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KRÁSNE A ŠŤASTNÉ

Opäť sa končí rok!

Vianoce!
Už sviatky lásky, pokoja
zavítajú zas skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome vašom zavládne
tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.
Redakcia TZ

Čertica vytočila starostu

Stalo sa to v sobotu 6. decembra podvečer, keď sa Mikuláš so sprievodom zastavil v Trebatiaciach. Viac sa dozviete na 4. strane.

Vážení spoluobčania! Spoločne stojíme
pred bránami Vianoc a uvedomujeme si
viac ako inokedy, ako čas rýchlo letí. Mojou
asociáciou, pri ktorej mi príde na um rýchlosť plynutia nášho života, je v poslednom
období zabezpečenie vianočnej výzdoby
našej obce. Začiatkom tohto mesiaca mi
to pripadalo, akoby to bolo včera, čo som
zadával objednávku na jej demontáž a už
som objednával znovu je vyvesenie. S tým
však nič nenarobíme, treba to zobrať ako
fakt. Za účelom zníženia životného tempa je však potrebné začať sa viac starať
i o svoje duševné zdravie.
V tomto roku, a podľa schváleného rozpočtu na rok 2009 i v budúcom roku, je
jednou z priorít obce vytvárať našim občanom podmienky na duševné vyžitie, aktívny
odpočinok. V práve končiacom sa roku sme
do tejto oblasti investovali nemalé ﬁnančné
prostriedky. V Areáli zdravia vystúpil súbor
Súrodenci Jendruchovci, absolvovali sme
úspešné podujatie venované deťom - Veľký
deň detí. Vďaka spolupráci s Agentúrou
Duna sme mohli na hody počuť spievať
Zuzanu Smatanovú, Slniečko a iné skupiny,
v septembri sme sa zásluhou našich dôchodcov vrátili k folklóru a starým tradíciám
v rámci podujatia Kapustové hody. V decembri sme privítali „skutočného“ Mikuláša
a vianočné obdobie sme spolu so skôr
narodenými obyvateľmi obce otvorili podujatím pod názvom Vianočný punč. Z tohto
pohľadu hodnotím končiaci sa rok veľmi
pozitívne.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Z OBECNEJ MATRIKY
KU DŇU 15.12.2008

Narodili sa
Jakub Lipka, č. d. 146
Michal Malina, č. d. 212
Tomáš Palkech, č. d. 221
Michal Svinčák, č. d. 349
Michaela Drobná, č. d. 367
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Opäť sa končí rok!

(dokončenie z 1. strany.)
Organizovanie spomenutých podujatí si vyžiadalo nielen značné ﬁnančné prostriedky,
ale i veľa času, námahy, ľudského potenciálu.
Nie všetky podujatia sa nám podarilo zorganizovať bez chýb, ale dôležité je, že vieme, ako
a v čom sa môžeme zlepšiť. Trebatice ožívajú,
a to ma veľmi teší. Na budúci rok sa budeme
snažiť pokračovať v nastolenom tempe. Podujatia, ktoré mali pozitívny ohlas, ponecháme,
menej úspešné vypustíme z kalendára kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2009.

Milí spoluobčania, o pár dní oslávime
najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Želám
všetkým Trebatičanom možnosť osláviť
narodenie Ježiša Krista v pokoji, v láske,
v porozumení ich najbližších. Do nového
roku Vám prajem veľa zdravia, rodinnej
pohody, osobných i pracovných úspechov
a veľa pozitívnej energie.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

Jubileum oslávili
50
október 2008
Miroslav Galbavý, č. d. 333
november 2008
Jozef Mikuš, č. d. 446
55
október 2008
Mária Gonová, č. d. 219
Milan Pekarovič, č. d. 139
Stanislav Vido, č. d. 422
november 2008
Anna Machajdíková, č. d. 192
december 2008
Štefan Masár, č. d. 383
60
október 2008
Viera Macová, č. d. 284
november 2008
Dáša Mislovičová, č. d. 198
december 2008
Antónia Dvorská, č. d. 433
Milan Jankech, č. d. 299
Emil Mikuš, č. d. 327
65
december 2008
Jozef Vančík, č. d. 297
70
október 2008
Emília Štefanková, č. d. 223
november 2008
Vincent Štefanka, č. d. 258
december 2008
Irma Moravanská, č. d. 244
Jozef Mrázik, č. d. 10
75
október 2008
František Bábik, č. d. 236
december 2008
Mária Minarechová, č. d. 300
Bernardína Palkechová, č. d. 355
80
október 2008
Jolana Machajová, č. d. 280
Alojz Hadviga, č. d. 171
november 2008
Jozef Jankech, č. d. 249
Jolana Potroková, č. d. 213
85
október 2008
Alžbeta Čechvalová, č. d. 49
november 2008
Mária Potroková, č. d. 387
92
november 2008
Jozef Hadviga, č. d. 67
SRDEČNE BLAHO ŽELÁM E!

 V máji sme privítali Súrodencov Jendruchovcov.

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Od posledného vydania TZ sa Obecné
zastupiteľstvo v Trebaticiach zišlo 4-krát.
S hlavnými bodmi jeho rokovania sa zoznámte nižšie.
25.9.2008
Boli prerokované najmä tieto materiály:
1. Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2007/2008 – predniesli
ich riaditeľka ZŠ Trebatice Mgr. Mária Gonová
a riaditeľka MŠ Jana Palkechová.
2. Stavebná lokalita Dolné záplotie – poslanci boli oboznámení o stave prác na rozvoji
výstavby v Dolnom záplotí.
3. Stav životného prostredia v obci – správu
predniesol starosta obce Mgr. Juraj Valo.
4. Prevádzkovanie obecnej kanalizácie. OZ
vzalo na vedomie návrh starostu obce zastrešiť prevádzkovanie kanalizácie odbornou
spôsobilosťou Ing. Ladislava Straku, bytom
Trebatice č. 362.
5. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
– poslanci prerokovali zámer realizácie investičnej akcie Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej ulice.
23.10.2008
Mimoriadne zasadnutie OZ sa konalo dňa
23.10.2008. Hlavným bodom bolo informovať
poslancov OZ o výsledkoch rokovania s predstaviteľmi Mesta Piešťany v súvislosti s výstavbou 38 rodinných domov v lokalite Horný
Ovršok subjektom Peter Hornák – Dudváh.
Vzhľadom na to, že Mesto Piešťany nemá zá-

ujem podporiť rozvoj výstavby daného druhu
ani výmenou častí katastrálnych území, podal
starosta obce návrh, prerokovať možnosť
danej výstavby v rozsahu k. ú. Trebatice. OZ
tento návrh schválilo, pričom ale obec Trebatice nebude ﬁnančne participovať na výstavbe
inžinierskych sietí v danej lokalite. V budúcnosti tiež nebude znášať náklady na ich údržbu, ako i údržbu verejného osvetlenia.
20.11.2008
Ďalšie zasadnutie OZ sa konalo dňa
20.11.2008 s týmito bodmi programu:
1. Kontrola rozpočtu obce k 30.9.2008.
2. Správa hlavného kontrolóra obce – p.
Ján Sedlák.
3. Obecná kanalizačná, s. r. o. – založenie
spoločnosti, prevádzkovanie obecnej kanalizácie.
4. Správa o priebehu a realizácii investičných akcií plánovaných na rok 2008.
5. Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej ulice.
6. Príprava inventarizačných prác – určenie
komisií.
12. 12. 2008
Na ostatnom zasadnutí OZ 12. 12. 2008
poslanci OZ okrem iného schválili rozpočet
obce Trebatice na rok 2009, ktorý je vyrovnaný
v príjmovej a výdavkovej časti a je vo výške
17 002 000 Sk. Prerokované boli i viaceré všeobecne záväzné nariadenia, o ktorých budeme
bližšie informovať v jarnom čísle TZ.
- ab -
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1958
Založenie Jednotného roľníckeho družstva v Trebaticiach malo na život obyvateľov obce obrovský vplyv, čo sa odrazilo aj v záznamoch kroniky. V tomto
i v nasledujúcich rokoch je jeho činnosti
venovaná podstatná časť ročných zápisov.
„Táto zmena dotkla sa nielen roľníkov v našej
obci, ale i robotníkov, mládeže - života žien
- skrátka všetkých občanov. Veľká väčšina
našich občanov v tomto nápore vydržala,
začala podľa svojich síl a schopností budovať
nové - socialistické hospodárstvo, len kde - tu
jednotlivci, akoby zo zúfalstva začali opúšťať
dedinu a pôdu a utekali za prácou do priemyselných miest. Utekali hlavne do Ostravy, do
Dubnice, na hydrocentrály v Hornej Strede
a do Maduníc.“
Družstevníci nemali dostatok skúseností
s hospodárením vo veľkom, nemali priestory
na ustajnenie dobytka a hlavne chýbali potrebné stroje. „JRD malo do 15. januára 1958
sústrediť od svojich členov 91 kusov koní,
263 kusov hovädzieho dobytka, 466 kusov
ošípaných a 76 kusov prasníc. Po mnohých
ťažkostiach sústredili družstevníci dobytok
a ošípané v adoptovaných maštaliach a šopách svojich členov na 21 miestach po celej
dedine, a napr. aj v bývalej Kapustárni. Kŕmiči
dobytka, dojičky a ostatní pracovníci mali
prácu veľmi sťaženú, lebo pracovali aj v 2 - 3
maštaliach vzdialených od seba často veľmi
ďaleko.“ Ku koncu roka 1958 malo družstvo
153 členov, ktorí obhospodarovali celkom 582
ha ornej pôdy. Predsedom bol Jozef Jankech,

