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PRÍHOVOR STAROSTU

Rok 2008
je rokom kultúry
Milí spoluobčania,
keď sa ma nedávno
jeden z novinárov regionálneho periodika
opýtal, čím sa môžu
Trebatice pochváliť
v tomto období, okamžite mi napadla odpoveď. Kultúrou.
Koncom minulého roka, keď sme v komisii školstva, kultúry, športu a mládeže
(ďalej len „komisii školstva a kultúry“)
pripravovali harmonogram kultúrnospoločenských akcií na rok 2008, nevedeli sme, ako to všetko „vypáli“. Dnes
môžem povedať, že i napriek mnohým
nástrahám, prekážkam, ktoré so sebou
prináša organizovanie na naše podmienky veľkých podujatí, sa nám doteraz
všetky akcie vydarili po stránke návštevnosti, kvality vystupujúcich a relatívne
i z pohľadu aktuálneho počasia.
Vystúpenie IS Súrodenci Jendruchovci, Veľký deň detí, organizačne veľmi
náročný 2. ročník Memoriálu Petra Minárecha, Hody 2008 s ťahákom v podobe interprétky Zuzany Smatanovej - to
všetko boli podujatia, ktoré do našej
obce priniesli pohodu, úsmevy na tvárach, pocit bezprostrednosti, relaxu. Tieto všetky atribúty boli zapracované do
projektu, ktorým sa obec úspešne uchádzala o poskytnutie grantov na výstavbu
Areálu zdravia. Som veľmi rád a som
hrdý, že sme sa nemýlili.
V tomto roku nás ešte čakajú v septembri Kapustové hody. V rámci nich
sa prostredníctvom folklóru vrátime do
dávnej minulosti. V areáli vystúpi FS
Zobor, členovia Jednoty dôchodcov na
Slovensku nacvičili Trebatickú svadbu,
dychovou hudbou bude zabávať Vavrinecká trojka. Sám som nesmierne zvedavý na predstavenie, ktoré nacvičili
naši dôchodcovia, veď do jeho nácviku
dali nemálo námahy, strávili pri ňom
veľa času. Preto Vás chcem vyzvať,
milí spoluobčania, príďte ich svojou
účasťou na podujatí povzbudiť a zároveň odmeniť za ich odvahu vystúpiť
pred publikum. Ďakujem im, že svojou
činnosťou prinavrátili do Trebatíc staré
ľudové zvyky, tradície. Tieto prívlastky
patria k histórii každej obce.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Z OBECNEJ MATRIKY
KU DŇU 16.9.2008

Narodili sa
Eliška Gajdošíková, č. d. 437
Marko Treskoň, č. d. 484
Karolína Ferancová, č. d. 105

Zosobášili sa
Jaroslav Lipka, č. d. 386
a Jana Lulovičová

Jubileum oslávili
Júl 2008
50 Eva Kocanová, č. d. 165
55 Mária Raušlová, č. d. 115
55 Ján Milec, č. d. 256
65 Lýdia Matúšová, č. d. 272
75 Jolana Hornáková, č. d. 35
85 Justína Polčanová, č. d. 295
August 2008
60 Mária Duračková, č. d. 326
65 Helena Vargová, č. d. 157
80 Anna Moravanská, č. d. 342
September 2008
50 Pavol Hesko, č. d. 198
50 Eva Galbavá, č. d. 262
55 Vladimír Galbavý, č. d. 306
55 Oliver Hesko, č. d. 198
65 Mária Žalská, č. d. 410
80 Anna Jankechová, č. d. 293
80 Pavlína Kurincová, č. d. 152
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Rok 2008 je v Trebaticiach
rokom kultúry
(Dokončenie z 1. strany.)
Záver roka zavŕšime Mikulášskym večierkom, ktorý v prípade vhodného počasia bude
takisto spojený s Areálom zdravia a Vianočným
punčom, ktorý obec zorganizuje tak ako v minulom roku v spolupráci s Jednotou dôchodcov
na Slovensku. Čo mesiac, to podujatie. Organizačne veľmi náročné hlavne na čas. Chcem sa
poďakovať všetkým mojim spolupracovníkom,
hlavne členom komisie školstva a kultúry, za
ich podporu a nezištnú pomoc pri organizovaní
spomenutých podujatí v prospech všetkých
obyvateľov a návštevníkov obce. Takisto moja
vďaka patrí všetkým, ktorí ﬁnančne prispeli
k zorganizovaniu spomenutých podujatí. Ich
prezentovanie bude zabezpečené vyvesením
reklamného panela s logom spoločnosti, ktorú
vlastnia, na oplotení v Areáli zdravia v rámci
projektu - Podnikatelia Trebatíc občanom.
Milí spoluobčania, už teraz začíname spoločne s komisiou školstva a kultúry pracovať

na príprave plánu kultúrno-spoločenských
akcií na budúci rok. Prekonať tohtoročný
bude náročné, ale úroveň chceme spoločne
zachovať! Na záver môjho príspevku si nemôžem odpustiť spomenúť výčitku jedného
z občanov, ktorou sa sťažoval nemenovanému organizátorovi hodov na skutočnosť,
že v Trebaticiach sa nič nerobí pre mladých.
K tomu môžem len dodať, že moja reakcia
je uvedená v riadkoch tohto príhovoru. Areál
zdravia, stavba za viac ako 5 miliónov Sk, bola realizovaná hlavne pre našich najmenších
spoluobčanov. Svojou prítomnosťou a aktivitami to sami dokazujú. Som pyšný na to, že
pojem Areál zdravia sa v našej obci hlavne
u detí osvojil tak, že je porovnateľný s inými
podstatnými slovami v slovnej zásobe i detí
predškolského veku.
Prajem príjemné jesenné dni!
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

SRDEČNE BLA HO ŽELÁM E!






