,
že som zdravá a tiež že sú zdraví moji najbližší
príbuzní, priatelia a známi i neznámi ľudia.

Poštová doručovateľka
Korona mi dala obmedzenia v mnohých
smeroch – cestovať za mojimi najbližšími,

zúčastňovať sa svätých omší v kostoloch,
kontakt s ľuďmi, prirodzene voľne dýchať
čerstvý vzduch a vzala mi časť mojej slobody.

Predavačka
Pracujem v miestnych potravinách a bolo
veľmi ťažké zvyknúť si na to, že je tu s nami korona a s ňou prijaté obmedzenia, ako nosenie
rúška, používanie dezinfekcie a upozorňovanie
na to aj zákazníkov. Zrazu bol obmedzený
počet ľudí, ktorí mohli vstúpiť dnu a vyhradený
čas pre dôchodcov. Ľudia mali strach a robili si
zásoby. Chýbala múka a droždie bolo na prídel. A ja som zrazu musela skĺbiť dokopy prácu
a deti, ktoré pre koronu zostali doma.
Korona najviac vzala našim deťom. Narušila školský život, vzala krúžky, tréningy a vyučovanie sa zmenilo na dištančné. Určite je to
iné v našich životoch, oveľa viac prežívame,
čo sa deje a čakáme na zlepšenie.
Hoci táto situácia nie je pre nikoho radostná, snažím sa vo veciach nachádzať aj
pozitíva. Celý tento vírus mi vlastne otvoril oči
a snažím sa preto viac času tráviť s rodinou,
viac sa rozprávať a viac si uvedomujem, ako
veľmi dôležité je zdravie.

Ing. Lenka Doktorová,
farmaceutická laborantka
Počas prvej vlny sme zostali všetci s deťmi
doma, takže nám chýbali osobné kontakty
s rodinou, kamarátmi, kolegami. O to viac
sme sa tešili na stretnutie s našou babkou,
keď po troch mesiacoch konečne mohla prísť
domov.
Najviac ma mrzí, že po prijatých opatreniach deti prichádzajú o všetky zážitky
z výletov, exkurzií a podobných akcií, ktoré sa
bohato konali v škôlke či v škole.
Čo sa týka pracovného života, keďže som
zdravotnícky pracovník, je toto obdobie ná-

 Korona vzala v tomto roku futbalovej mládeži z CFM JA i organizáciu tradičných
vianočných halových turnajov

ročné. Ľuďom chýba zdravotnícka starostlivosť, tak ju hľadajú práve v lekárni, kde sme
pre mnohých najdostupnejší, ako sa hovorí
„v prvej línii“.

Juraj Pistorius, IT odvetvie
Čo mi Covid vzal? Vzal pár priateľov zo
sociálnych sietí, ktorých statusy bez štipky
zdravého rozumu som už nemohol čítať. A to
najdôležitejšie, vzal mi slobodu. Slobodu sa
voľne pohybovať, mať sociálny kontakt s priateľmi a s rodinou (tiež boli pozitívni). Človek je
tvor, ktorý potrebuje sociálny kontakt a Covid
z toho, bohužiaľ, ťaží maximálne...
A čo mi dal? Dal mi rodinu. Dal mi hodiny
a hodiny s mojou krásnou rodinou, ktoré mi
prechádzali pomedzi pracovné prsty a márne som sa ich snažil doháňať po návrate
domov. Užite si každé chvíle, či už dobré,
alebo tie „ponorkové“, pretože obe patria
k rodine. Dal mi priateľov, ktorých nezištne
zaujímalo, či nám má kto nakúpiť, alebo či
nám nemôžu iným spôsobom pomôcť. Netreba nadávať na politiku, život, alebo vírus.
Treba hľadať to pozitívne, čo život prináša,
a to nás posunie ďalej a nabije tou energiou,
ktorú využijeme na boj proti tejto chorobe
a určite zvíťazíme.

Michal Líška, manažér
oddelenia informačných technológií
Myslím, že rok 2020 si budem v nasledujúcich rokoch pripomínať ako rok zmien.
Rád by menoval najmä tie pozitívne. Potreby každého z nás, aj tie ťažko predstaviteľné, sa stali dostupnejšími z pohodlia
domova. Vynaliezavosť a zanietenosť ľudí
pre správnu vec dokázala, že si ako spoločnosť aj v ťažkých časoch vieme pomáhať.
V prvých týždňoch bolo možné sledovať
množstvo ľudí, ktorí sa rozhodli roznášať
jedlo a lieky tým najzraniteľnejším skupinám
obyvateľstva. Veľa dobrovoľníkov pomáhalo
a stále pomáha či už v zdravotníctve, alebo
v iných nemenej potrebných odvetviach.
Častokrát z vlastnej iniciatívy.
Pred pár mesiacmi bolo nepredstaviteľné, aby sa študenti vzdelávali aj niekoľko
týždňov z domova, veľa firiem umožnilo
zamestnancom presun do domáceho prostredia, aby vedeli zabezpečiť bezpečné prostredie nielen pre nich, ale aj ich rodinných
príslušníkov. Veľa z menovaných príkladov
umožnili, alebo uľahčili, práve moderné
technológie. Tie vnímam najmä z profesijného pohľadu ako nevyhnutné pre lepšiu
budúcnosť.
Za jednu z najväčších výhod však považujem čas, ktorý sme získali najmä ako
jednotlivci. Je na nás, či ho využijeme na samovzdelávanie, rozvoj manuálnej zručnosti,
na prečítanie odložených kníh zaprášených
na polici, alebo trávením času s najbližšími.
Ak tento čas využijeme správne a svet sa
vráti do starých koľají, môžeme si povedať,
že sme s ním naložili správne a aj z tohto náročného obdobia vykročíme v lepšej pozícií.
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Silvia Bardoňová,
podnikateľka
Korona mi vzala ilúziu viery v trvácnosť
priaznivého stavu, v ktorom žijeme. V pomerne krátkom čase sa v oblasti našich každodenných životov veľa zmenilo a doteraz sa
nás silne tieto zmeny dotýkajú, či už v oblasti
pracovnej, kultúrnej, spoločenskej i sociálnej.
Zdá sa, že Benjamin Franklin svojim výrokom: „Na tom svete nie je nič istého – len smrť
a platenie daní,“ ďaleko od pravdy nezašiel.
Čo mi korona dala? Viac trpezlivosti a empatie. Možnosť vidieť v realite každodenného
života ľudskú spolupatričnosť, disciplinovanosť, ochotu, záujem pomáhať druhým – výraznejšie ako predtým – i v našej trebatickej
komunite, toto zistenie je príjemné a dáva
nádej, že staré známe Homo homini lupus est
– Človek človeku vlkom – v stave núdzovom
nie je pravidlom.

Učiteľ ka, MŠ Trebatice
Aktuálnu situáciu s vývinom pandémie vnímam od jej začiatku negatívne. Na istý čas
sme prišli o kontakt s deťmi, o veľmi dôležité
sociálne vzťahy a interakcie a pripravili sme
o ne i deti.
Mne osobne korona vzala možnosť ďalej sa
rozvíjať v práci, v ktorej sa každodenne učím
niečomu novému. Všetkým vzala úsmev z tváre, najmä pre povinnosť nosiť rúško. Úsmev,
ktorý veľmi pomáha pri kontakte s dospelými
ľuďmi, ale niekoľkonásobne vzácnejší je pre
samotné dieťa. Z môjho pohľadu môžem povedať, že sme sa v materskej škole naučili smiať
očami a deti sa vskutku rýchlo naučili čítať
radosť, ale aj iné pocity práve z našich očí.
Práve rúško vnímam v spojitosti s vykonávaním mojej práce ako jej najväčšiu prekážku.
Pripravuje o slobodný nádych, o osobný komfort, znemožňuje zrozumiteľnú komunikáciu
a vyjadrovanie sa, tlmí hlas, narúša artikuláciu, neumožňuje deťom odzerať nám z pier.
Nepretržite odpovedať na zvedavé detské
otázky, realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a spievať v rúšku je pre hlasivky učiteľky
a jej celkovú pohodu vyčerpávajúce.
Avšak, určite si každý z nás v tomto období
nájde aj niečo dobré. Ja som si počas jarnej
karantény psychicky oddýchla od každodenného stresu a zhonu, ktorý prináša „učiteľovanie“ a detská nevyspytateľnosť. Mohla som sa
viac venovať štúdiu a sebavzdelávaniu. Zrazu
som mala čas na množstvo iných aktivít, ktoré
som v pracovnom zhone odkladala alebo jednoducho nestíhala.