 Začiatok výstavby teľatníka v novozaloženom družstve.
zoch s trávnymi kosačkami, ba aj ručne.
Predsedom Miestneho národného výboru
bol Michal Moravanský, ktorého však v novembri rada MNV odvolala. Do konca roku
túto funkciu dočasne vykonával člen rady
Ľudovít Hochel. Tajomníkom MNV bol Michal
Labuda, ktorý sa koncom roka tejto funkcie
vzdal. Úradníčkou bola Anna Devanová. „Tento rok začal MNV so stavbou 2 ciest v novom
stavebnom obvode. Cesty sa dali vymerať
a naviezol sa štrk. Občania si cesty sami

Z OBECNEJ MATRIKY
KU DŇU 15.12.2008

Zosobášili sa
Silvia Milecová, č. d. 256
a Jaroslav Hornák
Jana Allinová
a Jozef Jankech, č. d. 397
Miriam Tonkovičová, č. d. 216
a Ing. Ľubomír Pekarovič
Lenka Bačová, č. d. 153
a Dušan Petic

Opustili nás
Ján Bartko 68 rokov
Františka Janechová 76 rokov
Stanislav Vido 55 rokov

Odhlásení
Ida Vojtová, č. d. 215
Jozef Vojta, č. d. 215
Mgr. Monika Svinčáková, č. d. 349
Michal Svinčák, č. d. 349

Prihlásení
 Výstavba nových domov v Trebaticiach.
podpredsedom Vít Cíbik, zootechnikom Július
Tomek - pridelený z Okresného národného
výboru v Piešťanoch, živočichárom najskôr
Jozef Štefanka, neskôr Bernard Ondačka,
vedúcim rastlinnej výroby Peter Galbavý. Do
konca roku bola na družstve dokončená prvá
stavba - teľatník, začali aj so stavbou sušiarne
a hydinárne, dali vykopať studňu, zaviesť
elektrinu. Prvá žatva bola vykonávaná bez
väčších strojov, družstevníci kosili na samovä-

upravili. Do nových dokončených rodinných
domkov sa nasťahovalo 5 občanov. Energotrust previedol v tomto roku elektriﬁkáciu
tohto stavebného obvodu a to na svoj náklad
v rámci investícií.“ Národný výbor vykonával
aj v tomto roku nábor nových členov do JRD,
po mnohých neúspešných pokusoch na konci
roku s náborom skončili.
Pokračovanie v budúcom čísle
- jp -

Jaroslav Hornák, č. d. 256
Jana Jankechová, č. d. 397
Marta Ružičková, č. d. 149
Kristína Ružičková, č. d. 149
Peter Zbojan, č. d. 30
Lucia Zbojanová, č. d. 30
Nina Zbojanová, č. d. 30
Ján Julíny, č. d. 22
Ivana Julínyová, č. d. 22
Matej Julíny, č. d. 22
Tatiana Julínyová, č. d. 22
Helena Gogolová, č. d. 31
Beáta Pistová, č. d. 61
Patrik Marek, č. d. 61
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STAROSTA BILANCUJE

Nehodnoťme iba podľa investícií

Nedávno mi jeden z mojich známych
povedal, že v tomto roku sa v obci nič nespravilo. Trošku ma to zabolelo, pretože sa
mi zdá, že moje pracovné tempo a tempo
spolupracovníkov, ktorými som obklopenými, z roka na rok stúpa. O čom hovorím,
vedia veľmi dobre poslanci obecného zastupiteľstva, členovia kultúrnej a stavebnej komisie či referenti obecného úradu.
Za šesť rokov vo funkcii starostu obce som
dospel k názoru, že vedenie obce je hodnotené len podľa investičných aktivít. Podľa toho,
čo sa v obci fyzicky zmení.
PRÁCE PRIBÚDA, ĽUDÍ NIE
Nikoho nezaujíma, že presunom kompetencií sa rozšíril počet zamestnancov a okruh
povinností, ktoré obec musí napĺňať. Fiškálnou decentralizáciou sa zvýšil objem ﬁnancií, s ktorými obec hospodári a ktoré musí
účelne, hospodárne a efektívne spravovať.
Nemám problém sa s tým vyrovnať. Moja
práca ma takisto baví hlavne kvôli spomenutým investičným zmenám, ktorým smeruje
spoločné úsilie. Je však potrebné si uvedomiť
i skutočnosť, že organizačná štruktúra nášho
obecného úradu sa neskladá z jednotlivých
referátov, ako je to veľkých obciach či v mestách. Každodenná agenda či zorganizovanie
kultúrneho podujatia takisto stojí nemálo času, energie a celá organizácia prechádza na
obciach cez starostu. Mojím krédom je pri
takýchto podujatiach vedieť o všetkom. Ťažko
ich dokážem však zabezpečiť sám. Dôležité je
zorganizovať okruh ľudí okolo seba a poučiť
sa z chýb, ktoré pri organizovaní vzniknú.
Bez aktivity a pomoci iných to nie je možné.
Ďakujem všetkým, ktorí mi boli v končiacom
sa roku v tomto smere nápomocní.
PRIORITOU DOLNÉ ZÁPLOTIE
Nie každý rok je naša obec schopná vybudovať Areál zdravia. Nie je to možné za-

ZASMEJME SA
Santa Claus hovorí vo svojej dielni
škriatkovi: - Koľko máme hračiek?
- Žiadne!
- A počítal si ich vôbec?
- Áno, dvakrát.
O polnoci sa na rodinnom dome rozletia
dvere a rozospatý otec zreve:
- Zuza!
Dcéra sa vytrhne milencovi z objatia a
pýta sa:
- Čo je otecko?
- Povedz tomu blbcovi, nech ťa neopiera
o zvonček!
Policajt sa rozhodol, že si uloví vianočného kapra. Zobral náradie a začal
sekať dieru do ľadu. Odrazu príde za ním
jeden pán a kričí:
- Okamžite prestaňte sekať do toho
ľadu!
- Akým právom mi to zakazujete!?
- Právom správcu zimného štadióna!

bezpečiť personálne, ale ani ﬁnančne. I tejto
stavbe predchádzali viaceré rokovania obecného zastupiteľstva, komisií, spracovanie projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie,
vydanie stavebného povolenia a, samozrejme, na samom začiatku získanie ﬁnančných
zdrojov. I v tomto roku sme preinvestovali
veľa kapitálových výdavkov. Väčšinu z nich
však radový občan nevidí - výkup pozemkov
a parciel v lokalite Dolné záplotie, vypracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie
územného rozhodnutia na stavbu - Trebatice,
bytový komplex Dolné záplotie, príprava územia pre priemyselnú zónu. Začali sme práce
na územnom pláne obce, pripravuje sa dokumentácia na rekonštrukciu Hlavnej cesty pod
názvom Revitalizácia vidieckeho prostredia
Hlavnej cesty a dokumentácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Týmito projektmi sa
bude obec Trebatice v budúcom roku uchádzať v rámci zverejnených výziev o ﬁnančné
prostriedky v rámci fondov EÚ.
ZREKONŠTRUUJEME ŠKOLU
Koncom roku sme začali veľmi aktívne
pracovať na získaní ﬁnančných prostriedkov
na rekonštrukciu základnej školy. Popri tom

sme preinvestovali v tomto roku viac ako 800
tisíc Sk na vybudovaní 11 prípojok tlakovej
kanalizácie. Investičné aktivity sú naštartované. Verím, že z troch veľkých projektov budú
minimálne dva úspešné a v krátkom období
občania fyzicky uvidia, že sa v našej obci znovu buduje stavba rozsahu Areálu zdravia.
Hlavnou prioritou zostáva i naďalej rozvoj výstavby v Dolnom záplotí. Predpokladal
som, že už na jeseň sa začne s výstavbou
bytových domov. Tento zámer nebol dosiaľ realizovaný z toho dôvodu, že sa obci nepodarilo v rámci verejného obstarávania dohodnúť
s najúspešnejším uchádzačom cenu, ktorá by
bola primeraná požiadavkám obce. Pristúpili
sme k prepracovaniu projektovej dokumentácie a následne sme začali rokovania s ďalšími potenciálnymi dodávateľmi. Po dohodnutí
ceny zvoláme zasadnutie, na ktoré pozveme
prihlásených uchádzačov. V prípade záujmu
bude nasledovať ich výber. Zámer je začať
so stavbou v budúcom roku. Pokiaľ nebude
záujem o byty do osobného vlastníctva po
stretnutí s uchádzačmi, obec bude realizovať
výstavbu nájomných bytov prostredníctvom
ŠFRB.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