Rozlúčili sme sa
Jozef Palkech - 84 rokov
Mária Galbavá - 69 rokov
Amália Pristachová - 84 rokov
Ladislav Palkech - 43 rokov
Antónia Jankechová - 67 rokov
Rudolf Janiska - 82 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.






Odhlásili sa
Lucia Straková, č. d. 362
Michaela Vojtová, č. d. 215
Jana Balážová, č. d. 384
Dávid Baláž, č. d. 384
Adrián Nedorost, č. d. 384

Prihlásili sa
Ondrej Sučič, č. d. 230
Lenka Sučičová, č. d. 230
Sebastián Sučič, č. d. 230
Pavol Skaličan, č. d. 188
Jana Lipková, č. d. 386

 Fotografia z 2. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Od posledného vydania našich novín sa
Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach zišlo
dvakrát.
Hlavnými bodmi programu OZ, ktoré sa
konalo dňa 24.7.208, boli:
1. Stavebná lokalita Dolné záplotie – starosta obce podal poslancom OZ informácie
o priebehu prípravných prác ku výstavbe bytových domov.
2. Kontrola plnenia rozpočtu obce za II.
štvrťrok 2008 a návrh zmeny rozpočtu, ktoré
predniesol starosta obce a poslanci ho jednomyseľne schválili.
3. Správa hlavného kontrolóra obce a plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2008.
4. Správa o stave plnenia nájomných zmlúv
vo väzbe: obec – podnikateľské subjekty
– správca. Predniesla p. Monika Kollárová.
5. Štatút obecného kronikára.
Ďalšie - mimoriadne zasadnutie OZ sa
konalo dňa 14.8.2008. Medzi dôležité body
programu patrili:
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení na území obce Trebatice. V úvode

tohto bodu programu starosta obce uviedol,
že ku návrhu daného VZN, ktorý bol v zákonnej lehote vyvesený na úradnej tabuli,
nepodal nikto pripomienky. OZ sa na tomto
VZN jednomyseľne uznieslo. VZN stanovuje
výšky mesačných príspevkov u jednotlivých
škôl a školských zariadení nasledovne:
Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je 200,Sk mesačne (6,63 €).
Príspevok na činnosť školského klubu detí
je 100,- Sk mesačne (3,31 €).
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov
v školskej jedálni je nasledovný:
a) MŠ (deti od 2 do 6 rokov – desiata, obed,
olovrant) 30,- Sk (0,99 €),
b) ZŠ I. stupeň ( žiaci od 6 do 11 rokov
obed) 25,- Sk (0,82 €),
c) ZŠ II. stupeň ( žiaci od 11 do 16 rokov
obed) 27,- Sk (0,89 €).
2. Stavebná lokalita Dolné záplotie – starosta obce informoval poslancov obce, že v súvislosti s výstavbou bytových domov prebiehajú v súčasnosti rokovania so spoločnosťou
Chladiace veže Bohunice, najúspešnejším
uchádzačom vo verejnej užšej súťaži, o znížení ceny.
- ab -
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Z OBECNEJ KRONIKY
Ľudová knižnica bola umiestnená na chodbe školy v skrini. Obsahovala 567 zväzkov
a viedol ju Štefan Miklovič.
V škole učili traja učitelia – Štefan Miklovič,
(Pokračovanie z minulého čísla.)
Anna Miklovičová a Mária Gregorová. Do 1.
až 5. ročníka chodilo 99 detí. V materskej
„MNV v tomto roku dal opraviť cestu na
škole učila Anna Urbančíková, chodilo do nej
hornom konci dediny od hostinca (ratáčka)
30 žiakov.
po cintorín. Náklad na kameň činil 9 000 Kčs.
Predsedníčkou výboru žien pri MNV boOkrem toho dal opraviť dudvážny most a most
la Jolana Machajová. Členky v tomto roku
na Kriepope za stanicou nákladom 900 Kčs.“
navrhli, aby bola vybudovaná autobusová
zastávka pri štadióne.
Dychová hudba mala 30 členov,
viedol ju obetavý Alojz Urban. Vystupovala na zábavách, veseliciach.
Nemali však riadneho kapelníka, takže úroveň ich činnosti klesala.
V kine sa premietlo 135 predstavení, na ktorých bolo 13 189 návštevníkov. Správcom bol Michal Valo,
premietačom Jozef Jankech, pokladníkom Michal Hadviga.
Aktívna bola aj organizácia Československý sväz mládeže, predsedom bol Peter Jankech. Mládežníci
organizovali divadelné predstavenia,
estrády, zábavy. Všetky peniaze, ktoré získali, dali na zveľadenie javiska.
Predsedom Požiarnej ochrany bol
Gašpar Masár, veliteľom Štefan Jankech a tajomníkom Jozef Holec. Organizácia mala 71 členov. V roku 1957
vytvorili aj ženské družstvo, veliteľkou
bola Apolonia Jankechová. Celkovo
bolo organizovaných 5 požiarnických
družstiev – starší muži, mladší muži,
 Divadelné predstavenie Pytliakova žena. Na obrázku z obecnej kroniky Cyril Jankech, Gašpar
ženy, dorast a žiacke družstvo. Ich
Labuda, Antónia Jánechová, Bartolomej Hornák a Peter Jankech.
činnosť bola veľmi pestrá a aktívna,
za svoju prácu získali 2 diplomy od
Miestna organizácia KSS, MNV a okresný vej besedy Štefanovi Miklovičovi v činnosti
Okresného výboru Požiarnej ochrany.
výbor KSS robili presvedčovanie a nábor do
pomáhali funkcionári jednotlivých organizácií
Najväčšou organizáciou bola TJ Sokol, madružstva. Roľníci sa však bránili, nechceli za- – Bartolomej Hornák, Vojtech Hornák, Anton
la 105 členov. Najúspešnejší bol futbalový
nechať svoje súkromné vlastníctvo a vstúpiť do Urban, Peter Jankech, Anna Devanová, Oľga
a stolnotenisový oddiel. V tomto roku nadviaJRD. Hneď na začiatku roka prišlo rozhodnutie Kuchárová, Antónia Jánechová, Mária Palkezali družbu so športovcami v Luhačoviciach.
vlády „o ráznejšom presvedčovaní roľníkov do chová a Anna Valová.
- jp družstiev“, pretože v celkovom meradle bolo v republike už 55 % pôdy
v družstvách. „Agitovalo sa celé
dni, aj večer, keď sa roľníci vrátili
z práce domov. No presvedčovacia
a agitačná práca bola ťažká. Mnohí sa doma zamykali, alebo odišli
z domu preč, len aby sa nemuseli
stretnúť s agitátormi. Agitácii pomáhal aj časopis Piešťanský večerník,
ktorý denne vychádzal v Piešťanoch a večer ho rozhadzovali z auta. Už boli založené družstvá v Kocuriciach, Krakovanoch, Borovciach
a v Trebaticiach ešte iba nábor trval. Konečne dňa 16. augusta bolo
zverejnených prvých 60 roľníkov,
ktorí do družstva vstúpili. Dňa 20.
augusta boli zverejnení ďalší, ďalší
sa hlásili. Dňa 4. septembra 1957
bola vo večerných hodinách v kinosále ustanovujúca schôdza nového
JRD.“ Prvým predsedom sa stal
Jozef Jankech.
Zmenené hospodárske pomery
vytvorili veľa príležitostí zamestnať
sa. Viac ako 20 žien pracovalo v Trikote Vrbové, ďalšie v Zornici, vo Figare a v Ružovom mlyne v Piešťa Hlavná ulica v Trebaticiach v päťdesiatych rokoch minulého storočia.
noch. Životná úroveň obyvateľov sa

