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Želám veľa zdravia
a pozitívnej energie
Milí spoluobčania, vážení
čitatelia!
Čas rýchlo letí a my už spoločne stojíme
pred bránami
nového roka.
Pre mnohých
je toto obdobie i obdobím
bilancovania,
zhodnotenia
toho, čo sme v práve končiacom roku zažili. Hodnotíme svoje osobné, pracovné
úspechy alebo neúspechy, či sa častejšie
zamýšľame nad životom okolo nás. Aký bol
teda rok 2021 pri spravovaní našej obce?
Ak by som mal odpovedať jedným slovom, zvolil by som slovo náročný. I keď
sme verili v porovnaní s predchádzajúcim
rokom, že už nebudeme pod tlakom rôznych
obmedzení vyplývajúcich z celosvetovej epidemiologickej situácie, zmena nenastala.
Voľnejšie rokovania sa viedli prevažne na
diaľku, osobné stretnutia bolo možné absolvovať len v priebehu leta a skorej jesene.
Napriek tomu život v našej obci nezastal.
Z dôvodov, ktoré jasne deklarujem i pri osobných rozhovoroch a písal som o nich i v predchádzajúcom čísle obecných novín, som využil
svoje kompetencie i ďalšie možnosti, aby do obce prišiel nový investor – spol. Agromačaj, a. s.
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Krásne Vianoce!

Foto: Juraj Jankech

Milí Trebatičania, nech Vaším vianočným želaním
a splneným snom je, aby ste lásku, šťastie, pohodu a žiarivý pocit
týchto sviatkov v zdraví a požehnaní prežívali aj po celý rok 2022!

Želajú starosta, poslanci OZ, pracovníci OcÚ a redakcia

Proces, ktorý trval takmer pol roka, bol ukončený získaním väčšinového podielu v trebatickom
Agro-družstve uvedeným subjektom. Vlastníkom družstva sa stala finančne silná, ambiciózna rodinná spoločnosť, ktorá má svoje stabilné
miesto v slovenskom agrosektore. Rokovania
a prijaté závery s predsedom predstavenstva

l Kiež vianočné darčeky skrývajú toľko lásky, koľko „velkáči“ v trebatickej škôlke vložili do
tašiek pre svojich starkých
Foto: archív MŠ

Jurajom Mačajom dávajú prísľub v pokračovaní rozvoja poľnohospodárstva v Trebaticiach, ale i v podpore miestnych komunít.
Prvé kroky nového manažmentu napĺňajú dohodnuté závery.
Investičnou prioritou tohto roka bolo zabezpečiť financovanie dlho plánovanej rekonštrukcie domu služieb. Získaním dotácie
z MDaV SR a schválením úveru zo ŠFRB
sa tento zámer podarilo naplniť a v novembri bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi.
Najneskôr v júni 2023 budeme môcť spoločne začať užívať zrekonštruovaný polyfunkčný objekt.
Koncom leta, v čase uvoľnených opatrení, som absolvoval úspešné rokovanie
na pôde ministerstva s ministrom dopravy
SR Andrejom Doležalom a generálnym riaditeľom ŽSR Miloslavom Havrilom. Prijaté
závery a prísľub podpory pána ministra
dávajú predpoklad realizácie výstavby Cyklotrasy Zelená cesta už v budúcom roku.
I keď tento zámer trvá už dlho, vďaka našej
nepoddajnej vôli sa krok po kroku posúva
k realizácii. Chcem sa v tejto súvislosti
poďakovať mojim kolegom, starostom dotknutých samospráv i všetkým Vám, ktorí
ma v tomto nasadení podporujete.

(Pokračovanie na 3. strane.)
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Ako sa naplnili investičné
zámery obce v roku 2021?
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach (ďalej aj ako „OZ“) č. 51/6/2021 dňa
24.6.2021 bol schválený rozsah investičných akcií naplánovaných OZ na rok 2021. Súčasne boli
schválené výhľadové investičné akcie závislé
od získania finančných zdrojov na ich realizáciu.
Vyhodnotenie ich plnenia bolo zrealizované
obecným zastupiteľstvom na novembrovom zasadnutí nasledovne:
n Výkup pozemkov v lokalite Dolné záplotie

stav: priebežne sa realizuje
Realizovaný bol výkup spoluvlastníckeho podielu. K majetkovo-právnemu usporiadaniu pozemkov pod budúce komunikácie – 3. etapa, je
potrebná dohoda s poslednými 5 spoluvlastníkmi z celkového počtu 72, resp. nutnosť pristúpiť
po vydaní územného rozhodnutia k vyvlastneniu pozemku v prípade neochoty odpredať svoj
podiel obci zvyšnými vlastníkmi pod navrhovanú verejnoprospešnú stavbu.
nR
 ekonštrukcia domu služieb
na polyfunkčný objekt

stav: priebežne sa realizuje
Dlho očakávaná investičná akcia obce sa
v tomto roku už posunula do samotnej realizácie
hlavného objektu. V minulých rokoch boli zrealizované stavebné objekty, na ktoré obec dostala
dotáciu, resp. financovala ich ZSD, a. s., a to SO
07 – Dažďová kanalizácia a SO 09 – Verejný
elektrický rozvod, čím sa k objektu domu služieb
priviedla potrebná kapacita NN vedenia. V prvej
polovici roka prebehlo verejné obstarávanie
na zhotoviteľa stavby, na základe ktorého bola v máji uzatvorená zmluva s najúspešnejším
uchádzačom – KANGO, spol. s r. o. V priebehu
roka obec získala na bytovú časť polyfunkčného
domu dotáciu z MDaV SR vo výške 244 910 €
a úver zo ŠFRB vo výške 373 450 €. Stavenisko
bolo zhotoviteľovi odovzdané 11. novembra.
Termín dokončenia stavby je v zmysle zmluvy
o dielo stanovený na 20 mesiacov, čiže do
júna 2023. Vyvolané bolo rokovanie so Slovenskou poštou a na rokovaní dňa 23. novembra

l Pohľad na dom služieb zo Štúrovej ulice pred rekonštrukciou
bola uzatvorená dohoda o presťahovaní prevádzky Slovenskej pošty k 1.2.2022 do dočasných priestorov bývalej reštauračnej prevádzky
Rondoclubu – súčasti kultúrneho domu, vstup
z Kultúrnej ulice. Celkové investičné náklady
sú v zmysle Zmluvy o dielo stanovené na sumu
920 000 €. Na najväčšej investičnej akcii obce
za posledné obdobie bolo do konca novembra
2021 preinvestovaných 10 929,79 €.
nT
 lakové prípojky Presskan – 4 kusy

stav: zrealizované
V tomto roku bolo naplánované zrealizovať
výstavbu 4 tlakových prípojok Presskan pre
napojenie rodinných domov k tlakovej kanalizácii. Investičný zámer sa podarilo v priebehu
roka naplniť.

n Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici
od Štúrovej ulice po Orechovú ulicu

stav: priebežne sa realizuje
V lete 2020 bolo obcou vyvolané rokovanie
s vlastníkmi pozemkov pod časťou chodníka,
ktorý je v zámere rekonštruovať. Doteraz sa
však nepodarilo, vzhľadom na neochotu vlastníkov, vykúpiť všetky pozemky pod plánovanú
stavbu. V roku 2021 bol obcou podaný návrh na
vklad vlastníckeho práva k piatim pozemkom,
zostáva vysporiadať ešte zvyšné štyri. Na túto
investičnú akciu bolo z rozpočtu obce v roku
2021 poukázaných 1 640 €. Začiatkom roka
bude vyvolané ďalšie kolo rokovaní ohľadom
vysporiadania pozemkov. V prípade, že nepríde k dohode, bude tento proces riešený iným
zákonným spôsobom. Na financovanie danej
stavby obec využije i schválenú dotáciu – Nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja
vidieka 2014 – 2020 v rámci implementácie
stratégie CLLD OZ Holeška (LEADER).
nM
 odernizácia detského ihriska
v Areáli zdravia

stav: priebežne sa realizuje
V rámci prvej etapy bola zrealizovaná koncom roka výmena oplotenia, ktorá bude ukončená do konca roka.

l Pohľad na zrekonštruovaný dom služieb zo Štúrovej ulice

n Modernizácia exteriéru obecného úradu

stav: priebežne sa realizuje
Na túto investičnú stavbu bola v tomto roku
z rezervného fondu vyčlenená suma 15 000 €.
Doteraz stavba nie je ukončená, zrealizovaná
bola len konštrukcia prestrešenia vchodu na
obecný úrad. Takisto bol vybraný prieskumom
trhu zhotoviteľ stavebných prác – KANGO, spol.
s r. o. a bola daná objednávka na zhotovenie
zábradlia. Preinvestovaná bola suma 1 752 €.
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nutia. Posun v inžinierskej činnosti je závislý
od povolenia stavby Cyklotrasy Zelená cesta
príslušným stavebným úradom, nakoľko práve
na túto stavbu sa napája Cyklocesta Holeška.
n Zberný dvor

stav: priebežne sa realizuje
Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto roku
sa opätovne nepodarilo zabezpečiť finančné
krytie z Environmentálneho fondu SR na stavbu
zberného dvora, presúva sa uvedený zámer na
rok 2022. Obec Trebatice predložila v októbri
opätovnú žiadosť o dotáciu na výstavbu zberného dvora z Environmentálneho fondu SR
a v zámere je i uchádzať sa o NFP z vyhlásenej
výzvy z OP životné prostredie.

lP
 rvýkrát sa začal liať betón pod základy existujúceho objektu domu služieb
v polovici novembra
Je daný predpoklad, že práce budú ukončené
až na jar budúceho roka.
n Predĺženie Záhumenskej ulice, 2. etapa

stav: priebežne sa realizuje
V tomto roku bol zrealizovaný rozvod verejného osvetlenie s čiastočnou inštaláciou stožiarov
a obecného rozhlasu. Do kompletnej realizácie
inžinierskych sietí v danej časti obce je potrebné
dobudovať miestnu komunikáciu (10/2021 vydané stavebné povolenie) a dažďovú kanalizáciu.
nP
 redĺženie 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.

n Rekonštrukcia Piešťanskej ulice

stav: priebežne sa realizuje
Proces plánovanej rekonštrukcie Piešťanskej
ulice sa v tomto roku neposunul do realizácie,
vzhľadom na pozastavenie aktivít súkromného
investora na Piešťanskej ulici, s ktorým má
Obec Trebatice uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Na jeseň tohto roka však prebehlo rokovanie
s daným investorom, ktorý deklaruje naplnenie
svojho zámeru. V súčasnosti je na stavbu Quadmoto Centrum vydané územné rozhodnutie.
V dôsledku absencie finančného krytia sa zatiaľ nezačali práce na nasledovných dlhodobých
investičných zámeroch obce:
nR
 ekonštrukcia Hornej a Severnej ulice
– vypracovanie projektovej dokumentácie
n Informačno-navigačný systém obce
Trebatice
nR
 ekonštrukcia Družstevnej ulice – 2. etapa
nO
 svetlenie priechodu pre chodcov na
Orechovej ulici v časti autobusových
zastávok Trebatice – rázcestie
Jeden z prioritných zámerov obce – Rekonštrukcia domu služieb na polyfunkčný
objekt sa dostal v roku 2021 do realizácie.
Zostáva nám veriť, že rovnako sa to podarí
v budúcom roku i s inou dôležitou investičnou
akciou – Cyklotrasa Zelená cesta. Združenie
obcí Zelená cesta na tom výdatne pracuje.

- jv -, foto: archív obce

nC
 yklotrasa Zelená cesta (Piešťany – Vrbové)

stav: priebežne sa realizuje
V prvom polroku bola dodaná Združeniu obcí
Zelená cesta projektová dokumentácia navrhovanej prestavby železnice na cyklotrasu spol.
NVIA, s. r. o., ktorá uspela vo výberovom konaní. Počas leta bola vykonaná inžinierska činnosť
a na jeseň sa konali k danej téme rokovania
s ministrom dopravy SR Andrejom Doležalom,
štátnym tajomníkom MDaV SR Jaroslavom
Kmeťom a generálnym riaditeľom Železníc
SR Milošom Havrilom. V súčasnosti sa rokuje
o získaní vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom zaťaženým stavbou, ktoré nie sú vo
vlastníctve ŽSR. Plánovaný termín podania žiadosti na stavebné povolenie je do 20. decembra
2021. Obec Trebatice na tento investičný zámer
vynaložila v tomto roku z rozpočtu obce formou
členských príspevkov združeniu 5 000 €.
nC
 yklocesta Holeška (Trebatice – Veľké
Kostoľany)

stav: priebežne sa realizuje
Zámer je v stave vypracovanej projektovej
dokumentácie a zabezpečení inžinierskej činnosti pre potreby vydania územného rozhod-

lR
 ekonštrukcia domu služieb sa začala
náročnými prácami na zosilnení existujúcich základov pod dozorom statika
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Želám veľa zdravia
a pozitívnej energie
(Dokončenie z 1. strany.)
V priebehu roka sme riešili i personálne
zmeny na obecnom úrade, zrušili sme viaceré naplánované kultúrne podujatia a kultúrny
zážitok nám priniesli len interpreti počas
augustových trebatických hodov.
V októbri sme distribuovali do domácností našim seniorom nad 65 rokov vitamínové balíčky, ako určitú podporu tých
najzraniteľnejších obyvateľov našej obce
z pohľadu ochrany ich zdravia. Keďže sa
ku mne dostali rôzne vyjadrenia, chcem
k tomu uviesť, že z môjho hľadiska musí byť akákoľvek podobná podpora, aj
vzhľadom na finančné možnosti obce,
vždy systémová. Najohrozenejšou skupinou obyvateľstva v našej obci, nielen
z pohľadu sociálneho zabezpečenia, sú
osamelo žijúci dôchodcovia, ktorých mesačný príjem je vzhľadom na absenciu
partnera oveľa nižší ako v prípade žijúcich
manželov – dôchodcov. Vzhľadom na uvedené boli kritéria darovania stanovené tak,
ako boli neskôr zrealizované. Priznám sa,
že som pri tejto aktivite obce neočakával
až tak výraznú polemiku...
Rozpracovaných máme viacero investičných zámerov, o ktorých môžete čítať i na
stránkach tohto čísla Trebatického zrkadla.
To, čo chýba k mojej spokojnosti v pracovnej
oblasti za rok 2021, je zabezpečenie finančného krytia na výstavbu zberného dvora. Už
po druhýkrát nebola naša žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu schválená,
a tak sme podali opätovne ďalšiu a v januári
podávame žiadosť o nenávratný finančný
príspevok z fondov EÚ – Operačný program
Kvalita životného prostredia. S obecným zastupiteľstvom si uvedomujeme, že Trebatice
súrne potrebujú zberný dvor. Problematika
odpadov sa dynamicky posúva dopredu,
a tak musíme využiť každú príležitosť na
získanie financií.
U mnohých sú tieto úvahy nad prežitými
udalosťami práve sa končiaceho roka spojené s negatívnymi pocitmi vyplývajúcimi
zo skutočnosti, že „obdobie korony“ stále
neskončilo. V čase, kedy vrcholí tretia
vlna Covidu-19, sme už unavení z celkovej situácie okolo nás. Prichádzajú však
Vianoce, svetlo v tme, nádej pre veriacich
i neveriacich, že príde obdobie, kedy aspoň na chvíľu zmeníme svoje myslenie,
úvahy. Ľudia budú aspoň na diaľku k sebe
lepší, vnímavejší. Opäť zažijeme tradičné
teplo domova, rozžiarené detské očká pri
rozbaľovaní vianočných darčekov. Veriaci
sa tešia na oslavu narodenia Ježiša Krista.
Vianoce majú svoje čaro v každom období
a v každom veku.
Milí Trebatičania, čitatelia Trebatického
zrkadla, prajem Vám, aby ste dokázali
naplno si vychutnať čaro Vianoc a užili si
nastávajúce vianočné sviatky. Do nového
roku Vám želám veľa zdravia, rodinnej
pohody, osobných i pracovných úspechov
a veľa pozitívnej energie.

Mgr. JURAJ VALO

starosta obce
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Z OBECNEJ KRONIKY
Nový rok ľudia vítali s očakávaním, čo
im prinesie naša nová samostatná Slovenská republika. Presne o 11.30 hodine zaznela v miestnom rozhlase hudba,
prihlásil sa starosta Ján Sedlák, aby občanom poprial a povedal zopár povzbudivých slov. Slovensko sa stalo zvrchovanou republikou, uznávanou v celom
svete. Začala sa však prejavovať skutočnosť, že ľudia strácajú záujem o druhého, vytrácajú sa priateľské vzťahy. Na
jednej strane vidno rozmach inteligencie,
na druhej zaniká kultúra na dedine. Či
budú v budúcnosti stačiť len televízne
obrazovky?