Čertica vytočila starostu!
Sú zvyky, ktoré čas a doba menia. Sú
však aj také, ktoré takmer v nezmenenej
podobe pretrvávajú roky. Jedným z nich
je i mikulášska tradícia - chodenie Mikuláša, čerta či anjela ku deťom.
Staručký biskup s dlhou bielou bradou
v červenom plášti je už odpradávna symbolom dobra a obdarúvania. V sobotu 6.
decembra podvečer sa na svojej dlhej ceste
zastavil aj u nás v Trebaticiach v Areáli zdravia. Cinkanie zvončekov bolo počuť dedinou
ešte skôr, ako sa z bielej hmly vynoril koč
a na ňom ten, ktorého nedočkavo čakalo

viac ako sto detí spolu s rodičmi. Neprišiel
sám, na pomoc si priviedol aj milú čerticu.
Najskôr rozsvietili vianočný stromček, a potom sa spolu s deťmi zabávali, spievali, recitovali. Aby nebolo pánovi starostovi ľúto, že
spievajú iba deti, Mikuláš ho vyzval do tanca
s čerticou. A musíme uznať, že tanec sa
vydaril na jednotku. No a potom sa už rozdávali darčeky, všetky prítomné deti dostali
čokoládový adventný kalendár. Keď už boli
deti spokojné, Mikuláš s čerticou sa rozlúčili
a na koči sa ponáhľali robiť radosť ďalším
deťom.
- jp -
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Spoločne rekonštrukciu zvládneme
Vážení občania, veriaci a spoluobčania! výške 25 000 Sk sponzorsky zabezpečil p.
Rád by som vás informoval o postupe P. Urban,
e) rozsiahle rekonštrukčné práce na fasáde
rekonštrukčných prác na miestnom kostole a o ich investičnom zabezpečení. Od budovy sa začali po výberovom konaní a podzačiatku rekonštrukcie
v roku 2007:
a) Bola vymenená väčšina okien kostola. Práce
realizovala ﬁrma R. Kobelára z Leopoldova, preinvestovalo sa 222 862
Sk. Okná boli dokončené
v r. 2008, preinvestovalo sa 50 212 Sk, ktoré
sponzorsky zabezpečilo
Agrodružstvo Trebatice.
Tým obec ušetrila ﬁnančné prostriedky potrebné
na ďalšie práce
V rámci rekonštrukčných
prác v r. 2008:
a) bola skultivovaná zadná časť pozemku, na ňom
vysiata tráva, kríky, stromy boli zasadené v okolí kostola – pri prácach,
ktoré viedol Ing. P. Kollár, bolo preinvestovaných
31 235 Sk,
b) v auguste 2008 zrealizovala ﬁrma Valo – Kovex výkopové a sanačné
práce v okolí kostola,
ktoré pozostávali z vybudovania vsakovacej jamy
v zadnej časti kostola,
napojenia na miestnu kanalizáciu v prednej časti
kostola, vybudovania príjazdového chodníka ku
sakristii a spevnenia parkovacej plochy, pri týchto
prácach sa preinvestovalo 178 500 Sk.
c) klampiarske práce
po celom obvode budo Trebatický Kostol sv. Štefana po rekonštrukcii.
vy si vyžiadali 12 500 Sk,
pri oprave nefunkčného
pise zmluvy koncom septembra 2008. Invesbleskozvodu ﬁrmou J. Surovčíka obec preintičný zámer má rozpočet vo výške 679 000
vestovala ďalších 21 200 Sk,
Sk.
d) s pomocou obecného úradu boli vyV mesiacoch október a november bola na
robené nové mrežové okná, investíciu vo

Betlehemské svetlo
zasvieti i u nás
Tak ako po minulé roky, i v tomto roku
donesú zástupcovia slovenských skautov a bežci z Vrbového spolu so športovcami Mikroregiónu nad Holeškou
betlehemské svetlo aj do nášho kostola. Starosta obce spolu s kostolníkom p. Hornákom privíta poslov nádeje
dňa 23.12.2008 približne o 11.20 hod.
v miestnom kostole sv. Štefana kráľa.
Občania si betlehemské svetlo budú
môcť vyzdvihnúť krátko po tomto termíne, pričom jeho príchod do Trebatíc
vyhlásime miestnym rozhlasom.
- jv -

kostole vykonaná úprava povrchu budovy,
otlčenie omietok, nanesenie hladkej a trhanej
omietky, penetračný náter, odvoz sutiny, montáž a demontáž lešenia. Pri týchto prácach
sa preinvestovalo celkom
500 000 Sk, z čoho čiastkou
150 000 Sk prispel OcÚ v Trebaticiach. Práce realizovala
ﬁrma p. A. Oravca.
f) Ďalšie plánované práce
– chodník ku sakristii, parkovacie miesta, dobudovanie
sokla, dobudovanie obrubníkov okolo celého kostola,
odstránenie predzáhradky,
položenie dlažby - budú investične zabezpečené po vyhotovení krycím listom. Predbežná
hodnota týchto prác je vyčíslená na 170 - 200 tisíc Sk,
ktoré bude možné zabezpečiť sponzorsky a mesačnými
príspevkami, formou zbierok
v kostole alebo odovzdaním
v pokladni.
Chcel by som vysloviť poďakovanie všetkým občanom, ktorí akoukoľvek čiastkou prispeli na rekonštrukciu
miestneho kostola. I tým, ktorí brigádnicky vypomohli pri
jeho rekonštrukcii a obnove.
Chcem tiež vysloviť poďakovanie OcÚ, starostovi Mgr. J.
Valovi a OZ za organizačné
práce pri príprave rekonštrukcie, vedúcim predstaviteľom
Agrodružstva Trebatice, p.
P. Urbanovi, p. L. Vargovi za
sponzorskú výpomoc.
Záverom chcem poďakovať
členom kostolnej ekonomickej
rady za podiel pri organizácii
prác a zároveň vás všetkých,
vážení občania, požiadať o pomoc - sponzorskú i brigádnickú - a spoluprácu pri dokončovacích prácach na kostole.
Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí
začaté dielo dokončiť tak, aby sa náš miestny
kostol zaskvel v plnej kráse. Ďakujem!
BARTOLOMEJ HORNÁK

6

TREBATICKÉ ZRKADLO

5/2008

Deň zdravej výživy
O zdravej strave nielen hovoriť, ale ju
aj uplatňovať v každodennom živote - to
veru nie je jednoduché dosiahnuť. Hoci
teoretické poznatky ovládame všetci,
s ich uplatňovaním v praxi je to už horšie. Deti si zo svojich domovov prinášajú často nie najzdravšie stravovacie
návyky, a preto každodenná konzumácia
ovocia a mnohé ďalšie aktivity súvisiace
s touto tematikou sú dôležitou súčasťou
činností v materskej škole. Deň zdravej výživy 16. októbra 2008 bol jedným
z nich. Deti si veku primeranou hravou
formou opäť utvrdili, ktoré potraviny
im pomáhajú a ktoré naopak škodia. Po
splnení všetkých úloh si pochutnali na
zdravom vitamínovom šalátiku.
JANA PALKECHOVÁ, riaditeľka MŠ

Opäť nás
zabával
Šašo Jašo
Náš známy Šašo Jašo je vždy
zárukou dobrej nálady a my sme
boli zvedaví na jeho nový jesenný program. Preto sme ho pozvali do škôlky medzi nás a on ani
tentokrát nesklamal. Svojimi pesničkami s gitarou, vtipnými súťažami a najrozličnejšími „srandičkami“ rozveselil tak nových
maličkých škôlkarov, ako aj ich
starších kamarátov prvákov.
- jp -

Plánujeme protipožiarne kontroly

V zmysle platného zákona treba preventívne preveriť objekty a zariadenia aj v Trebaticiach
Požiare spôsobujú v celom svete, ale
aj na Slovensku, veľké materiálne škody
a bohužiaľ i smrť ľudí. Je treba si uvedomiť, že i my, občania Trebatíc porušovaním
požiarnych predpisov môžeme spôsobiť
požiar, a tak prísť aj o strechu nad hlavou,
ohroziť susedov, naše a ich životy.
Z bilancie požiarovosti na Slovensku za I.
polrok 2008 vyplýva, že najviac požiarov, až
1 218, vzniklo vo februári (20,7 % z celkového
počtu požiarov), 1 167 požiarov bolo zaznamenaných v marci a 1 062 požiarov v apríli.
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola
nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb 3 851 prípadov, z toho 1 279 vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov, 873 požiarov
vzniklo v dôsledku nesprávnej manipulácie
s otvoreným ohňom a 414 požiarov spôsobili
fajčiari. Prevádzkovo-technické poruchy boli
príčinou vzniku 706 požiarov, úmyselne bolo
zapálených 605 požiarov a deti bez dozoru
spôsobili 127 požiarov. Pri požiaroch za I. polrok 2008 prišlo o život 33 osôb, 135 sa zranilo
a vznikli škody za 845 miliónov Sk.
V zmysle zákona SNR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
zmien je obec povinná vykonávať pravidelné
protipožiarne kontroly v objektoch právnickej
osoby, fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých

nevykonáva štátny požiarny dozor okresné
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
a v rodinných domoch okrem bytov, obytných
domoch okrem bytov a v iných stavbách vo
vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
Uvedené kontroly bude vykonávať kontrolná skupina obce. V prípade zistenia nedostatkov tieto oznámi obci, ktorá rozhodnutím uloží
lehoty na odstránenie nedostatkov.
Členovia kontrolnej skupiny obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol
sú oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony,
nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú
súčinnosť vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa a fyzických osôb.
Oprávnenie sa preukazuje písomným poverením, ktoré vydá obec a platí len spolu
s občianskym preukazom.
Protipožiarna kontrola u právnických osôb
a fyzickej osoby - podnikateľa bude zameraná
na dodržiavanie zákona SNR SR č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi § 4 a § 5.
Protipožiarna prehliadka u fyzických osôb
bude zameraná na kontrolu:
- prevádzkovania palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení

