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Z OBECNEJ MATRIKY
Privítali sme:
Zuzana Moravčíková, č. d. 009

Vernosť si sľúbili:
Ľuboš Jankech, č. d. 025
a Ingrid Raušlová, č. d. 115
Vít Kubranský, č. d .050
a Alena Páleníková

Jubileum oslavujú:
Október 2007
Jozef Melicher, 50 r.
Anna Valková, 50 r.
Pavol Hirner, 55 r.
Vojtech Galbavý, 55 r.
Ladislava Mikušová, 55 r.
Oľga Drličková, 60 r.
Štefánia Pacoňová, 60 r.
Antónia Kollárová, 65 r.
Anna Baleková, 65 r.
Milan Malina, 65 r.
Michal Vatrt, 65 r.
Róbert Štefanka, 70 r.
Ervín Kollár, 85 r.
November 2007
Gabriela Macháčová, 50 r.
Ing.Miroslav Hudec, 55 r.
Darina Hercegová, 60 r.
Josef Vojta, 65 r.
Oľga Labudová, 65 r.
Anton Palkech, 65 r.
Vladimír Regina, 65 r.
Jozef Jankech, 85 r.
Jozef Hadviga, 91 r.
December 2007
Eva Janechová, 50 r.
Jaroslav Lipka, 50 r.
Marián Palkech, 55 r.
Štefánia Balážová, 60 r.
Zdenka Radošinská, 70 r.
Jozef Kľúčovský, 75 r.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

Rozlúčili sme sa:
Štefan Kostúr, č. d. 303
vo veku 70 rokov
Jozefína Samuhelová, č. d. 290
vo veku 94 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!
- mm -
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PRÍHOVOR STAROSTU
Milí spoluobčania!
V poslednom čase sa mi viackrát
stalo, že ma viacerí známi oslovili
s otázkou: „Ako sa máš?“ Pri úvahe
nad jej zodpovedaním sa mi
väčšinou natislo do úst slovo: „Rýchlo!“
Som presvedčený, že
niečo podobné prežívajú i mnohí z Vás.
Blíži sa vianočné
obdobie a práve pred
bránami Vianoc si
viac ako inokedy uvedomujeme, ako ten
čas rýchlo letí. Veď ešte nedávno, v lete, sme
spoločne otvárali Areál
zdravia a začiatkom jesene
sme vďaka členom miestnej
Jednoty dôchodcov usporiadali kapustové hody. A už sa pomaly chýli kalendárny rok 2007 ku svojmu koncu. Zase
začneme mnohí hodnotiť, bilancovať.
Zo starostovského kresla môžem povedať, že tento rok bol pre Trebatice
akýmsi znovuzrodením.
Založili sme dve miestne organizá-

cie - Jednotu dôchodcov a stolnotenisový oddiel. Občania sa po čase vo
veľkom počte zúčastnili na viacerých
kultúrno - spoločenských akciách
usporiadaných obcou či miestnymi organizáciami. Mnohí dospelí trávia svoje
nedeľné predpoludnie
športovými aktivitami v Areáli zdravia.
A práve toto bol náš
cieľ. Keď hovorím náš,
mám na mysli ľudí ,
ktorými som pri spravovaní obce obklopený - poslancov OZ,
zamestnancov obce,
lídrov miestnych organizácii. Z tohto miesta,
na prahu vianočných sviatkov im patrí moja vďaka.
Nielen im, ale všetkým Trebatičanom
prajem požehnané a veselé Vianoce,
do nového roku veľa životnej energie
a optimizmu, lásky a rodinnej pohody , osobných a pracovných úspechov
a hlavne veľa zdravia.
Mgr. Juraj Valo

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V období od posledného, prázdninového, zasadnutia sa Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach zišlo na dvoch
riadnych a jednom mimoriadnom zasadnutí.
Septembrové zasadnutie sa konalo
13.9.2007. Prerokovali sme na ňom
tieto body programu:
1. Správa o výchovno-vyučovacích
výsledkoch na MŠ, ktorú predniesla
riaditeľka MŠ Jana Palkechová a poslanci ju vzali na vedomie.
2. Správu hlavného kontrolóra obce
predniesol pán Ján Sedlák a poslanci ju
tiež vzali vedomie.
3. Informácia starostu obce o stave
prác na rozvoji IBV a HBV v lokalite Dolné záplotie – poslanci schválili
prijatie úveru 6 miliónov Sk od OTP
BANKY Slovensko, ktoré poslúžia na
vykúpenie pozemkov pod IBV a HBV.
4. Poslanci vzali na vedomie Správu o stave životného prostredia v obci,
ktorú predniesol starosta obce Mgr. Juraj Valo.