Rok 1993
Počasie – Január bol mrazivý, až -18
⁰C. Vo februári nasnežilo, stále klesali teploty na -13 ⁰C, začiatkom marca opäť -18
⁰C. Už 12. marca sa však dalo pracovať
v záhrade i na poli. Apríl a máj boli suché,
výdatnejšie napršalo až v júni. Druhá polovica roka bola už priemerná teplotami aj
zrážkami. Na Vianoce dokonca nasnežilo,
ale sneh sa hneď topil. Celoročný úhrn
zrážok bol v našej obci 476,6 mm.
Výmena peňazí – Ľudia ju očakávali, hoci
to vláda utajovala. V našej obci sa udiala
civilizovane a disciplinovane. Menilo sa 1 : 1,
nebola žiadna tlačenica ani panika.
Školstvo – Základnú školu navštevovalo
70 žiakov. Učitelia rozširovali ich vedomosti nielen učením podľa osnov, ale i vypožičiavaním kníh. Po skončení 4. ročníka
žiaci odchádzali do ZŠ v Rakoviciach, vo
Vrbovom alebo v Piešťanoch. Juraj Valo
vyučoval 2 hodiny týždenne jazyk nemecký. Prvý ročník mal 22 žiakov, triednou
učiteľkou bola riaditeľka Mária Gonová.
Spojené ročníky druhý a tretí navštevovalo
27 žiakov, učila ich triedna učiteľka Lýdia
Matúšová. 21 žiakov štvrtého ročníka učil
učiteľ Ján Hazucha. Školská družina mala
dve oddelenia, bolo v nich spolu 43 žiakov,
viedli ich vychovávateľky Slavomíra Ondreičková a Mária Hudzíková. Školníkom a kuričom bol Emil Petruš, upratovačkou Viera
Doktorová. V auguste bola uskutočnená
rekonštrukcia hlavnej chodby, urobený bol
drevený obklad, vymenená podlaha, vymaľované steny.
Materskú školu riadila Zita Staneková,
učiteľkami boli Božena Reginová, Viera Garafová a Jana Palkechová. Školníčkou bola
Mária Balážová, upratovačkou Viera Kopálová. Vedúcou stravovne Jozefína Surová,
vystriedala ju Gabriela Macháčová, v kuchyni sa zvŕtali Anna Jankechová a Emília
Štefanková, ktorú po odchode do dôchodku
nahradila Mária Magálová. Kuričom bol Jozef Jankech, č. 243. Materskú školu navštevovalo 56 detí. Učiteľky sa s láskou starali
o deti, tie do nej rady chodili.
Miestna ľudová knižnica – Veľmi dobre ju
viedla Antónia Babišová. Knižnica bola vždy
upravená, knihy vzorne uložené, návštevník
mal hneď pri príchode dobrý dojem. Za rok

1993 knižnica zaevidovala 6 324 výpožičiek,
zaregistrovaných bolo 201 čitateľov, z toho
do 14 rokov ich bolo 128. V tom roku pribudlo
do nej 160 nových kníh.
Podnikanie – V januári bol daný súhlas
na podnikanie Jánovi Antalovi. V decembri ukončila podnikateľskú činnosť Jana
Sedláková. Cukráreň dostala do prenájmu
dvojica Palkech – Žák, premenovali ju na
Club Rondo. Priestory boli prestavané,
dodané boli hracie automaty, biliardový
stôl pre zábavu mládeže. Starší tam prestávali chodiť.
Tina – pán Jozef Vojta s manželkou otvorili
veľkosklad liehovín.
Oslavy 880. výročia – Občania si hrdo
pripomenuli výročie prvej písomnej zmienky
o obci. Od 16.00 hodiny vyhrávala v priestore
za obecným úradom dychovka Trenčianska
dvanástka. O 19.00 hodine sa začala oslava
v zaplnenej sále kultúrneho domu. Starosta
Ján Sedlák privítal prítomných a oboznámil
ich s históriou obce. Nasledovala hudba a tanec, nechýbal ani ľudový rozprávač.
Investičné práce – Celá obec už mala
plyn a vodu, začali sa robiť prípravné práce
na kolaudáciu týchto prác. Pripravovalo sa
budovanie dvoch nových komunikácií – od
materskej školy po Milana Gonu a Sever
III (441 – 448). Oplotený bol cintorín, práce
vykonala firma Prefos.
Erb a pochovávanie basy – Vo februári
sa konalo verejné zhromaždenie občanov,
na ktorom starosta oboznámil prítomných
s návrhom erbu a vlajok našej obce.
Občania s návrhom súhlasili. Nasledovalo pochovávanie basy, starý fašiangový
zvyk. S programom vystúpil folklórny súbor Krakovianka.
Dom služieb – Poschodie domu služieb v minulosti slúžilo ako byty pre občanov. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že
bude slúžiť pôvodnému účelu, pre služby
občanom. Zriadilo v ňom ordináciu lekára,
obchody, kancelárie, pekáreň, holičstvo
a poštu.
Tanečné zábavy – Poľovnícke združenie
usporiadalo v mesiaci jún poľovnícky ples,
hodové zábavy organizoval Zväz mladých,
starí páni futbalisti a chovatelia.
Pohyb obyvateľstva – V roku 1993 sa
v obci narodilo 20 detí, zomrelo 16 občanov,
sobášilo sa 11 párov, najstaršou obyvateľkou
bola 94-ročná Anna Pipíšková. Celkový počet obyvateľov bol 1 207.
Základná organizácia ZPO – Požiarnici
pracovali na pravidelnej údržbe požiarnej
techniky, poskytli požiarne vozidlo poľnohospodárom počas žatvy, vykonávali požiarne
prehliadky domov.
Poľovníctvo – Po úspešných skúškach
boli prijatí dvaja kandidáti, združenie teda
malo 19 členov. Ich činnosť bola aktívna.
Vybudovali posed so železnou konštrukciou, stal sa pýchou revíru. V snahe obnoviť prítomnosť jarabice v revíri vypustili

40 kusov mladých jarabičiek.
Na vysokej úrovni pripravili poľovnícky
ples, nechýbali na ňom ani trofeje. Okrem
troch poľovačiek uskutočnili aj odchyt zajacov. V októbri tajomníka združenia Jozefa
Potroka vystriedal Alojz Tonkovič.
Šport – Predsedom výboru TJ Mier
Trebatice bol Jozef Macháč, podpredsedom Michal Valo, tajomníkom Ján Holec.
Trénera Petráša vymenil nový tréner Jozef
Bogora, asistentom bol Jozef Dubovský.
Trénerom dorastu bol Ján Maco, vedúcim
Michal Valo. Žiakov trénoval Milan Nerpas. Cez letnú prestávku sa A-mužstvo
zúčastnilo na turnaji na Prašníku, obsadilo
prvé miesto. Toto mužstvo prezimovalo
na 13. mieste, na jar skončilo tiež na 13.
mieste. Hospodárske zariadenie – dielňa
sa dostávalo do problémov. Koncom roka
na vlastnú žiadosť odišli z výboru Ján Holec a Milan Mikuš.
Základná organizácia SZCH – Členov organizácie stále ubúdalo, bolo ich
73. Tradičnú hodovú zábavu uskutočnili
k spokojnosti všetkých. Zúčastnili sa na
celoštátnej novembrovej výstave, vlastnú
výstavu uskutočnili už len v decembri.
Predsedom organizácie bol Jozef Jankech, tajomníkom Emil Jankech, pokladníčkou M. Štefanková. Všetci verili, že
organizácia, ktorá roky robila dobré meno
Trebaticiam, nezanikne.
Automotoklub – Organizácia má už iba
málo členov, ich činnosť spočívala v usporadúvaní pretekov. Zostáva len veriť, že ani
táto organizácia nezanikne, veď odchovala dvoch majstrov Slovenska, bratov Petra
a Mariána Kollárovcov.
Hodiny – Z ústneho podania starší
Trebatičania vedeli, že vežové hodiny,
ktoré sú na veži v Krakovanoch, mali
byť namontované na veži v Trebaticiach.
Hovorilo sa, že tak rozhodol farský úrad
v Krakovanoch. Ako by to bolo, aby na
filiálke boli hodiny a na farskom kostole
nie? Trebatičania sa s tým nemohli zmieriť, rozhodli sa, že hodiny zakúpia a dajú
namontovať. Zapojila ich moravská firma,
od ktorej boli hodiny zakúpené. Od jesene
tak odbíjajú hodiny aj na veži v Trebaticiach. Zásluhu na tom má kostolník Peter
Hornák a jeho rodičia.
Skladová hala – Na bývalom dvore Doprastavu vyrástla nová moderná skladová
hala, sídlo v nej mala firma Röhrer. Výstavbou haly dostal i futbalový štadión estetickejší vzhľad. Je predpoklad, že v budúcnosti tu
vyrastie podnikateľské centrum.
Obecný úrad – Na obecnom úrade došlo
k zmene administratívnej pracovníčky. Anna
Brašková odišla na materskú dovolenku, na
zastupovanie bola prijatá Dana Kuníková.
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 11-krát, prijalo 109 uznesení.
Kronikár Alojz Tonkovič ukončil rok
1993 vetou: „Problémov stále pribúda, demokraciu si asi nedobre vysvetľujeme.“
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA TREBATICE

Široký diapazón úloh a financií

n Prvé plánované zasadnutie OZ po vydaní ostatného čísla Trebatického zrkadla
sa konalo 24. júna 2021. Prerokované boli
nasledovné body programu:

l Cirkevná základná umelecká škola sv.
Gorazda – žiadosť o prenájom učebne
v Základnej škole Trebatice.
l Rozvojová lokalita Dolné záplotie – návrh
na kúpu podielu od JUDr. Dalibora Kuciáňa.
l Majetkové priznanie starostu obce za rok
2020.

ce – Zmena dokončenej stavby domu služieb
prestavbou, prístavbou a nadstavbou – po podrobnom vysvetlení danej témy starostom obce
a vyjasnení všetkých detailov poslanci schválili
úpravy v pôvodnom uznesení týkajúcom sa investičného zámeru, účelu, podania žiadostí,
financovania a prijatia záväzku na obstaranie.

n Ďalšie zasadnutie OZ sa konalo 29. júla
2021. Riadilo sa týmito bodmi programu:

n Nasledujúce plánované zasadnutie OZ
sa konalo 30. septembra 2021, na ktorom sa
prerokovali tieto body programu:

l Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na II. polrok 2021 po predložení Bc.
Simony Bičanovej poslanci schválili.
l Správa o stave naplnenia investičných
zámerov v roku 2020 – poslanci vzali na
vedomie správu, ktorú predložil starosta
obce Mgr. Juraj Valo.
l Správa o inventarizácii majetku obce za
rok 2020 – predložila Monika Kollárová,
poslanci vzali na vedomie.
l Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2020 – poslanci
vzali na vedomie odporúčajúce stanovisko.
l Záverečný účet Obce Trebatice za
rok 2020 – predložila Monika Kollárová, poslanci schválili Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej
závierky a rozpočtového hospodárenia
obce k 31.12.2020 a overenie súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou
k 31.12.2020 a zároveň použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 25 735 €
na realizáciu investičných akcií (Modernizácia exteriéru obecného úradu – 15 000
€, Modernizácia detského ihriska v Areáli
zdravia – 4 000 €, RVP HC časť II – pohostinstvo Torák – Orechová ulica – 3 000
€, Tlakové prípojky Presskan – 3 735 €).
l Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice
na rok 2021 rozpočtovým opatrením č.
5/2021 – poslanci schválili
l Návrh investičných akcií na rok 2021 – poslanci schválili
m INVESTIČNÉ AKCIE
ZÁVÄZNE STANOVENÉ
výkup pozemkov v lokalite Dolné záplotie pod
plánované miestne komunikácie, rekonštrukcia
Domu služieb na polyfunkčný objekt, tlakové prípojky Presskan – 4 ks, rekonštrukcia chodníka
Hlavná ulica od pohostinstva Torák po Orechovú
ulicu, modernizácia detského ihriska v Areáli
zdravia, predĺženie Záhumenskej ulice, 3. etapa,
modernizácia exteriéru obecného úradu
m INVESTIČNÉ AKCIE NEZÁVÄZNÉ – ZÁVISLÉ OD NAVÝŠENIA ROZPOČTU – (dotácie,
predaj prebytočného majetku, úver):
Cyklotrasa Piešťany – Vrbové (Cyklotrasa
Zelená cesta), Cyklotrasa Trebatice – Veľké
Kostoľany (Cyklocesta Holeška), zberný dvor,
rekonštrukcia Hornej a Severnej ulice, Piešťanskej ulice a Družstevnej ulice, informačno-navigačný systém obce Trebatice, komunitné a športové centrum obce Trebatice, osvetlenie priechodu pre chodcov na Orechovej
ulici v časti autobusových zastávok Trebatice
rázcestie, chodník – Orechová ulica, obnova
autobusových zastávok na Orechovej ulici.
l Odpadové hospodárstvo Obce Trebatice –
správu vzali poslanci na vedomie.
l Správa o činnosti Mikroregiónu nad Holeškou v roku 2020 – poslanci vzali na
vedomie.

n Cez prázdniny sa poslanci zišli aj na
neplánovanom zasadnutí OZ dňa 11. augusta 2021.

Rôzne:
l Branislav Jankech, žiadosť o odkúpenie
pozemku.

Jediným bodom tohto zasadnutia bolo prerokovanie financovania investičného zámeru
Polyfunkčný dom s nájomnými bytmi Trebati-

l Stav pripravenosti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trebatice
na školský rok 2021/2022 – správu predložil
starosta obce a poslanci vzali na vedomie.

l Vernostný program obce na rok 2021 –
poslanci schválili návrh partnerov, podujatí
a benefitov na rok 2021.
l Návrh zámeny pozemkov parc. KN-C
č. 370/4, zastavaná plocha vo výmere
60 m2 (vytvorená geometrickým plánom č.
48/2021) – podľa LV č. 1000 vo vlastníctve
Obce Trebatice za parc. KN-C č. 371/3,
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
40 m2 (LV č. 61) – poslanci schválili.
l Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici
v časti od pohostinstva Torák po Orechovú
ulicu – starosta obce informoval poslancov
o situácii na Hlavnej ulici a predostrel návrh
na jej riešenie.
l Stav životného prostredia – správu vzali
poslanci na vedomie.
Rôzne:
l Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 6/2021, č. 7/2021 a č. 8/2021.
l Výzva na odstránenie nedostatkov v žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie
nájomných bytov BD 11 b. j. a prislúchajúcej technickej vybavenosti Trebatice.
l CZUŠ sv. Gorazda – prenájom učebne
v Základnej škole Trebatice.

l Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trebatice za

školský rok 2020/2021 – správy predniesli
riaditeľky MŠ a ZŠ – Jana Palkechová
a Mgr. Sylvia Molnárová.
l Kontrola plnenia rozpočtu Obce Trebatice
za II. štvrťrok 2021 – poslanci vzali plnenie
rozpočtu na vedomie.
l Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trebatice
na rok 2021 rozpočtovým opatrením č.
9/2021, 10/2021, 11/2021 – poslanci OZ
schválili.
l Dopravná situácia v obci, stav miestnych
komunikácií, chodníkov, dopravné značenie, statická doprava – starosta predniesol
správu a navrhol aktivity obce v oblasti
dopravy.
l Správa o bezpečnostnej situácii v obci Trebatice – poslanci vzali na vedomie.
l Polyfunkčný dom s nájomnými bytmi v obci
Trebatice – Zmena dokončenej stavby
domu služieb prestavbou, prístavbou
a nadstavbou – poslanci vzali na vedomie
informácie starostu obce o realizácii tohto
investičného zámeru.
l Návrh na prenechanie majetku Obce Trebatice – Areál Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Trebatice do
výpožičky – zámer poslanci schválili.
Rôzne:
l Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do
Rady školy pri MŠ Trebatice – poslanci
schválili Mgr. Alenu Jankechovú.
l Pohreb Michala Galajdu.
l Bohumír Hulman – žiadosť o kúpu pozemku.
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PREDSTAVUJEME NOVÉHO VLASTNÍKA TREBATICKÉHO DRUŽSTVA –
SPOLOČNOSŤ AGROMAČAJ, a. s.

„Obec nás prijala pozitívne,
je to záväzok pre ďalšiu prácu“
Po tom, ako nás v druhý deň tohto roka
navždy opustil predseda AGRO-družstva Jozef Galbavý, bolo zrejmé, že družstvo čakajú
veľké zmeny. Až také, aké doposiaľ družstvo,
ani jeho členovia a zamestnanci nepoznali. Záujem o kúpu prejavilo niekoľko spoločností,
proces rozhodovania nebol jednoduchý. Išlo
o veľa – o ďalšie smerovanie družstva, o majetok i o členov a zamestnancov. Pocit preveľkej zodpovednosti bol ťaživý a pochopiteľný.
Po mnohých stretnutiach, rozhovoroch padla
voľba na spoločnosť AGROMAČAJ, a. s. Pod jej
vedením AGRO-družstvo pracuje už niekoľko
mesiacov. Zožalo z polí úrodu zasiatu ešte pod
vedením Jozefa Galbavého a zasialo novú,
podľa plánov a predstáv nového majiteľa. Dalo
by sa povedať, že skúšobné obdobie a vzájomné spoznávanie sa už majú za sebou. Zdá sa,
že zatiaľ s dobrými pocitmi na oboch stranách.
Kto však je novým majiteľom, odkiaľ a s akou
minulosťou a plánmi do budúcnosti? O odpovede na naše otázky sme poprosili predsedu predstavenstva spoločnosti AGROMAČAJ, a. s., Ing.
Juraja Mačaja.
n Udalosťou roka 2021 v našej obci bol
bezpochyby prevod trebatického AGRO-družstva pod nového majiteľa – Vašu rodinnú poľnohospodársku firmu AGROMAČAJ,
a. s. Zasiahol nielen do života súčasných
členov a zamestnancov družstva, ale aj ich
rodín, živo sa oň zaujímali starší, už nečinní
členovia, pre ktorých bolo „ich“ družstvo
srdcovou záležitosťou, celý život im poskytovalo prácu a životné istoty. Všetci títo mali
možnosť sa s Vašou spoločnosťou zoznámiť počas výročnej schôdze v AGRO-družstve. Záujem o informácie však majú aj bežní
obyvatelia, hlavne starí Trebatičania, pretože
družstvo bolo súčasťou aj ich života. Mohli
by ste teda, prosím, predstaviť Vašu firmu
všetkým našim čitateľom?
- Spoločnosť AGROMAČAJ, a. s., je rodinnou
firmou, ktorá bola založená v roku 1991. V tom
čase sa Ing. Juraj Mačaj rozhodol pokračovať
v sedliackej tradícii svojich predkov a vybral si
z družstva v Kráľovej pri Senci rodinných 50 ha
pôdy. Zameral sa priekopnícky na pestovanie
zemiakov, ktoré sa v tej dobe pestovali hlavne
na Orave, Liptove a Spiši. Pravdou však je, že
už v medzivojnovom období sa v lokalite okolo
Senca pestovali zemiaky za účelom produkcie
liehu na stovkách hektárov a pôda je v tej lokalite na ich pestovanie vhodná. Navyše Juraj
Mačaj vedel, že s využitím závlah sa zemiaky
dajú pestovať s úrodou cez 60 ton po hektári,
pričom priemer úrod na horniakoch bol vtedy
iba 16 ton. Tieto skutočnosti mu umožnili rýchlo
napredovať a už v roku 2000 patril s výmerou
zemiakov 330 ha k najväčším pestovateľom
zemiakov na Slovensku. Postupne s príchodom obchodných reťazcov, ktoré požadujú od
dodávateľov veľké množstvá štandardizovanej
produkcie, prispôsobil svoju spoločnosť týmto

novým zákazníkom a dal sa na cestu zvyšovania množstva a kvality produkcie. V roku
2020 už okolo Senca hospodáril na 7 000 ha
ornej pôdy, z čoho 2 500 ha boli zemiaky, cibuľa,
cesnak, koreňová a ostatná zelenina. Spoločnosť AGROMAČAJ, a. s., cez svoje obchodné
firmy dodáva ročne cez 120 000 ton zemiakov
a zeleniny zákazníkom na Slovensku, v Českej
republike a v Maďarsku 364 dní v roku a zamestnáva cez 500 ľudí.