Rok 1957

viditeľne zvýšila. V Trebaticiach už bolo 196 rádiových prijímačov, 50 – 60 práčok, 20 motocyklov a 3 autá. Kroj sa vytrácal, nosili ho už len
staršie ženy, mladí iba na slávnostné príležitosti.
Kultúrnu činnosť vykonávala Osvetová beseda a miestne organizácie. Trebatickí ochotníci zahrali 6. januára divadelné predstavenie Krutohlavci, 21. apríla predstavenie Juro
Dandén, v decembri veselohru Na chvoste.
8. septembra vystupoval u nás známy umelec
František Krištof Veselý. Správcovi Osveto-
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Z ČINNOSTI NAŠICH ŠKÔL

Aj v škôlke nastali od septembra mnohé zmeny
V utorok 2. septembra sa po mesačnej
prestávke opäť triedy materskej školy zaplnili známymi kamarátmi i novými škôlkarmi. Do staršej triedy s hrdosťou vkráčalo
21 detí. Pre 15 z nich to bol posledný začiatok školského roka v škôlke, o rok už budú
v základnej škole. Veľkú prevahu v triede
majú chlapci – je ich 14, dievčat je 7. Učiť
a vychovávať ich budú učiteľky Jana Palkechová a Daniela Macháčová.
Takmer úplne bez slzičiek zvládlo prvé dni
v novom prostredí 15 detí mladšej triedy,
z tohto počtu sú dve deti menej ako trojročné.
Chlapcov je i tu o hodne viac - 11, dievčatká
sú 4. V priebehu školského roku k nim pribudnú ešte dve deti. Po celý rok sa o ne budú
starať učiteľky Drahoslava Líšková a Ivana
Pohubová.
Čistotu v budove naďalej udržiavajú Viera
Kopálová a Jana Hermanová, o plné brušká
sa starajú riaditeľka Školskej jedálne Oľga

 A takto sme začínali novy školský rok.
Mikušová, kuchárky Elena Reginová a Anna Jankechová. Keď
sa niečo pokazí, pomôže nám údržbár Jozef Mikuš.
V celom školstve v našej republike nastali od septembra 2008
mnohé zmeny, ktoré sa, samozrejme, týkajú aj nás. Rodičia
s nimi boli oboznámení na rodičovskej schôdzi dňa 28.8.2008.
Najdôležitejšími z nich sú: materské školy už nie sú školským
zariadením, ale školou, posledný rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky rodičia neplatia príspevok za pobyt dieťaťa
v MŠ, znížili sa maximálne počty detí v jednotlivých triedach.
Aj v tomto roku má naša materská škola naplánovaných
množstvo aktivít, ktorými chce obohatiť a spríjemniť pobyt detí
v nej. Dúfame, že sa nám to podarí a že deti i rodičia budú
spokojní.
JANA PALKECHOVÁ
riaditeľka MŠ

Budeme im držať palce
Dopoludnie v stredu 25. júna 2008 bolo slávnostné, ale zároveň
i trošku smutné. V tento deň sa so svojimi kamarátmi i učiteľkami
lúčili budúci prváci. Boli si vedomí toho, že vysvedčenie si musia
zaslúžiť a dostanú ho až vtedy, keď správne odpovedia na položené otázky. Ich tréma bola skutočná a úprimná, ale úplne zbytočná.
Škôlkarsku maturitu zvládli všetci na jednotku a k obrázkovému
vysvedčeniu im pribudli aj knihy na pamiatku a darčeky od mladších kamarátov. Tak teda prváci, držte sa!
- jp -