Učiteľ ka, ZŠ Trebatice
Korona mi vzala akúsi každodennú rutinu.
Vstávanie do práce, každodenný kontakt s kolegami. Na druhej strane, koronová izolácia
nám ako rodine ponúkla viac času pre seba,
pre nás, pre spoločné výlety do prírody. Taktiež v oblasti konzumnosti a spotreby nám korona prospela. Zistili sme, že nakupovať stačí
menej často a bez rôznych vecí sa aj zaobídeme. Súčasne mi poskytla možnosť homeofficu, ktorý je ale v učiteľskom povolaní akýsi
prazvláštny – chýba bezprostredný kontakt so
žiakom a opravovanie a kontrolovanie nafotených strán v počítači trvá niekoľkonásobne
dlhšie ako červená klasika. Zároveň ma ale
táto situácia prinútila využívať možnosti techniky omnoho viac, takže som sa vo využívaní
technológii čomusi priučila a posunula vpred.
Takto to bolo v období, keď boli školy zatvo-

 Ani Covid neodradil Mikuláša a čerta od návštevy našej škôlky
rené. Dnes, keď školy sčasti fungujú, je však
bežná rutina tiež neustále narúšaná. Neustále
sa meniace pravidlá, zatváranie, otváranie,
obmedzovanie, uvoľňovanie – aj toto sa pokúšam brať pozitívne. Učí nás to byť flexibilnými,
pohotovými a prispôsobivými.

Mamička na materskej
dovolenke
Pre mňa ako ženu na materskej dovolenke
korona až tak veľa nezmenila. Zatvorenie nákupných centier, reštaurácií či kaviarní sa ma
príliš nedotklo. Spoločenský život matky s malými deťmi je do značnej miery obmedzený na
prechádzky po dedine a stretávanie sa s inými
mamičkami a ich deťmi. A práve toto bolo
pre mňa to najväčšie negatívum. Ešte väčšia
sociálna izolácia. Najmä počas prvej vlny, keď
boli ľudia najviac vystrašení a opatrenia sa brali
veľmi poctivo, mi chýbali stretnutia s rodinou
a kamarátmi. Syn nechápal, prečo zrazu nemôže ísť na ihrisko za kamarátmi, na susedov
môže pozerať len cez plot a prečo nemôže ísť
k babke a dedkovi na návštevu. Manžel chodil
do práce, my sme s deťmi zostali samy celé dni
a jediné spestrenie bol pobyt v záhrade. Čo bolo vlastne zároveň aj pozitívum. Mali sme veľa
času vypestovať si svoju domácu úrodu. Spoločný čas sme si veľmi užili a tešili sa z každej
dopestovanej rastliny. Verím ale, že život sa
pomaly vráti do starých koľají, pretože sociálna
izolácia neprospieva ani deťom, ani dospelým.

Upratovačka
Korona nám vzala slobodu pohybu, keďže
heslom je „buďte doma“. Dovolenku, na ktorú
sa človek teší celý rok, sme nestrávili na
horách či pri mori z obavy, aby sme sa niekde nenakazili. Obmedzili sme stretávanie sa
s priateľmi a rodinou, veď máme chrániť seba
aj iných. Nechodíme na športové či kultúrne
podujatia, alebo sa len tak niekde najesť.
Rúška nás chránia, ale aj oberajú o čerstvý
vzduch. Po celodennom nosení sa tešíme,
keď si ich doma dáme dolu. Trpia aj naše ruky,
lebo na každom kroku sa dezinfikujeme, ale
napriek všetkému sa snažíme. Veď chránime
naše rodiny, ale i každého človeka, s ktorým
sa stretneme.

Ján Sedlák, dôchodca
Hovorí sa, a je to pravda, že vtedy je pekný dôchodok, ak doň vstúpi človek zdravý,
a tak si ho užíva. Ja nepatrím medzi tých,
ktorým sa to podarilo. Preto i terajší stav,
výskyt choroby Covid-19 sa dotýka i mňa,
tak ako ostatných.
O tom, kedy choroba vznikla, koľko bude
trvať a aké bude mať následky, vie iba ten
Najvyšší, ktorý rozhoduje o našom živote.
Problémy s takýmito chorobami ľudstvo
zažilo viackrát. Bránilo sa tomu rôznymi dostupnými prostriedkami. V dnešnej dobe by
mali o ochrane občanov rozhodovať hlavne
odborníci, vedci, lekári, zdravotníci a ľudia,
ktorí k tomuto patria. Bohužiaľ, miešajú sa
do toho i nie vždy rozumní politici, ktorí
vydávajú rôzne rozhodnutia. Tieto bývajú
nejednotné, vedecky nepodložené, a preto
i dôvera u ľudí je neistá.
Blížia sa Vianoce, sviatky rodiny. Je potrebné, aby ľudia si chránili svoje zdravie, aby
mali spokojný a zdravý život. Je potrebné,
aby dodržiavali opatrenia, dodržiavali pokyny
i disciplínu a verím, že nám to všetkým pomôže. Napriek tejto ťažkej dobe všetkým prajem
veľa zdravia, pokojné, zdravé a šťastné vianočné sviatky a celý nový rok.

Zuzana F., Genova,
Taliansko
Zobrala mi prácu, ktorú mám rada, slobodu
pohybu a výberu, čo chcem a nechcem robiť,
ale čo musím podľa nariadení a príkazov
dodržiavať.
A čo mi dala? Hlavne strach, ktorý som doteraz nepoznala a asi pri tých každodenných
povinnostiach ani nevnímala. Strach o zdravie
seba aj svojich najbližších, strach o prácu, či
sa do nej budem môcť vrátiť, či majiteľ a môj
šéf neskrachuje, lebo už niekoľko mesiacov
sme zavretí, či nám vystačia naše úspory
a hlavne, dokedy to ešte budeme musieť vydržať!? Vie to vôbec niekto?!
Tento rok sa vôbec netešíme na Vianoce.
Vždy sme ich trávili na Slovensku u mojej
mamy, ale teraz? Teraz zostaneme zavretí
v Taliansku a neviem, či budeme mať aj vianočný stromček. Akosi na „Vianoce“ nemáme
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NAMIESTO STRETANIA ASPOŇ DARČEK

Dúfajme v priaznivejší rok
Milí naši členovia ZO JDS, skončila jar,
začínalo sa leto, keď sa uvoľnili protipandemické opatrenia a my dôchodcovia
sme sa po dlhšom čase mohli stretnúť.
Rozhodli sme sa ísť na výlet aj s vnúčatami. Vybrali sme sa do Čachtíc.
Vyviezli sme sa vláčikom až na hrad.
Sprievodkyňa nás previedla nádvorím a porozprávala o histórii hradu. Dolu nás zviezol
vláčik až na námestie. Tu sme si prezreli
okolie. Spoločne sme sa naobedovali a viezli
sa ďalej. Zastavili sme sa v dedinke Podolie,
prezreli si miniatúry hradov, zámkov a dre-

vených kostolíkov. Plní zážitkov sme sa aj
s vyšantenými deťmi vrátili domov.
Koncom leta zase nastali obmedzenia
a nemohli sme sa stretať, ani zorganizovať
Kapustové hody. Prišla jeseň a my sme
stále doma. Nemôžeme sa stretať a ani
usporiadať vianočné posedenie. Tak sme sa
rozhodli aspoň potešiť našich členov malým
darčekom. Ochotní členovia ich všetkým
rozniesli, ďakujeme im za ochotu.
Prajeme všetkým veľa zdravia, rodinnej
pohody a Božského požehnania cez vianočné sviatky a počas celého nového roka.
Výbor ZO JDS
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl – december 2020
Od posledného vydania Trebatického zrkadla sa narodili 3 chlapci a 6 dievčat.
Blahoželáme a želáme veľa zdravia!
V tom istom období nás opustili: Igor
Palkech vo veku nedožitých 57 rokov, Vladimír Demko vo veku 51 rokov, Mária Bušková vo veku nedožitých 71 rokov, Anton
Mislovič vo veku 78 rokov, Ľudmila Koprnová vo veku 74 rokov, Edita Jankechová
vo veku 74 rokov, Dušan Kurák vo veku
nedožitých 70 rokov, Františka Galbavá
vo veku 99 rokov a Vincencia Strapatá vo
veku 80 rokov.
Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
- jb -

ani chuť, možno len kvôli dcérke sa budeme
musieť aspoň snažiť nejako tie sviatky ustáť.
Dúfame, že nový rok bude lepší, aj keď tu
v Taliansku sa hovorí, že vo februári a v marci príde 3. vlna Covid-19. Neviem však, ako
to Taliansko zvládne, lebo tu je to veľmi ťažké, veľa ľudí bez práce, preplnené nemocnice, veľa chorých, veľa mŕtvych a hlavne,
trvá to už veľmi dlho a nikto ani nevie, kedy
to skončí.