n Trebatické AGRO-družstvo sa po celý
čas svojej existencie zameriavalo hlavne na
pestovanie hustosiatych obilnín a chov dojníc. Prezraďte, aké zmeny v týchto oblastiach
plánujete, pestovaniu akých plodín sa bude
venovať, aký osud čaká živočíšnu výrobu?
- V súčasnosti sme vo fáze zoznamovania sa
s regiónom, podnikom a miestnymi pomermi.
Rozhodli sme sa ponechať družstvo v súčasnej
podobe až dovtedy, keď bude všetko pripravené

lN
 ové zloženie predstavenstva Agro-družstva Trebatice. Zľava: Ľuboš Palkech (člen),
Juraj Mačaj (predseda), Benjamín Brocka (podpredseda). Na snímke absentuje Ján
Jankech (člen).
n Povedzte, prečo ste si vybrali práve
Trebatice? Bola to jednoducho príležitosť,
alebo vyhovujú Vašim zámerom z nejakého
špecifického dôvodu?
- Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem zákazníkov o domácu produkciu zemiakov a zeleniny je
už dlhší čas v plánoch našej spoločnosti rozšíriť
produkciu do novej lokality. Región Považia medzi Trnavou a Piešťanmi disponuje existujúcou
infraštruktúrou závlah, rieka Váh je prísľubom
udržateľného zdroja vody a pôdy v tomto regióne
sú vo veľkej miere vhodné na produkciu zemiakov a rôznej zeleniny. Možnosť kúpiť podiely
v AGRO-družstve Trebatice sa naskytla ako príležitosť, ale zapadá do nášho dlhodobého plánu.
n Máte za sebou prvé mesiace vedenia
trebatického AGRO-družstva. Aké pocity vo
Vás rezonujú?
- V Trebaticiach sme sa stretli s veľmi dobrými a zodpovednými ľuďmi. Podnik je v rámci
možností dobre vedený a ľudia vedia, čo majú
robiť. Sme radi, že aj širšia obec nás prijala
pozitívne a berieme to ako veľký záväzok pre
našu ďalšiu prácu.

na zmenu výrobného programu na pestovanie
zemiakov a zeleniny. Tomu, aby bolo všetko
pripravené, musí predchádzať obnovenie prevádzky závlah v regióne. Ďalej budeme musieť
nájsť vhodnú lokalitu na postavenie skladového
hospodárstva s kapacitou okolo 30 000 ton
a prejsť projekčnou a schvaľovacou fázou. Kde
bude vybudované takéto stredisko, stále zvažujeme. Pokiaľ ide o živočíšnu výrobu, tak tú
chceme v regióne zachovať.
n Vieme, že budovy na družstve, hlavne
pôvodné výkrmne ošípaných, sú v dezolátnom stave. Ako plánujete s nimi naložiť?
- V areáli družstva je veľa starých budov.
Žiadna z nich nespĺňa moderné požiadavky
na produkciu tak rastlinnej ako aj živočíšnej
výroby. V súčasnosti sa dajú používať, ale do
budúcna bude pravdepodobne areál predmetom projektovania a novej výstavby. O určení,
či v Trebaticiach bude prevažovať živočíšna,
alebo špeciálna rastlinná výroba, sa bude rozhodovať v priebehu 1 – 2 rokov.
n O potrebe závlah sa v posledných desaťročiach hovorí stále naliehavejšie. Je vo
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Ľudia sa radi vracajú na miesta svojej mladosti, zaspomínajú si a trochu pookrejú. O to
je radosť väčšia, keď je známy objekt starostlivo udržiavaný.
Mali sme svoje zákutia – pri Kríži, pri Mlyne,
v Tehelni a pri „Kaplónke“. Už vyše sto rokov
kamenný pomník Panny Márie v Hornom poli
zdobí trebatický chotár a bol nám orientačným
bodom, keď sme chodili pásť husi, či pracovať
na poli. Tam sme aj radi putovali, aby sme
vyjadrili úctu k Panne Márii a zároveň prosili
o dobrú úrodu.
Zub času neušetril ani túto milú pamiatku
a hoci ju občas usilovné ženy očistili a vyzdobili kvetmi, predsa len pôsobila smutne. Toho
si všimla pani kostolníčka Kája Ševčovičová
a hľadala zručných spoluobčanov ochotných
obnoviť kaplnku.
Manželia Eva a Jozef Janechovci ako prví
prispeli k rekonštrukcii kaplnky. Vyhotovili
a osadili nové okrasné kovanie, kde dominuje
umelecky stvárnený kríž. Okolie pomníka ešte
upravili a ošetrili okolostojace stromy. Potom
sa už zhostil svojho remesla majster Milan
Pekarovič. Ohrádku nalakoval sýtou modrou,
pripomínajúcou nebo. Kaplnku natrel žiarivou
bielou a zvýraznil podstavec i dekoratívne prvky
na pomníku holubičou modrou farbou. Tak docielil, že kaplnka pôsobí ušľachtilo a novo. Áno,
je ako nová, hoci rok postavenia je 1904, ktorý
Milan tiež pekne oživil.
Teraz, keď príroda odpočíva a polia sú
pusté, určite nás potešia zábery na obno-

Pri „Kaplónke“

l Kaplnku majstri ochotne a nezištne prebudili k novému životu
venú kaplnku, ktorú naši majstri nezištne
prebudili k novému životu. Skrášlili kúsok

ŠTEDRÍ KONTRA PROBLÉMOVÝ

Chválime – haníme

Palec hore pre žičlivých:

	pochvalu a sympatie si vždy vyslúži
ten, kto zo svojej vlastnej iniciatívy
a vďaka vlastnému nápadu urobí
niečo, čím pomôže iným. Niekto,
pre nás neznámy, pripevnil zrkadlo
pri vstupe na chodník do Krakovian.
Neprehľadné miesto sa tak stalo
bezpečnejším, chodci i cyklisti vďaka nemu videli „za roh“.



	spoločnosti AGROMAČAJ, a. s., ktorá sa stala nielen vlastníkom trebatického AGRO-družstva, ale aj partnerom obce pri rozvoji trebatického
športu. Skutočnosť, že uvedený sub-



Vašich plánoch aj riešenie tohoto kľúčového
problému?
- Radi by sme zobrali na seba zodpovednosť
a v budúcnosti plne zrekonštruovali závlahy
v regióne. Budeme ich potrebovať na rozbeh
produkcie zemiakov a zeleniny. V regióne už
dnes pôsobia pestovatelia ovocia, ktorí tiež
potrebujú zvýšiť dodávky závlahovej vody, ale
sami sa na takú náročnú úlohu neodhodlali. Budeme radi, ak sa k nám pestovatelia v regióne
pridajú a spolu závlahy oživíme.
n Gestom, ktorým ste získali veľké sympatie, je, že ste si ponechali všetkých pôvod-

jekt má okrem podnikania záujem
i o podporu miestnych komunít v obci, v ktorej podniká, veľa vypovedá
o jej vedení a dlhodobých cieľoch.

Palec dole ničiteľovi:
	nuž a palec dolu dávame taktiež

neznámemu, kto už spomenuté zrkadlo pri vstupe na chodník do Krakovian v krátkom čase rozbil. Netušíme, kto to bol, pravdepodobne má
problém sám so sebou a potreboval
svetu ukázať, aký on je borec. Smutné. Len dúfame, že takých v našej
dedine nikdy nebude veľa.  - OcÚ -

ných zamestnancov družstva. Mnohí z nich
sú však v preddôchodkovom veku. Mladí
ľudia sa dnes do poľnohospodárstva príliš
nehrnú. Máte predstavu, ako ich časom prilákať do svojej firmy?
- Áno, zaujať schopných ľudí a priviesť ich
k práci v poľnohospodárstve je dnes veľmi ťažké. Je dôležité znova začať výchovu mladých
ľudí a obnoviť záujem ľudí o odborné vzdelávanie. Treba prispôsobiť odborné vzdelávanie praxi a umožniť absolventom nastúpiť po ukončení
školy do práce v dobre riadených a moderných
spoločnostiach. Takéto spoločnosti musia mať

okolia nielen pre nás, ale aj pre novú generáciu. Mladí určite budú dobývať svet, predsa
im prospeje, keď si uchovajú v pamäti čaro
rodného kraja.
O to viac sa môžeme tešiť na jar, na potulky
prírodou, na procesie k Panne Márii s prosbou
o ochranu a požehnanie pre naše polia, lúky,
záhrady, vinice a lesy.

Ing. KAMILA MEYER

Foto: autorka

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
august – december 2021
Od posledného vydania Trebatického zrkadla sa narodili 4 chlapci a 2 dievčatá.

Blahoželáme a želáme veľa zdravia!
V tom istom období nás opustili: Štefan
Drlička vo veku 75 rokov, Michal Galajda
vo veku 77 rokov, Jozef Hadviga vo veku
74 rokov, Antónia Radošinská vo veku
84 rokov, Bernardína Palkechová vo veku
87 rokov a Milan Hochel vo veku 68 rokov.
Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
- mk -

zaujímavý výrobný program a víziu, ktorú môžu
mladí ľudia napĺňať. Verím, že naše kroky týmto
smerom už realizujeme a že prinesú v blízkom
čase zodpovedajúce výsledky.
Pán Mačaj, ďakujeme Vám za odpovede
a predstavenie Vašej spoločnosti Trebatičanom. Veríme, že sa Vám Vaše smelé progresívne plány podarí splniť a že spolupráca
s Trebaticami bude príjemná a úspešná. Prajeme všetko dobré, veľa úspechov a hlavne
zdravia v celom nastávajúcom novom roku.

REDAKCIA TZ

Foto: archív obce
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Zmeny v systéme zberu odpadov
na území obce Trebatice
Významné zmeny v odpadovej legislatíve
sa výrazne premietajú v poslednom období
do aplikačnej praxe miest a obcí. Zákon č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol od jeho schválenia v apríli 2015 už 27-krát novelizovaný, čo
vyvoláva predovšetkým nesystémovosť pri
nakladaní s odpadmi.
Obce, mestá a OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov) musia v najbližšom období do
praxe uviesť okrem iných i nasledovné zmeny
v odpadovom hospodárstve:
 Od januára 2022 zavedenie tzv. „nulovej“
donáškovej vzdialenosti pri BRO – odpad
zo záhrad.
 Od januára 2023 zavedenie tzv. „nulovej“
donáškovej vzdialenosti triedených zložiek
komunálneho odpadu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy) – zrušenie zberných miest.
 Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek od
1. januára 2022 (výnimka – malé obchody
do 100 m² nezálohujú – nemajú povinnosť).
 Zavedenie informačného systému ISOH od
roku 2023 (presun z pôvodného termínu od
roku 2022).
 Povinnosť zberu textilu od roku 2025.
 Od 1.1.2023 nesmie skončiť na skládke biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“),
t. j. v zbernej nádobe zmesového komunálneho odpadu nemôže byť BRO.
 Od 1.1.2023 inštalácia vážiaceho zariadenia
na zberovom vozidle len po dohode obce
a zberovej spoločnosti (pred novelou zákona
to bola povinnosť zberových spoločností).
Niektoré zmeny sú z pohľadu odpadového
hospodárstva obcí vítané, niektoré sú vyvolané
a v legislatíve presadené záujmami odpadových a zberových spoločností, väčšinou nadnárodnými spoločnosťami.
Zámerom Obce Trebatice je naplniť zákonné
požiadavky a vzhľadom na to obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) na svojom novembrovom

l Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v kompostárni v Krakovanoch
zasadnutí prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len
„VZN“), ktorý upravuje systém nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Trebatice.

Zavedenie zberu biologicky
rozložiteľných odpadov zo záhrad
Návrh VZN bol v čase pripomienkovania
poslancami OZ už zverejnený na webovom
sídle obce na pripomienkovanie verejnosťou,
avšak poslanci OZ sa zhodli na zavedení zberu
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad
a zelene (ďalej len „BRO“) do 240-litrových
nádob, ktoré budú umiestnené v domácnostiach
fyzických osôb – pri rodinných domoch. Vývoz
BRO bude zabezpečený od marca do novem-

bra (9 mesiacov). BRO bude vyvážané zberovou spoločnosťou, ktorá vzíde do plánovaného
termínu začatia zberu – marec 2022 z pripravovaného verejného obstarávania. BRO bude
vyvážané do kompostárne Združenia obcí pre
triedenie a nakladanie s odpadmi, ktorá sa nachádza v susedných Krakovanoch. Nádoby do
domácnosti – hnedé, 240-litrové budú bezplatne distribuované v priebehu mesiaca február
2022. V systéme odpadového hospodárstva
Obce Trebatice zostane i naďalej zberné miesto
na Staničnej ulici na zber objemného BRO.

Zníženie frekvencie vývozu
zmesového komunálneho odpadu
Súčasťou uvedenej zmeny – zavedenie zberu
BRO je z dôvodu nastavenia ekonomiky odpadového hospodárstva obce zníženie frekvencie
zberu zmesového komunálneho odpadu (ďalej
len „KO“) na interval 1-krát za 3 týždne (z 26 zberov na 18 zberov) od februára 2022. Vo všeobecnosti platí, že v nádobe na zmesový komunálny
odpad sa nachádza viac ako 50 % BRO. Odbúraním BRO zo smetných nádob na KO bude
vyprodukované menšie množstvo komunálneho
odpadu, a tak bude vývoz zmesového komunálneho odpadu postačujúci v prípade, že obyvateľ
a poplatník sa zapojí do zberu separovaného
odpadu. Cieľom uvedených zmien je i zvýšiť
mieru separácie, a tak chrániť životné prostredie.

Zavedenie evidenčného
systému zberu

lV
 ýsledný produkt – kompost si mohli v tomto roku prevziať bezplatne na zbernom
mieste i obyvatelia Trebatíc

Zámerom obce je od termínu zberu nádob
na BRO zavedenie evidenčného systému, ktorý
bude pozostávať z inštalácie RFID čipov, ktoré
budú v súčinnosti s vážiacim zariadením nainštalovaným na zberovom vozidle a softwarom
evidovať a vyhodnocovať zber každej nádoby.
Na tento systém evidencie by mala v bu-

2/2021
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ROK 2021 V ZO JDS TREBATICE

Pandémia nám kazí plány

Slovo je struna srdca.
Chráň ho,
uchovaj a starostlivo vyberaj.

Ako ten čas letí... Ani sme sa nenazdali a už
je tu zase koniec roka. Naše aktivity, žiaľ, sme
začali až v druhom polroku, pretože nám to
Covid-19 prekazil. Boli sme šťastní, že sme sa
mohli 30.6.2021 konečne stretnúť.
Programy, ktoré sme mali navrhnuté v prvom
polroku, sme pre pandémiu nerealizovali. Na
schôdzi sme zablahoželali jubilantom, navštívili
sme aj dlhodobo chorých členov. V letných mesiacoch sme sa išli zrelaxovať na kúpalisko Vincov les. Slniečko nám hrialo, vodička bola príjemná a hneď sme tam prišli na iné myšlienky.

l Prejav úcty a vďaky vojnovým veteránom

l Na pietnej spomienke pri Kostole sv. Štefana zaspievala aj folklórna skupina Kapustár

dúcnosti obec prejsť i pri ostatných druhoch
komunálnych odpadov, aby mohli byť selektovaní obyvatelia, ktorí separujú. Miera separácie
z jednotlivých domácností bude v budúcnosti
podkladom pre udeľovanie zliav z poplatku za
komunálne odpady.

munálneho odpadu od 1.2.2022 1-krát za
3 týždne,
 zavedenie množstvového zberu KO pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.

Mgr. JURAJ VALO, starosta obce

Foto: archív obce

Folklórna skupina Kapustár sa zúčastnila na
prehliadke seniorských súborov v hudobnom
pavilóne Mušľa v Piešťanoch, tiež boli potešiť
svojimi piesňami srdcia seniorov v Domove
dôchodcov v Moravanoch. Naše členky sa
zúčastnili na procesii ku kaplnke Panny Márie
Kráľovnej v Borovciach.
V mesiaci september sme podnikli výlet do
Topoľčianok, kde sme navštívili zámok a Národný žrebčín. Odtiaľ sme sa vybrali do Arboréta
v Mlyňanoch. Po ceste domov sme sa zastavili
na dobrú večeru.
Pamiatku vojakov padlých vo svetových vojnách sme si uctili 11.11.2021 o 11. hodine 11.
minúte pri Kostole sv. Štefana. Nakoľko sa opäť
situácia pre pandémiu zhoršuje, naše stretnutia
sa zase prerušili, a preto prijmite naše želanie.
Prajeme Vám všetko, čo radosť prebudí,
prajeme Vám lásku, lebo spája ľudí.
Nech sa Váš stromček ligoce,
prajeme Vám všetkým prekrásne Vianoce.