Nádeje trebatického futbalu

- Trebatice, do toho! - ozývalo sa v okolí Areálu zdravia vo štvrtok
19. júna 2008. Tam sa totiž práve odohrával veľmi dôležitý futbalový
zápas medzi škôlkarmi z Trebatíc a ich kamarátmi z Krakovian. Nadšenie a zápal pre hru by im veru mohli závidieť aj dospelí futbalisti.
Snažili sa zo všetkých síl a počet gólov vôbec nebol najdôležitejší.
Hlavné bolo to, že si dobre zahrali, zabavili sa a spoznali nových
kamarátov. Sladký nanuk od pána starostu, balóny a malé darčeky
potešili všetkých rovnako.
- jp -
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Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Kapustové hody
Bývam v Trebaticiach. Trebatice sú blízko
Piešťan. V Trebaticiach sa hovorí tvrdo. Obyvateľom Trebatíc sa hovorí kapustári, lebo sa
u nás dlho pestovala kapusta.
V Areáli zdravia v sobotu 29. 9. prebiehali
kapustové hody. V kultúrnom dome bola výstava ovocia a zeleniny. Vonku boli Kapustové hody. Pomohli sme s výstavou. Bol tam aj
náš strašiak, ktorého som urobila s Luckou.
Vonku boli aj stánky. V tých stánkoch boli
kapustové špeciality, kapustníky, pirohy, kapustové halušky, guľky s kapustou. Bola tam

aj jedna teta, ktorá poznala môjho tata a vedela paličkovať. Veľmi by som sa to chcela
naučiť, ale nemám na to pomôcky. Prišla tam
aj pani učiteľka. Vonku na pódiu vystupovali
dievčatá v kroji. Potom hrali ľudové pesničky.
A neskoro v noci bola tombola. Kúpila som si
tri lístky. Ale nič som nevyhrala. Potom tam
prišla moja sestra Peťa a s bratom Matejom
sme išli domov.
Boli to moje prvé a najkrajšie Kapustové
hody. Dúfam, že Kapustové hody sa páčili aj
ostatným Trebatičanom a na budúci rok budú
znovu. Pretože aj toto je Slovensko.
Simonka Hornáková, 4. ročník
ZŠ Trebatice 1. – 4. roč.

 Ocenenie prevzala spolu s riaditeľkou
školy Mgr. M. Gonovou z rúk predsedu
Matice slovenskej Jozefa Markuša v Nových Zámkoch.

Škola opäť volá...

 Štvrtáčka Simonka Hornáková získala ocenenie v literárnej súťaži Prečo mám rád
slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Cesta rozprávkovým lesom
Cesta do rozprávky, plná prekvapení,
čarodejníc, princezien a zábavných úloh
čakala na deti materskej školy v stredu 11.
júna 2008 v parku ZSŠP Rakovice. Túto

krásnu akciu už niekoľko rokov pre deti
pripravuje pani Rafajdusová so žiakmi Základnej školy v Rakoviciach.
Tentokrát deti pomáhali preberať oriešky
Popoluške, hádzali
indiánske šípky, čerticiam sľúbili, že už
budú naozaj poslúchať, povozili sa na
čarodejnej metle...
Na záver im kráľovná
a kráľ odovzdali sladké odmeny. Radosť
v očiach detí bola obrovská a naše poďakovanie patrí nielen
pani Rafajdusovej,
ale i obci za bezplatnú dopravu na akciu.
Takto sme sa v materskej škole lúčili so
starým školským rokom.
- jp -

Po sladkom oddychu, plnom dobrodružstiev a zážitkov, nastali pre našich školákov po dvojmesačných prázdninách pravidelné školské povinnosti.
Najťažšia úloha je určite na našich 15
prváčikoch a ich triednej p. uč. Zabadalovej, ktorých v sprievode rodičov privítal pán starosta Mgr. Juraj Valo a celá
škola v zložení: II. trieda – 14 žiakov, tr.
uč. Renáta Susová, III. trieda – 9 žiakov,
tr. uč. Diana Otrubová, IV. trieda – 12
žiakov, tr. uč. Mária Gonová.
Aj v tomto školskom roku si budú naši
žiaci rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti
v krúžku anglického jazyka, počítačovom,
výtvarnom, hudobnom i tanečnom. Žiaci
3. a 4. ročníka absolvujú plavecký výcvik
a zvýšia svoju telesnú zdatnosť, obratnosť
a plaveckú gramotnosť. Počas celého školského roka budeme navštevovať kultúrne
a športové podujatia, exkurzie a rozvíjať
svoje vedomosti a tvorivosť pre radosť svojich rodičov i učiteľov. A nebudeme zabúdať
na to najdôležitejšie, vzájomnú úctu, ohľaduplnosť, toleranciu.
Všetkým želám veľa trpezlivosti, elánu
a úspechov. Ak budeme mať na zreteli
heslo: „Dobrá vôľa všetko zdolá!“ a každý
začne od seba a s pokorou, určite sa nám
to podarí.
Základná škola ďakuje všetkým, ktorí
prispeli svojou ochotnou a nezištnou prácou k zdarnému plneniu školského programu a boli kladným vzorom pre svoje deti.
Mgr. MÁRIA GONOVÁ
riaditeľka školy
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Osobnosti, ktoré viedli našu obec
Každý z nás v živote za
sebou zanechá určitú
stopu. O to viac, ak je to
človek, ktorý bol poverený
vedením obce. Z dostupných
materiálov sme sa pokúsili
vyhľadať a predstaviť vám

osobnosti, ktoré viedli našu
obec od roku, v ktorom
sa začala viesť obecná
kronika, až po súčasnosť.
Vo svojej funkcii stáli pred
najrozličnejšími náročnými
rozhodnutiami, ktoré so

sebou prinášala doba.
V rokoch často rozporuplných
bola ich úloha skutočne
neľahká. Zmyslom tohto
príspevku nie je hodnotiť
ich prácu, ale zviditeľniť ich
a vzdať im úctu.