Šimon, študent 1. ročníka VŠ
Čo mi zobrala? Obrala ma o študentský
život, nových priateľov, učiteľov, ktorých poznám iba z obrazovky. Nemôžem získavať
praktické zručnosti v prostredí filmových, fotografických a grafických produkčných štúdií,
prišiel som o reálne nakrúcanie a následné
spracovanie v grafických 2D a 3D kompozitných programoch, na ktoré som sa tešil
a ktoré potrebujem k svojmu štúdiu a profesijnému rastu, a hlavne mi chýba priamy kontakt
a tímová práca v prostredí školy.
A čo mi dala? Nemusím ráno skoro vstávať
do školy, čo mi robilo vždy problém – vlastne
k obrazovke si môžem sadnúť aj v pyžame
a hlavne mám full servis od mamy.

Laura,
študentka strednej školy
Keďže som ešte študentka strednej školy,
tak korona mi najviac zasiahla do spôsobu
učenia. To, že sa učíme z domu, mne osobne
vôbec nevyhovuje a teším sa do školy. Myslím
si, že teraz máme omnoho viacej úloh, než
keď sa učíme v škole a sme aj o 3 – 4 témy
popredu. Sú dni, kedy sa šesť hodín „nepohnem“ od počítača a mobilu, pretože máme
iba 5-minútové prestávky, a učitelia väčšinou
končia hodiny po zvonení. Na druhej strane,
v utorky máme iba jednu online hodinu, a potom mám celý zvyšok dňa voľno.
Často sa už nudím. Chýba mi aj brigáda,
na ktorej som dva mesiace nebola, pretože
máme zatvorenú reštauráciu. Teším sa, keď
už budem môcť pracovať, a potom sa raz za
čas sťažovať, ako sa mi nechce.
Zo všetkého je mi najviac ľúto, že zatvorili
fitká. Teraz sú síce povolené pre šiestich ľudí,
ale nie každý za týchto podmienok otvoril. Neskutočne sa teším, keď sa znovu otvoria naplno
a budem môcť ísť do 365 v Piešťanoch. Milujem
to, niekedy sa tam cítim lepšie ako doma. Za-

 Veľký a malý snehuliak – práca na PC štvrtáčky Nelky dokazuje, že deti sa tešia na
zimné radovánky, aj keď nás ešte trápi korona
tvorenie kaviarní, reštaurácií, klubov ma nijako
neovplyvnilo, pretože skoro nikam nechodím.
Čo mi korona dala, je určite veľa času. Hlavne času na rozmýšľanie a uvedomenie si pár
vecí. Začala som viac čítať a začala som aj
s autoškolou, čo mi aktuálne vyhovuje, pretože
si môžem dať jazdu hocikedy poobede a nebránia mi v tom žiadne povinnosti. Celkovo si
nemyslím, že by mi táto situácia ublížila. Prijala
som ju takú, aká je a som šťastná.

Kristínka, žiačka II. stupňa ZŠ
Nevýhoda je, že keď sa pripájate na školu,
môže vám „zblbnúť“ počítač. Musíte prísť
načas, inak máte vymeškanú hodinu. Výhoda
zasa je, že keď si zabudnete vybrať učebnicu,
tak si ju môžete vybrať zo zásuvky. Druhé je,
že nemusíte vstávať tak skoro.

Žiak, ZŠ Trebatice
Korona nám vzala kontakt s kamarátmi,
menej sme mohli chodiť von, musíme mať
rúška, vyučovanie je iné ako doteraz – nemôžeme cvičiť, ani spievať...
Korona nám dala väčšiu voľnosť – nemuseli
sme vstávať, mohli sme sa hrať hocikedy (keď

nebolo online vyučovanie), úloh sme mali menej,
rýchlejšie sme ich spravili, boli sme všetci doma.

Martinko, Samko, Esterka,
Danko, Tomáško – deti z MŠ
Keď prišla tá korona, tak sme nemohli ísť
na ihrisko, lebo bolo zavreté. A nemôžeme
chodiť na výlety a na vlak, ani na všetko, čo je.
A nemôžeme sa ísť kúpať na Hornú Stredu,
lebo je to zakázané.
Ja mám preto aj trochu rád tú koronu, lebo môžem s ocom stavať policajnú stanicu.
A mne bolo pekné, že sme si so Šimonom
kreslili. Mne, že sa hrávame človeče a mama
sa so mnou hrala.
Skúsenosti a prežívanie neľahkého obdobia
sa rôznia, pohľad naň je závislý od mnohých
faktorov. Jedno však majú všetci spoločné.
Túžbu a nádej, že sa čoskoro všetko vráti do
normálu. To bude asi aj najčastejším želaním ľudí počas blížiacich sa sviatkov Vianoc. Úprimne
a zo srdca Vám prajeme, aby sa v čo najkratšom čase stalo skutočnosťou. Všetkým, ktorí
ste si našli čas a odvahu dať svoje myšlienky na
papier a podeliť sa s nimi, úprimne ďakujeme.
Jana Palkechová, redakcia TZ
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CFM JA – VYHODNOTENIE JESENNEJ ČASTI SEZÓNY 2020/2021
Futbalový život v roku 2020 bol výrazne ovplyvnený celosvetovou pandémiou.
Toto hektické obdobie zasiahlo aj nás
a bolo plné emócií, ktoré sme vnímali vo
všetkých kategóriách. Zrazu sa zastavil
športový kolotoč a v okamihu prišli deti,
mládež o svoje hobby. Najviac to zasiahlo
dorastencov, ktorí mali dobre rozbehnutú
sezónu v tretej lige, kde boli po 16. kolách
lídrami tabuľky a boli vážnym ašpirantom
na postup.
Prerušené súťaže stopli naše ambície
a my sme netrpezlivo sledovali, ako sa bude situácia vyvíjať. Po dlhom, nekonečnom
čakaní sa sezóna síce nedohrala, ale aj
napriek tomu sme boli zaradení do druhej
ligy, keďže sme v čase zrušenia súťaže viedli
III. dorasteneckú ligu. Z tohto veľkého úspechu sa úprimne tešíme. Na druhej strane to
vnímame aj ako záväzok, aby sme nepoľavili
v nastolenom trende a aby sme meno našej
akadémie aj naďalej hrdo šírili vo futbalovej
komunite. Je pred nami nová kapitola, nové
výzvy a ja pevne verím, že to zvládneme.
V letnom období sa športový život rozbehol a my sme sa opäť vrhli do tréningového
procesu. Dovolenkové mesiace v niektorých
kategóriách ovplyvnili účasť na tréningoch,