ústredného vykurovania a iných spotrebičov
(ukladanie horľavých látok v blízkosti spotrebičov, stav spotrebičov...),
- kontrola komína, dymovodu (pravidelné
čistenie, kontroly komínov, technický stav
komína, ukladanie horľavých látok v okolí
komína...),
- skladovanie horľavých kvapalín (maximálne povolené množstvo skladované v garáži je
40 l pre osobný automobil, 80 l pre nákladný
automobil, traktor a pracovný stroj, v stavbe
vo vlastníctve fyzickej osoby možno skladovať najviac 200 l horľavých kvapalín, v byte
maximálne 5 l horľavých kvapalín, v pivnici, v suteréne na účely vykurovania najviac
100 l kvapalného paliva. Horľavé kvapaliny sa
môžu skladovať len v obale na to určenom,
- skladovanie horľavých plynov (napr. propán bután – skladovanie je povolené len na
dobre vetrateľnom mieste, zákaz skladovania
v pivnici, v suteréne...).
Okresné riaditeľstvo v prípade zistených
nedostatkov môže uložiť pokutu právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi
sankciu až do výšky 500 000 Sk a fyzickej
osobe pokarhanie alebo pokutu až do výšky
10 000 Sk.
STANISLAV URBAN
poslanec OZ a technik PO
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SILVESTROVSKÉ CHI-CHI-CHI
Nápis v škótskom kníhkupectve:
- Kupujte knihy už teraz, aby ste si
ich mohli pokojne prečítať skôr, ako ich
venujete ako darček k Vianociam.
Manželka v hádke s manželom vykrikuje:
- Bola som to ja pekná hlupaňa, keď som
si ťa vzala!
- To je lož, - ironizuje muž, - pekná si
nikdy nebola!
- Miláčik, čo darujeme mojej mame
k Vianociam?
Vlani sme jej darovali kreslo. Čo by sa
k tomu hodilo? – pýta sa manželka.
- Elektrický prúd, - pohotove navrhuje
manžel.

Množstvo farebného lístia avizuje príchod jesene. Ale niekedy je ho toľko, že ho treba odpratať. K tomu prispeli i žiaci našej školy. Priniesli si z domu hrable a s veľkým oduševnením sa
pustili do hrabania lístia v areáli materskej i základnej školy.

- Dedko, už máte 93 rokov. Dokedy by
ste chceli žiť?
- Do sto rokov.
- Prečo práve toľko?
- Čítal som, že u nás po stovke už veľa
ľudí neumiera...
Medzi priateľmi:
- Tvoja svokra ti vraj na Vianoce poslala kapra.
- To nie je pravda. Iba raz mi poslala
hus a aj s tou som sa oženil...
Boli Vianoce a sudca mal dobrú náladu,
pýtal sa obžalovaného, prečo je na súde.
- Za predčasné vianočné nákupy, - odpovedal muž.
- To predsa nie je priestupok. Ako skoro
ste nakupovali?
- Dve hodiny pred začiatkom otváracej
doby...
Malý Moricko píše Santa Klausovi:
- Prosím ťa, pošli mi bračeka.
Santa Klaus odpovedá:
- Dobre, ale pošli mi mamičku!

Na ľad chodia do Piešťan

Hoci je zima skúpa na svoje obvyklé dary – sneh a ľad – Zimný štadión Patrícia v Piešťanoch ponúka pre žiakov regiónu svoju ľadovú plochu. Žiaci našej základnej školy využili túto možnosť a s podporou pani učiteliek i mamičiek p. Bardoňovej a Mozolákovej sa
pokúsili o prvé piruety i „rittbergery.“
- kz -

Ide babka na WC a namiesto do ženského vojde do mužského. Tam ju zastaví muž
a hovorí:
- Babka, sem nemôžete ísť, to je iba pre
pánov.
- No a čo, a chudoba sa má posrať!?
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Tisíc podôb Vianoc

Vianoce sú predovšetkým sviatky pokoja a mieru, sviatky rodiny...
Každým rokom, keď sneh a mráz postriebria krajinu, vstupuje do našich príbytkov tak dlho očakávané čaro Vianoc.
V čase vianočných sviatkov dostáva naša Zem viac duchovného svetla a lásky.
Zrejme preto sa sviatky Božieho narodenia spájajú s toľkou radosťou, pohodou
a každý z nás sa aspoň na chvíľočku stáva
dieťaťom, aby vychutnával to neopakovateľné čaro sviatočného večera. Túto
skutočnosť si uvedomujú ľudia takmer na
celom svete. Každý národ však víta Vianoce po svojom.
Pôvodné štedrovečerné zvyky a povery sú
u nás ešte úzko spojené s predkresťanským
obdobím. Dennodenná spätosť človeka so
živou a neživou prírodou mala za následok,
že napríklad hospodárske zvieratá, ale aj
ovocné stromy sa obdarovávali rovnako ako
človek. Kravám bolo treba dať pár zrniek obilia, kúsok koláča, koňom „vykurovať“ nozdry,
sliepkam ponúkať miešaninu zo všetkých
druhov obilia, „mužským“ predstaviteľom hydiny sa muselo pridať po strúčiku cesnaku,
aby boli temperamentnejší. V niektorých krajoch ho dostával aj pes a gazda ho musel
vodiť trikrát okolo domu, aby dobre strážil.
Medzi tradičné štedrovečerné jedlá v slovenských rodinách patrí kapustnica, ktorá
sa pripravuje rozmanitými spôsobmi, najčastejšie však so sušenými hríbmi, a kapor.
V niektorých rodinách sa nevarí kapustnica,
ale polievka zo strukovín.

nými šiškami, vetvičkami imela a ihličnatých
stromov. V domácnostiach panuje skôr karnevalová zábava. Kým naše deti rozbaľujú
darčeky 24. decembra po večeri, v Anglicku
až 25. decembra ráno.
Aj v USA musí byť na stole moriak a pohárik
vaječného koňaku. Ten sa však pije až na záver Štedrej večere v úzkom rodinnom kruhu.

BIELA ZIMA ZA VÝKLADMI

V Rakúsku sa začínajú prípravy na vianočné sviatky niekoľko týždňov vopred. Z jedličky
či smreka uvijú adventné vence, do ktorých
napichajú štyri sviečky a ozdobia ich ﬁalovými
stuhami. Zelená farba vetvičky symbolizuje
nádej, sviečka je symbolom svetla. Rakúšanky odtrhnú 4. decembra, na sviatok sv.
Barbory, vetvičku z višne. Ak im na Štedrý
večer vo váze rozkvitne, dievča, či mládenec

Zasnežené Vianoce sú v Británii vzácnou
výnimkou, pravá biela zima vládne len vo
výkladoch obchodných domov. Vianočná výzdoba a reklamy sa objavujú už na začiatku
októbra. Angličania oslavujú Vianoce inak.
V Anglicku musí byť pečený moriak s gaštanovou plnkou a po ňom vychýrený puding.
Hoduje sa za stolom, vyzdobeným striebor-

DARČEK DO ČIŽMIČKY
Vo Francúzsku oslavujú Vianoce všetci
– veriaci i neveriaci. Je to však sviatok spoločenský a rodinný. Pére Noel, ktorý rozdáva
darčeky, chodí 25. decembra skoro ráno a nadeľuje do topánok, starostlivo pripravených
pod stromčekom. Vo Francúzsku je však pekný zvyk – na sviatky pozývajú do svojich domácností bezdomovcov, chudobných a inak
znevýhodnených ľudí (siroty, väzňov). A čo
jedia Francúzi na Vianoce? Sú to najmä delikatesy, ako napríklad ustrice, slimáky, žabie
stehienka a moriak plnený gaštanmi.
Nórske vianočné pivo
V Nórsku sa začínajú prípravy na Vianoce
13. decembra na Luciu, dokonca na pracoviskách, kde sa pripraví vianočný stôl, pri ktorom
sa stretávajú všetci pracovníci aj s ich rodinami. Na sviatočnom stole musia byť marinované slede, pečené bravčové rebierka, údený
losos, ovsená kaša. Súčasťou vianočnej tradície je aj varenie piva v každej domácnosti.
Prvým darčekom každého Nóra sú lyže.
SVIATOČNÉ CHVÍLE U SUSEDOV