ĽUDEVÍT TONKOVIČ
starosta
4. novembra 1931 – 1937

JÁN JANKECH
starosta
1937 – 1945

VALENT URBAN
predseda MNV
1945 – 1948

JOZEF ONDREJKA
predseda MNV
1948 - 1954

fotografiu
sa nám nepodarilo
získať

fotografiu
sa nám nepodarilo
získať

EMIL VOJTKO
predseda
29.5.1954 – 30.8.1954

PETER RADOŠÍNSKY
predseda
30.8.1954 – 19. máj 1957

MICHAL MORAVANSKÝ
predseda
28. máj 1957 – november 1958

RUDOLF TONKOVIČ
predseda
3. január 1959 – 12. jún 1960

JÁN MARKECH
predseda
29. jún 1960 – 14.6.1964

JOZEF ŽÁK
predseda
14.6.1964 – 9.3.1981

JÁN SEDLÁK
predseda, starosta
10.3.1981 – 7.1.2003

Mgr. JURAJ VALO
starosta
7.1.2003 – do súčasnosti

fotografiu
sa nám nepodarilo
získať

Príspevok pripravili: ANNA URBANOVÁ, JÁN SEDLÁK, redakčná rada TZ
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STAROSTA UPOZORŇUJE

Spaľovanie odpadu je protizákonné
V súvislosti s množiacimi sa prípadmi
spaľovania odpadu občanmi počas týchto
jesenných dní starosta obce upozorňuje
občanov, ktorí takto likvidujú odpad hlavne zo záhrad, že ich činnosť je v súlade
s § 61 ods. 4 písm. f) zákona č. 314/2001
Zb. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov považovaná za priestupok.
Na obecný úrad boli v posledných dňoch
adresované viaceré sťažnosti občanov na
spaľovanie zeleného odpadu najmä v záhradách na Slnečnej a Štúrovej ulici. Upozorňujeme ich vlastníkov ako i tých, ktorí pristupujú
k spaľovaniu zeleného odpadu, že v súlade
s uvedeným ustanovením zákona o ochrane

pred požiarmi, je v kompetencii Okresného
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
v Piešťanoch uložiť fyzickým osobám za zakladanie ohňa pokutu do 10 000 Sk.
Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach zastáva názor, že obec
Trebatice vytvára
vhodné podmienky
na legálne zneškodňovanie odpadu. Dužinatý zelený
odpad ako je burina, zvyšky zeleniny
a iné, je potrebné
uskladňovať na domácich komposto-

viskách. Návod na ich zriadenie bol uverejnený v predchádzajúcich číslach Trebatického
zrkadla.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

 Drvič na spracovanie biologického odpadu, ktorý spoločne zakúpili obce Mikroregiónu nad Holeškou, už niekoľkokrát využilli
aj občania Trebatíc.

Pripravte sa na zber
objemového odpadu

 Róbert Jankech s vystavovaným exponátom.

Tridsiata, jubilejná...
V dňoch 24. a 25. októbra 2008 usporiadajú členovia Základnej
organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Trebaticiach vo výstavnej hale 30. jubilejnú obvodnú výstavu čistokrvných plemien
holubov, hydiny a králikov. Vystavených bude približne 300 kusov
zvierat. Súčasťou výstavy bude súťaž mláďat králikov v trojčlenných kolekciách chovateľov v rámci oblasti Trnava.
Výstava bude pre záujemcov a verejnosť sprístupnená v piatok
24. októbra od 13.00 hodiny a v sobotu 25. októbra od 8.00 do
17.00 hodiny.
Pozývame všetkých chovateľov čistokrvných plemien zvierat.
Ponúkame možnosť zakúpenia vhodného plemenného materiálu.
Pre návštevníkov bude pripravený výborný hovädzí guláš, domáce
jaternice a bohaté občerstvenie.
Organizačný výbor výstavy ZO SZCH

Obecný úrad v Trebaticiach oznamuje občanom, že v súlade so
zákonom o odpadoch obec Trebatice organizuje v dňoch 17. - 18. 10.
2008 zber objemného odpadu. Kontajnery na zber budú pristavené
v uvedenom termíne na Pustej ulici a na parkovisku za cintorínom na
Hraničnej ulici.
Pod objemným odpadom sa rozumie: rozmerný komunálny odpad
pochádzajúci od občanov, napr. koberce, starý nábytok, dvere, matrace, paplóny, dosky, okná, umývadlá, toalety alebo ich časti, atď.
Odpady, ktoré nie je možné týmto spôsobom zneškodniť: druhotné
suroviny (napr. papier, plasty, sklo, kovy), odpady, ktoré je zakázané
skládkovať (napr. pneumatiky, biologický rozložiteľný odpad) a nebezpečné odpady a elektroodpady (napr. chemikálie, lieky, oleje,
farby, batérie, akumulátory, tonery, žiarivky, izolačné materiály obsahujúce azbest, elektrické zariadenia a spotrebiče, brzdové, chladiace
a prevodovkové kvapaliny a pod.).
- ocú -
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Smatanová rozjasnila aj zamračenú oblohu!
V sobotu patril Areál zdravia známym aj
menej známym kapelám. V neskorých popoludňajších hodinách konečne nad Trebaticami
vyšlo Slniečko. Nie však to nebeské, ale skupina, ktorú v našej obci nemusíme azda nikomu
predstavovať. Punto a rybacé hlavy navodili tú
správnu atmosféru. Hoci tancujúcich divákov
bolo pomenej, tých pospevujúcich si by sme
určite našli za každým stolom, ktoré boli obsadené do posledného miesta. Po krátkej prestávke na pódium vystúpila už stálica slovenskej populárnej hudby Zuzana Smatanová. So
svojou skupinou zahrala a zaspievala všetky
jej známe hity ako Svet mi stúpil na nohu,
Nekráčaj predo mnou, Pár dní. So Zuzanou

 Piešťanské Slniečko vyšlo aj nad Trebaticami.
Jeden kalendárny rok ubehol ako voda a občania Trebatíc sa
mohli tešiť z toho, ako ich malá obec opäť raz ožila. Aj tento rok
sme si v polovici augusta slávnostne pripomenuli sviatok sv.
Štefana, patróna nášho kostola. A ako je dobrým zvykom v každej
obci, aj u nás sme v týchto dňoch oslavovali hody.
Po tradičných prípravách ako je varenie, pečenie dobrôt či upratovanie príbytkov sa mohol začať pre našu dedinku trochu netradičný
víkend plný hudby a zábavy. Už v piatok si naši občana mohli naplno
vychutnať country tóny v podaní živých kapiel. Ak v tento večer navštívili miestne pohostinstvo alebo Reštauráciu na Lúke, o zábavu mali
určite postarané. Búrka, ktorá sa v túto noc prehnala celým krajom
a v obci našťastie nespôsobila žiadne vážnejšie škody a zranenia,
akoby všetkých hodujúcich zvolávala domov, aby boli na druhý deň
čulí, svieži a pripravení na ďalšiu vlnu zábavy.
Obec Trebatice v spolupráci s Agentúrou DUNA a za spoluúčasti
mnohých sponzorov pripravila pre všetkých hodárov víkend v znamení
hudby, tanca a veselej zábavy.