Chceme u detí vyvolať
pocit radosti zo športu
čo sa negatívne prejavilo na hernom prejave.
Aj touto cestou chceme vyzvať hráčov, ako
aj rodičov, o väčšie zanietenie pre futbal. Do
nového súťažného ročníka vstupujeme aj so
zmenami na trénerských pozíciách. Ľuboša
Bališa, ktorý sa chce venovať hlavne rodine
a práci, nahradil pri starších žiakoch Matúš Grivalský. Ľubošovi patrí veľká vďaka za tri roky
pôsobenia v centre. V našom kolektíve chceme
privítať aj Martina Javorku, ktorý bude pôsobiť
v mladšom doraste.
Trénerské obsadenie
v sezóne 2020/2021:
dorast U19, II. liga SFZ – Juraj Kuťka
dorast U17, II. liga SFZ – Martin Javorka
žiaci U15, II. liga ZsFZ – Šimon Pažík
žiaci U15, IV. liga ObFZ – Matúš Grivalský
žiaci U13, II. liga ZsFZ – Miroslav Obuch
prípravka U11, ZsFZ – Michal Beňo

prípravka U10, ZsFZ – Michal Beňo
prípravka U9, ZsFZ – Tibor Šurín
predprípravka U7 – Tibor Šurín
tréner brankárov – Branislav Palkech
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca chce rozbehnúť projekt spolupráce so
základnými a materskými školami v regióne,
a tým pritiahnuť viac detí na ihriská. Prostredníctvom pohybových aktivít priamo na
školách chceme u detí vyvolať pocit radosti
zo športu. Verím, že situácia na Slovensku
bude priaznivá a umožní nám zrealizovať
túto myšlienku. V centre chceme naďalej rozvíjať mládež nielen po športovej, ale aj osobnostnej stránke. Vo výchove futbalistov nám
výraznou mierou pomáhajú materské kluby
OFK Trebatice, FK Krakovany a ŠK Borovce.
Mgr. JURAJ KUŤKA
šéftréner mládeže CFM JA

MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL OČAMI TRÉNEROV JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ
Väčšina chalanov
pracovala svedomito

dorasteneckej ligy, čo pozitívne vplývalo
na hráčov, ktorí chceli do sezóny nastúpiť
pripravení.

CFM JA U19 – II. liga

Súpiska
Tomáš Beňuš, Daniel Uváček, Matúš Cibulka, Šimon Valo, Denis Reško, Ján Veselský,
Samuel Vido, Dávid Mihalik, Samuel Klampár,
Jakub Sedlák, Matúš Valo, Aleš Orviský,
Jakub Mlynár, René Blaško, Lukáš Mojžiš,
Aleš Liška, Samuel Brezina, Filip Kičin, Lukáš
Cesnek, Matúš Moravčík

Letná príprava sa začala 3. júla 2020 a prebiehala v domácich podmienkach, na ihriskách v Trebaticiach, Krakovanoch a Borovciach. Tréningový proces sme realizovali
vo večerných hodinách, keďže veľa hráčov
chodilo na brigády. Myslím si, že to nebolo dobré, pretože chalani prišli unavení
po celom dni v práci, a preto nemohli byť
ideálne nastavení na tréning. V týždni sme
absolvovali štyri tréningové jednotky a cez
víkend sme odohrali prípravné stretnutie.
Pred nami bola veľká výzva v podobe druhej

Výsledky
1. kolo: ŠTK Šamorín – CFM JA
2. kolo: CFM JA – MFK Skalica
3. kolo: CFM JA – FK Inter Bratislava

1:0
4:0
0:4

4. kolo: CFM JA – ViON Zl. Moravce
5. kolo: PFK Piešťany – CFM JA
6. kolo: CFM JA – Spartak Myjava
7. kolo: SDM Domino – CFM JA
8. kolo: CFM JA – FK Lok. Trnava
9. kolo: FKM Karlova Ves – CFM JA
10. kolo: MŠK Senec – CFM JA

0:0
0:1
2:1
0:3
0:2
0:2
3:1

Sumár strelcov
Šimon Valo 4, Samuel Vido 3, Aleš Liška 1,
Samuel Brezina 1, Matúš Valo 1
Celkové umiestenie
10. miesto
CFM JA U19
10 4 1 5 10:14 13 bodov
Zhodnotenie
Po dlhom čase bez futbalu, následne po
tréningoch iba v skupinách, som mal štyri

 U19 – vlajková loď CFM JA zaknihovala v tomto roku obrovský úspech – postup do II. najvyššej dorasteneckej súťaži na Slovensku
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týždne na prípravu s celým tímom. V tréningovom procese som sa zameral na rozvoj
herných činností a tiež kondície formou hier.
Myslím si, že väčšina chalanov pracovala
svedomito, no našli sa aj výnimky. Samotné
majstrovské zápasy nám nastavili zrkadlo
a ukázali, že pokiaľ stratíme koncentráciu
(lietame v oblakoch), sme za to okamžite potrestaní. Všetky stretnutia sú náročné,
o bodoch rozhodujú detaily. My sme podávali
počas jesene kolísavé výkony, čo pripisujem
jednoznačne už spomínanému nastaveniu
v hlavách hráčov. Trápi nás aj nízka efektivita
v zakončení. Do šancí sa dostať vieme, no
viaceré sme trestuhodne zahodili, čo nás
pripravilo o lepšie postavenie v tabuľke. Od
lídrov tímu som tiež očakával väčší prínos,
väčšie zanietenie, viac pozitívnych impulzov.
Musíme prestať vymýšľať, musíme sa vrátiť
k jednoduchému, bojovnému futbalu, ako to
bolo v minulom roku. Myslím si, že kvalita
v mužstve určite je, treba ju však preniesť na
ihrisko, čo sa nám nie vždy podarilo. Vyzdvihol by som víťazstvá nad Skalicou, Myjavou
a Karlovkou, kde sme pôsobili odhodlane,
takticky vyspelo a tiež futbalovo. Je pred
nami veľa tvrdej roboty a iba tá nás posunie
na požadovanú výkonnostnú úroveň. Verím,
že zimná príprava prebehne bez obmedzení,
že sa naplno rozbehnú súťaže, a že sa futbal
vráti na štadióny. Na záver sa chcem poďakovať všetkým hráčom, funkcionárom, rodičom,
sympatizantom CFM JA za úsilie a snahu,
ktorú „odovzdávajú“ našej akadémii.
JURAJ KUŤKA, tréner

S chuťou sme brali body
silnejším súperom
CFM JA U17 – II. liga
Letná príprava sa začala v podstate prvý
júnový týždeň, počas pandemických opatrení sme trénovali 2-krát v týždni, po uvoľnení opatrení sme trénovali 4-krát v týždni.
V mesiaci júl 2020 sme odohrali 4 prípravné
zápasy s Petržalkou, Interom Bratislava, v Bánovciach a s Galantou.
Súpiska
Marek Martišovič, Lukáš Drobný, Frederik
Zuskin, Adam Hlinka, Matúš Lenický, Matej
Hornák, Šimon Sedlák, Alan Urbanovský,
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 U 19 – v kabíne po víťaznom zápase so Spartakom Myjava
Andrej Adamec, Lucas Kováčik, Sebastián
Gál, Lukáš Remenár, Filip Rechtorík, Lukas
Schmitt, Tomáš Čechvala, Matej Marušic,
Lukáš Danko, Samuel Fano
Jesenná časť – výsledky
FC ŠTK 1914 Šamorín – CFM JA U17
CFM JA U17 – MFK Skalica
CFM JA U17 – FK Inter Bratislava
CFM JA U17 – FC Vion Z. Mor. – Vráble
PFK Piešťany – CFM JA U17
CFM JA U17 – Spartak Myjava
SDM Domino Bratislava – CFM JA U17
CFM JA U17 – FK Lokomotíva Trnava
FKM Kar. Ves Bratislava – CFM JA U17
MŠK Senec – CFM JA U17

1:2
0:1
1:4
0:0
1:3
1:0
2:2
0:0
2:1
0:1

(0:1)
(0:0)
(0:1)
(0:0)
(0:2)
(1:0)
(2:1)
(0:0)
(1:0)
(0:1)

Sumár strelcov
Frederik Zuskin – 4, Matej Marušic – 3. Filip
Rechtorík – 1, Lukáš Danko – 1, Samuel Fano
– 1, Matej Hornák – 1.
Celkové umiestnenie v tabuľke
7. miesto CFM JA U17 10 4 3 3 skóre 11:11 15 bodov
Zhodnotenie
Po tom, čo som v júni prišiel k chlapcom,