25.10.2007 sa konalo zasadnutie OZ
, na ktorom boli prerokované:
1. Správa o vyučovacích výsledkoch
na ZŠ za školský rok 2006/2007, ktorú
predniesla riaditeľka školy Mgr. Mária
Gonová, poslanci ju vzali na vedomie.
2. Kontrolu plnenia rozpočtu za III.
štvrťrok predložila poslancom p. Monika Kollárová, poslanci ju schválili
spolu so zmenou rozpočtu.
3. Správu o stave plnenia nájmov
podľa uzatvorených zmlúv, prednesenú starostom obce, poslanci vzali na
vedomie.
4. V ďalšom bode boli poslanci informovaní o stave prác na rozvoji bytovej
výstavby v lokalite Dolné záplotie.
Mimoriadne zasadnutie OZ sa konalo 16.11.2007 s jediným bodom
programu, ktorý sa týkal HBV v lokalite Dolné záplotie, možnosťami ﬁnancovania výstavby bytových domov
a plánovanom stretnutí s uchádzačmi
o byty dňa 28.11.2007.
- aj -
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Z OBECNEJ KRONIKY

Výlet žiakov do Bratislavy, uprostred riaditeľ Štefan Miklovič.

ROK 1946

lia nemuseli odovzdať, vyvádzali dobytok z dediny von do poľa, kde ho strážili
aj v noci. Predsa však brali.
Dňa (nedopísané) prehnal sa front
našou dedinou. Ráno o (nedopísané)
hod. prišli od stanice do dediny prví ruskí
vojaci. Nemeckí vojaci opustili Trebatice
dňa (nedopísané). Pred odchodom zhorelo potravné družstvo. Bolo podpálené
z vnútra. Zhorelo preto len zariadenie
družstva a tovar. Budova poškodená nebola. Za boja o Trebatice padli 3 ruskí
vojaci, ktorých pochovali na miestnom
cintoríne. V r. 1946 však ich odviezli do
spoloč. cintorína. Počas boja zhorela
jedna stodola. Víťazná ruská armáda
nedala oddychu Nemcom – títo sa preto
nemohli zachytiť ani za Vrbovým, čomu
napomáhalo bombardovanie ratami.

Záznamy z roku 1943 boli poslednými, ktoré do obecnej kroniky zapísal
správca školy František Chovan. Osudy ľudí počas vojnových rokov neboli
jednoduché, a tak isto aj naša kronika
má svoj príbeh. Iba domýšľať si môžeme, čo bolo príčinou, že nasledujúcich
päť strán chýba a roky 1944, 1945
a 1947 nie sú zaznamenané. Možno
to súvisí s kontrolou, ktorú vykonal
knižný inšpektor z okresnej osvetovej
rady v roku 1949, čo dokladuje pečiatka a podpis zo dňa 14.10.1949,
možno niekomu inému prekážal obsah záznamov a možno bola príčina
omnoho prozaickejšia. Faktom však
je, že po roku 1943 nasledujú zápisy z roku 1946 a aj tie sú neúplné. Vytrhnutý je úvod, text
začína rozpísanou vetou, údaje
sú nedokončené. Písané sú iným
písmom, avšak bez podpisu. Iba
na základe porovnania s nasledujúcimi rokmi môžeme predpokladať, že do funkcie kronikára
nastúpil nový riaditeľ školy, ktorého majú v pamäti mnohí z nás
– Štefan Miklovič.
V zachovanom texte sa kronikár
vracia do roku 1945, opisuje dôležité udalosti počas prechodu frontu cez našu obec: „Koncom marca
bolo už zrejme počuť delostreleckú
paľbu ruského vojska. Ústupových
kolón pribúdalo. Tieto kolóny brali
Divadelné predstavenie Posledná večera.
obyvateľom kone. Aby ich obyvate-