 Zuzana Smatanová je dnes stálicou slovenskej hudobnej scény.

 Vystupujúcim hudobníkom vytvorili Trebatičania priam festivalovú atmosféru.
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 Borovienka vyhrávala do neskorých nočných hodín.

POĎAKOVANIE
Obec Trebatice, v zastúpení starostom
obce Mgr. Jurajom Valom, touto cestou
ďakuje p. Dušanovi Drobnému, majiteľovi Agentúry DUNA, s. r. o. za ﬁnančný
príspevok a súčinnosť pri organizovaní
podujatia - HODY 2008.

 Všetci diváci sa v Areáli zdravia dobre zabávali.
spieval a tlieskal skoro celý Areál zdravia a atmosféra v prvých radoch
bola takmer festivalová. Počas jej vystúpenia sa dokonca na okamih
rozjasnila aj inak celý deň zamračená obloha. Zuzanu Smatanovú
vystriedala kapelka Fuera Fondo, pri skladbách ktorej sa odviazali najmä tí mladší. Posledná kapela večera, Rocka Rolla, roztancovala už
takmer všetkých prítomných. Tóny známych slovenských, českých ale
aj zahraničných skladieb prilákali na parket skoro každého. S hustnú-

 Veľkým lákadlom pre deti boli kolotoče.

cou tmou rástol aj počet tancujúcich a dobre
sa zabávajúcich Trebatičanov. Po vystúpení
poslednej kapely sa väčšina divákov pobrala
domov, zostali len „skalní“, ktorým v ušiach
stále rezonovala dobrá hudba a na spánok
nemali ani pomyslenie.
V slávnostnú nedeľu privítali mnohé trebatické rodiny svojich príbuzných a známych,
dedina sa zaplnila novými tvárami. Rodinky
navštívili kolotoče či tradičný futbalový zápas.
V rámci víkendu plného hudby a zábavy
Trebatice v nedeľu privítali dychovú skupinu
Borovienka. Večer sa až do neskorých nočných hodín niesol v rytme
polky a valčíka. Tancovali a bavili sa všetky generácie. Týmto sa len
potvrdilo, že Trebatičania sú národ spevavý, občania majú radi zábavu
a tanec. Mnohí by iste uvítali, keby sa v tradícii tohtoročných hodov
pokračovalo. Veríme, že aj v budúcnosti sa nájdu šikovní organizátori
a sponzori, ktorým by sme chceli touto cestou srdečne poďakovať.
JANA JANKECHOVÁ

 Mnohí sa vyzvŕtali v rytme polky či valčíka...
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ROZHOVOR

Peter Kollár – naša basketbalová nádej
V minulom čísle TZ sme priniesli rozhovor s Martinom
Ševčovičom, nádejným mladým výtvarníkom z Trebatíc.
V našej obci však máme aj veľa iných šikovných mladých
ľudí, ktorí dosahujú výborné výsledky aj v iných oblastiach.
Jedným z nich je aj Peter Kollár mladší, nádejný basketbalista, ktorého sme mali možnosť vidieť spolu s Petrom
Hercegom a Filipom Galbavým ako jediných zástupcov
v Memoriáli Petra Minárecha.
Vysokoškolák Peter Kollár reprezentuje Slovenskú republiku
v basketbale v družstve do 20 rokov. Aby ste ho lepšie spoznali,
prinášame krátky rozhovor s ním.
 Peter, predstav sa našim čitateľom bližšie!
- Mám 20 rokov, študujem v 3. ročníku na Masarykovej univerzite v Brne odbor Podnikové hospodárstvo.
 Odkedy sa venuješ basketbalu a kto ťa k nemu priviedol?
- Basketbal som začal hrávať asi v jedenástich rokoch, polovica tímu v Piešťanoch sme boli spolužiaci z jednej triedy
 Ako sa začala tvoja športová kariéra?
- Začínal som v Piešťanoch pod vedením trénera Alexandra
Vassa. Tu som odohral 6 sezón v rôznych mládežníckych kategóriách, ale aj v 3. lige mužov. Pred dvoma rokmi som pri nástupe na univerzitu prestúpil do Brna, kde som hral dve sezóny
za BBK Brno, a to mužov U20 (do 20 rokov) a minulú sezónu
do 1. ligy mužov.
 Ako sa ti podarilo dostať sa do reprezentačného mužstva Slovenska?
- Najskôr som bol v širšom reprezentačnom družstve do 18
rokov a tento rok som sa dostal do reprezentácie do 20 rokov.
Túto sezónu som prestúpil na Slovensko – do Trnavy do 1. ligy
mužov.
 Aké úspechy ste dosiahli s reprezentačným družstvom?
- 1. - 10. augusta sme sa zúčastnili na ME U20 (Majstrovstvá
Európy do 20 rokov) v rumunskom meste Targu Mures, kde sme
spomedzi 20 účastníkov obsadili 13. miesto. V základnej skupine
sme porazili Švajčiarsko a prehrali s Belgickom, Estónskom a Rakúskom, takže sme skončili štvrtí v skupine a hrali o 9. miesto.
V zápasoch o umiestnenie sme prehrali s Maďarskom a porazili
sme Poľsko a Írsko. Ja som hral v pozícii 2. rozohrávača.
 Ako sa ti darí skĺbiť štúdium v zahraničí s basketbalom
na Slovensku?
- Tento semester mám rozvrh v škole upravený tak, že v škole
v Brne som len v pondelok a utorok, takže v ostatné dni stíham
tréningy v Trnave.
Petrovi ďakujeme za rozhovor a prajeme mu veľa športových, študijných i osobných úspechov!
- aj -