 U17- CFM JA - MFK Skalica, na fotografii hráči CFM JA, zľava Matej Hornák,
Adam Hlinka a Šimon Sedlák

treba povedať, že začiatky boli ťažké. Trápil
nás Covid-19, preto sme museli trénovať
v obmedzenom režime. Zo začiatku bolo
treba pracovať hlavne na fyzickej pripravenosti chlapcov, lebo boli veľké rozdiely medzi chlapcami z pohľadu vytrvalosti, dynamiky, sily a výbušnosti. Niektorým chlapcom
sa nechcelo v horúčavách veľmi trénovať,
niektorí sa preto rozhodli, že ukončia svoju
aktívnu kariéru. Pre kvantitu kádra bolo ťažké sa vysporiadať so skutočnosťou, že po
postupe do 2. dorasteneckej ligy sme prišli
o 5 hráčov, z ktorého počtu by v prípade
maximálneho tréningového zaťaženia boli
dvaja - traja určite v základnej zostave. Ale
aj toto negatívum nás posilnilo, lebo tí, čo
zostali, omnoho tvrdšie začali na sebe pracovať, chlapci sa vnútorne zomkli a s ich tréningovou morálkou nebol žiadny problém.
Prípravné zápasy v letnom období nám
výsledkovo nevyšli, preto bolo dôležité nastaviť pre našich chlapcov optimálny systém hry, aby sme neboli v 2. lige len „do
počtu“. Toto sa nám podarilo a hneď od
prvého kola sme boli výsledkovo vyrovnaným partnerom pre každého nášho súpera. S pribúdajúcimi kolami a tréningovými
dávkami sme zvládali zápasovú minutáž vo
väčšom objeme. Aj keď sme nehrali možno
oku lahodiaci futbal v niektorých zápasoch,
chlapci preniesli svoju tréningovú snahu do
majstrovských zápasov a enormnou bojovnosťou, nasadením, chuťou a ochotou brali
body oveľa silnejším protivníkom. Aj keď
náš spôsob hry bol založený na poctivej
a zodpovednej defenzíve, odohrali sme zápasy, kde sme boli nebezpeční aj smerom
dopredu (Zlaté Moravce, Piešťany, Myjava,
Lokomotíva Trnava).
Celkovo však môžem vysloviť s chlapcami
a ich pôsobením v jesennej časti absolútnu
spokojnosť, za ich prístup im musím len
a len poďakovať. Teraz sme trénovali znova
v „covidových“ podmienkach do polovice
decembra a pevne verím, že v januári
2021 nastúpime do plnohodnotnej a tvrdej
zimnej prípravy. Ešte raz by som chcel
poďakovať všetkým chlapcom (aj tým, ktorí
nás v priebehu jesene „nechali v štichu“),
ich rodičom, funkcionárom za obetavý prístup a vytváranie kvalitných podmienok na
tréningový proces a zápasy, všetkým, ktorí
svojim dielom prispievajú k tomu, že klub
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CFM JA v dnešných náročných podmienkach funguje na takejto úrovni.
JUDr. MARTIN JAVORKA, tréner

Určite poputujeme
na vrchné priečky
CFM JA U15 – II. liga
Letnú
prípravu
sme
odštartovali
10.7.2020 na ihrisku FK Krakovany. Na
súpiske figurovalo 28 hráčov, no kolektív
sa ustálil na finálny počet – 25. Tešila ma
pravidelná účasť na tréningovom procese
a rovnako snaha chlapcov robiť niečo pre
seba, tým aj napredovať. Na tréningu sme
boli vždy dvaja tréneri, „mančaft“ bol rozdelený na dve skupiny. Ako ubiehali týždne
strávené na ihrisku, formovala sa dobrá partia chalanov. S hráčmi som veľa diskutoval,
riešil futbalové veci a od každého jedného
som očakával maximálny prístup. Odohrali
sme viacero prípravných zápasov, kde sme
si mohli zmerať sily s tímami ako Lokomotíva Trnava, Senec, Bánovce nad Bebravou,
Topoľčany a Modranka. Podarilo sa nám
3-krát vyhrať, raz remizovať a jedinú prehru
sme utrpeli na pôde Lokomotívy Trnava.
Zápasy nám veľa ukázali, hlavne v čom
máme slabiny, čo určite treba zlepšiť, ale
aj svetlé momenty, za ktoré mužstvo zožalo
pochvalu. Počas prípravného obdobia sa
nám podarilo káder posilniť o post krajného
obrancu a brankára. Na margo viacpočetnej
skupiny v kategórii U15 sme sa rozhodli
prihlásiť do súťaže dve mužstvá.
Prvé mužstvo – II. liga Západoslovenský
futbalový zväz – kategória U15/starší žiaci.
Druhé mužstvo – IV. liga Oblastný futbalový zväz Trnava – kategória U15/starší žiaci.
Súpiska
II. liga ZSFZ – kategória U15/starší žiaci:
1. Dávid Prvý, 2. Marek Vitek, 3. Nikolas Klimo, 4. Matej Danko, 5. Jakub Polák, 6. Filip
Majerník, 7. Michal Domin, 8. Jakub Hátrik,
9. Lucas Obuch,10. Samuel Mahrek, 11. Timotej Magula, 12. Matej Tarana, 13. Samuel
Strečanský, 14. Timotej Kyselica, 15. Jozef
Uváček, 16. Tomáš Zurek, 17. Alex Obuch,
18. Marek Sadloň
Jesenná časť – výsledky
1. kolo: CFM JA – ČFK Nitra U15
2. kolo: MŠO Štúrovo – CFM JA
3. kolo: CFM JA – MŠK Považská Bystrica
4. kolo: AFC Nové Mesto n. V. – CFM JA
5. kolo: CFM JA – TJ Horné Saliby
6. kolo: FK Lokomotíva Trnava – CFM JA
7. kolo: CFM JA – FK Tempo Partizánske
8. kolo: FKM Nové Zámky – CFM JA
9, kolo: CFM JA – Spartak Myjava
10. kolo: CFM JA – FC Topoľčany

samotnom majstrovskom zápase. Nadstavenie normatív, vytvorenie kamarátskeho
vzťahu, ktoré ale má svoje hranice. Hneď
ako chlapci pochopili, čo vyžadujem a očakávam, mohla naplno začať tvrdá príprava
na hlavné obdobie. Tiež sme museli posilniť trénerské obsadenie a nájsť trénera,
ktorý bude aktívny a povedie kategóriu
U15 v oblastnej súťaži. Záujemcov bolo
viacero, ale nakoniec sme sa rozhodli pre
Matúša Grivalského. Jeho nadšenie pre
futbal spojené so skúsenosťami bude pre
mužstvo určite prínosom.
Počas tréningových jednotiek a prípravných zápasov bolo dôležité všímať si každého hráča osobitne, nakoľko sme museli
vytvoriť dve stabilné mužstvá. Osemnásť
chlapcov pravidelne zasahovalo do II. ligy
západ a tí, ktorí nenaplnili dostatočnú minutáž, odohrali na druhý deň zápas IV. ligy
riadenej ObFZ Trnava. Oblastnú súpisku
dopĺňali aj chlapci z mladšej skupiny U13.
Táto súťaž pomohla chlapcom nabrať bohaté zápasové skúsenosti, a to hlavne pri
konfrontovaní s vekovo staršími.
Ak sa vrátim späť k hodnoteniu chlapcov
z druhej ligy, som presvedčený o tom, že
sme ani zďaleka neukázali, na čo skutočne máme. Výkony mužstva vo viacerých
prípadoch nepotvrdili naše kvality. Niekedy
mi to pripadalo ako čakanie na záverečný
hvizd rozhodcu, ktorý ukončí zápas. Naším
najväčším deficitom bol prvý polčas. Hneď
ako sme prehrávali v prvom polčase, už
sme nedokázali zápas otočiť. Svetlou výnimkou bolo len posledné kolo so súperom
z Topoľčian, kde sme prehrávali do polčasu
0:2, a napokon sme zvíťazili 4:3. Stále som
hľadal možnú príčinu nášho „krkolomného“
problému. Viem, že nemôžeme očakávať
len víťazstvá, skôr ma trápilo, akým spôsobom sme niektoré zápasy prehrali. Na
druhej strane boli zápasy, ktoré predstihli
moje očakávania. Hernou dominanciou
sme si zabezpečili pekné výsledky v Štúrove, či na domácej pôde s Hornými Salibami. Je veľmi zaujímavé sledovať, ako
sa chalani futbalovo i osobnostne vyvíjajú.
Som presvedčený, že sa naše výsledky
stabilizujú a poputujeme na vrchné priečky,
kam v skutočnosti patríme.
ŠIMON PAŽÍK, tréner