nájde svoju veľkú lásku. Na vianočnom stole
nesmie chýbať kapor.
V Maďarsku nesmel chýbať na Vianoce
mohutný stôl, ktorý krášlil krásny červený vyšívaný obrus. Podľa starého zvyku hospodár
kládol pred štedrovečernou hostinou pod stôl
viazanicu slamy, alebo slamienku zrna, ako
prísľub hojnej úrody v budúcom roku. Veľa
jedál má v Maďarsku na Vianoce oddávna
čarovnú moc. Fazuľa a hrach zabezpečujú
bohatstvo, cesnak chráni zdravie, med zaručuje sladký život. Gazda nesmie vstať od
stola, aby mu neuleteli včely.
Poľská tradícia hovorí, že na štedrovečernom stole musí byť trinásť chodov, preto ich
treba chystať najmenej dva dni vopred. Na
poľskom štedrovečernom stole nesmú chýbať ryby – kapor, slede, jesetery. Z polievok
boršč, obľúbený poľský bigos, kapusta s hrachom, proso so slivkami, pšenica s makom
s orechmi, hrozienkami.
Medzi najobľúbenejšie vianočné jedlá
Nemcov patrí pečená hus. Pečená hus sa
podáva s knedľou zo zemiakového cesta,
gaštanmi, pečenými jablkami a červenou kapustou. V severných oblastiach Nemecka zasa nesmie chýbať na štedrovečernom stole
zemiakový šalát a chrumkavá klobása.
ŠTEDRÝ VEČER NA PLÁŽI
V ďalekej Austrálii na Vianoce vrcholí horúce
leto, nuž sa hoduje na plážach pri mori. Na piesok sa rozprestrú snehobiele obrusy a domáci
pán rozporciuje pečeného moriaka, rozloží
ovocné pudingy, koláče, ovocie a orechy.
Pre temperamentných Španielov, tak ako
pre nás, sú Vianoce predovšetkým sviatkami
rodiny. Španieli jedia na sviatky najmä plody
mora. Chutí im však aj jahňa, pečené prasiatko, králiky.
Mexičania vítajú Vianoce hlučne, s radosťou. Namiesto stromčeka majú hlinený či porcelánový svietnik ozdobený obrázkami zvierat
a kvetov.
Každá krajina, každý národ má svoje zvyky
a obyčaje, ktoré pretrvávajú desaťročia aj
stáročia.
Aj tisíc podôb Vianoc – to však je len návrat
k dávnym tradíciám, rozvoniavajúci stromček a množstvo darčekov pod ním. Vianoce,
to sú predovšetkým sviatky pokoja a mieru,
sviatky rodiny, sviatky, keď všetci máme k sebe bližšie. Práve pri štedrovečernom stole,
kdekoľvek na svete, sú tieto hodnoty pravým
symbolom Vianoc.
- ab -

Mesiac úcty
k starším
Našich žiakov vychovávame k vzájomnej úcte, k úcte k svojim rodičom,
učiteľom, ale hlavne k starším ľuďom.
O to viac v mesiaci október, ktorý im
už tradične patrí. Deti ani tento rok nezabudli, vytvorili množstvo nápaditých
pozdravov a rozniesli ich do schránok
svojich babičiek, dedov a susedov.
Mgr. Mária Gonová, riaditeľka ZŠ
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Ako ten čas letí...

Ako ten čas letí... Nechytíš ho veru
– počuť z úst našich dôchodcov. Od neho
sa odvíjajú i podujatia v našej organizácii.
Mesiac august bol na ne mimoriadne bohatý. Po búrke a lejaku sa 34 trebatických
dôchodcov stretlo v areáli drobnochovateľov, aby si pri speve a „opekačke“ posedelo v kolektíve. Tatranské Matliare privítali
v posledný augustový týždeň našich 20 rekreantov. Navštívili Spišský hrad, Červený
Kláštor i susedné Poľsko. Ani september
nebol o nič skromnejší. 18 členov JDS si
vyšlo za kultúrou. Navštívili Dom umenia
v Piešťanoch, aby uvideli ﬁlmové predstavenie Bathory.

 Trebatická svadba v podaní členov MO JDS.

 I v tomto roku členovia JDS brigádovali pri úprave cintorína.
Najočakávanejšou akciou boli Kapustové hody. Prítomným sa
prihovoril starosta obce Mgr. Juraj Valo. O vzniku obce predniesla svoje práce žiačka ZŠ. V trebatickej svadbe vystúpili rodáci
v tradičných trebatických krojoch pod vedením p. Pekaroviča.
Prítomných pobavil aj folklórny súbor Zobor z Nitry. Hostia i do Členovia JDS sa veľmi aktívne zapojili
do organizovania Kapustových hodov.
máci si zatancovali a zaspievali s ľudovou
hudbou Vavrinecká trojka. V sále kultúrneho
domu si so záujmom prezreli deti i dospelí
výstavku Plody zeme. Obce Mikroregiónu
nad Holeškou súťažili vo varení kapustnice.
Všetkým chutili špeciality z kapusty a zohrievali sa burčiakom. Bolo to výborné. Vďaka
patrí všetkým, ktorí pomohli.
Stalo sa tradíciou, že v októbri organizujeme brigádu na miestnom cintoríne. 28 členov
pomáhalo pri hrabaní lístia, úprave chodníkov.
Na mieste posledného odpočinku už spia svoj
večný sen i Ján Bartko a Mária Galbavá,
ktorí opustili naše rady. Úprimnú sústrasť
najbližším!
Na 29. november bude milo spomínať 18
členov MO JDS, ktorí sa zúčastnili na ľadovej
revue moskovských umelcov na Zimnom štadióne v Trenčíne.
A čo pripravujeme v decembri? Bude to
Vianočný punč, na ktorý všetkých srdečne
pozývame!
E. SUROVČÍKOVÁ
za výbor MO JDS
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Príď aj o rok,
milý Mikuláš!
Postava dobráckeho bielovlasého Mikuláša očarúva deti už dlhé roky. Ak má pri
sebe pomocníka čerta, tak aj tí najväčší
hrdinovia so strachom v očiach sľubujú, že
sa z nich stanú najposlušnejšie deti na svete. No a presne taký, v dlhom biskupskom
plášti, s dlhokánskou bielou bradou zavítal
medzi deti materskej školy vo štvrtok 4.
decembra. Priviedol si na pomoc čerta, ale
aj anjelika. Deti mu zaspievali, zarecitovali
a, samozrejme, nasľubovali hory - doly. On
im za odmenu daroval balíčky so sladkosťami. Za tento krásny zážitok ďakujeme
pani Kataríne Rafajdusovej a jej žiačkam
zo Základnej školy v Rakoviciach.
- jp -

Zlatý pohár víťazov
je náš!
V telocvični ZŠ v Chtelnici sa 24. októbra 2008 konal 2. ročník Športovej olympiády všestrannosti detí materských škôl.
Malí športovci súťažili v troch disciplínach - beh na 20 metrov, skok do diaľky
z miesta a hod loptou do diaľky. Našim
škôlkarom sa podaril „husársky kúsok“.
Po minuloročnom víťazstve sa opäť
postavili na najvyšší stupienok a v celkovom hodnotení získali zlatý pohár.
V súťaži jednotlivcov na stupni víťazov
stáli Denisko Minárik, Romanko Jankech
a Timko Kowanz. Okrem nich zabojovali
ďalší chlapci - Matúško a Šimonko Valovci, Matúško Feranec a dievčatká Ninka
Mešterová, Rebeka Reginová, Paulínka
Tonkovičová a Sárka Belanová.
Gratulujeme!
- jp -

POĎAKOVANIE

Materská škola
ďakuje
- predsedovi Agrodružstva Trebatice za
ﬁnančný dar na nákup hračiek pod stromček,
- KPS za neustálu materiálnu pomoc,
- všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám počas celého roka pomáhali.
JANA PALKECHOVÁ
riaditeľka MŠ

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
PRI MATERSKEJ ŠKOLE TREBATICE
bude aj v roku 2009 prijímateľom

2 % z dane
fyzických aj právnických osôb.
Všetky potrebné informácie nájdete v materskej škole alebo na www.rozhodni.sk.
V mene detí a RZ vopred všetkým ďakujeme!
- ms -

Hviezdička na nebi svieti a deň za dňom letí.
Od Štedrého večera je už len krok a my Vám želáme veselé Vianoce
a šťastný Nový rok.
Deti a zamestnanci Materskej školy Trebatice
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Lákala kapusta a folklór

Areál zdravia v Trebaticiach privítal v sobotu 26. septembra
milovníkov jedál z kapusty, ľudových tradícií a dobrej zábavy
na 2. ročníku Kapustových hodov. Podujatie pripravila Obec
Trebatice v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku
a Mikroregiónom nad Holeškou.
Na podujatí sa zišlo veľa ľudí nielen z Trebatíc, ale aj zo širšieho
okolia. Privítali ich stánky s domácimi jedlami z kapusty - kapustníky, kapustnica, kapustová pizza, štrúdľa a iné dobroty. Nechýbal
ani kvalitný burčiak.
Vo varení kapustnice sa nedali zahanbiť ani zástupcovia obcí
Mikroregiónu nad Holeškou, ktorí súťažili o najchutnejšiu kapustnicu. Každé družstvo malo k dispozícii kotol, 8 kg kapusty a tuhé palivo. Ostatné ingrediencie mohli súťažné družstvá pridávať do kapustnice podľa svojich receptov. Súťaž vyhodnotila porota zložená
z piatich členov. Najviac bodov (21) získala kapustnica z Veľkých
Kostolian, v tesnom závese za ňou s počtom bodov 20 skončili
družstvá z Trebatíc a Dolného Lopašova. Po vyhodnotení všetka
kapustnica skončila v žalúdkoch návštevníkov a účinkujúcich.
Kapustové hody v Trebaticiach však neboli len o jedle. Veľkým
lákadlom bol folklórny program Trebatická svadba, ktorú v tre-