Hneď po oslobodení správu obce
prevzal od bývalého vlád. komisára Jána Jankecha, č. (nedopísané) Miestny národný výbor
(M.N.V.), ktorého prvým predsedom bol (nedopísané), podpredsedom (nedopísané).“
„Škola počas frontu utrpela
len menšiu škodu. Nemeckí vojaci poškodili lavice a poškodili
a skúrili plot v zadnej čiastke
dvora, takže dvor ostal otvorený.
Po oslobodení boli v škole na čas
ruskí a rumunskí vojaci. Miestny
národný výbor dal školu hneď po
fronte vylíčiť a dezinﬁkovať, aby
sa mohlo začať vyučovať. Vyučovanie sa započalo dňa 15. mája
1945. Doterajší riaditeľ školy Fr. Chovan bol preložený na Štát. ľudovú školu
na Dobrej Vode a na tunajšiu školu bol
preložený Štefan Miklovič zo Št. ľudovej
školy v Dobrej Vode. Tunajšia škola bola
ako iné školy poštátnená dňa 2. aug.
1945.“
Hneď po oslobodení boli vydané nové
platidlá, ceny potravín prudko stúpli,
rozmáhal sa „čierny trh“. 1 q čerstvej
kapusty stál 700 – 1000 Kčs, kožený
kabát 20 000 Kčs, 1 kg múky 40 – 50
Kčs. Zavedený bol lístkový systém.
Kultúrnu činnosť organizovala škola,
Sdruženie katolíckej mládeže a jeho
športový odbor. Dňa 23. a 25. decembra sa hralo divadelné predstavenie
„Štedrý večer siroty“.
- jp -
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MATERSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
„Hurá, snežííí!“ – tento výkrik sa niesol našou škôlkou v utorok 6. novembra
a deﬁnitívne ukončil obdobie jesene,
ktoré bolo v tomto roku u nás skutočne
bohaté na najrozličnejšie aktivity. Keďže
jeseň je časom zberu plodov, aj viaceré
naše akcie sa týkali tejto témy. Dôležitosť
konzumácie ovocia a zeleniny sme si opäť
pripomenuli počas obľúbených Dní jablka
a kapusty, počas ktorých si deti vyskúšali
svoju šikovnosť a dôvtip v zábavných súťažiach. 16. október
- Deň zdravej výživy sme strávili
spoločne s deťmi základnej školy.
Pripravili sme pre ne pohybové
súťaže, ale aj úlohy na premýšľanie, ktoré sa týkali zdravej stravy.
Na rozlúčku sme ich ponúkli vitamínovými maškrtami. Aktívne sme sa zapojili do niekoľkých
výstav a súťaží. Najväčšou a pre
nás najvýznamnejšou boli prvé
trebatické Kapustové hody organizované Jednotou dôchodcov. Získali sme na nich diplom
za najkrajšiu kolekciu ozdôb, ktorý nás
veľmi prekvapil a potešil. Ďalšie ocenenie
sme získali za práce zhotovené na výstavu
Jablkový svet v Rakoviciach. Zaslali sme
i výtvarné práce do súťaže Bezpečná komunita organizovanej Komunálnou poisťovňou. V nej sme získali cenu – športové
potreby. Po prvýkrát sme v októbri pozvali do škôlky starých rodičov našich detí
a členov Jednoty dôchodcov na spoločné
posedenie v rámci októbra – Mesiaca úcty

k starším. Deti sa predstavili v krátkom
programe a po ňom sa babičky a deduškovia so svojimi vnúčatkami rozdelili do
štyroch skupín. V nich spolu vyšívali, pribíjali klince, zhotovovali sladké maškrty
a modelovali koláčiky. Veľmi si vážime,
že si starí rodičia našli čas a prišli stráviť
niekoľko chvíľ v spoločnosti svojich vnúčatiek. Dúfame, že sa z tejto aktivity stane
naša nová tradícia. V mesiaci október sme

zorganizovali aj zber papiera, ktorého sme
nazberali 3 560 kg. Zapojili sa do neho
nielen rodičia detí, ale aj ďalší obyvatelia
obce. Všetkým patrí naša vďaka. Obrovskú radosť nám urobili naši malí športovci
– Veronika Demková, Denisko Minárik,
Vikinka Palkechová, Rebeka Reginová,
Kristiánko Treskoň, Matúško Valo, Miško
a Miška Valkovci, Paťko a Paťka Vargovci, ktorí sa 30. októbra zúčastnili prvej
Športovej olympiády všestrannosti detí

materských škôl vo Vrbovom. Spomedzi
siedmich MŠ sme získali prvé miesto. Šesť
našich detí postúpilo do oblastného kola
v Hlohovci a traja z nich – Denisko Minárik, Paťko Varga a Miška Valková získali aj
tu medailové umiestnenia.
No a po olympiáde už nastal čas príprav
na vianočné sviatky. Hoci my, dospelí,
sme ich prežili už mnohokrát, ich čaro stále preniká hlboko do našich duší. Niekoľko týždňov vopred premýšľame,
čím by sme prekvapili svojich
blízkych, ale hlavne deti. A tak
isto i deti v škôlke sa snažia
pripraviť sa na ne tak, aby potešili svojich rodičov. Nedávno
boli v jednom časopise uvedené „zaručene dobré rady“, ako
si pripraviť Vianoce bez stresu,
plné pohody a pokoja. Jedna
z nich ma však naozaj potešila. Znela: „Určite sa zúčastnite
na detskej vianočnej besiedke.
A vezmite so sebou i starých rodičov.“ Uvedomila som si, že tá
niekoľkotýždňová príprava besiedky má
snáď naozaj svoj význam. Vidieť vystupovať vo vianočnom programe svoje dieťa,
či vnúča, spoločne si pri svetle prskaviek
zaspievať Tichú noc je naozaj nádherný
zážitok, pri ktorom sa tlačia slzy dojatia
do očí. A za usilovnosť a snahu pri učení
sa kolied a vinšov si všetky deti zaslúžia
veľkú pochvalu. Veď vľúdneho slova nie je
nikdy dosť. A zvlášť nie na Vianoce.
Jana Palkechová