Každým zápasom
sme sa zlepšovali
CFM JA U15 – OM
Letná príprava prebiehala spolu
s kategóriou U15.
Najlepší strelci
Michal Domin – 8 gólov
Marek Sadloň – 5 gólov
Celkové umiestnenie v tabuľke
1. miesto CFM JA U15 6 zápasov skóre 32:3 18 bodov
Zhodnotenie
V tejto špecifickej jesennej časti sme
odohrali iba 6 zápasov (2 doma, 4 vonku). Z hľadiska výsledkov hodnotím zápasy veľmi pozitívne, o čom svedčí aj
postavenie v tabuľke a zápas bez prehry.
V zápasoch sme bojovali až do konca,
čoho dôkazom sú zápasy vyhraté v Trnave
a v Hrnčiarovciach, kde sme súpera zlomili
v závere. Škoda len, že zápasov nebolo
viacej, nakoľko sme sa každým zápasom
zlepšovali. Chalanov bolo niekedy potrebné v určitých veciach usmerniť, ale myslím,
že to rýchlo pochopili a pokračovali v poctivej práci na ihrisku.
Tešíme sa na jarnú časť, ktorá už, dúfajme,
bude bez prerušení.
MATÚŠ GRIVALSKÝ, tréner

Našu hru nemôžem
hodnotiť pozitívne
CFM JA U13 – II. liga
Letná príprava sa začala 6.7.2020. Počas
nej sme odohrali 4 prípravné zápasy (Lokomotíva Trnava, MFK Vrbové, Spartak Bánovce nad Bebravou, FC Topoľčany). Tréningový proces prebiehal prevažne 3-krát
do týždňa, a to nasledovne: pondelok, utorok, štvrtok na ihrisku FK Krakovany. Z celkového hľadiska a pripravenosti hráčov na
sezónu hodnotím letnú prípravu skôr negatívne ako pozitívne, nakoľko dochádzka na
tréningový proces nebola dostatočná, čo
záporne ovplyvnilo pripravenosť viacerých
hráčov na sezónu.

0:2
0:5
0:2
2:0
3:0
9:1
3:1
4:0
0:1
4:3

Najlepší strelci
Samuel Strečanský – 4 góly
Michal Domin – 3 góly
Celkové umiestnenie
10. miesto, 12 bodov, skóre 15:24
Zhodnotenie
Ťažko mi zhodnotiť celú letnú časť, keď
sme neodohrali všetky majstrovské zápasy. Ale ak mám klasifikovať doterajší
priebeh – moje pocity sú veľmi zmiešané.
Na začiatku prípravy som sa snažil vytvoriť
s hráčmi určitý koncept, od ktorého sa bude
odvíjať tréningový proces či fungovanie na

 Kategória U9 patrí v CFM JA medzi najviac talentované, už tradične sa stávajú
víťazmi turnajov
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Najlepší strelec
Leonard Chnapko – 9 gólov
Celkové umiestnenie v tabuľke
15. miesto
Z 15 V 0 R 2 P 8 skóre 10:56

Celkové umiestnenie v tabuľke
1. miesto
Z 8 V 7 R 0 P 1 Skóre 93:7

Body 21

Zhodnotenie
Vzhľadom k výsledkom a predvedenej
hre nemôžem naše pôsobenie v súťaži
hodnotiť pozitívne. Čo sa týka hernej stránky, naša obranná činnosť bola nedôsledná,
s veľkým priestorom pre súpera, ktorý to vo
väčšine zápasov vedel využiť. Naopak, my
sme sa v zápasoch herne trápili, resp. sme
hrali bez motivácie, sebavedomia a snahy
niečo vymyslieť. V zimnej príprave a jarnej
časti sa musíme sústrediť na zlepšenie obrannej činnosti celého mužstva, ako i herného prejavu založeného na kombinačnej
hre a aktívnom pohybe zameranom na
správny výber miesta, resp. správne riešenie hernej situácie.
Mgr. MIROSLAV OBUCH, tréner

Zhodnotenie
Letná príprava bola kvalitná, pretože
družstvo bolo veľmi dobre pripravené už pri
minulom trénerovi. V majstrovských zápasoch sme jasne dominovali herne, strelecky
a predstihli sme súperov aj kombinačne.
Žiaľ, nedokázali sme doma zvíťaziť s Piešťanmi, keď deň pred zápasom o čelo tabuľky sa nám zranil kľúčový hráč na dlhšie
obdobie a hrali sme len s jedným hráčom
na striedanie. Aj napriek snahe sme však
nedokázali vyrovnať. Chalani majú za sebou
výbornú jesennú časť, aj keď stále musia
zapracovať na niektorých veciach. Naším
cieľom pre jarnú časť je nájsť brankára,
keďže na tomto poste máme problém, tak
sme v každom zápase nechali chytať iného
hráča. Zapracovať musíme aj na zapájaní
defenzívnych hráčov do ofenzívy.
MICHAL BEŇO, tréner

Vedia hrať pekný
kombinačný futbal

Vyrastajú nám veľmi
talentovaní hráči

Body 2

CFM JA U11

CFM JA U9 – prípravka

Letná príprava sa začala 6.7. 2020. Trénovali sme 3 tréningy za týždeň plus cez víkend
prípravný zápas alebo turnaj, Prípravu hodnotím pozitívne, či už prístupom v dochádzke
a k tréningovej jednotke. Taktiež nasadenie
na zápasoch bolo výborné a boli sme dobre
pripravení na majstrovské zápasy.

Letná príprava sa začala 1.7.2020. V príprave sa vytvorila tréningová skupina z ročníkov 2012 a 2013. Príprava už tradične bola
poznačená prázdninovými dovolenkami, čo
ovplyvňovalo účasť na tréningoch. V skupine
U9 začínalo 10 mladých futbalistov, postupne
sa počet ustálil na 15 doplnením z mladších
ročníkov, keďže v ročníku 2012 máme menej
chlapcov. V júli sme trénovali 2-krát týždenne, postupne sme prešli na 3 tréningové
jednotky v týždni.

Najlepší strelci
Simon Uher 12
Marek Uram 11
Alex Urban 7
Celkové umiestnenie v tabuľke
8. miesto
V 6 R 1 P 1 Skóre 49:8

Body 19

Zhodnotenie
Letná príprava bola kvalitná, čo sa odzrkadlilo aj v lige. Okrem dvoch zápasov, kde
sme vonku v Bánovciach hrali iba s jedným
hráčom na striedanie, čo sa odzrkadlilo aj
na našom hernom prejave, keď sme nevládali. Doma nás nie herne, ale efektívnejšie
predstihli hráči Piešťan. Škoda, že sme
nedohrali jesennú časť proti všetkým súperom, ale aj tak je vidieť progres a chalani
ukázali, že vedia hrať pekný kombinačný
futbal, ale aj odohrať ťažký bojovný zápas,
kde museli zabojovať o každú loptu agresívnejším spôsobom. Zhrnutie jesennej
časti je veľmi dobré, už len pokračovať
v tom, čo sme si nastavili.
MICHAL BEŇO, tréner