 Na uvarenie kapustnice treba kapustu. Ale šmrnc jej dajú práve
ingrediencie, ktoré si mohli zvoliť sami súťažiaci.
batických krojoch a nárečí nacvičili členovia
JDS, mládež a deti zo základnej školy. Bolo
to veľmi krásne predstavenie, v ktorom sa
všetci vrátili do čias svojich starých mám
a mohli obdivovať prekrásne trebatické kroje.
V programe vystúpili Simonka Hornáková so
slohovou prácou o vlaňajších kapustových hodoch a Emka Puváková s povesťou o histórii
Trebatíc. Divákom sa predstavil aj folklórny
súbor Zobor z Nitry. Počas prestávok a po
skončení programu, do tanca a na počúvanie
hrala Vavrinecká trojka. V kultúrnom dome súčasne návštevníci obdivovali výstavu ovocia
a zeleniny od domácich pestovateľov a ukážky prác žiakov základnej a materskej školy
a Detského domova Opora. Celé toto vydarené podujatie sa skončilo ľudovou veselicou.
- aj  Folklórne vystúpenie Trebatická
svadba si okrem návštevníkov Kapustových hodov už mohli pozrieť obyvatelia
z viacerých obcí v regióne.

Vzácna návšteva
v škôlke
Starí rodičia našich škôlkarov sú väčšinou ešte zamestnaní, aktívni ľudia. O to
viac si ceníme, že si našli čas a prišli vo
štvrtok 25. septembra popoludní do škôlky stráviť niekoľko príjemných chvíľ so
svojimi vnúčatkami. A nezaháľali ani tam.
Skupinka šikovných babičiek a deduškov
zhotovovala krásne výrobky z prírodnín
a aby neodchádzali domov hladní, pripravili chutný olovrant - chlebíky so zeleninou a čajík. Že sa im skutočne darilo,
ste sa mohli presvedčiť na výstave v kultúrnom dome počas Kapustových hodov,
kde boli všetky ich výrobky vystavené.
Z ich netradičnej návštevy mali deti velikánsku radosť a ešte dlho spomínali, ako
s deduškom či babičkou spolu usilovne
pracovali.
- jp -

 Výstavu produktov domácich záhradkárov a chovateľov dopĺňali už tradične práce
šikovných detí z obce.
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Zmeny v oblasti sociálnej pomoci a štátnych sociálnych dávok od 1.1.2009
Dňom 1.1.2009 nadobudnú účinnosť nové zákony, resp. novely zákonov, ktoré sa
dotknú predovšetkým občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, rodín s deťmi či
poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Preto
sme pre vás pripravili prehľad tých najdôležitejších informácií z jednotlivých oblastí.
Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP (č. 447/2008 Z. z.)
Nový zákon nadväzuje na systém kompenzácií deﬁnovaných zákonom o sociálnej pomoci,
pričom reaguje na požiadavky zástupcov občanov s ŤZP z praxe. Ustanovuje štyri oblasti
kompenzácie – oblasť mobility, komunikácie,
zvýšených výdavkov a sebaobsluhy. Za posudkovú činnosť sa považuje lekárska posudková
činnosť a sociálna posudková činnosť. Do posudkovej činnosti pribudlo aj posudzovanie na
účely parkovacieho preukazu. Úrady práce
sociálnych vecí a rodiny budú tieto preukazy
aj vydávať. Doteraz ich vydávalo len osem obvodných úradov v sídle kraja. Tento preukaz je
určený na využívanie vyhradených parkovacích
miest na území SR a štátoch EÚ. Preukazy doteraz vydané môžu platiť až do konca roka 2013.
Ďalej sa zavádza možnosť navýšenia miery
funkčnej poruchy (MFP) o 10 % s prihliadnutím
na ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú
znevýhodnenie s najvyššou MFP a upravujú sa
niektoré podmienky posudzovania v oblasti lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti.
Taktiež peňažné príspevky, ktoré sa poskytovali podľa zákona o sociálnej pomoci, sa v podstate poskytujú aj naďalej. Ako jedna z foriem
kompenzácie je v zákone samostatne upravený
peňažný príspevok určený na kúpu zdvíhacieho zariadenia a peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla. V zákone je
ustanovená aj valorizácia výšky jednotlivých
príspevkov v nadväznosti na životné minimum.
Zvýšila sa hodinová sadzba pri príspevku na
osobnú asistenciu. Upravujú sa ďalšie podmienky poskytovania príspevkov a zákon tiež
ustanovuje, že všetky opakované peňažné príspevky sa budú vyplácať mesačne pozadu. Pre
poberateľov peňažných príspevkov a príspevku
za opatrovanie to znamená, že príspevky za mesiac január 2009 budú mať vyplatené až v mesiaci február 2009. Zvýšila sa hranica príjmu, pri
ktorom možno poskytovať peňažný príspevok na
kompenzáciu zvýšených výdavkov z doterajšieho dvojnásobku na trojnásobok sumy životného
minima. Podstatná zmena nastala pri príspevku
za opatrovanie. Rozšíril sa okruh blízkych osôb,
ktorým je možné poskytnúť príspevok za opatrovanie a to o švagra, švagrinú, neter a synovca.
Peňažný príspevok podľa nového zákona bude
môcť poberať aj cudzia osoba, ktorá opatruje
občana s ŤZP a býva s ním v domácnosti a tiež
aj osoba, ktorá študuje externou formou alebo
študuje popri zamestnaní a v čase svojej neprítomnosti zabezpečí opatrovanie osobe s ŤZP.
Zavádza sa kategorizácia pomôcok, čo znamená, že sa upravili podmienky zaraďovania,
schvaľovania, vyraďovania pomôcok, určovania
max. sumy za pomôcky, ktoré je možné na účely
výpočtu príspevku na kúpu pomôcky zohľadňovať. Taktiež sa stanovia opatrením aj max.
ceny materiálov a prác pre účely poskytovania
príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu
a úpravu garáže.
Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
Cieľom novely je zachovať garanciu štátu

v tejto oblasti a zlepšiť sociálnu situáciu rodín
s deťmi, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku.
V tejto súvislosti sa po dohode so Zdužením
miest a obcí Slovenska vypustili zo zákona
ustanovenia o prechode pôsobnosti v oblasti
pomoci hmotnej núdzi na obce. Ďalej sa zaviedla nová dávka vo výške 500 Sk (16,60 eur) pre
všetky deti v hmotnej núdzi, ktoré si riadne plnia
povinnú školskú dochádzku a zároveň zaniklo
poskytovanie dotácie na motivačný príspevok,
ktorý závisel od študijných výsledkov žiaka a poskytoval sa v zmysle Výnosu MPSVR SR zo dňa
5.12.2007. Zákon deﬁnuje aj základné životné
podmienky pre účely posudzovania hmotnej
núdze: jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné
ošatenie a prístrešie.
Zmeny v poskytovaní štátnych sociálnych
dávok
Novelou zákona o príspevku pri narodení
dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým
sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili
dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony, sa
rozširuje poskytovanie jednorazového príplatku k príspevku pri narodení v sume 20 440 Sk
(678,49 eur) aj v prípade narodenia druhého
alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň
28 dní.
Poskytovanie príplatku je vylúčené v prípade,
ak v období pred narodením druhého alebo
tretieho dieťaťa bola staršiemu dieťaťu alebo
deťom súdom nariadená ústavná starostlivosť
alebo náhradná starostlivosť, alebo boli deti
osvojené a táto situácia sa do narodenia druhého alebo tretieho dieťaťa nezmenila. Ak v čase
rozhodovania o príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa úrad práce sociálnych vecí a rodiny na
základe rozhodnutia poukazuje obci prídavok na
dieťa vyplácaný na staršie dieťa alebo deti z dôvodu zanedbávania plnenia povinnej školskej
dochádzky detí, v takomto prípade rozhodne
úrad o poukázaní ﬁnančných prostriedkov obci,
ktorá z poukázanej sumy príplatku zabezpečí
potrebné vybavenie pre novorodenca.
Cieľom novej sociálnej dávky – príspevku na
starostlivosť o dieťa – je prispieť rodičom na
výdavky spojené so zabezpečením starostlivosti
o každé maloleté dieťa do troch rokov veku
alebo do šiestich rokov veku v čase, keď sa nemôžu o dieťa starať osobne, pretože vykonávajú
zárobkovú činnosť alebo si plnia študijné povinnosti. Účelom príspevku je zároveň podporiť zamestnanosť a zamestnateľnosť rodičov, zlepšiť
ich prístup na trh práce a vytvoriť podmienky,
ktoré im umožnia zosúladiť ich pracovný, osobný a rodinný život.
Od januára si bude môcť rodič vybrať medzi
rodičovským príspevkom, ktorý sa bude aj naďalej poskytovať podľa platnej legislatívy a príspevkom na starostlivosť o dieťa podľa toho,
ktorá dávka bude viac vyhovovať potrebám jeho
rodiny. V priebehu prvých troch rokov od narodenia dieťaťa môže rodič podľa potreby prejsť aj
viackrát z rodičovského príspevku na príspevok
na starostlivosť o dieťa a opačne. Poskytovanie
obidvoch dávok rodičovi súčasne zákon vylučuje. Príspevkom na starostlivosť o dieťa poskytne
štát ﬁnančnú podporu na každé dieťa tým rodičom, ktorí sa rozhodnú vykonávať zárobkovú
činnosť a počas jej výkonu zabezpečia starostlivosť o svoje maloleté dieťa inou právnickou
alebo fyzickou osobou. O príspevok môžu po-