VÝBOR ZO JDS Trebatice

Foto: archív ZO

Rekapitulácia zmien
v odpadovom hospodárstve
Obce Trebatice od roku 2022
Navrhované zmeny v odpadovom hospodárstve (zapracované do VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Trebatice):
 zavedenie zberu biologicky rozložiteľných
odpadov zo záhrad z domácností do 240-litrových hnedých nádob, frekvencia vývozu
od marca do novembra – 1-krát za 2 týždne,
 zavedenie evidenčného systému zberu vrátane inštalácie RFID čipov najskôr na nádoby na BRO, neskôr na nádoby na zmesový
komunálny odpad, v budúcnosti i na ostatné
zberové nádoby,
 ponechanie v systéme zberu zberné miesto
na objemné BRO na Staničnej ulici,
 zníženie intenzity vývozu zmesového ko-

l Členovia ZO JDS počas procesie ku Kaplnke Panny Márie Kráľovnej v Borovciach
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NIE NENÁVISŤ, ALE LÁSKA MÁ BYŤ VYNALIEZAVÁ

Každý každému môže niečo dať
Poďme si ponadávať. Poďme hľadať vinníka. Poďme zhadzovať vinu. Dnes je to vraj
moderné. Uľaví sa nám, keď nájdeme toho,
kto za všetko môže. Vláda, opozícia, zamestnávateľ, firma, rozhodca, starosta, šoféri,
cyklisti, ľudia v radoch pred nami, susedia
naľavo od nás... Máme toľko možností, toľko
nepriateľov, toľko vinníkov sa nájde, kvôli ktorým je nám zle-nedobre. Spamätajme
sa! Poďme radšej vymyslieť ďalšie spôsoby
prejavu lásky. Poďme sa pomodliť. Poďme
sa podeliť. Poďme sa poďakovať. Poďme
poprosiť. Poďme sa poučiť.
Istá starenka bývala sama v opustenom
domčeku. Najmä na Vianoce sa cítila veľmi
opustená, lebo ju nikto neprišiel navštíviť.
Naraz ktosi zazvonil pri dverách. Starenka
otvorila dvere. Pred ňou stál mladý muž z obchodu a v jednej ruke držal veľký balík, kým
v druhej krásnu kyticu kvetov. „Babička, to je
pre vás!“ Starenka sa poďakovala a v izbe
s chvejúcimi sa rukami rozbalila balík. Boli
v ňom všetky možné dobroty: ovocie, pomaranče, čokoláda, cukríky, dokonca aj fľaša
vína. Z balíka vypadol lístok, na ktorom bola
veta: „Veselé Vianoce Ti praje Tvoj nezabudnuteľný manžel.“ Ako to? Veď on zomrel už
pred rokom. Ako je možné, že dostala od neho darček? Manžel totiž, nejaký čas pred smrťou, predvídajúc smútok a opustenosť svojej
manželky, uložil u jedného svojho dobrého
priateľa sumu peňazí s prosbou, aby na každé
Vianoce zaobstaral manželke bohatý balík
a kyticu kvetov. A tak viacero rokov pravidelne
na Vianoce opustenej starenke prichádzal dar
zo záhrobia...
Láska je vynaliezavá. Je v rukách každého
jedného z nás, či budeme vymýšľať, ako šíriť zlo, alebo ako prejavovať dobro. Môžeme
sa na druhého zamračiť, alebo sa môžeme
usmiať. Môžeme mu pohroziť, alebo zamávať
Najobľúbenejšími sviatkami v roku sú vo
väčšine krajín Vianoce. Pre niekoho je to
príležitosť stráviť viac času s rodinou, zísť
sa napríklad i so vzdialenejšími príbuznými,
s ktorými počas roka nie je čas vidieť sa,
odpočinúť si od bežného pracovného kolobehu a dopriať si pokojné chvíle a dobré
jedlo. Ako ich však vnímajú deti?
Deti vnímajú Vianoce trošku inak než dospelí. Pre úplnú väčšinu z nich majú nielen samotné vianočné sviatky, ale aj advent také kúzlo,
ako nemá žiadne iné obdobie v roku. Všetko
je vyzdobené inak než obvykle, doma voňajú
cukrovinky, všade sa hovorí o Ježiškovi, hrajú
koledy, vo vani pláva kapor a jedného dňa sa
v obývačke objaví vianočný stromček a pod
ním kopa darčekov.
Vianočné sviatky sa spájajú s očakávaním
zázrakov, s niečím krásnym a čarovným. Dieťa
ich prežíva oveľa intenzívnejšie. Aj túžbu rodičov urobiť ho absolútne šťastným. Spolu s darčekom darujeme aj pocity. O láske, podpore,
schopnosti urobiť niekomu radosť, poskytnúť
dôkaz, že naňho myslíme a popritom sa občas

l Poďme sa pomodliť...
na pozdrav. Môžeme zahrešiť, alebo slušne poďakovať, či ospravedlniť sa. Môžeme hodiť kameňom, alebo podarovať čerstvý voňavý chlieb.

Môžeme ho prekliať, alebo sa
za neho pomodliť. Môžeme sa
pomstiť, alebo odpustiť. Nečakajme od druhého, čo môžeme
urobiť my sami skôr, ako on.
Učme sa byť vynaliezaví v láske, nie v nenávisti.
Pôvodca lásky – milosrdný
Boh nám každý rok posiela
svojho milovaného Syna. Preto sú Vianoce sviatky radosti. Na Vianoce majme srdce
na pravom mieste, dušu čistú
a zmestime sa do kože. Vianoce sú sviatkami všetkých
ľudí. Nech naše meno, adresa,
esemeska, e-mail, slovo na
ulici, či hlas v telefóne nezraní,
ale poteší, povzbudí, pomôže,
nadchne a motivuje druhých
k činom plným lásky. Buďme
k sebe lepší. Pomáhajme si
žiť v pokoji a v porozumení
v rodine, na ulici, v práci, či
v obchode. Veď, kto by už
chcel byť pri niekom, kto nadáva, hreší, preklína, ubližuje
a ponižuje? Žiť pri niekom,
kto nás pekne osloví, slušne
pozdraví, podoprie, keď padáme, pridá sa k nám, keď niečo
hľadáme, podaruje nám to, čo
nemáme, je oveľa lepšie. Každý každému môže niečo dať.
Porozmýšľajme, či niekto od
nás čosi nečaká. A dajme mu
to tak, aby sme si navzájom
neublížili.
Požehnané a milostiplné Vianoce Vám všetkým, či už sa stretneme na ulici, v kostole,
v obchode, alebo kdekoľvek! MARIÁN DÍREŠ

Deti a Vianoce
vyšle signál, že lásku si (ne)treba zaslúžiť. Deťom neraz dávame pocítiť, že pocit šťastia je
podmienený požiadavkami, keď po ich splnení
dostane, po čom túži. Odborníci varujú pred
kladením „výchovných“ ultimát. Staré známe
„ak nebudeš poslúchať, nedostaneš nič“ nás
zvádza k rýchlejšiemu, zaručenejšiemu vyriešeniu momentálneho problému, keď dieťa
vzdoruje, no zároveň mu podsúvame model
„dobrého“ dieťaťa, ktoré získa odmenu, ak sa
podriadi. Z pozície rodičov sa pojem Vianoce
v našom slovníku často skloňuje práve v tejto
súvislosti. Popritom občas neodoláme ani racionalizmu a vsadíme na praktickosť.
Deti sú deti. Na svet sa dívajú inými očami.
Čo sa nám, dospelým javí ako úplná maličkosť alebo nezmysel, môže dieťa považovať
za extrémne dôležité. V súvislosti s hračkami
neuvažuje, že ich má priveľa. Možno si pamätáte, aké sklamanie ste prežívali, keď ste si

pod stromčekom našli sveter a ponožky. Hoci
doba sa mení, detský svet pozostáva z niekoľkých v podstate nemenných zákonitostí. Dieťa
sa neorientuje na užitočnosť, ale na radosť,
eufóriu prežívanú pri dosiahnutí toho, po čom
dávno túži. Prežíva nielen samotné darovanie
darčeka, ktorý môže byť celkom obyčajný, či
symbolický, ale aj čaro vianočnej atmosféry
spojenej so známymi melódiami, stromčekom,
vôňou vanilky a škorice, šušťaním darčekového papiera, čaro očakávania veľkej udalosti
počas celého adventu. K celej atmosfére neodmysliteľne patrí možnosť výberu.
Pre dieťa nie je natoľko dôležitý akt kúpy
alebo vlastnenia, ako najmä pocit, že jeho želanie bolo vypočuté. Popritom je dôležité, aby
vnímalo, že rodičia majú tiež potreby, želania
a túžby, ktoré sa im splnia práve na Vianoce.
Keď spoločne vyberáme darčeky z katalógu, treba mať na pamäti, že darček nebude
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PÁN NÁM DAL ŠTYRI NÁDHERNÉ DNI
Keď večer 13.3.2013 Jorge Bergoglio prehovoril k ľudu z hlavného balkóna na Námestí
svätého Petra a prosil o modlitbu za seba,
nikto netušil, že tento muž o osem a pol roka
pristane vo Vajnoroch a s nenútenosťou sebe
vlastnou povie „Dobrý deň, Slovensko“.
Málokto si vedel predstaviť, keď sme začiatkom roka stáli pred zatvorenými kostolmi a bolo
zakázané verejné slávenie bohoslužieb, že
o pol roka budeme húfne putovať do Šaštína,
aby sme tam slávili svätú omšu so Svätým Otcom Františkom. Stalo sa, história to zaznamenala: V poradí 34. apoštolskou cestou pápeža
Františka bola návšteva na Slovensku v dňoch
12. až 15. septembra 2021. Mala oficiálny
a pastoračný charakter.
Aj my sme boli pri tom, farnosť Borovce. Pán
farár povedal – pôjdeme, veď do Šaštína je to
vzdušnou čiarou len 60 kilometrov. Mal pravdu,
v dobe vesmírnej turistiky vzdialenosť skutočne
nepatrná. Nastali prípravy, duchovné aj organizačné. Modlili sme sa ruženec a modlitby za
Svätého Otca, aby všetko dobre dopadlo. Vybavovali sme registráciu, očkovacie preukazy,
vstupenky. Pripravovali sme sa podľa pokynov
prípravného tímu – drevené stoličky, pršiplášte,
nie dáždniky, jedlo v plastoch, žiadne sklenené
a kovové predmety.
Nastal deň D, ale vlastne to bola ešte noc,
náš autobus vyštartoval do Šaštína, cesta ubiehala radostne. V Dojči sme sa však dostali do
kolóny a postupovali sme veľmi pomaly. Konečne sme vystúpili na záchytnom parkovisku
a odtiaľ sme putovali so záplavou ostatných
pútnikov do areálu podujatia. Svitalo, pred nami
sa vynímala Bazilika, vládla neopakovateľná
atmosféra, všetci sme boli naplnení šťastím.
Cez vstupné brány, po povinných kontrolách,
sme sa dostali dnu. Nálada bola úžasná – práve
sa modlili ranné chvály. Zaradili nás do sektoru
B, lebo sektor A bol už plne obsadený pútnikmi,
ktorí prišli skôr. Aj náš pán farár Mgr. Marián
Díreš patril medzi ranné vtáčatá, bol v sektore
pre kňazov medzi prvými a zaujal miesto priamo
pred Svätým Otcom.
Po modlitbách bol verejný nácvik zboru,
nadšene sme sa zapájali a tešili sa na príchod
pre nás, ale pre dieťa. Naše predstavy teda
musia ísť aspoň trochu bokom. Na druhej
strane, deti nezvládajú návrh štýlom „môžeš
si vybrať, čo len chceš“. Vhodnejšie je predostrieť dva-tri objekty, pretože priveľký výber
vzbudzuje napätie a môže vyústiť do paniky.
Napokon, vyjadriť túžby možno aj pastelkami.
Deti prahnú po momentoch, keď si nekreslia
len tak, ale tvoria s hlbším významom.
Za dobrý ťah sa považuje navrhnúť, aby
si deti nakreslili tri veci, ktoré si chcú nájsť
pod stromčekom. Rodičia by však nemali na
nakreslené priania zabudnúť a mali by splniť
aspoň jedno z nich. Môže sa stať to, že detská
pamäť v kombinácii s detskou logikou môže priviesť rodičov do úzkych a v hre je strata dôvery.
Samozrejmosťou je nevyhovieť každému absurdnému želaniu, ale dôležité je splniť aspoň
jedno aj z takých, s ktorými sa celkom nestotožňujeme. Možno si naše deti nájdu pod stromčekom aj ďalšie množstvo populárnych hračiek,
pretože k vianočnej atmosfére neodmysliteľne
patria rozžiarené očká malých aj väčších ratolestí. Práve to by malo byť neodmysliteľnou
súčasťou každých Vianoc.
- jk -

Šťastní pútnici

l Aj pútnici z farnosti Borovce si odniesli zo Šastína požehnanie Svätého Otca
voľníci, policajti, zdravotníci, kňazi
a zasvätené osoby, všetci sme jednotne spievali Ó, Mária bolestivá,
naša ochrana... Slávnostná svätá
omša bola vyvrcholením a vrúcnou
oslavou Patrónky Slovenska. Svätý
Otec v homílii vyzdvihol našu úctu
k nebeskej Matke: „Panna Mária je
vzorom viery pre tento slovenský
národ. Ďakujem za toto svedectvo!
A prosím vás, zostaňte na ceste,
stále! Nezastavte sa!“
Na záver pápež František udelil
soche Sedembolestnej Panny Márie Zlatú ružu. Obdarovanie ružou
z rýdzeho zlata vyjadruje osobitnú
náklonnosť pápeža za úspešnú
operáciu.
Pani Miladka poznamenala,
„som šťastná, že som tu bola“
a všetci sme s ňou súhlasili. Veru
tak, my sme vyspelý národ na
úrovni. Dokázali sme to, napriek
neprajníkom, že sme malí a nevýznamní, nevieme sa postarať
l Farár Marián Díreš v sektore pre kňazov zaujal
o Rómov a sme rozhádaní kvôli
miesto priamo pred pápežom Františkom
očkovaniu. Hrdinská báseň Sama
Chalupku Mor ho! znie: „dal nám
Svätého Otca. Prišiel v otvorenom papamobile
Boh zas dobrý deň ...“ Nie jeden, Pán nám dal
a zdravil rozjasané zhromaždenie. To už horúce
štyri nádherné dni, kedy jeho námestník, pútnik
slnko končiaceho leta naplno zažiarilo nad na- František chodil po slovenskej zemi.

Ing. KAMILA MEYER
šimi hlavami a znásobilo krásu podujatia. Ľudia

Foto: archív
– mladí, starší, deti, krojovaní, vojaci, dobro-
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OBZRETIE ZA KULTÚRNYM ŽIVOTOM OBCE

Hody premohli pandémiu
Už druhý rok je celá naša spoločnosť
ovplyvnená pandémiou koronavírusu Covid-19, čo sa prejavilo aj na kultúrno-spoločenskom živote. Počas pandémie sa nekonali
koncerty, nehrali divadlá, nepremietalo sa
v kinách, čo veľmi ovplyvnilo život ľudí.
Aj v Trebaticiach, kde sme mali po minulé
roky bohatý kultúrno-spoločenský život, rok
2021 bol na kultúru veľmi chudobný. Nekonali
sa oslavy Dňa matiek, Deň detí, Kapustové
hody, ani bežecké preteky Memoriál Petra
Minárecha. Situácia sa však mierne zlepšila
v lete a všetci sme boli veľmi radi, že sa môžu
uskutočniť aspoň tradičné trebatické hody, aj
keď za prísnych bezpečnostných opatrení.
Organizátorom bola Agentúra Eratos, s. r. o.,
lP
 racovníčky Všeobecnej zdravotnej poisťovne merali záujemcom rôzne zdravotné parametre

l Piatkové lákadlo – nenapodobiteľná obľúbená skupina Hex

l Na hodové pódium konečne opäť vyšla aj skupina Slniečko

ktorá zabezpečila výber kvalitných interpretov,
skupín a celú logistiku týkajúcu sa takéhoto
masívneho podujatia.
Trebatické hody v roku 2021 pripadli na víkend 13. – 15. augusta. Už začiatkom týždňa
bolo v areáli motokárovej dráhy vidieť čulý
ruch, aby bolo všetko pripravené k spokojnosti
návštevníkov i účinkujúcich. Celý maratón vystúpení odštartovala skupina The Youniverse,
ktorú na pódiu vystriedali skupiny MF, Los Brados, Smola a Hrušky, DJ Alwyn Croix. Najväčším piatkovým lákadlom však boli skupiny Hex,
Konflikt a Iné Kafe. Počas ich vystúpení sa
priestory pred pódiom zaplnili do posledného
miesta, ľudia spolu s nimi spievali, tancovali,
dobre sa bavili.
V sobotu zábava pokračovala vystúpeniami
skupín Bullet Holes, Sematam, No Control. Po
dlhšom čase sme sa mohli tešiť aj z vystúpenia
skupiny Slniečko, ktorú sme veľmi radi u nás
privítali. Organizátori na sobotu avizovali aj
prekvapenie, ktorým bol obľúbený Majk Spirit.
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l Krojovaní účastníci slávnostnej nedeľnej svätej omše s poďakovaním za úrodu

l Nedeľný večer zavŕšila ľudová veselica s hudobnou skupinou DISK

l O správne vyvrcholenie sobotňajšieho večera sa pričinila aj skupina Gladiátor

Vyvrcholením sobotňajšieho večera boli vystúpenia skupín Gladiátor a Horkýže Slíže.
Počas soboty v areáli motokárovej dráhy mali
svoje stanovište aj pracovníčky Všeobecnej
zdravotnej poisťovne, ktoré ponúkali možnosť
skontrolovať krvný tlak, hladinu kyslíka v krvi
pomocou oxymetra, prípadne výživové poradenstvo na prístroji InBody.
V nedeľu už hody patrili hlavne domácim
a ich návštevám. Dopoludnia bola slávnostná
svätá omša s poďakovaním za úrodu, popoludnie patrilo futbalu a večer ľudovej veselici
s hudobnou skupinou DISK.
V rámci Mesiaca úcty k starším bolo u nás
zvykom pripraviť pre našich seniorov posedenie
s dôchodcami. V tomto roku z dôvodu pandémie sme sa zamerali na posilnenie ich zdravia
a imunity a pripravili sme pre nich vitamínové
balíčky. Vitamíny dostali spolu s blahoželaním
seniori nad 65 rokov.
Verím, že v budúcom roku, keď budeme bilancovať kultúrny život, podujatí bude oveľa viac
a pomaly sa vrátime do starých koľají.