Súpiska
Lukáš Horňák, Martin Augustín, Matúš
Jankovič, Marko Jurica, Matteo Kantek,
Sebastián Andrísek, Mário Strecký, Timotej
Žák, Oliver Brezina, Ondrej Polák. Neskôr
do tímu pribudli: Kristián Michalík a Tomáš
Horňák, Mathias Matejovič, Matej Vavrinec, Dominik Bielik z mladšej tréningovej
skupiny. Z mladšej skupiny vypomáhal aj
Jarko Lesay.
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Prípravka U9 sa zúčastňuje na krajskej
súťaži ZsFZ, kde nastupujeme pod hlavičkou ŠK Borovce. Jesennú časť sme
odštartovali 29.8.2020 v Novom Meste n.
V. Nakoniec po úplne neodohratej jesennej
časti zdieľame veľmi pekné druhé miesto za
vedúcimi Piešťanmi. Súťaž bola prerušená
pre pandémiu po odohratí deviatich kôl,
posledný zápas bol s Piešťanmi.
Najlepší strelci
Oliver Brezina 32
Lukáš Horňák 13
Zhodnotenie
Do súťaže sme vstupovali s malými ambíciami, keďže máme málo chlapcov v ročníku
2012. Napriek tomu zatiaľ sme na peknom
druhom mieste, čo sme vôbec neočakávali.
Čo je ale dôležitejšie, chlapci sa každým tréningom a zápasom stále zlepšujú.
Počas letnej prípravy sme odohrali päť prípravných zápasov s Piešťanmi, 2-krát s Častkovcami, Hlohovcom a Sereďou, s nie vždy
priaznivým výsledkom. Najviac nám herne pomohol turnaj v Seredi, kde sme v jednom dni
odohrali šesť kvalitných zápasov a postupne
sme si začali na rozostavenie, pohyb aj rozmery ihriska zvykať. Čo je ale najdôležitejšie,
získavali sme sebavedomie.
Súťaž sme začali nešťastnou prehrou v Novom Meste nad Váhom, kde sme neboli určite
horším tímom, akurát sme nevyužívali naše
príležitosti. V zápase s Hlohovcom to bola
jednoznačná záležitosť, súper nás vôbec nepreveril. Skvelý zápas sme odohrali v Považskej Bystrici, vo veľmi vyrovnanom zápase
sme napokon vyhrali. Potom nasledovali dva
veľmi slabé zápasy v Nemšovej s Kľúčovým,
kde sme remizovali a zápas s Partizánskym,
ktorý sme síce vyhrali vysokým rozdielom, ale
herne sme neoslnili. Ďalší vyrovnaný zápas
v Bučanoch sme napokon zvládli a zvíťazili,
hoci stále to herne nebolo ono. Za posledné
tri zápasy musím chlapcov pochváliť. Veľmi
dobré nasadenie, ochota hrať a hlavne výborný pohyb. Najprv výhra z výborným tímom zo
Zvončína, kde sme súpera takmer do ničoho
nepustili, potom jednoznačné víťazstvo v Bánovciach po dobrej hre, a nakoniec sme síce
prehrali s vynikajúcim tímom z Piešťan, ale zá-

Musíme nájsť stáleho
perspektívneho brankára
CFM JA U10
Letná príprava sa začala 6.7.2020. Trénovali sme 3 tréningy za týždeň plus cez víkend
prípravný zápas alebo turnaj. Prípravu hodnotím pozitívne, či už prístupom v dochádzke,
alebo aj v tréningovej jednotke. Taktiež nasadenie na zápasoch bolo výborné a boli sme
dobre pripravení na majstrovské zápasy.
Najlepší strelci
Tobias Uváček – 28
Marko Milec – 22

 Tibor Šurín so svojimi zverencami po jednom z odohraných zápasov v kategórii U9
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pas bol celý čas vyrovnaný, akurát súper nás
v koncovke a v dôraze pred bránou prevýšil.
V našom tíme vyrastá niekoľko veľmi talentovaných hráčov, s ktorých sa neskôr môžu stať
vynikajúci futbalisti, nielen na úrovni našej akadémie. Spomeniem Olivera Brezinu, ktorý napriek tomu, že je ročník 2013, je najlepším strelcom celej súťaže. Ďalej Lukáš Horňák, Augustín
Martin, ktorí tvoria kostru a dušu tímu, ale takisto
aj ostatní chlapci, ktorí sa dostali počas sezóny
na hraciu plochu, majú veľký potenciál. K tomu,
aby sa potenciál naplnil, treba hlavne pravidelnú
tréningovú účasť. Takmer všetci chlapci z tímu
majú účasť nad 80 %, čo je vynikajúce číslo.
Dúfam že nám to vydrží čo najdlhšie.
Na záver by som sa rád poďakoval rodičom
za ochotu a pomoc, hlavne pri doprave na
zápasy. Takisto za podporu svojich ratolestí
pri tomto peknom tímovom športe.
TIBOR ŠURÍN, tréner
Foto: archív CFM JA

Chlapci dali zo seba všetko,
to teší ešte viac ako výsledok
CFM JA U8
Letná príprava sa začala 1.7.2020. Zo
začiatku sme trénovali v spoločnej skupi-

ne z ročníkov 2012 a 2013. Koncom júla
už U8 trénovala samostatne. V skupine
U8 začínalo 12 mladých futbalistov, postupne sa počet, po preradení niektorých
chlapcov do vyššieho ročníka a príchodom
ďalších nádejných futbalistov, ustálil na
10. V júli sme trénovali 2-krát týždenne,
v auguste sme prešli na 3 tréningové jednotky v týždni.
Prípravka U8 nehráva ešte súťažné zápasy, tím sa zúčastňuje ma turnajoch usporadúvaných pre túto vekovú kategóriu. Na turnajoch sme hrali aj s chlapcami zo skupiny
U9, ktorí ešte vekovo patria do U8. Turnaje
sa hrajú systémom – brankár + štyria hráči,
striedanie je hokejovým spôsobom.
Turnaj Sedro Cup
Rača 12.9.2020
CFM JA – Kalinkovo 5:2 (Brezina 4, Polák)
CFM JA – FK Rača
4:2 (Andrísek 2, Kantek, Brezina)
CFM JA – Hodonín
5:0 (Brezina 4, Tomáš Horňák)
CFM JA – AS Trenčín 5:2 (Brezina 3, Bielik 2)
CFM JA – Senec
1:0 (Kantek)
Obsadili sme 1. miesto
 Najlepší hráč turnaja: Matteo Kantek
 Najlepší strelec turnaja: Oliver Brezina
 Zostava: Matteo Kantek, Dominik Bielik,

Matej Vavrinec, Tomáš Horňák, Ondrej
Polák, Sebastián Andrísek, Oliver Brezina.
Veľmi pekný a dobre zorganizovaný turnaj. Od začiatku sme sa pustili do súperov
bez rešpektu, s dobrým nasadením a pohybom. Dokázali sme sa aj strelecky presadiť,
z čoho vyplynulo prvé miesto. Dnes nebol
slabší článok na ihrisku, chlapci dali zo seba
všetko, a to ma teší ešte viac ako samotný
výsledok. Skvelé nasadenie, jazda a veľa
gólov. Paráda!
Bohužiaľ, ďalšie plánované turnaje sme pre
pandémiu nestihli odohrať.
Chlapci si postupne zvykajú na pohyb na
ihrisku, prácu s loptou a súboje pri futbale.
V tomto ročníku je veľký potenciál do budúcnosti. Niektorí chlapci sú z ešte mladšieho
ročníka 2014, dokonca aj 2015, čo je veľmi
dobré pre budúcnosť. Veľmi podstatné je
pravidelne sa zúčastňovať na tréningovom
procese. Len pri pravidelnej účasti je možné,
hlavne pri tejto vekovej kategórii, sa rozvíjať
a udržať si konkurencieschopnosť s chlapcami z iných futbalových akadémií.
Na záver patrí veľké poďakovanie rodičom,
vďaka ktorým sa môžu chlapci zúčastňovať
na tréningoch a zápasoch na turnajoch.
TIBOR ŠURÍN, tréner

ZIMA A VIANOCE OČAMI TREBATICKÝCH DETÍ

 Vianočná dedinka škôlkara Tomáška Líšku je celý jeden
zimný príbeh

 Dianka Gaurová s kamarátmi zo škôlky už netrpezlivo očakáva prvý sniežik

 Na Milkuláša a Vianoce sa v škôlke teší aj Danielko Khafaja

 Verte – neverte, tento krásny vianočný obrázok vytvoril na
PC tretiak Dávid
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Čaká nás dlhá a náročná jarná časť
Pandemická situácia zasiahla aj amatérsky šport, futbal nevynímajúc, preto sa
počas jesennej časti nového súťažného
ročníka 2020/2021 odohralo len desať súťažných kôl a od 11.10.2020 sa súťaž prerušila. Neodohrané zápasy z jesene sa zatiaľ
presunuli na neurčito do jarnej časti. OFK
Trebatice v neúplnej tabuľke štvrtej ligy
severozápad riadenej Západoslovenským
futbalovým zväzom po odohraných 10 jesenných kolách v treťom roku pôsobenia
zaknihoval najlepšie priebežné umiestnenie, aj keď k spokojnosti je ďaleko.