žiadať aj rodičia, ktorí zabezpečili v čase výkonu
zárobkovej činnosti starostlivosť o svoje dieťa
jeho umiestnením v materskej škole, v dôsledku
čoho stratili podľa platnej legislatívy nárok na rodičovský príspevok. Príspevok sa bude vyplácať
v dvoch sumách mesačne v závislosti od poskytovateľa starostlivosti a od výšky preukázaných
výdavkov rodiča.
Rodičom, ktorým vznikol nárok na rodičovský
príspevok pred 1. januárom 2009, sa bude naďalej poskytovať rodičovský príspevok podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, a to aj rodičom, ktorí budú vykonávať zárobkovú činnosť
za podmienky, že rodič nepožiada o príspevok
na starostlivosť o dieťa alebo dieťa neumiestni
do materskej školy.
Výška prídavku na dieťa sa upravuje z doterajších 540 Sk (17,93 eur) na sumu 640 Sk
(21,25 eur) mesačne. Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku sa budú každoročne
upravovať od 1. januára v závislosti od zmeny
životného minima.
Zmeny v oblasti sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
Novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda
účinnosť 1. januára 2009, dopĺňa opatrenia na
predchádzanie krízovým situáciám v rodine, riešenie rodinných konﬂiktov, programy krízových
a resocializačných stredísk, rozširuje spektrum
a programy sociálnej kurately detí, výchovných
opatrení, opatrení vykonávaných v rodinnom
a náhradnom rodinnom prostredí, dopĺňa možnosti prípravy aj v prípade náhradnej osobnej
starostlivosti a povinnosti prípravy osôb, ktoré si
na krátky čas (víkend) berú do svojho rodinného
prostredia dieťa z detského domova.
Novela upravuje výslovný zákaz používania
všetkých foriem telesných trestov, ako aj iných
hrubých a ponižujúcich trestov pri vykonávaní
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Upravuje povinnosť orgánu SPOD
a SK pri každom upozornení na použitie hrubých a ponižujúcich trestov na dieťati rodičom
alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
zvoliť a uplatniť vždy primerané opatrenie podľa tohto zákona. Široké spektrum opatrení, ktoré má tento orgán k dispozícii, umožňuje voliť
opatrenia od miernejších (napríklad výchovné
opatrenie – upozornenie) až po tie najzávažnejšie ako napr. podania návrhu na súd na nariadenie ústavnej starostlivosti. Takouto právnou
úpravou sa zároveň nevylučuje oznamovacia
povinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
Novela nanovo upravuje opatrenia ﬁnančného charakteru v časti povinnosti obce, pričom
zohľadňuje skutočnosť, že obec preukázateľne
pracovala s dieťaťom a jeho rodinou najmenej
jeden rok pred jeho umiestnením do detského
domova.
Bližšie informácie vám poskytneme osobne
na ÚPSVaR v Piešťanoch, resp. na telefónnych
číslach: 2441 640 – príspevky na kompenzáciu
ŤZP, 2441 670 – posudková činnosť, 2441 510
– hmotná núdza, 2441 550 – štátne sociálne
dávky a 2441 601 – sociálnoprávna ochrana
detí a sociálna kuratela.
ÚPSVaR v Piešťanoch
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Úspešná jubilejná výstava
V priestoroch výstavného areálu ZO
SZCH Trebatice v dňoch 24. a 25. októbra usporiadali členovia tridsiatu jubilejnú
obvodnú výstavu holubov, králikov a hydiny. Vystavených bolo 120 ks holubov,
159 ks králikov a 58 ks hydiny - kury veľkej,
zdrobnenej, perličky a vodnej hydiny. Na
výstave sa zúčastnilo 50 vystavovateľov
- chovateľov.
Súčasťou výstavy po prvýkrát bola súťaž
trojčlenných kolekcií mláďat králikov z tohoročných vrhov od chovateľov v rámci oblasti
trnavského regiónu. V expozícií bolo prihlásených 29 trojčlenných kolekcií. Pozornosti
a záujmu hlavne mladšej generácie sa tešila
expozícia pštrosa emu hnedého.
V expozícií súťaže trojčlenných kolekcií
mláďat králikov boli vyššie ohodnotené kolekcie týchto vystavovateľov: Víťazná cena
– Vladimír Vladovič, Sereď, 1. miesto – Jozef
Marcinka, Madunice, 2. miesto – Ján Čapkovič, Veľké Kostoľany. Čestné ceny získali členovia našej ZO: Ladislav Gaura a Ing. Martin
Ďuríšek. Ocenení vystavovatelia dostali veľmi

pekné poháre, ktoré venoval starosta
obce.
V expozícií vystavených jednotlivých
králikov boli ohodnotené tieto najlepšie jedince: Víťazný
králik vystavovateľa
Jána Čapkoviča,
Veľké Kostoľany,
1. cena králik Jána Ochodnického
z Poriadia, 2. cena
králik Jána Helíka,
Bošáca, čestné
ceny prevzali: Milo
Valihora, Brezová,
Tatiana Helíková,
Bošáca, Ľuboš
 Exponáty tohtoročnej výstavy si prišli pozrieť i najmenší, z ktoKusenda, Bošáca
rých raz určite vyrastú následníci dnešných vystavovateľov.
a členovia ZO Zdenek Havala, Veselé
dík (mladý chovateľ), Moravské Lieskové, Ing.
a Ing. Martin Ďuríšek, Košariská.
V expozícií 4- Martin Ďuríšek, Košariská.
Menovaných vystavovateľov sme potešili
členných kolekcií
krásnymi vecnými cenami.
holubov ako najlepÚroveň výstavy a organizácia bola štanšie boli ohodnotené
Je známe, že deti milujú zvieratká. Vidieť ich na dedine je
dardne vysoká. Pre návštevníkov bolo pripratieto: Víťaznú cenu
jednoduchšie ako v meste. Trebatickí žiaci majú tú výhodu, že
vené bohaté občerstvenie a výborný guláš.
získala kolekcia vyv Trebaticiach sa už tradične každoročne prezentujú drobnochoNávštevníci odchádzali z výstavy veľmi spostavovateľa Emila
vatelia svojimi operencami na výstavách v regióne. Žiaci si poLipku, Trebatice, 1. kojní a tešia sa, že na budúci rok sa znova
zreli rôzne druhy holubov, sliepok, kačíc a zajacov. Netradičnou
stretnú, pretože také podmienky pre usporiacenu kolekcia Jara
novinkou boli pštrosy.
danie výstavy má máloktorá organizácia.
Slávika, Ratnovce,
Majiteľa kúpou zmenilo 59 ks zvierat. Zakú2. cenu kolekcia
pené zvieratá budú prínosom pre kupujúcich
Milana Ševečku,
v ich chovoch, pre vylepšenie štandardu choVeselé (všetci traja
vaného plemena.
sú členovia našej
Výstavy tohto druhu pre náročnosť fyzickú,
ZO). Čestné ceﬁnančnú a organizačnú môžeme v budúcny boli udelené za
nosti organizovať iba za pomoci Obecného
kolekcie holubov
v y s t a v o v a t e ľ o m : úradu v Trebaticiach, Agrodružstva Trebatice
a sponzorov - pána Vargu – Bytové doplnky,
Ivan Ušák, Vrbové,
Michal Mišík, Veľké ﬁrmy J.M.L.I., s. r. o., ELKO - p. Macháč
a p. Mrišo, ktorí sa sponzorsky podieľali na
Kostoľany, Róbert
jej úspešnom zvládnutí. Organizačný výbor
Jankech, Trebatice,
Alojz Cepko, Veľké výstavy sponzorom ďakuje za výpomoc a teší
sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.
Kostoľany, Vincent
Poďakovanie patrí i všetkým tým, ktorí
Filip, Veľké Kostoaktívne prispeli a svojím dielom sa pričinili
ľany, Rudolf Hadár,
o dobrý priebeh podujatia.
E. JANKECH
Vrbové, Andrej De-

U drobnochovateľov

Ťahúňom stolnotenistov je Laco Košút
Vážení športoví priatelia, dovoľte mi, aby
som vás oboznámil s účinkovaním našich
stolnotenisových družstiev v tomto roku.
A - družstvo po skončení prvého roku účinkovania v 5. lige (2007 - 2008) skončilo na
8. mieste z 12 účastníkov. Nový ročník 2008
- 2009 sa začal 15. októbra 2008. Mužstvo
tvoria hráči - Ladislav Košút, Bohumil Sedlák,
Vladimír Regina a Ladislav Regina, Jozef
Polčan a nepravidelne Andrej Koprna. Počas
leta sme sa niekoľkokrát stretli na tréningoch,
ale najdôležitejšiu prípravu sme začali od augusta. Trénovali sme každý pondelok a stredu
o 17.30 hod. Dúfal som, že mladí hráči budú
pre ostatných príkladom, žiaľ, nebolo tomu
tak. Pridali sa až v septembri, čo je už na dobrú prípravu neskoro. Do mužstva sme získali
aj nového hráča - Laca Košúta z Piešťan. Po
mesiaci tréningov sa stal ťahúňom a oporou.