- aj -, foto: archív obce
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VYUŽILI SME VŠETKO, ČO PONÚKALA LETNÁ ŠKOLA
V auguste sme už druhýkrát otvorili brány školy pre žiakov v rámci Letnej školy.
Náš projektový zámer bol úspešný a získali
sme dotáciu na uskutočnenie aktivít počas
troch turnusov. V každom turnuse bolo prihlásených cca 15 žiakov. Vyučovanie bolo
prispôsobené počasiu – veľa času sme trávili
vonku, učili sme sa pod altánkom, pracovali
v záhrade a hrali sa na čerstvom vzduchu.
Mnohé aktivity sme mali aj v spolupráci
s Mestskou knižnicou Piešťany. Do našej školy
zavítali spisovatelia, ilustrátori, výtvarníci, žiaci
navštívili výstavu, besedu, divadelné predstavenie, workshop, zúčastnili sa na exkurzii. Účasť
žiakov v Letnej škole bola dobrovoľná a bezplatná, programy aj obedy boli zabezpečené zo
získaného finančného príspevku.
Prvý turnus sa uskutočnil od 9. do 13. augusta.
Okrem niekoľkých hodín zábavného vyučovania
(pracovné listy, hádanky, kvízy, súťaže) v tom
týždni sme absolvovali besedu o knihe Cesta
z Ošemetna so spisovateľom Tomášom Končinským a ilustrátorkou Martinou Matlovičovou, ktorí
zavítali k nám do školy. Zážitkové čítanie spojené
s dramatizáciou literárneho textu sme skúsili
v knižnici v Piešťanoch. V tomto týždni mali žiaci
pripravený v priestoroch našej školy aj kreatívny
workshop Dobrodružstvo s Grétou – na motívy

Pestrý a zaujímavý program

l Cesta z Ošemetna – beseda v prvom turnuse
učí a v najväčších horúčavách sme sa ukrývali
s nejakými dobrotami pod altánkom. Počet žiakov
bol opäť 12 – 13, na obedy sme chodili do jedálne.
Tretí turnus, ktorý trval od 23. do 27. augusta,
bol zameraný na včely, včelárstvo. Žiaci v rámci
tohto týždňa absolvovali aj exkurziu do Drahoviec
na včelí náučný chodník. Bližšie o tom sa môžete
dozvedieť v osobitnom príspevku pani učiteľky.
Aby neboli ukrátení ani títo žiaci o návštevu knižnice, zúčastnili sa na prezentácii knihy Júliusa
Belana Daj gól, Carlos! / Dej gól, Carlosi!
V tomto turnuse boli obedy zabezpečené
v miestnej reštaurácii Na lúke, nakoľko jedáleň v škôlke bola zatvorená. Počet žiakov
kolísal okolo 10 – 12.
Tri týždne nabité udalosťami ubehli ako voda
a my sme sa ocitli na konci nielen Letnej školy
ale aj prázdnin.
SYLVIA MOLNÁROVÁ

Foto: archív ZŠ
lA
 ktivity pod altánkom počas druhého
turnusu

knihy Andrey Gregušovej Gréta. Pri tak bohatom
programe nám skoro ani nezvýšil čas na nejaké
oddychové aktivity a hry. Turnus navštevovali
žiaci v počte 12 – 14 žiakov striedavo. Obedy boli
zabezpečené v materskej škole.
V druhom turnuse, od 16. do 20. augusta, bol
program podobný. Vyučovanie v dopoludňajších
hodinách v blokoch a podľa ročníkov a program
z knižnice: Tajný cirkus Diany Mašlejovej –
prezentácia knihy spisovateľky Diany Mašlejovej,
aktéri opäť zavítali do našej školy. Ďalej sa žiaci
zúčastnili na komentovanej prehliadke výstavy
Poďme objavovať Česko a Slovensko s názvom
Český raj vlakov a lietadiel. Program pokračoval
scénickým čítaním Príbehy z hradov a zámkov
a literárno-výtvarným workshopom v Mestskej
knižnici v Piešťanoch. Popoludňajší čas sme
využívali na hry a oddych v našej Záhrade, ktorá
lS
 poločenská hra o včelách v treťom
turnuse
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Táto jeseň bola nepriaznivá
Školský rok 2021/2022 sa začal zdanlivo
„normálne“ – spoločne a slávnostne na školskom dvore, s účasťou starostu obce a rodičov prváčikov. Preto len zdanlivo, lebo sme
museli ostať pod ochranou rúšok a rodičia
prváčikov nemohli sprevádzať do budovy
a nemohli ani vidieť ich radosť, alebo možno
aj obavy, keď vstúpili prvýkrát do triedy.
Tradičné úvodné celoškolské a triedne rodičovské združenia sa tiež museli konať na
školskom dvore s dodržaním protipandemických opatrení. Účasť rodičov bola napriek tomu
vysoká, čo nás veľmi tešilo.
Začiatkom októbra sme spustili krúžkovú
činnosť. Začali pracovať tieto záujmové útvary:
Nemecký jazyk pre 3. – 4. ročník, Rýpeme sa
v zemi – pre všetky ročníky, Galaxycodr (PC)
– vhodný pre vyššie ročníky, ale neodmietli
lS
 lávnostné otvorenie školského roka
2021/2022
sme ani prihlásených prváčikov, anglický jazyk
len pre 2. ročník a pracoval aj Výtvarný odbor
CZUŠ z Vrbového. V súčasnosti je záujmové
vzdelávanie pozastavené pre zhoršenú epidemiologickú situáciu.
V októbri sme zorganizovali v spolupráci so
škôlkou aj zber papiera, kde za školákov odovzdali rodičia 1 300 kg papiera. Ďakujeme!
Deň jablka sme si pripomenuli 21. októbra –
druháci mu venovali celé vyučovanie. Ani sme
sa nenazdali a boli tu jesenné prázdniny. Na
niekoľko dní sme si oddýchli od školských povinností. Štvrtáci si začiatkom novembra spestrili vyučovanie halloweenskými kostýmami.
V týždni od 8. do 12. novembra sa konala
internetová súťaž iBobor, do ktorej sa každoročne zapájame so žiakmi 3. a 4. ročníka. Vždy
máme veľa úspešných riešiteľov, no tohto roku
zaskočilo žiakov buď nové zadávanie odpovedí,
alebo úlohy boli rafinovanejšie. Tak sa stalo, že
spomedzi tretiakov sme nemali úspešných riešiteľov. Zachránili to traja štvrtáci: Ema Krištofíko-

vá, Lucia Puváková a Marko Milec. Gratulujeme
a ďakujeme za reprezentáciu!
Na jeseň sa nám podarilo získať ďalšie palety
do našej Záhrady, ktorá učí, a tak sme opäť
poprosili o pomoc rodičov so zmontovaním

sedenia a ďalšieho vyvýšeného záhonu. Veľká
vďaka patrí p. Moravčíkovi a p. Tonkovičovi,
ktorí obetovali svoje voľné sobotné dopoludnie
a prišli to zhotoviť.
Obhliadnuc sa do minulosti, v tomto období sme mali za sebou už množstvo aktivít
a podujatí, táto jeseň bola nepriaznivá na
organizovanie akýchkoľvek akcií. Ostáva nám
len veriť, že spoločnými silami zvládneme toto
ťažké obdobie a vrátime sa čo najskôr do normálnych koľají.

SYLVIA MOLNÁROVÁ

Foto: archív školy

ŽIACKYM PEROM

Susedove mandle

Keď som mal päť rokov, rád som sa vozieval na mojom nákladnom aute. Malo svoj
vlastný kufor.
Jedného dňa som sa nudil. Na našej ulici rástol mandľovník. Zem bola obsypaná
mandľami, ktorými som naplnil kufor auta
až po okraj. Celý šťastný som sa vrátil
domov s mojím úlovkom. Mama ma síce
pochválila, ale zároveň zbledla, pretože
mandľovník patril susedovi. Dnes už viem,
že úroda sa zberá len doma.

LUKÁŠ DVORSKÝ, 3. ročník

Dedko na udici
Už ako škôlkar som začal chodiť na ryby.
Naučil ma to dedko s tatom. Jedno ráno sme
sa vybrali s dedkom na rybačku. Všetko som
si prichystal: udicu, brčko i krmivo. Na mieste sme sa rozložili a začali chytať. Ja som
nahadzoval prvý. Zrazu som pocítil, že niečo
ťahám. S háčikom, ktorý smeroval do vody,
som zachytil dedka. Rybu som síce nechytil,
ale zato som mal na udici chyteného dedka.

JAKUB GLOSS, 3. ročník

16



TREBATICKÉ ZRKADLO

2/2021

EXKURZIA PO NÁUČNOM VČELÁRSKOM CHODNÍKU

O včielkach a ich produktoch
Žiaci Letnej školy ZŠ Trebatice navštívili
24.8.2021 náučný včelársky chodník v Drahovciach. Keďže sme sa rozhodli posledný
turnus venovať včelám, neunikla nám informácia o možnosti navštíviť ho. Nachádza sa
pri občianskom združení Včeloz.
Privítal nás milý pán, včelár Miroslav Habr.
Hneď po príchode nám vysvetlil, ako sa pri
včelách máme správať, dostali sme ochranné
klobúky. Oboznámil nás s rôznymi typmi úľov,
ich vnútrom, pomôckami pre včelára. Mali sme
možnosť na ukážkovom úli priamo pozorovať
včely. Na náučných paneloch sme si mohli
prečítať rôzne informácie – o histórii včiel,
o ich veku na Zemi, o prvých včelároch vo
svete a na Slovensku, o životnom cykle včely,
o včelárskom roku, včelárskom náradí, rôznych
funkciách robotníc v úli...
Nakukli sme aj do apidomčeka a dozvedeli
sme sa o apiterapii, ktorá je v súčasnosti veľmi
aktuálna. Dokonca sme sa dozvedeli o včelej
vode a jej účinkoch. V učebni sme si mohli zopakovať informácie prostredníctvom prezentácie.
Deťom sa určite po množstve informácii páčila aj
rozprávka o včielkach. Skúsený včelár deti aj vyskúšal prostredníctvom testu, za ktorý mohli žiaci
získať voskovú včeliu odmenu. Takisto nám pri
skúmaní anatómie včely pomohol krásny a ná-

l Žiaci sa približovali k úľom v ochrannom odeve
zorný model včely. Na záver tejto našej exkurzie
sme ochutnali rôzne druhy medov, občerstvili
sme sa čajom ochuteným medom a kúpili sme si
rôzne včelie produkty – od medu, krásnych sviečok, voskových obrúskov, až po obnôžkový peľ.
Veríme, že návštevou tohto včelieho náučné-

ho chodníčka, ktorý bol vybudovaný s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu, podporíme
u žiakov pozitívny vzťah k prírode, ku včelám
a zároveň aj ochrane životného prostredia.

MIRIAM OLŠAVSKÁ

Foto: archív školy

PRÁCE DETÍ Z TREBATICKEJ ŠKOLY
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DIEVČATÁ Z NÁŠHO DOMOVSKÉHO STÁNKU CFM JA

Robíte to dobre, robíte to pre nás!
Veľmi rada čítam o úspechoch nášho domovského futbalového stánku – Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca, pri ktorého
vzniku som bola ja – Paulína Tonkovičová
– jeho súčasťou a od samotného začiatku
som spolu s mojimi rovesníkmi Hornákom,
Dadíkom, Lenickým... naháňala futbalovú
loptu. Najskôr v Areáli zdravia a neskôr na
ozajstnom futbalovom trávniku na štadióne.
S dobrým fyzickým základom, ktorý som získala za výdatnej podpory mojich trénerov Juraja
Kuťku, Tomáša Timka, Martina Bališa a Šimona
Pažíka, sa mi podarilo dostať ako hosťujúcej
hráčke cez Spartak Myjava, kde som hrala
v kádri dievčat, resp. junioriek, I. ligu SR spolu
so spoluhráčkami z centra Emou Obuchovou,
Monikou Beňušovou a Lenkou Šulíkovou.
Po futbalových skúsenostiach v I. lige starších žiačok nás oslovili zo Spartaka Trnava, či
nemáme záujem prestúpiť k nim. A stali sme
sa kmeňovými hráčkami družstva junioriek
s tým, že ja hrám striedavo v kategórii staršie
žiačky WU19 a aj za ženy a Lenka Šulíková
získala trénerskú licenciu a vedie družstvo
WU15 dievčatá v našom trnavskom kádri. Cez
prázdniny sme dokonca absolvovali futbalové
stretnutia v Českej republike so Sláviou Praha,
Duklou Praha.
V tomto roku bola zorganizovaná príprava
reprezentácie SR WU19 na 1. fázu kvalifikácie
v Krakovanoch, pred samotnou októbrovou kvalifikáciou pod vedením reprezentačného trénera J.

Novinky

asistenti nám po celý týždeň
nič nedarovali. Tréningy boli
dvojfázové, s veľmi dobrým
regeneračným plánom. Mali
sme stretnutia s kondičnými
poradcami, ktorí nám vysvetľovali priority športovca a snažili sa nám ukázať, ako doplniť
energetické potreby vrcholových športovcov. Veľmi dôležitým bol rozbor hry jednotlivých
zápasov, aby sme sa neskôr
vyvarovali chýb vyplývajúcich
z hry. Podarilo sa nám s celým
reprezentačným tímom navštíviť aj Čachtický hrad.
Do spomínanej kvalifikácie,
v ktorej budeme bojovať spoločne o body proti Španielkam,
Portugalčankám a Češkám,
absolvujeme ešte dvojzápas
s hráčkami z Bieloruska.
Touto cestou by som chcela povzbudiť dievčatká, žiačl S futbalom začínali v CFM JA- Lenka Šulíková (zľava),
ky, juniorky. Ak majú záujem
Paulína Tonkovičová (v strede)
o futbal, aby sa nebáli a začali s týmto pekným športom.
Možnosti v CFM JA sú veľké a z pohľadu do
Jelšica. Covidové obdobie ovplyvnilo aj súťažný
minulosti mi zostáva len konštatovať: tréneri,
program WU19 a najmä zápasový a súťažný
vedúci funkcionári, manažéri, robíte to dobre,
výpadok bolo skoro celý rok cítiť na všetkých
robíte to pre nás! Ďakujeme!
mojich spoluhráčkach z celého Slovenska.

PAULÍNA TONKOVIČOVÁ
Kontrolný zraz bol pre všetkých veľmi ná
Foto: archív autorky
ročný, nakoľko reprezentačný tréner a jeho

z našej obce
do Vášho mobilu

Predstavujeme Vám službu pre občanov:
Mobilnú aplikáciu s názvom „V OBRAZE“.
Aplikácia Vám prináša prehľad aktualít z nášho webu, upozorní Vás na
novo vložené správy, dozviete sa včas o pripravovaných akciách, môžete
si prehliadnuť fotograﬁe alebo dokumenty zverejnené na úradnej tabuli.

Ako si aplikáciu stiahnuť cez Google play alebo App Store?


Vo Vašom mobile si otvorte aplikáciu „Obchod play“
alebo „App Store“.




Do vyhľadávacieho okna zadajte názov „V OBRAZE“.
Kliknite na Inštalovať.



Po nainštalovaní kliknite na položku Otvoriť
(povoliť oznámenia).



Po otvorení pridáte vašu obec.



Po výbere obce sa dáta automaticky z webu nahrajú
do mobilnej aplikácie.

Aplikáciu si môžete stiahnuť aj cez QR kódy
ap
w.

ww


ob
iav
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lik


k

.s
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ra
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BUDOVE MATERSKEJ ŠKOLY ŽIVOT DÁVAJÚ ĽUDIA

Stále mladá štyridsiatnička

l Budova materskej školy a čerstvo zasadené brezy – dnes už mohutné stromy
Štyridsať rokov je pre človeka snáď najlepší vek. Už má nájdené svoje miesto v živote,
vie, kam chce smerovať a čo dosiahnuť. Má
zapustené korene a v hlave mnoho cieľov
a nápadov. A nechce zostarnúť bez toho, aby
po sebe niečo užitočné a trvalé zanechal.
Takáto čerstvá štyridsiatnička sa nachádza
aj uprostred našej obce. Vie presne, čo chce
dosiahnuť, má svoje pevné miesto nielen
uprostred zeleného dvora, ale i v srdciach
mnohých Trebatičanov a je ňou budova trebatickej materskej školy.

Pred 40 rokmi, 3. septembra 1981, bola
slávnostne otvorená pre svojich prvých malých obyvateľov. Odvtedy dennodenne žije
naplno, ozýva sa v nej smiech i krik detí,
desiatky drobcov od troch do šiestich rokov
pod vedením svojich učiteliek nasávajú do
seba základy všetkého, čo budú potrebovať
vo svojom ďalšom živote, rozváňajú pečené
buchty z kuchyne i dezinfekcia z umyvárne.
Je to jednoducho jeden veľký rozbehnutý
vlak, ktorý stiahne so sebou každého, kto
má úprimný vzťah k deťom a hlavne má

l V roku 1981 škôlkari, dnes zrelí, dospelí ľudia

svoje srdce otvorené a plné lásky ku svojmu
povolaniu.
Dokončenie novej budovy Trebatičania už
dlho netrpezlivo očakávali, každoročne totiž
riešili problém s nedostatkom miesta pre všetky prihlásené deti. Materská škola do roku
1981 fungovala na dvoch miestach – jedna
trieda bola v budove základnej školy a druhá,
spolu s kuchyňou, v dome služieb. Na jej výstavbe v akcii Z sa podieľalo množstvo obyvateľov, mnohí tu odpracovali stovky brigádnických
hodín. Všetko sa dialo pod vedením čerstvého
predsedu MNV Jána Sedláka. Pre neho bola
škôlka prvou veľkou stavbou, ako on sám odvtedy hovorí, bola jeho maturitou vo funkcii.
Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie podpredsedníčka ONV v Trnave D. Žapková, tajomníčka OV KSS Trnava Darina Kulinová, vedúci
Odboru školstva ONV Trnava Tibor Janda, inšpektorky Martinkovičová a Faboková a predstavitelia obce. Na fotografiách z toho dňa
spoznávame medzi deťmi v krojoch vyparádenú
Blanku Macovú, Karola Tomašíka, Andreu Valovú, Evu Bučkovú, Silviu Jankechovú, Danku
Jankechovú... Dnes sú z nich zrelí „dospeláci“
s odrastenými deťmi.
Riaditeľkou materskej školy počas otvorenia
budovy bola Marta Reginová. Čoskoro však
bola za riaditeľku vymenovaná Zita Staneková.
Tá bola v tom čase na materskej dovolenke
a zastupovala ju Mária Tóthová. Učiteľkami boli
Božena Reginová, Viera Garafová a Božena
Buntová. V kuchyni kraľovali dlhoročné spolupracovníčky Anna Jankechová a Emília Štefanková, ich vedúcou bola Bibiana Vlnková. Upratovačkou bola Františka Urbanová, kuričom
Jozef Cíbik. V nasledujúcom roku k nim pribudla
upratovačka Antónia Buchelová, do kuchyne
Dáša Myslovičová a Terézia Cibulková. Na
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budove bolo potrebné ešte vykonať množstvo
práce – vybudovať pieskoviská, namontovať
hojdačky, vysadiť kríky...
V nasledujúcich rokoch, až do roku 1994,
bola riaditeľkou Zita Staneková.
Stabilnými učiteľkami boli Božena Reginová,
Viera Garafová, Boženu Buntovú vystriedala Jana
Palkechová, ktorá sa v roku 1994 stala riaditeľkou.
Na krátky čas zastupovali materské dovolenky
či dlhodobé PN mnohé učiteľky z okolia, z našej
obce u nás jeden rok pracovala Andrea Štefanková. Kolektív postupne doplnila Daniela Macháčová, Vieru Garafovú nahradila Drahoslava Líšková.
Po odchode Boženy Reginovej do dôchodku
nastúpila Ivana Pohubová, neskôr Mgr. Veronika
Palkovičová, ktorá je v súčasnosti na materskej
dovolenke a zastupuje ju Lenka Svetlíková.
Upratovačku Antóniu Buchelovú nahradila
Viera Kopálová.
Školníčku Františku Urbanovú po jej odchode do dôchodku nahradila na krátko Terézia Milecová, potom Mária Balážová. Po jej odchode
nastúpila Jana Hermanová.
Prvým kuričom bol Jozef Cíbik, po ňom Jozef Jankech, Róbert Štefanka, Jozef Mikuš, Ján
Palkech, Jaroslav Radošinský.
Rekordne veľa osôb sa vystriedalo vo funkcii
vedúcej školskej jedálne. Z Trebatičaniek to
boli Eva Vojtová, Gabika Macháčová, v súčasnosti je ňou Oľga Mikušová.
Najdlhšie pracujúcim zamestnancom bola
kuchárka Anna Jankechová, ktorá dlhé roky
pracovala s Emíliou Štefankovou. Na ich miesta
nastúpili a dnes pracujú Elena Reginová a menovkyňa Anna Jankechová.
Koľko detí za ten čas chodilo do škôlky, sa
už dnes spočítať nedá, bolo ich však približne
sedemsto.