Verím, že postúpime vyššie
Vážení športoví priatelia
Trebatíc! Po
prvom roku účinkovania stolného tenisu v Trebaticiach, v ktorom sme skončili
z 12-ich družstiev na 8. mieste, sa onedlho začne nový ročník. Jesenná časť
stolnotenisového ročníka 2008 - 2009 sa
začína 6. októbra a skončí sa 20. decembra 2008, jarná sa bude hrať od 15. januára do 20. marca 2009. Hracie dni doma
má A-družstvo v nedeľu o 10.00 hod., Bdružstvo v piatok o 18.00 hod.
So systematickou prípravou sme zača-

li v mesiaci september. Na tréningoch sa
zúčastňujú takmer všetci hráči, ktorí sú na
súpiskách A aj B družstva. Do A-družstva
sme získali nového hráča Ladislava Košuta
z Hornej Stredy, ktorý pochádza z Piešťan.
Verím, že nám zvýši konkurenciu v mužstve
a prispeje k lepším výsledkom v súťaži.
Spomenúť treba prihlásenie B-družstva
do súťaže 6. ligy. Zaradili sme do neho našu
mladú generáciu - Filipa Havalu, Ondreja
Macháča, Dávida Orviského, Michala Jankecha. Dopĺňať ich budú skúsenejší hráči z Adružstva. Veríme, že táto mladá generácia
v budúcnosti nadviaže na dobrú reprezentá-

ciu našej obce.
Tréningy A aj B družstiev budú bývať
v pondelok a v stredu o 17.30 hod.
Nezabúdame ani na rekreačných stolných
tenistov, ktorí si môžu zahrať každý utorok
o 18.00 hod.
Po roku účinkovania v súťaži, po nadobudnutí mnohých skúseností, ak budú hráči
zodpovedne pristupovať k tréningom i zápasom, verím, že v začínajúcom sa ročníku
bude naše umiestnenie v tabuľke o 1 - 2
miesta vyššie.
VLADIMÍR REGINA
predseda stolnotenisového oddielu OFK

4/2008

11

TREBATICKÉ ZRKADLO

Prekročíme o rok stovku bežcov?
V nedeľu 27. júla 2008 znovu ožili Trebatice bežeckým športom. Na II. ročníku Memoriálu Petra Minárecha (ďalej len
MPM) sa zúčastnilo v hlavných pretekoch
94 bežcov z celého Slovenska a z Čiech.
V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi
počet pretekárov každoročne rastie. Takže
veríme, že už v tom nasledujúcom prekročíme žiadanú stovku.
Preteky boli po prvýkrát situované aj po
Hornej, Severnej a Cintorínskej ulici. Zmenu
trasy si pretekári pochvaľovali. V hlavnej kategórii bežali i naši občania - Peter Herceg,
Peter Kollár a Filip Galbavý. Za svoje výkony,
keď vo veľmi teplom počasí predbehli i pravidelne trénujúcich bežcov, si zaslúžia uznanie
nás všetkých. Zmenou bolo umiestenie štartu
i cieľa pretekov, čo bolo v záujme situovania
celých pretekov výlučne do obce, nevyhnutné. Komentárom sprevádzal celým podujatím
až po vyhlásenie výsledkov v Areáli zdravia
občanov obce i návštevníkov Trebatíc Mgr.
Jaroslav Lieskovský z Trnavy.
Zorganizovať podujatie takéhoto rozsahu

2. ročník cestného behu na 10 km

Memoriál Petra Minárecha v Trebaticiach
(nedeľa 27. júla 2008)

Absolútne poradie (muži – 4 kategórie, ženy – 2 kategórie, juniori, juniorky)
Por. Meno a priezvisko Rok narodenia Klub, bydlisko

Čas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
43.
46.
63.

32:18
33:13
34:26
34:32
35:26
35:41
36:06
36:17
36:18
36:38
45:45
45:58
49:38

Ondrej Puškár
Lukáš Barták
Ján Moravec
Pavol Klimeš
Petr Kadlec
Miroslav Hlúpik
Ľuboš Ferenc
Ján Fáber
Zdeno Koleda
Štefan Lehen
Peter Herceg
Peter Kollár
Filip Galbavý

1985
1983
1967
1958
1965
1976
1972
1973
1971
1966
1982
1988
1987

AŠK Slávia Trnava
KOB Kobra Bratislava
AŠK Grafobal Skalica
Kyjov (ČR)
Milotice (ČR)
AŠK Grafobal Skalica
Fešák Team Trnava
OÚ Suchá nad Parnou
MK Rajec
Fešák Team Trnava
OFK Trebatice
OFK Trebatice
OFK Trebatice

Kategória

M40
M50
M40

M40

nie je jednoduché. Vyžaduje si to množstvo
voľného času, ochoty
mnohých dobrovoľníkov, ako i ﬁnančné
prostriedky sponzorov.
Nám sa to až na malé
chybičky, ktoré v budúcom roku odstránime,
v nedeľu 27. júla podarilo. Z funkcie hlavného organizátora by
som sa chcel všetkým
tým, ktorí sa na tomto
podujatí akýmkoľvek
spôsobom organizačne
či sponzorsky zúčastnili, poďakovať. Opäť sa
nám podarilo zviditeľniť
Trebatice i mimo nášho
regiónu.
Mgr. JURAJ VALO

 Domáci bežci Peter Herceg a Filip Galbavý. Preteky
absolvoval i Peter Kollár ml.

 Najstarší účastník pretekov - Tibor Vaňo z Chrabrian.