Z 28 zápasov mal len jednu prehru. Je to
vidieť aj na celkových výsledkoch. Po 8. kole
sme boli na 2. mieste s 20 bodmi za vedúcim
Leopoldovom, ktorý má 23 bodov.
B - družstvo je zložené z mladých hráčov. Tvoria ho Filip Havala, Ondrej Macháč,
Dávid Orviský, sporadicky im pomáha Mgr.
Juraj Valo. Vedúcim B - družstva je Ján
Maco. Ich súťaž začala taktiež 15. októbra.
Na tréningoch sa zúčastňovali do septembra zodpovedne a pravidelne, čo si vážim.
Výsledky však nie sú až také uspokojivé. Na
tréningoch je to v pohode, príkladne bojujú,
ale v zápasoch o body je to takmer zlé. Ťaží
ich zodpovednosť za výsledok a asi aj nedostatok skúseností. Ak však budú aj naďalej
tak zodpovedne trénovať, verím, že jarnú časť
súťaže zvládnu lepšie. Po 7. kole sú na 11.
mieste z 13 mužstiev.

Mňa osobne veľmi teší, že každý pondelok
a stredu o 16.30 hod. mám na starosti najmladšiu generáciu - začiatočníkov vo veku
9 až 13 rokov, ktorých hra veľmi baví. Rodičia podobných mladých školákov by sa mali
zamyslieť nad tým, ako trávia svoj voľný čas
ich deti, a to hlavne v zime. Nie je pre nich
lepší šport ako televízor a počítač? Stolný
tenis môžu hrať na štadióne, neprší na nich
a je o nich odborne postarané v príjemnom
prostredí. Určite by aj vás potešilo, keby sa váš
syn naučil novú zaujímavú hru a po čase reprezentoval farby svojej školy a dediny. A najdôležitejšie je, že svoj voľný čas trávi zdravým
pohybom, v spoločnosti svojich rovesníkov, čo
prospieva mysleniu i správnemu vývinu organizmu. Porozmýšľajte o tom, rodičia!
So želaním krásnych Vianoc a šťastného
roku 2009
VLADIMÍR REGINA
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Prípravkári víťazmi svojej skupiny

Radosť z postavenia v tabuľke mužov brzdí dosiahnuté pasívne skóre
Vážení spoluobčania, priaznivci trebatického futbalu! Koniec roka už tradične
so sebou prináša aj hodnotenie výsledkov
predchádzajúceho obdobia. Tak tomu bolo
aj na zasadnutí VV OFK Trebatice, kde sme
podrobne rozobrali účinkovanie našich
družstiev v jesennej časti súťaže.
A - mužstvo dospelých dosiahlo zatiaľ najlepšie hodnotenie po jesennej časti počas svojho účinkovania v V. lige. 3. miesto a 27 bodov
môže vyjadrovať spokojnosť, ale skóre 22:24
dáva jasne najavo, že ešte máme čo naprávať.
Cez zimnú prestávku budeme musieť väčší
dôraz klásť na ofenzívnu činnosť, využívanie
gólových príležitostí. Veľké rezervy má mužstvo aj po psychickej stránke. „Starší kozáci“
nie vždy išli príkladom a po inkasovaní gólu
nezavelili do útoku, ba naopak, rezignovali.
Vonku sme v 3 zápasoch zinkasovali 12 gólov
- v Gbeloch 5, v Petrovej Vsi 4 a v Prašiciach
3. Takže i v defenzívnej činnosti je ešte čo
zlepšovať. Po dlhom čase sme boli úspešní aj
na pôde súperov a cenné víťazstvá sme zaknihovali v Jacovciach a v Borskom Mikuláši.
Zimnú prípravu mužstvo začne 15. januára
2009. Pevne verím, že sa do nej zapoja všetci
naši kmeňoví hráči, ktorí sú na hosťovaní

KALENDÁR
kultúrno-spoločenských
podujatí
V OBCI TREBATICE V ROKU 2009
 8. februára - DETSKÝ KARNEVAL
organizátor: ZŠ
 8. februára - REPREZENTAČNÝ PLES
ŠPORTOVCOV
organizátor: OFK Trebatice
 10. mája - DEŇ MATIEK
organizátor: Obec Trebatice
 30. mája - VEĽKÝ DEŇ DETÍ
organizátor: Obec Trebatice
 26. júla - MEMORIÁL PETRA MINÁRECHA - 3. ročník bežeckých pretekov
organizátor: Obec Trebatice, OFK Trebatice
 16. augusta - HODY
sobota - kultúrny program s agentúrou Duna, nedeľa - DH Dubovanka
organizátor: Obec Trebatice, agentúra
DUNA
 5. septembra - KAPUSTOVÉ HODYDH Veselanka
organizátor: Obec Trebatice, ZO JDS
 5. decembra - MIKULÁŠSKY VEČIEROK
organizátor: Obec Trebatice
 13. decembra - VIANOČNÝ PUNČ
organizátor: Obec Trebatice, ZO JDS
Pozn.: Organizátori si vyhradzujú právo
z objektívnych dôvodov meniť termín jednotlivých podujatí.
- ocú -

 Prípravka OFK Trebatice mala veľmi úspešnú jeseň – chlapci zimujú na čele tabuľky.
v nižších súťažiach. Je pravdepodobné, že
príležitosť a informoval vás aj o pripravovaniektorí pôjdu na skusy do vyšších klubov. ných aktivitách OFK:
Nikomu nebudem brániť hrať vyššiu súťaž
- 3. januára 2009 organizujeme medzinái za cenu, že oslabíme mužstvo. Na zvýšenie
rodný žiacky halový turnaj v Piešťanoch
konkurencie v mužstve chceme k futbalu znov telocvični gymnázia v Piešťanoch,
va pritiahnuť aj niektorých bývalých hráčov.
- 8. februára 2009 o 15.00 hod. sa v sáO plánoch do jarnej časti vás budem informole miestneho kultúrneho domu bude konať
vať po zimnej prestávke.
členská schôdza OFK, na ktorej budú voDorastenci pod vedením Martina Trnku lení funkcionári na nové 4-ročné obdobie.
dosiahli výsledky, ktoré zodpovedajú kvalite
Všetkých členov, ako i priaznivcov trebatickémužstva. 11. miesto a 19 bodov nám nedáva
ho futbalu čo najsrdečnejšie pozývam.
záruku deﬁnitívnej istoty, ale mužstvá na dne
- 14. februára 2009 o 20.00 hod. organizutabuľky - Preseľany a Holíč majú na nás 13,
jeme tradičnú reprezentačnú zábavu šporresp. 11 - bodovú stratu. Toto mužstvo budeme
tovcov v sále KD. Do tanca a na počúvanie
musieť taktiež posilniť o niekoľkých hráčov. bude hrať Club 84. Bohatá tombola a kvalitné
Dorastenci viaceré domáce zápasy nezvládli,
vína sú zabezpečené.
o čom svedčí i 5 bodov v tabuľke pravdy.
Vážení športoví priatelia, dovoľte mi, aby
Žiaci sa umiestnili taktiež na 11. mieste. som Vám všetkým - hráčom, funkcionárom,
Tu nemôžeme hráčom ani trénerovi nič vyako i všetkým priaznivcom futbalu a čitateľom
čítať, ba naopak, potrebné je ich pochváliť
Trebatického zrkadla poprial šťastné a veselé
a povzbudiť do ďalších bojov. V tejto veko- vianočné sviatky a do nového roku 2009 hlavvej kategórie je veľký fyzický rozdiel medzi
ne zdravie, šťastie, spokojnosť a veľa pracov10 a 14-ročnými žiakmi. V našom mužstve
ných, osobných ako aj športových úspechov.
je veľa malých a talentovaných hráčov. Ak
Ing. JOZEF SVETLÍK, prezident OFK
mužstvo vydrží v zložení, v akom je teraz, tak
o dva - tri roky sa znova
bude tešiť z popredného
umiestnenia a postupu do
vyššej súťaže.
Prípravkári nám v jesennej časti urobili najväčšiu radosť a stali sa jesennými víťazmi skupiny D.
5 zápasov vyhrali a jeden
remizovali na pôde favorita skupiny vo Vrbovom.
Získali 16 bodov a skóre
22:6. Najlepším strelcom
je Lipka s 9 gólmi.
 I v budúcom roku zorganizuje OFK turnaj žiakov vo futbale.
Rád by som využil túto
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