Niektorí z tých, ktorí stáli pri otváraní budovy,
si spolu s nami zaspomínali.
Ján Sedlák, vtedajší predseda MNV, vyzdvihuje hlavne ochotu a pracovitosť ľudí, veď všetko sa robilo v akcii Z, brigádnicky. Na brigádach
sa zúčastňovalo množstvo občanov, pracovalo
sa každý druhý deň, dokonca i v sobotu a v nedeľu dopoludnia. Cítiť bolo vzájomnú spolupatričnosť, pracovali, aby dosiahli spoločný cieľ.
Boli dokonca i takí, ktorí sa na prácu sami ponúkali. Významným pomocníkom bolo miestne
družstvo. Poskytovalo nielen finančnú pomoc,
ale hlavne stroje a ľudí, všetky záverečné terénne úpravy okolo budovy vykonali práve oni. Budova materskej školy je teda spoločným dielom
Trebatičanov. To, čo dokázali naši obyvatelia
v tom čase, sa už ťažko niekedy zopakuje.

Najradšej si spomínam na dni v Materskej
škole Trebatice, kde sme pripravovali program
s deťmi aj počas nášho voľného času. Deti sa
neskutočne tešili na rozprávkové noci, kde sme
im s láskou hrali divadielka. Boli sme preoblečené za rôzne rozprávkové bytosti. Vždy sme
sa veľa nasmiali a rozprávali si zážitky ešte
veľa dní. Pri uložení na spánok som ich vedela
upokojiť, pohladkať, poškrabkať ako náhradná,
druhá mama. Medzi deťmi som nerobila žiadne
rozdiely. Mala som ich všetky rovnako rada.
Drobné problémy a nedorozumenia sme riešili
spoločne a spravodlivo. Rada si spomínam aj
na kolektív, kde sme si rozumeli, pomáhali si
a vedeli si vždy všetko vysvetliť. Dnešným pani
učiteľkám okrem zdravia želám veľa úspechov,
odvahy, trpezlivosti a lásky k deťom.“

Zita Staneková, riaditeľka: „Hovorí sa, že
trinástka je nešťastným číslom. Ja som v Trebaticiach pracovala 13 rokov a bolo to mojich

Viera Garafová, učiteľka: „Je to už neuveriteľných štyridsať rokov, čo som ako mladá
učiteľka nastúpila začiatkom roka 1981 do

Roky leteli, čas sa postupne podpisoval aj na
vzhľade budovy, a tak v roku 2016 dostala prekrásny dar od svojho zriaďovateľa – Obce Trebatice, v podobe veľkej rekonštrukcie. Znova omladla,
ožila a odvtedy je opäť hrdá na svoj zovňajšok.
Svoje miesto v nej malo za tie roky nesmierne
veľa ľudí. Každý z nich v nej zanechal niečo zo
seba. Na každého jedného dodnes spomíname
a každému jednému patrí úprimná vďaka. Moje
osobné poďakovanie patrí Zite Stanekovej. Bola
mojím veľkým vzorom a bola to práve ona, ktorá
našu škôlku zviditeľnila a vytvorila jej dobré meno. Svedčí o tom aj niekoľko metodických dní pre
inšpektorky, riaditeľky a učiteľky z celého kraja,
ktoré sa počas jej riaditeľovania uskutočnili.
Škoda, že najveselšie príbehy nie sú publikovateľné, sú príliš osobné. Ale aj tak je tém
na spomínanie nesmierne veľa. Medzi tie najsilnejšie určite patria rozprávkové noci v škôlke,
divadlá, ktoré sme my zamestnanci pred spaním
hrali deťom. Spomínam si na Katarínske plesy,
do organizovania ktorých sme sa úplne bez skúseností pustili. Výlety na najrozličnejšie miesta
v okolí a tradičné „šnicle“, ktoré na nich deťom
vždy tak chutia. Na návštevu známeho detského
spisovateľa Jána Pavloviča. Detské karnevaly
v kultúrnom dome, hlavne na ten, keď zaspal DJ
a prišiel, až keď už bola plná sála ľudí. Plavecké
výcviky na Eve a to, ako sme tam obdivovali Martinu Moravcovú. Mnohé besiedky, vystúpenia...
Zabudnúť sa nedá ani na tigre, hady, vtáky, rybky,
korytnačky, zajkov, slimáka Žofku a kanisterapeutických psíkov, ktorí k nám do škôlky zavítali.
No a novšie spomienky na založenie občianskeho združenia Trebatické deti, úžasné
vianočné trhy, lampiónové sprievody... Každá
spomienka sa spája s množstvom ochotných
milých ľudí, ktorí ju vytvárali, s deťmi, kvôli ktorým sme to všetko robili.

l Kolektív novootvorenej materskej školy
šťastných 13 rokov. Mala som okolo seba
dobrých ľudí, ochotných spolupracovníkov, starostlivého šéfa na MNV a milé deti. Spomínam
na všetkých s láskou a s úsmevom, všetkých
pozdravujem a do ďalších rokov prajem veľa
zdravia, trpezlivosti a optimizmu.“
Božena Reginová, učiteľka: „S láskou spomínam na deti v Materskej škole Trebatice,
ktoré som postupne spoznávala počas môjho povolania ako učiteľka. Profesia a láska
k deťom bol môj splnený sen už od detstva.
Rada som pomáhala a starala sa o malé deti
mojich starších sestier. Žila som vo viacpočetnej rodine. Bola som najmladšia z ôsmich
súrodencov. Do škôlky som nastúpila v roku
1976, ešte do budovy vtedajšieho domu služieb, kde bola zriadená jednotriedka. Neskôr
bola vysunutá druhá trieda v budove ZŠ.
Oveľa jednoduchšie sa pracovalo s deťmi
v novej a zariadenej materskej škole. A nechce sa mi veriť, že oslavuje už 40. výročie jej
otvorenia. Do roku 2006 som spolupracovala
s viacerými šikovnými kolegyňami, ktoré sa
v škôlke vystriedali. Po odchode do dôchodku
som bola ešte pozývaná na zastupovanie do
materských škôl v Rakoviciach, Borovciach,
Dubovanoch a Základnej školy Trebatice, ako
pomocná vychovávateľka. Tu som sa cítila
veľmi dobre vo vynikajúcom kolektíve.

Materskej školy Trebatice. Niekoľko mesiacov
som pracovala v starej budove materskej
školy, vedľa budovy základnej školy. Medzitým
sa dokončovali práce na novej budove škôlky.
Cez prázdniny práce finišovali a v septembri, za účasti vtedajších predstaviteľov dediny
a okresu, sme slávnostne privítali detičky v novej škôlke. Aj keď som po niekoľkých rokoch
odišla pracovať do inej škôlky, veľmi často
a dlho som spomínala na kolegyne, s ktorými
som prežila veľa pekných chvíľ. Aj dnes si spomínam na deti a ich rodičov. Na to, ako sme
spolupracovali s rodičmi, s verejnosťou, ako
sme pripravovali kultúrne programy, pre deti
výlety, súťaže a exkurzie.
Do budúcich rokov prajem škôlke tvorivých
učiteľov a deťom, ktoré ju navštevujú aj budú
navštevovať, veľa nádherných zážitkov. Všetko
najlepšie prajem!“
Anna Jankechová, kuchárka: „Moje spomienky na materskú školu sú pekné. Pracovala
som v nej ako kuchárka od roku 1967 ešte
v budove domu služieb, až do môjho odchodu
do dôchodku. Odpracovala som v nej 32,5 roka. V starej škôlke boli veľmi malé priestory,
preto sme sa tešili na novú. Boli sme dobrý kolektív a rada spomínam na to, že pani riaditeľka Janka Palkechová najskôr bola v začiatkoch
moja škôlkarka, a potom mi robila riaditeľku.
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ŠKOLSKÝ ROK 2021/22 V ČÍSLACH A FAKTOCH

Deti nám prinášajú radosť
Takmer štyri mesiace beží aktuálny školský rok a aj tento je poznačený covidovou
pandémiou, ktorá nám opäť ukrajuje z našich plánov.
Do triedy starších je prijatých 23 detí, triednou
učiteľkou je Daniela Macháčová a druhou učiteľkou Jana Palkechová. Neobyčajne vysoký je
počet detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie – je ich 19. Pre tieto deti je dochádzka
do materskej školy povinná, ospravedlnený
musia mať každý deň neprítomnosti, presne
tak, ako deti v základnej škole.
Triedu mladších navštevuje 20 detí. Ich triednou učiteľkou je Drahoslava Líšková, druhou
učiteľkou je Lenka Svetlíková.
Kolektív prevádzkových zamestnancov sa
nezmenil.
Aj na tento školský rok sme si naplánovali
množstvo aktivít s tým, že ich plnenie prispôsobíme aktuálnej pandemickej situácii. Zatiaľ nám
šťastie príliš nepraje, nemohli sme uskutočniť posedenie so starými rodičmi, lampiónový
sprievod. Zato však môžeme organizovať naše

l Keď uschli slzičky, prišli aj úsmevy
škôlkarské aktivity a aspoň nimi spestrovať deťom pobyt v materskej škole. Fotografie z nich
si môžete pozrieť na našej webovej stránke
www.mstrebatice.sk.
Teší nás aj možnosť realizovať krúžok anglického jazyka, ktorý vedie lektorka jazykovej
školy C&M v Piešťanoch Danka Majerníková.
Aj ten nám však veľakrát zmarila vysoká chorobnosť detí.
Sú dni, keď držíme hlavu v dlaniach a premýšľame ako ďalej. Stále však sú aj také, keď
odchádzame domov s ústami rozšírenými od
celodenných úsmevov a radosti z detí. Lebo
práve ony sú tým, čo nám tú radosť prináša
Strany 18 – 23 zo života a práce v MŠ
Trebatice pripravila JANA PALKECHOVÁ

Foto: archív MŠ
l Staré aj nové škôlkarské kamarátstva

Spomínam rada na deti, mali rady špenátovú
polievku a krupicovú kašu. Ešte aj dnes, keď
sa s nimi stretnem, tak na to spomíname. Chodili sme aj s deťmi na výlety a pomáhali robiť
akcie. Najviac sa nám páčil výlet v Radošine
na Čertovej Peci. Škôlku vychodili moje deti, aj
vnúčatá. Spomienky sú pekné a prajem deťom,
aby im bolo v škôlke dobre a veselo. Celému
kolektívu prajem veľa zdravia, trpezlivosti a radosti s deťmi! Ďakujem im, že na mňa myslia
a spomínajú v dobrom.“
No a posledné slovo dáme škôlkarom, ktorí ju
navštevujú dnes. Čo si oni myslia o našej škôlke?
Miriamka:	„Ja sem rada chodím preto, lebo

sa tu učím nové veci, čo ma
rodičia doma neučia. Napríklad
o zmysloch.“
Samko:	
„Mne sa v škôlke páči, pretože
chodíme na dvor, môžeme sa
hrať hokej. A ešte, lebo ľúbim
pani učiteľky.“
Laura:	„Mne sa páči, keď chodíme na
prechádzky.“
Noel:	
„Mne sa tu páči preto, lebo tu
máme autá a mám tu kamošov.“
Marcelko:	
„Chodím do škôlky rád, lebo tu
môžeme aj spať. A ešte tu aj
mám veľa kamarátov a hrám sa
s autami a traktormi.“

Lenka:	
„Mám tu veľa kamarátok a sú to
moje najlepšie kamarátky.“
Hoci je oslávenkyňou budova materskej školy,
život jej dávajú ľudia. Tí najmenší, aj tí, ktorí sa
o nich starajú. Bez spolupráce s rodičmi a ťahania za jeden povraz by však deti ťažko hľadali tú
správnu cestu. Bez pomoci a podpory zo strany
zriaďovateľa by to nešlo. A bez nezištnej pomoci
mnohých a mnohých dobrých ľudí by sme boli
omnoho chudobnejší nie iba materiálne, ale aj
srdcom. Preto všetkým patrí veľké poďakovanie
a uznanie, pretože práve Vy ste tí, ktorí tvoria
našu škôlku. 
JANA PALKECHOVÁ

Foto: archív škôlky
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Škôlka je na jeseň
prekrásna
Chodíme do nej denne, všímame si postupné
zmeny kríkov, stromov počas celého roka. Ale
isté je, že naša škôlka je najkrajšia na jeseň. Záplavy žltozlatých a červenkastých listov javorov,
briez, divých čerešní spolu s ozdobnými stromami z nej vytvárajú čarokrásne miesto. Veľká škoda by bola nevyužiť ich na výzdobu aj vo vnútri.
A tak sa učiteľky spolu s deťmi a za prispenia
rodičov pustili do práce. Výsledkom boli tekvičkovo-listové húseničky, mačičky, strašidlá, veľké
listovo-gaštanové slniečko... Nuž je to tak, škôlka
je krásna vždy, ale najkrajšia na jeseň.

Prajeme Vám pokojné, láskou naplnené vianočné sviatky a šťastné
vykročenie do nového roku 2022.
Zároveň Vám všetkým ďakujeme
za Vašu pomoc prostredníctvom
darovaných percent zo svojich
daní aj za akúkoľvek inú pomoc
počas uplynulého roka.

l Naše slniečko presvietilo aj oblaky

Deti a zamestnanci
Materskej školy Trebatice

Piekli chlebík
i koláčik
Takto na jeseň sa s deťmi zvykneme učiť nielen o zelenine a ovocí, ale i o plodinách na poli.
A keďže platí, že stokrát lepšie niečo zažiť, ako
len počuť, učiteľky deťom oboch tried pripravili
zážitkové učenie, počas ktorého deti mladšej
triedy asistovali pri pečení chlebíka, deti staršej
triedy takmer samy upiekli makový koláčik.
Pochutnali si všetci spoločne na oboch, len sa
tak zaprášilo.

l Mami, nabudúce pečiem doma ja

Vietor fúkal
tak akurát

Keď sa v predpovedi počasia objavila správa, že bude fúkať silnejší vietor, padlo rýchle
rozhodnutie – pôjdeme púšťať šarkany. Zopár
ich máme v škôlke, zopár priniesli deti a úplne
vhod nám padlo čerstvo pokosené pole ďateliny kúsok od škôlky. Nakoniec z toho bola super Šarkaniáda. Niekoľko šarkanov lietalo parádne, s niekoľkými sa zase parádne vylietali
deti. Učiteľky sa vylietali tiež, pretože udržiavať
v „lietania schopnom stave“ šarkany pre dvadsať detí, rozmotávať zamotané, zväzovať rozviazané, nie je vôbec ľahké. Nuž a do škôlky
sa po hodine lietania vrátili samé usmiate,
spokojné tváričky s červenými líčkami. Pekný
deň to bol.
lP
 okosená ďatelinka nám poslúžila
a vietor pomáhal šarkanom vyletieť
vysoko nad domy

22
Všetkým je nám
dobre známe, že
mesiac október
patrí ľuďom staršieho veku. Pre
našich škôlkarov
sú nimi ich babičky
a deduškovia, hoci
sú častokrát v tej
najlepšej kondícii
a vek je pre nich
len číslo.
Zato lásky ku
svojim vnúčatám
majú v srdci nesmierne veľa a ich
vnúčatká im ju
oplácajú takou istou mierou. Preto
básnička, pesnička a darček v podobe vlastnoručne
vyzdobenej tašky
patrili z celého srdca práve im!
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Pre babičky
a pre deduškov
l Darčeky pripravili aj mladšie deti

Angličtinu brzdí
kolotoč chorôb

V minulom školskom roku bola krúžková
činnosť v školách zakázaná. Tento rok nám
ju legislatíva umožnila, nuž sme neváhali
a ponúkli deťom možnosť navštevovať krúžok anglického jazyka.
Naším partnerom v poskytovaní výučby je
jazyková škola C&M v Piešťanoch, novou
lektorkou milá usmiata Danka Majerníková.
Záujem bol v oboch triedach veľký, nič nebránilo pustiť sa do práce. Lenže naše nadšenie
spľaslo pomerne rýchlo. Príčinou bola vysoká
chorobnosť detí a kolotoč chorôb, ktorý sa
nevedel zastaviť. Preto s angličtinou síce pokračujeme, avšak omnoho pomalším tempom,
ako by sme všetci chceli.
lN
 ajmenšie deti sa zoznamujú s plyšovým kamarátom Kukym

Ako deti pomohli
Guľ kovi Bombuľ kovi
Jednou z rozprávok, ktoré deti spoznávajú
ako prvé, sú príbehy Márie Ďuríčkovej O Guľkovi Bombuľkovi.
Dej tejto obľúbenej rozprávky nám nesmierne
milým spôsobom prišla do škôlky zahrať Barbora Zamišková. Iba klbká vlny spolu s ihlicami,
háčikmi a gombíkmi jej stačili na vytvorenie
postavičiek a veľmi rýchlo sa jej podarilo vďaka
nim vtiahnuť do deja všetky deti. Nuž a nebola by to Barbora Zamišková, keby k príbehu
nepridala aj niečo navyše. Tentokrát celkom
nenápadne vyskúšala úroveň empatie detí a ich
ochotu vzdať sa niečoho svojho v prospech
iného. A naše deti zareagovali tak, že až sama
herečka bola dojatá. Boli sme na ne v tej chvíli
nesmierne hrdé.
lS
 tačí zopár klbiek vlny a postavičky na
hranie divadielka sú na svete
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Spomienka na
vojnových veteránov
Presne v stanovený čas, vo štvrtok 11.11.
o 11.11 hodine sme sa pripojili k členom ZO
JDS, deťom zo základnej školy a ostatným
občanom Trebatíc, aby sme pred Kostolom
sv. Štefana venovali spomienku vojakom
padlým vo svetových vojnách. Hoci našich
detí bola iba hŕstočka, ich „Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj...“ znelo
krásne. A veríme, že táto spomienka ako aj
červené maky v kyticiach prispejú k tomu,
aby sa tento sviatok dostal ešte hlbšie do
povedomia všetkých nás.
l Speváci malí, ale hlásky zvučné

Prvé rastlinky
v záhonoch
Strojili sme sa na to už dávno, až kým si pani
učiteľka Danka nepovedala, že napíše projekt
s názvom Vyvýšené záhony pre deti. Požiadali
sme obec o dotáciu v rámci obecného grantového programu, ktorá nám bola schválená,
a potom prišla na rad tá náročnejšia, praktická
časť. Veľmi nám pomohol Pavol Doktor, ktorý
zostrojil konštrukciu záhonov, práce na nich
dokončil Peter Macháč, s natieraním, vrstvením
piesku, zeminy... pomohli obecní zamestnanci.
No záverečné sadenie si vychutnali deti pod
dohľadom učiteľky. Jahôdky a niekoľko základných byliniek už rastie, zvyšok počká do jari. Už
sa tešíme na prvú vlastnú úrodu.
lZ
 asadiť je jedna vec, pravidelne sa starať druhá – a my sa veru staráme...