 Na štarte hlavnej kategórie.
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Chceme sa dostať do hornej polovice tabuľ ky
Vážení priatelia športu, dovoľte mi, aby
som vám aj v tomto čísle Trebatického
zrkadla priblížil činnosť obecného futbalového klubu.
A-MUŽSTVO
Muži začali prípravu na jesennú časť súťažného ročníka 2008 - 2009 približne s rovnakým kádrom, s akým sme ukončili jarnú časť
minulého súťažného ročníka. Zmena nastala
na poste trénera. Letnú prípravu naši futbalisti
začali pod vedením Patrika Bogoru.
Pred začiatkom nového ročníka sme museli pristúpiť k uzavretiu kádra a niektorých
hráčov sme uvoľnili na hosťovanie. V blízkej
budúcnosti však s nimi počítame a zimnú
prípravu absolvujú s naším mužstvom. Toto
riešenie sme urobili v prospech mladých talentovaných hráčov, aby mali možnosť získavať zápasovú prax v nižších súťažiach. Sú to
Daniel Jankech – hosťovať bude vo Veselom,
Pavol Herceg a Marek Bohunčák v Borovciach, Lukáš Tokoš v Kočíne – Lančári, Lukáš
Slovák v Dubovanoch. Dorastenci Martin Radošinský, Peter Urban a Tomáš Tonkovič sa
ešte nedohodli s novými klubmi.
Našimi čerstvými posilami budú Marek Bílik
z Chtelnice, Patrik Kurňavka a Ivan Kurinec
z Vrbového, Roman Zelenay z Jalšového. Títo hráči k nám prišli na ročné hosťovanie.
Prvý zápas v novom ročníku sme odohrali
na domácej pôde so Senicou, keď víťazný gól
strelil hrajúci tréner Bogora. V druhom zápase
v Smoleniciach sme nepremenili štyri gólové
šance a opäť sa potvrdilo, nedáš – dostaneš.
Po prehre 2:0 sme odchádzali domov veľmi
smutní. V domácom hodovom zápase sme

strelili dva góly, ale z víťazstva sme sa netešili. Hostia, napriek tomu, že prišli s obmedzeným počtom hráčov, strelili tretí gól pár minút
pred koncom zápasu. Vyhrali teda 3:2 a my
sme mali pokazené hody.
V ďalšom kole sme cestovali na derby zápas do V. Kostolian. Zápas sa pre nás začal
veľmi nešťastne. V úvode stretnutia sme nepremenili veľmi dobré šance a zranil sa nám
Bogora, ktorého vystriedal Kurinec. Domácim
sme boli viac než vyrovnaný súperom. Spornú
jedenástku náš brankár zneškodnil a domáci
sa museli obávať do konca stretnutia o výsledok. Bondrova strela v závere stretnutia tesne
minula pravý horný roh domácej bránky.
V ďalšom domácom zápase proti silnému
družstvu Radošiny hráči ukázali silu vôle
a túžby po víťazstve. Nakoniec sme sa tešili
z tesného víťazstva 1:0. Do zápasu s Dvorníkmi sme nastupovali s jasným cieľom vyhrať. Aj tentokrát sa hostia ukázali ako silné
a dobre technicky vybavené mužstvo. Víťazstvo 2:0 nás potešilo a prispelo k pohode
v mužstve. V 7. kole sme cestovali za vedúcim mužstvom do Gbelov, kde sme prehrali
vysoko 5:0. Príčiny vysokej prehry tréner mužstva vidí hlavne v defenzívnej činnosti. Chýbali nám dvaja hráči z obrannej línie - Bondra,
Michálek a brankár nás taktiež nepodržal. Na
psychike hráčov nepridal ani veľmi prísne
nariadený pokutový kop už 5. min. Ďalšie kolo
odohráme na domácom ihrisku s mužstvom
z Krakovian. Pevne verím, že mužstvo sa dá
do poriadku, že podáme ofenzívny výkon, po
ktorom sa všetci budeme tešiť z trojbodového
zisku a dostaneme sa opäť do hornej polovice
tabuľky.

DORAST
Dorastenci pod taktovkou Martina Trnku sa
na nový ročník pripravovali v značne pozmenenej zostave. V doraste po dovŕšení vekovej
hranice ukončili svoju činnosť Radošinský, Urban, Tonkovič, Bohunčák, Horanský. Zo žiakov
prišli Potrok, M. Jankech a opäť začal trénovať
Kuník. Hosťovanie sa nepodarilo predĺžiť Babincovi. Nepravidelne chodí Kopáčik, čo je na škodu mužstva, lebo s tak úzkym kádrom sa ťažko
dajú robiť solídnejšie výsledky a v niektorých
prípadoch, ako v prvom zápase doma, sme dohrávali len s 9 hráčmi, lebo viac nás nebolo. Zo
7 zápasov sme 5 prehrali a vyhrali sme 2 - nad
Preseľanmi 2:0 a s Bojnou 3:1. Prakticky až od
5. kola sme nehrali kompletne, dovtedy nám
dvaja, traja hráči chýbali zo základnej zostavy.
ŽIACI
Chlapci pravidelne trénujú dvakrát do týždňa. Počas letnej prestávky sme sa zúčastnili
na dvoch turnajoch. Vo Veselom sme skončili
tretí a v susedných Borovciach naši žiaci tento turnaj vyhrali. Zo 7 zápasov sme vyhrali 3
a 4 prehrali. V tabuľke nám patrí 9. miesto.
Súperom sme nastrieľali 26 gólov, z toho Homola sám strelil 12 a Lipka 4.
PRÍPRAVKA
Naše družstvo prípravky bolo zaradené do
skupiny D, kde sa stretne turnajovým spôsobom s družstvami Vrbového a Ostrova. Prvý
turnaj bude organizovať MFK Vrbové dňa
19.9.2007 o 14.00 hod. OFK Trebatice bude
organizovať turnaj v poradí ako druhý.
Ing. JOZEF SVETLÍK, prezident OFK
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