časti vyzerala nasledovne: 1. Ján Veselý, 2.
Branislav Palkech, 3. Martin Matyáš, 4. Juraj
Klačman, 5. Martin Prosňanský, 6. Michal
Blaško, 7. Patrik Varga, 8. Michal Masár, 9.
Martin Směřička, 10. Ondrej Hečko, 11. Matúš
Bartošek, 12. Šimon Šurín, 13. Samuel Valo,
14. Matej Puchý, 15. Ondrej Macháč, 16.
Ľuboš Miklovič, 17. Matúš Jorík, 18. Marek
Mišák od šiesteho kola (dočasný transfer
z OK Častkovce), 19. Jakub Filin do tretieho
kola (návrat do TJ Veľké Kostoľany), 20. Matej
Prvý do druhého kola (dočasný transfer do FK
Krakovany).

s Partizánskym 3:2. Všetko súperi, ktorí boli
a sú v tabuľke vysoko.
Začíname si zvykať a zároveň poznávať úroveň tejto súťaže, zvládli sme najťažšie prvé dva
roky a nováčikovská daň nás nezastihla nepripravených, dovolím si tvrdiť, že sme psychicky,
herne a aj manažérsky porástli. Predpokladám,
že až teraz, v treťom roku pôsobenia v tejto súťaži, sme plnohodnotným partnerom a nepredvídateľným súperom. Vyššiu súťaž sme chceli,
aj kvôli motivácii mladých hráčov z CFM JA.
Cesta je to náročná, ale prvé “ovocie” v súčasnej dobe už žneme, keďže seniorské družstvá
materských klubov
Vráťme sa na
CFM JA – OFK Trezačiatok. Po predbatice, FK Krakovany
časne ukončenom
a ŠK Borovce sú plminulom
ročnínohodnotne dopĺňané
ku, v ktorom sme
hráčmi vychovanými
na jar neodohrali
či v centre futbalovej
ani jeden zápas,
mládeže pôsobiacimi
sme sa stretli
hráčmi. V OFK Trev príprave na nobatice pôsobí sedem
vý súťažný ročník
hráčov z CFM JA –
začiatkom júla. Do
Blaško, Varga, Hečko,
prvého „ostrého“
Šurín, Valo, Puchý,
zápasu sme abOndrej Macháč. V FK
solvovali 17 tréKrakovany sú v mužningových jednostve piati hráči z CFM
tiek, tri prípravné
JA – Matúš Macháč,
zápasy postupne
Klein, Prvý, Frankovič,
so súpermi z ČerHaršáni. V ŠK Boveníka 8:0, s Častrovce pôsobia siedmi
kovcami 1:3, s Nohráči z CFM JA – Movým Mestom n. V.
ravčík, Marko Macháč,
1:1. Po prvýkrát
Potrok, Pažík Šimon,
v histórii klubu
Pažík Matej, Hornák,
sme hrali aj predŠiška. Niet čo dodať!
kolo SlovenskéKeďže sa súťaž preru Martin Směřička, reprezentant SR v sálovom futbale, je stále hráčom OFK Trebatice
ho pohára s nášila, resp. predčasne
Foto: Piešťanský týždeň
zvom SlovnaftCup
ukončila, a to už na
v Hornej Krupej
začiatku októbra, tak
0:3, ktoré bolo pre nás zároveň aj generálkou.
bolo veľmi dôležité počas dlhej pauzy, bez
Plní očakávania z výbornej letnej prípravy
Po niekoľkomesačnej prestávke sme boli
zápasového diania hráčov motivovať, rozpráa s konečne dostatočným počtom hráčov sme
všetci hladní po súťažnej konfrontácii, k čomu
vať a pracovať s nimi individuálne. Verím, že
vysoké ambície naplnili len čiastočne. Desať
aj z časti pripisujem konečne po niekoľkých
mužstvo zostane pohromade. Potešilo by ma
našich doterajších konfrontácií by som rozdelil
sezónach výbornú tréningovú účasť a vhodne
vidieť v mužstve dve či tri nové tváre, určití
do troch výkonnostných košov.
doplnený káder bez odchodov. Teší ma, že
hráči sú oslovení, vytypovaní, ale ako to všetko
Prvé hodnotenie – nespokojnosť vo všetmužstvo, nielen do počtu doplnilo kvarteto dodopadne, ukáže až nový rok, presnejšie január
kých smeroch! Zápasy, z ktorých sa nedá ani
rastencov končiacich juniorský vek z Centra fut– február. Na okraj treba spomenúť jednu záponaučiť, len na ne čo najrýchlejšie zabudnúť.
balovej mládeže Jozefa Adamca – Samuel Valo,
sadnú vec, a to aj bez ohľadu na to, aká situácia
Hovoríme o súperoch, ktorí boli a sú tabuľkovo
Michal Blaško, Patrik Varga a Matej Puchý.
vládne v nedohranej jesennej časti, tak radiace
za nami, s ktorými sme výkonmi jednoznačne
Každý jeden zo spomenutých je prísľubom do
zväzy schválili reorganizáciu súťaží, a to už od
sklamali. V Hlohovci prehra 4:1, v Bánovciach
budúcnosti a do A-tímu zapadli aj výkonnostne.
budúceho ročníka. Podrobnejšie sa k tejto téme
n. B. prehra 6:0 a v Kvašove prehra 2:0.
Ofenzívnu fázu skvalitnili príchody hráčov so
Druhé hodnotenie – čiastočná spokojnosť!
venovať nebudem, keďže je v nej ešte stále
skúsenosťami z vyššej súťaže Ľuboša MikloviZápasy, v ktorých nám niečo nevysvetliteľné
veľa otáznikov.
ča (doterajší najlepší strelec súťaže s deviatimi
vždy chýbalo, pri ktorých sme striedali výborNevieme, ako sa celá situácia aj v športe
gólmi) a novica Matúša Joríka z Myjavy. V nené fázy s tými slabšími.
vyvinie, ak sa ale opatrenia postupne uvoľnia,
poslednom rade nesmiem a ani nechcem zaV Trenčianskych Stankovciach remíza 1:1,
tak nás čaká dlhá a náročná zápasová jarná
budnúť na plnohodnotný tréningový a zápasový
doma prehra 0:1 s J. Bohunicami, doma výhra
časť, ktorá bude určite novou výzvou, na ktorú
návrat Martina Směřičku, ktorý bol v predchá3:1 s D. Vestenicami a prehra v Gbeloch 3:2.
sa všetci tešíme a s pokorou čakáme.
dzajúcich dvoch sezónach výrazne limitovaný
Tretie hodnotenie – úroveň vyššej súťaže! ZáPrajem Vám krásne požehnané sviatky,
futsalovým pôsobením v Českej republike.
pasy, ktoré svojou kvalitou a priebehom „bavili“ ľudí!
šťastný a zdravý Nový rok 2021.
Dvadsaťčlenná súpiska dospelých mužov
Doma výhra s Radimovom 7:2, doma bezMgr. VLADIMÍR HORNÁČEK
reprezentujúcich obec Trebatice v jesennej
gólová remíza s Lehotou n. V. a doma výhra
tréner A-mužstva
Trebatické ZRKADLO – štvrťročník Obce Trebatice. Vydáva: Obec Trebatice, IČO: 00313106. Dátum vydania: december 2020. Poradové číslo: 2/2020. Ročník vydávania: XVIII. Cena výtlačku: nepredajné. ISSN: 1339-0775. Šéfredaktor: Mgr. Alena Jankechová. Redakčná rada: Mgr. Antónia Babišová, Mgr. Juraj Valo, Jana Palkechová,
Mgr. Ján Karkuš, Mgr. Sylvia Molnárová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Trebatické ZRKADLO, Obecný úrad, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice, tel.: 033/779 82 78. Výroba:
WebHouse, s.r.o., Trnava. Registrácia: MK SR, EV 3147/09. Náklad 550 kusov. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov
nesie autor. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo nezverejniť. Rukopisy, fotografie a kresby doručené redakcii sa nevracajú.