Zdravo jesť
je dôležité
l Šikovné deti a zdravé maškrtky z ovocia a zeleninky

Skúmali sme
vlastnosti vzduchu
l Viete, kto nafúkal tú gumovú rukavicu?
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CFM JA – VYHODNOTENIE JESENNEJ ČASTI SEZÓNY 2021/2022

Vytvárame kvalitné podmienky
na tréningový proces
Futbalový život i v roku 2021 bol ovplyvnený celosvetovou pandémiou. Jesenná
časť sezóny 2021/2022 sa síce odohrala, ale
zápasy boli často odkladané a niektoré sa
neodohrali doteraz.
Trénerské obsadenie v sezóne 2021/2022
dorast U19, II. liga SFZ – Juraj Kuťka
dorast U17, II. liga SFZ – Martin Javorka
žiaci U15, II. liga ZsFZ – Matúš Grivalský
žiaci U13, II. liga ZsFZ – Miroslav Obuch
prípravka U11, ZsFZ – Michal Beňo
prípravka U9, ZsFZ – Tibor Šurín
predprípravka U8,U7 – Tibor Šurín
tréner brankárov – Tomáš Belic
CFM JA U19 – II. liga, tréner Juraj Kuťka
Letná príprava
Letná príprava sa začala skôr ako obvykle
pre pandémiu. Zo začiatku sme trénovali v skupinkách, postupne spoločne. Tréningový proces
prebiehal v domácich podmienkach. V týždni
sme absolvovali štyri tréningové jednotky a cez
víkend sme odohrali prípravné stretnutie.
Súpiska
Tomáš Beňuš, Marek Martišovič, Filip Rechtorík, Frederik Zuskin, Jakub Sedlák, Lukáš Cesnek, Mário Valo, Matej Marušic, Matúš Lenický,
Matúš Moravčík, Samuel Brezina, Jakub Mlynár,
Lukáš Mojžiš, Samuel Fano, Filip Feranec, Lukáš
Remenár, Adam Hlinka, Tomáš Tomašovič, Samuel Klampár, Lukas Schmitt
Najlepší strelci gólov
Lukáš Cesnek – 3
Celkové umiestnenie
16. miesto
CFM JA
15 1 3 11 4:29 6 bodov

l U19 CFM JA s trénerom Jurajom Kuťkom

Kvalita súperov bola vyššia
Príprava druholigového tímu na sezónu nebola vôbec ideálna. Počas leta skončilo viacero hráčov, čo výrazne ovplyvnilo konkurenciu
v mužstve. K tomu sa pridali ešte absencie
v tréningovom procese pre brigády, dovolenky
a niektorí hráči neboli vôbec pripravení na
začiatok jesennej časti. Aby toho nebolo málo,
tak v prvom kole sa vážne zranil Adam Hlinka.
Chlapcom snahu v zápasoch uprieť nemôžem,
ale kvalita súperov v tejto súťaži bolo vyššia.
Viaceré stretnutia sme prehrali tesne, v týchto
dueloch rozhodovali vždy detaily. Príležitosti,

ktoré sme mužstvám ponúkli vlastnými chybami, boli tvrdo trestané. Veľké trápenie a kŕč
sme predvádzali pri zakončení. Hlavne tam
musíme hľadať príčinu slabého postavenia
v tabuľke. Verím, že v zimnom období sa
svedomito pripravíme na odvetnú časť sezóny,
posunieme sa výkonnostne hore a dokážeme
byť viac konkurencieschopnejší.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým hráčom, funkcionárom, rodičom, sympatizantom
CFM JA za úsilie, snahu a podporu, ktorú odovzdávajú našej akadémii.
CFM JA U17 – II. liga,
tréner JUDr. Martin Javorka
Letná príprava
Letná príprava sa začala v podstate v máji,
počas pandemických opatrení sme trénovali
2-krát v týždni, po uvoľnení opatrení sme trénovali 4-krát v týždni. V mesiaci júl 2021 sme
odohrali 4 prípravné zápasy s Častkovcami,
Hlohovcom a Melčicami-Lieskovým (doma,
vonku).
Súpiska
Marek Vitek, Samo Mahrek, Jakub Polák,
Maťo Danko, Marek Sadloň, Timo Šurín, Šimon
Sedlák, Alan Urbanovský, Nikolas Klimo, Tomáš
Čechvala, Matúš Malik, Alex Obuch, Jakub
Hátrik, Maťo Žák, Jakub Majerský, Mišo Domin,
Lukáš Danko "C", Maťo Tarana, Tomáš Fořt,
Timo Kyselica
Najlepší strelci gólov
Lukáš Danko – 3, Šimon Sedlák – 3

l Zápas U19 MFK Skalica – CFM JA našim chlapcom nevyšiel, prehrali 0:5

Umiestnenie v tabuľke
15. miesto
CFM JA U17
15 2 2 11 12:42 8 bodov
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Neboli sme slabším mužstvom
Zo začiatku bolo treba pracovať hlavne na
fyzickej pripravenosti chlapcov, lebo boli veľké rozdiely medzi nimi z pohľadu vytrvalosti,
dynamiky, sily a výbušnosti. Celú sezónu výsledkovo ovplyvnila skutočnosť, že sme nemali
dostatočný počet hráčov s ročníkom narodenia
2005. Keď k tomu prirátam to, že Šimon Sedlák
ako náš ťažiskový hráč odohral menej zápasov,
nakoľko na viacerých zápasoch chýbal, treba
úprimne povedať, že s niektorými súpermi
sme neboli schopní odohrať vyrovnané zápasy
(Zlaté Moravce, Inter Bratislava, Komárno).
Pozitívom však je to, že pre hráčov s ročníkom narodenia 2006 bol každý jeden odohratý
zápas obrovskou futbalovou školou, pričom
najmä v domácich zápasoch sme sa od zápasu
k zápasu zlepšovali herne i výkonnostne. Škoda, že niektoré dobre rozbehnuté zápasy sme
nezvládli lepšie výsledkovo, nakoľko sme v nich
neboli slabším mužstvom (Púchov, Myjava,
Dubnica nad Váhom, Lokomotíva Trnava, PFK
Piešťany, ale aj Šamorín). Vo futbale neplatí
„keby“, ale my sme mohli mať pokojne o 10 bodov viac. Chýbali nám však skúsenosti starších
hráčov, niekedy zohrala svoju úlohu psychická
odolnosť hráčov a niekedy aj to povestné
„šťastíčko“. S pribúdajúcimi kolami a tréningovými dávkami sme zvládali zápasovú minutáž
vo väčšom objeme. Touto cestou by som chcel
poďakovať všetkým chlapcom, ich rodičom,
funkcionárom za obetavý prístup a vytváranie
kvalitných podmienok na tréningový proces
a zápasy, všetkým, ktorí svojím dielom prispievajú k tomu, že klub CFM JA v dnešných náročných podmienkach funguje na takejto úrovni.
Na záver prajem všetkým k blížiacim sa
vianočným sviatkom hlavne veľa, veľa zdravia,
rodinnej pohody, vnútorného pokoja, radosti zo
života a životného optimizmu a elánu!
CFM JA U15 – II. liga, tréner Matúš Grivalský
Letná príprava
Počas letnej prípravy sme sa snažili popracovať hlavne na fyzickej kondícii hráčov
a nájsť ideálnu zostavu pre jesennú časť. Počas
prípravy sme trénovali 4-krát do týždňa a odohrali 4 prípravné zápasy (Nové Mesto, Krajné,
Častkovce, Bánovce nad Bebravou), v ktorých
sme chceli urýchliť adaptáciu hráčov ročníka
2008 do tímu.
Súpiska
Nikolas Ohrablo, Richard Kičin, Filip Majerník, Samuel Luha, Jakub Obuch, Samuel
Strečanský, Tomáš Hlavatovič, Timotej Magula,
Jozef Uváček, Lucas Obuch, Daniel Tonkovič,
Markus Blaško, Jan Brauner, Leonard Chnapko,
Tomáš Zúrek
Najlepší strelci gólov – jesenná časť
Leonard Chnapko 7, Samuel Strečanský 5,
Lucas Obuch 3
Umiestnenie v tabuľke
13. miesto
CFM JA U15
17 5 2 10 22:38 17 bodov

Úroveň hry ako na hojdačke
Po jesennej časti sezóny máme zmiešané
pocity, nakoľko predvedená hra bola niekedy
veľmi zlá a niekedy naopak výborná. Vyzdvihol
by som zápasy v Seredi a v Galante, kde sme
vďaka zodpovedným, dobrým kolektívnym výkonom zhodne zdolali súpera 0:1. Veľa ďalších
zápasov bolo vyrovnaných a my sme zlyhávali

v koncovke. Naopak, dostali sme niekoľko
lacných gólov, čo nás takisto pripravilo o lepšie
výsledky. Verím, že v zimnom období budeme
mať možnosť v tréningovom procese odstrániť
nedostatky a v jarnej časti ísť v tabuľke vyššie.
CFM JA U13 – II. liga,
tréner Mgr. Miroslav Obuch
Letná príprava
Letná príprava sa začala 6.7.2021, počas ktorej sme odohrali 4 prípravné zápasy (AFC Nové
Mesto nad Váhom, Častkovce, FC Topoľčany,
Spartak Bánovce nad Bebravou). Tréningový
proces prebiehal prevažne 3-krát do týždňa.
Z celkového hľadiska a pripravenosti hráčov na
sezónu hodnotím letnú prípravu pozitívne, i keď

CFM JA U11 – prípravka,
tréner Michal Beňo
Letná príprava
Letná príprava sa začala 5.7.2021. Trénovali sme 3 tréningy za týždeň, plus cez
víkend prípravný zápas alebo turnaj. Prípravu
hodnotím pozitívne, či už prístupom v dochádzke, ale aj v tréningovej jednotke. Taktiež
nasadenie na zápasoch bolo výborné a boli
sme dobre pripravení na majstrovské zápasy.
Prípravné zápasy sme odohrali proti Vrbovému U13, Topoľčanom U11, Krajnému U13.
Súpiska
Jerguš Hruška, Damian Hadviga, Tobias Uváček, Matias Žák, Marko Milec, Dominik Bubák,

l Lukas Schmitt (U19) patrí medzi futbalové nádeje CFM JA
bola ovplyvnená dovolenkami, čo negatívne
vplývalo na celkovú percentuálnu dochádzku.
Súpiska
David Hornák, Dominik Kováčik, Jakub Malik, Lukáš Pilát, Adam Zurek, Matúš Krchnák,
Šimon Krchnák, Michal Lančarič, Michal Orság,
Simon Uher, Marek Uram, Alex Urban, Marek
Valovič, Tobias Škrabák, Damián Strečanský,
Alan Zivčák.
Najlepší strelci – jesenná časť
Simon Uher 7, Michal Orság 4
Umiestnenie v tabuľke
13. miesto
CFM JA U13
17 5 0 12 22:42 15 bodov

Podávali sme solídne výkony
Celkovo hodnotím naše pôsobenie v súťaži
pozitívne, i keď po výsledkovej stránke to nebolo optimálne. Čo sa týka hernej stránky, chlapci
v prevažnej miere podávali solídne výkony, a to
aj v zápasoch, v ktorých sme ťahali výsledkovo
za kratší koniec. Snažili sme sa predvádzať
kolektívny futbal s množstvom prihrávok, ktorý
bol založený na postupnej rozohrávke od brankára, s minimom nakopávaných lôpt. V zimnej
príprave a jarnej časti sa musíme sústrediť na
zlepšenie obrannej činnosti celého mužstva,
nakoľko sme, podľa môjho názoru, inkasovali
veľa gólov, ktoré pramenili zo zle riešených
herných situácií. Celému mužstvu za jesennú
časť patrí veľká vďaka.

Lukáš Fořt, Tobias Ťapušík, Milan Smolka, Adam
Kunka, Peter Krivošík, Daniel Galbavý, Samuel
Duračka, Martin Augustín, Lukáš Horňák, Matúš
Jankovíč, Marko Jurica, Patrik Chnapko
Najlepší strelci – jesenná časť
Matias Žák 17, Tobias Uváček 14, Marko
Milec 12
Umiestnenie v tabuľke
2. miesto
CFM JA U11
10 8 1 1 58:11 25 bodov

Mali sme viac šancí ako súper
Letná príprava bola dlhá, ale kvalitná a chalani mali dobrý prístup k tréningovým jednotkám. Zistili, že väčšie ihrisko už predstavuje
viacej behania a kombinovania. Čo ukázali vo
viacerých zápasoch, kde si dokázali vypracovať veľmi veľa príležitostí. Vo väčšine zápasov sme boli lepší a dovolím si povedať, že
v každom zápase sme mali viacej šancí ako
súper. Druhá časť jesene bola s kvalitnými
súpermi, o čom svedčila aj úroveň zápasov.
Som veľmi rád, že sa nám podarilo prilákať
ďalších hráčov a hlavne zapracovať hráčov
o rok mladších do tréningov a zápasov. Dokázali sme nájsť brankára a Jerguš Hruška
nás často podržal v dôležitých zápasoch. Cez
zimnú prestávku musíme zapracovať na individuálnych veciach a pripraviť sa na kvalitnú
jar. Dúfam že sa nám podarí odohrať aj pár
turnajov. Na záver by som chcel poďakovať
chalanom a rodičom za podporu.
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CFM JA U9 – prípravka, tréner Tibor Šurín
Letná príprava
Po dlhej letnej sezóne sa začala 26.7.21.
V príprave sa vytvorila tréningová skupina
z ročníkov 2013 a 2014. Príprava už tradične
bola poznačená prázdninovými dovolenkami,
čo ovplyvňovalo účasť na tréningoch. V skupine U9 začínalo 14 mladých futbalistov, postupne sa počet ustálil na 21 doplnením z mladších ročníkov, aj príchodom nových hráčov.
V júli aj v auguste sme trénovali 2-krát týždenne, od septembra sme prešli na 3 tréningové
jednotky v týždni. Prípravka U9 sa zúčastňuje
na krajskej súťaži ZsFZ, kde nastupujeme pod
hlavičkou ŠK Borovce. Jesennú časť sme odštartovali 29.8.2020 v Novom Meste. Nakoniec
po úplne odohratej jesennej časti zdieľame 6.
miesto z 12 účastníkov, 7 bodov za vedúcimi
Piešťanmi.
Súpiska
Matteo Kantek, Sebastián Andrísek, Mário
Strecký, Timotej Žák, Ondrej Polák, Tomáš
Horňák, Mathias Matejovič, Matej Vavrinec,
Dominik Bielik, Jarko Lesay, Lukáš Dvorský,
Dominik Bednár, Tomáš Marko, Ján Verchola,
z mladšej tréningovej skupiny sa do tréningového procesu postupne pridali Nikolas Valovič,
Adam Kuruc, postupne pribudli Markus Mizera,
Marcel Mizera, Dominik Žitňanský, Timotej Seitler, Jonáš Tureček
Najlepší strelci
Kantek – 19, Bielik, Andrísek, Strecký po 7

Zatiaľ sme na šiestom mieste
Do súťaže sme vstupovali s cieľom umiestniť sa vo vrchnej polovici tabuľky, keďže väčšina chlapcov odohrala viac zápasov v tejto
vekovej kategórii už minulý rok. Zatiaľ sme
na šiestom mieste, čo vôbec nezodpovedá
individuálnej kvalite tímu.
Počas letnej prípravy sme odohrali zopár prípravných zápasov s Topoľčanmi, Sereďou, vždy
s víťazným výsledkom. Najviac nám herne pomohol turnaj v Krakovanoch, kde sme v jednom
dni odohrali 5 kvalitných zápasov a obsadili sme
pekné tretie miesto.

l Michal Beňo so svojimi zverencami
Súťaž sme začali výhrou v Bučanoch, kde sme
hrali v malom počte, ale chlapci sa zomkli a zápas doviedli do víťazného konca. V zápase s Novou Dubnicou to bola jednoznačná záležitosť,
súper nás vôbec nepreveril. Potom prišlo herné
trápenie v Nemšovej proti Klúčovému, vo veľmi
vypätej atmosfére sme nakoniec neuspeli. Skvelé zápasy sme odohrali v Bánovciach a v Považskej Bystrici, tam sme mali zápasy úplne v našej
réžii, o čom svedčí aj skóre. Po dobrom zápase
s Topoľčanmi nastalo naše herné trápenie a posledné štyri zápasy sme nepochopiteľne prehrali.
Partizánske bol určite poraziteľný súper, žiaľ,
prestali sme premieňať naše príležitosti a celkovo si chlapci prestali veriť. V zápase s Piešťanmi
sme dlho viedli a nakoniec nešťastne prehrali, aj
keď sme mali viac príležitostí na skórovanie ako
súper. V zápase s Častkovcami sme doplatili na
premárnený prvý polčas.
Celkovo v tíme je veľa talentovaných chlapcov, len treba viac zapracovať na organizácii
hry, kombináciách a koncentrácii v zápasoch
a naše postavenie bude ešte lepšie. Nakoniec
treba dodať že pri vývoji mladých hráčov tabuľkové postavenie nie je rozhodujúci faktor,

dôležitejšie je, ako dokážu zvládať individuálne zručnosti.
Na záver sa chcem poďakovať rodičom za
obetavosť, podporu svojich mladých futbalistov
a pomoc pri doprave na zápasy.
CFM JA U8, U7 – predprípravka,
tréner Tibor Šurín
Letná príprava
Letnú prípravu sme začali 26.7.21. V príprave sa vytvorila tréningová skupina z ročníkov 2014, 2015, 2016. Príprava už tradične
bola poznačená prázdninovými dovolenkami,
čo ovplyvňovalo účasť na tréningoch. V skupine začínalo 10 mladých futbalistov, postupne
sa počet ustálil na 17 príchodom nových
hráčov. Chlapci absolvovali dve tréningové
jednotky týždenne.
Súpiska
Adam Kuruc, Matúš Bielik – Krakovany, Matúš Bielik – Ostrov, Oliver Cifra, Augustín Soska,
Nikolas Valovič, Marcel Mihálik, Adam Reško,
Damián Andrísek, Arthur Bednár, Jesika Zemková, Matej Strecký, Matej Daněk, Matúš Varga, David Olách, Jakub Valo, Matúš Valo.
Prípravky sa zúčastňovali na prípravných
zápasoch aj nesúťažnej miniligy organizovanej
dohodou medzi tímami. Hralo sa v kategórii U8
(2014) aj U7 (2015). Niektorí chlapci nastupovali v oboch kategóriách, keďže máme nedostatok
hráčov v ročníku 2014.

Máme nízky počet chlapcov

l Matias Žák U11

Chlapci U8 (2014) sa zúčastnili na dvoch
turnajoch v minilige, oba zvládli veľmi dobre,
len škoda že máme nízky počet chlapcov. Preto
museli nastupovať aj mladší chlapci. Napriek
tomu bola hra veľmi dobrá, o čom svedčia aj
výsledky v turnajoch.
V ročníku U7 (2015) je veľa talentovaných
chlapcov. Dúfam, že účasťou na tréningoch sa
budú postupne zlepšovať a zdokonaľovať v individuálnych zručnostiach, čo je pre ich vývoj
teraz najdôležitejšie.
Na záver sa chcem poďakovať rodičom za
podporu svojich mladých futbalistov a pomoc pri
doprave na tréningy, zápasy a turnaje.

Tréneri CMF JA

Foto: archív
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VYHODNOTENIE JESENNEJ ČASTI ROČNÍKA 2021/2022 – A-MUŽSTVO OFK TREBATICE

Chýbalo nám šťastie a sčasti kvalita

l Víťazstvo v Slovnaftcup-e proti FC Petržalka zarezonovalo vo futbalom svete
Konečne sme sa dočkali a po dvoch rokoch
sme odohrali kompletnú jesennú časť bez
prerušenia. Jeseň dvoch súťaží. Prvú polovicu súťažného ročníka poznačil fakt, že sme
pôsobili v dvoch súťažiach a odohrali v rozmedzí necelých štyroch mesiacov, od konca
júla do polovice novembra, 21 súťažných
kôl. Bezmála toľko, čo za predchádzajúce
dva súťažné ročníky prerušené pandémiou.
S tréningovým procesom sme začali dňa
7.7.2021. V príprave sme odohrali iba jeden
prípravný zápas v Červeníku, kde sme vyhrali
7:2 a odtrénovali 10 tréningových jednotiek. Dôvodom skrátenej prípravy bol extrémny záujem
mužstiev zo západoslovenského regiónu pôsobiť v slovenskom pohári, ktorý sa začal predkolami už v termínoch 17. – 18.7. resp. 25.7.2021.
Zúčastnili sme sa na ňom aj my.
Pred prvým súťažným zápasom, ktorý sme
odohrali v Piešťanoch v slovenskom pohári, sme v najkratšom možnom čase uzatvorili
káder. S kádrom som bol nadmieru spokojný.
Spĺňal počtovo moje požiadavky a bol vyvážený
skúsenosťami a mladíckym entuziazmom.

„skalp” v doterajšej trebatickej klubovej histórii
sme zaznamenali v súťažnom pohárovom zápase, keď sme pred krásnou diváckou kulisou
gólmi Matúša Vala a Ľuboša Mikloviča pokorili
vtedajšieho lídra druhej ligy FC Petržalka výsledkom 2:1 a postúpili do tretieho kola, kde nás
čakal ligista. Tím FC Vion Z. Moravce/Vráble
prišiel do Trebatíc v plnej sile, prevýšil nás vo
všetkých činnostiach, pričom sme inkasovali až
deväťkrát. Z vnútorne prežitých pocitov to bola
pre všetkých hráčov, a aj pre mňa ako trénera,
jednoznačne pozitívna skúsenosť.
Pred zhodnotením jesennej časti pár vetami
zrekapitulujem predchádzajúce ročníky. Súťažný ročník 2018/2019 bol náš prvý v štvrtej lige,
po odhlásení dvoch tímov sme počas celého
ročníka odohrali 26 zápasov. Nasledovali dva
neúplne ročníky s odohranými 16, resp. 15-timi
zápasmi, čo znamená, že za dva kalendárne
roky 2019 a 2020 sme odohrali spolu len 31 súťažných zápasov. Len na porovnanie skutočnosti, akú náročnú jeseň máme za sebou. Uviedol
som už, že sme odohrali štyri kolá v slovenskom
pohári a ďalších sedemnásť kôl v regionálnej

Do jesennej časti 2021/2022 sa zapojilo až
22 hráčov – Enrico Kirka, Denis Haršáni, Martin
Matyáš, Michal Blaško, Patrik Varga, Michal
Masár, Martin Směřička, Ondrej Hečko, Matúš
Bartošek, Samuel Valo, Ondrej Macháč, Ľuboš
Miklovič, Matúš Jorík, Matúš Valo, Šimon Valo,
Filip Kičin, Samuel Poláček, Filip Zemko doplnil
mužstvo od 9. kola, Lukáš Buchanec doplnil mužstvo od 10. kola. Traja hráči skončili po siedmom
resp. deviatom kole, bol to Denis Pekarovič, Ján
Veselský a Dávid Mihálik. Ich účinkovanie bolo
ukončené po dohode s klubom. Ďakujem im za
ich pôsobenie v trebatických farbách.

Pokorili sme tím FC Petržalka
V slovenskom pohári pod názvom SlovnaftCup sme v predkole porazili PFK Piešťany na
ich ihrisku 5:1, skórovali 2-krát Bartošek, 2-krát
Miklovič a Veselský. Ešte pred začiatkom súťaže nás čakal ďalší súper, keď sme opäť na ihrisku súpera, tentoraz v Hornej Krupej, vyhrali 3:2,
gólovo sa presadili Bartošek, Miklovič, Směřička
a postúpili sme do druhého kola. Najvýraznejší

lP
 očas jesennej časti sezóny sme sa
i rozlúčili s Jankom Veselým, dlhoročným strážcom trebatickej svätyne,
ktorý ukončil futbalovú kariéru

súťaži, keďže po nezmyselných zväzových rozhodnutiach od „zeleného” stola má po prvýkrát
štvrtá liga 18 účastníkov, čo ešte viac znásobuje
náročnosť súťaže v tomto ročníku.

Spokojný nie som
S výsledkami a s umiestnením spokojný nie
som. Za neuspokojivou jesennou časťou vidím aj
objektívne príčiny, keď k enormnej porcii zápasov
sa pridali časté a dlhotrvajúce absencie kľúčových
hráčov. Už v treťom kole na ihrisku v Jaslovských
Bohuniciach sa zranili dvaja hráči. Michal Masár
si poranil koleno a do konca jesene už do zápasov nezasiahol, Martin Směřička, ktorý si taktiež
poškodil kolenný kĺb a následne aj stehenný sval.
Do konca súťaže zo 14-tich kôl odohral už len
dva zápasy. Ďalším „smoliarom” v jesennej časti
bol Ľuboš Miklovič, ktorý musel väčšinu zápasov
vynechať pre dlhodobé užívanie antibiotík, a tak
celkovo odohral menej ako polovicu súťažných
minút. Od štvrtého kola sme nehrali v identickej
zostave ani raz, a to hlavne z dôvodu opakovaných zranení, chorôb a preliečení. To sú podstatné a nezanedbateľné fakty. Absencia hlavne
spomínanej trojice hráčov bola značná, keď sa
počas celej jesene doslova „lepili” ich pozície, čo
poznačilo a rozbilo hernú koncepciu. Najhoršie
však bolo, že ich neprítomnosť nedokázala prehliadnuť ani kabína, čo nás zasiahlo aj mentálne.
Aj na všetko uvedené, mohli a mali zodpovednosť preniesť na svoje plecia ostatní hráči,
hlavne tí skúsenejší, nestalo sa tak. Chýbala
nám gólová efektivita Joríka, Bartošeka, Hečka, Macháča a v niektorých zápasoch som
čakal viac aj od Samuela Vala a Zemka. Najviac vo mne rezonujú slabé individuálne výkony
a nedostatočná zápasová koncentrácia, často
podčiarknutá hernou nevýraznou zanietenosťou
a neprehliadnuteľnou frustráciou z nekompletnej
kabíny. Prišlo veľa individuálnych a kolektívnych
zaváhaní, ktoré nás stáli body a lepšie umiestnenie. Kolektívne sme zlyhali vo viacerých zápasoch. V Hlohovci sme len remizovali so slabým
súperom – mínus dva body, v zápase v Dolných
Vesteniciach sme inkasovali v nadstavených
minútach – mínus dva body a pre mňa dva
najslabšie výkony z našej strany boli predvedené v Prečíne, v Prievidzi a v prvom polčase
s Piešťanmi. Individuálnych chýb bolo veľa, ale
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tie, čo najviac rezonujú, je nepremenená penalta
Bartošeka s Vrbovým na konci zápasu – mínus
dva body a nepremenené viaceré šance v Hornej
Krupej, hlavne tá Poláčekova – mínus jeden bod.
Aby som nebol len kritický, pravdou je, že kolektív celkovo deväťkrát neprehral v sedemnástich
zápasoch, prišli aj zápasy odohrané s kvalitou
a so srdcom. Spomeniem zápasy v Domaniži,
v Jaslovských Bohuniciach, v Ladcoch, domáce
zápasy s Radimovom, Kvašovom, Vrbovým,
Gbelmi a s Bánovcami. Individuálne najstabilnejšie výkony počas jesene podali hlavne Patrik
Varga, Samuel Poláček a Enrico Kirka.

A-mužstvo doplnili
len traja mládežníci

Z Centra futbalovej mládeže JA opäť prišla
„mladá krv“. Tento rok to bolo iné, ruku s rukou
si podala kvalita s kvantitou. Ročník narodenia
2002 bol najpočetnejší od vzniku centra. Z desiatich končiacich hráčov malo sedem mladých
hráčov zabojovať o svoje miesto na ihrisku, no
opak bol pravdou. Prísľubom mali byť viacerí,
ale... Menovite Samuel Vido sa zatiaľ rozhodol
v mužskej kategórii presadiť vo Vrbovom, Aleš
Orviský prípravu v Trebaticiach ani nezačal,
Ján Veselský a Dávid Mihálik skončili v tíme po
dvoch mesiacoch. Mladej generácii bez klišé
a sladkých slov chýbajú triviálne vlastnosti, ako
je dochvíľnosť, zodpovednosť a hlavne pokora
s trpezlivosťou. Stať sa súčasťou kabíny, kde to
už nie je len o ročníkoch narodenia a o detských
snoch, bolo nad ich sily, aj keď to pred nimi
zvládlo veľa iných, menej talentovaných hráčov.
Vnímam to ako smutnú realitu a od roka k roku
to začína byť pravidlom, čo z pozície trénera
znášam veľmi ťažko, a pritom to môže byť tak
jednoduché naučiť sa prijať s úsmevom a zároveň sa rozdať, zniesť pokynmi určené a vydržať,
keď to nejde. Veď v mužskom futbale len začínajú! Plnohodnotne z mladých hráčov seniorské
mužstvo doplnili len traja hráči – Filip Kičin
a Šimon a Matúš Valovci, ktorí v jesennej časti
dostali takú zápasovú porciu minút ako žiadni iní
mládežnícky “novici” pred nimi. A to je to najpodstatnejšie, veď ostatné sa dostaví. Skúsenosti
získané priamo v zápasoch na ihrisku a s tým
spojená konfrontácia sú tým najlepším lektorom.
Súťaž sa v jeseni až na pár preložených zápasov dohrala, neprerušila ju žiadna covidová
výluka. Cieľ umiestniť sa v hornej polovici tabuľky
sme nedosiahli, chýbalo šťastie a sčasti aj kvalita.
Dovoľte mi na záver popriať všetkým futbalovým priateľom krásne požehnané vianočné
sviatky a nový – zdravý rok 2022!

Mgr. VLADIMÍR HORNÁČEK

tréner A-mužstva OFK Trebatice

Foto: archív OFK
Sumár zápasov v jesennej časti
súťažného ročníka 2021/2022
1. kolo: TJ Partizán Domaniža –
OFK Trebatice 2:2 (2:0)
Góly: Poláček, Směřička
2. kolo: OFK Trebatice –
OŠK Trenčianske Stankovce 0:3
3. kolo: ŠK Jaslovské Bohunice –
OFK Trebatice 4:1

l Ľuboš Miklovič strieľa nezabudnuteľný gól do siete FC Petržalka
Gól: Masár
4. kolo: OFK Trebatice – TJ Radimov 5:0
Góly: vlastný, 3-krát Miklovič, Pekarovič
5. kolo: Š
 K Dolné Vestenice – OFK Trebatice 2:2
Góly: Šimon Valo, Miklovič
6. kolo: OFK Trebatice – TJ Kvášov 7:1
Góly: 4-krát Jorík, Macháč, Matúš
Valo, Miklovič
7. kolo: OFK Lehota pod Vtáčnikom –
OFK Trebatice 5:0
8. kolo: O
 FK Trebatice – MFC Bánovce n. B. 1:0
Gól: Kičin
9. kolo: FK Horná Krupá – OFK Trebatice 1:0
10. kolo: OFK Trebatice – MFK Vrbové 1:1
Gól: Poláček

11. kolo: TJ Partizán Prečín – OFK Trebatice 2:0
12. kolo: OFK Trebatice – TJ Boleráz 0:5
13. kolo: FC Prievidza – OFK Trebatice 2:0
14. kolo: OFK Trebatice – TJ Nafta Gbely 2:1
Góly: Samuel Valo, Zemko
15. kolo: TJ Ladce – OFK Trebatice 1:3
Góly: 2-krát Poláček, Miklovič 1:2
16. kolo: FC Slovan Hlohovec – OFK Trebatice 0:0
17. kolo: OFK Trebatice – PFK Piešťany 1:3
Gól: Macháč
Konečné umiestnenie v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 IV. ligy SZ po odohraní
17 zápasov – 11. miesto, za 19 bodov (5 výhier,
4 remízy, 8 prehier)

STO OFK TREBATICE NA KONCI ROKA 2021

Stred tabuľ ky – naše maximum
Predchádzajúca stolnotenisová sezóna,
bola pre opatrenia viackrát prerušená a nakoniec predčasne ukončená – žiadne z mužstiev nepostúpilo do vyššej, ani nezostúpilo
do nižšej ligy. Po dlhom čase a viacerých
zákazoch mužstvo začalo kompletne trénovať až v auguste. Reštart do novej sezóny
bol preto náročný.
O to viac, že túto sezónu nemôžeme rátať
s dvomi najúspešnejšími hráčmi – Jurajom
Heskom, ktorý prestúpil do Špačiniec, a Ladislavom Reginom. Stáli sme tak pred ťažkým
rozhodnutím a z dvoch mužstiev sme prihlásili
nakoniec iba jedno – do 6. ligy OSST Trnava.
Po 9. kole máme na konte 14 bodov za
dve výhry a jednu remízu. Nachádzame na 9.
mieste z 12 účastníkov. Pravidelne nastupujeme v zostave: Ondrej Macháč, Stanislav Urban, Ján Maco, Roman Ušiak a Peter Foltýn.
Naším cieľom je udržať sa v lige, možno ešte
poskočiť o jedno či dve miesta nahor – čo by,
úprimne, bolo pravdepodobne naše maximum.
Trénujeme raz do týždňa. Teší nás, že 2-krát
do týždňa sa vo veľkom počte stretávajú
amatérski hráči. Dúfame, že časom sa niektorí
z nich zapracujú do súťažných zápasov.
Ďakujeme všetkým hráčom za vzorné repre-

zentovanie, obci za podporu stolného tenisu
a všetkým Vám, ktorí stolný tenis sledujete
a fandíte nám.
Touto cestou Vám všetkým chceme v mene
stolnotenisového klubu popriať pokojné a najmä v zdraví prežité vianočné sviatky!

ONDREJ MACHÁČ

Foto: archív STO OFK

l Stanislav Urban v zápasovom nasadení
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