Z ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Pri príležitosti Svetového dňa rodičov
a škôl odučila Mgr. Katarína Zabadalová z iniciatívy Metodického združenia
a vedenia ZŠ Trebatice otvorenú hodinu slovenského jazyka vo 4. ročníku.
Témou hodiny boli vybrané slová po b
a slová od nich odvodené. Snahou vyučujúcej bolo ukázať žiakom i rodičom,
že aj zdanlivo nezáživná téma sa dá učiť
zaujímavo, tvorivo a tak plniť požiadavky obsahového a výkonového štandardu
na vedomosti a zručnosti žiakov. Žiaci
sa naučili používať vo vetách vybrané
slová a slová od nich odvodené, i tie,
ktoré by mohli zvádzať na falošnú slovotvornú motiváciu, v ktorých sa píše
i/í. K tomu napomohla vhodná motivácia vyučujúcej a zaujímavé didaktické

pomôcky, ktoré si sama
zhotovila. Za úspešnú
pokladáme prítomnosť
rodičov žiakov 4.ročníka, ktorí sa mohli presvedčiť, ako pracuje ich
dieťa na vyučovaní i prítomnosť pani učiteliek
z MŠ Trebatice, ktorých
príprava detí v MŠ tiež
neskôr prispieva k prirodzenému rozvoju žiakovej osobnosti.
V záverečnej diskusii
rodičia i učitelia vyjadrili
slová uznania za kreatívnu a prácu pani učiteľky a riaditeľka školy Mgr. Mária
Gonová poďakovala všetkým za účasť

a záujem o dianie na našej škole.
Mgr. Diana Otrubová
Základná škola Trebatice
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KAPUSTOVÉ HODY V TREBATICIACH
Jednota dôchodcov v Trebaticiach vznikla 29. januára tohto roku. Je
to začínajúca organizácia, ktorá má na svojom konte nejednu úspešnú
akciu.
Usporiadať Kapustové hody u „kapustárov“ (tak volajú oddávna Trebatičanov) skrsla v hlave predsedníčky Jednoty dôchodcov pani Anny
Jankechovej. Jeden človek dokáže málo. Hovorí sa, že v jednote je sila.
A o Jednote dôchodcov to platí dvojnásobne. Dali hlavy dokopy, priložili
ruku k dielu a spoločne s Obecným úradom v Trebaticiach a Rondo clubom pripravili prvýkrát v histórii Trebatíc Kapustové hody, ktoré sa konali
v sobotu 29. septembra 2007 v Areáli zdravia.
Boli spojené so zaujímavou a bohatou výstavou ovocia a zeleniny pod
názvom Dary zeme, ale aj s výstavkou výtvarných a ručných prác šikovných žiakov ZŠ, detí MŠ a DD Opora.
Svoju bohatú expozíciu tu mal aj pán Rudolf Moravčík, ktorý okrem
iného všetkým záujemcom porozprával o blahodárnych účinkoch medu
a ostatných včelích produktov, ktoré sú známe v širokom okolí. Toto všetko si mohli návštevníci pozrieť v kultúrnom dome v sobotu a v nedeľu.
Menu kapustových hodov bolo skutočne bohaté s tradičnými kapustnými jedlami ako: kapustníky, štrúdľa, šaláty, kapustné pery, ﬂiačky, halušky,
slíže, kapustnice, plnený kapustný list, trebatické guľky, kura na kapuste
atď. To všetko si mohli milovníci kapusty kúpiť v stánkoch za „ľudové ceny“. Pripravili ich naše šikovné žienky.
Ostatné špeciality z kapusty, spolu s dobrým burčiakom pripravil Rondo
club. Pani Vargová zhotovovala krásne výrobky paličkovaním – dávnym
remeslom, ktoré je už pomaly zabudnuté, ale ovládali ho naše prababičky.
V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor z Krakovian pod vedením pani Horanskej, ktorý predviedol pásmo Ukončenie žatvy a priblížil
všetkým rezanie a „gnávenie“ kapusty tak, ako to bolo v minulosti.
Pani učiteľka Matúšová, ktorá moderovala celý program Kapustových
hodov, porozprávala o histórii Trebatíc, o pamiatkach, predstavila ženský
a mužský kroj. Pre deti bola pripravená súťaž v pití malinovky so slamkou.
O dobrú náladu sa postarala Country hudba z Piešťan, ktorú zabezpečil
pán Vít Drobný, tajomník Jednoty dôchodcov a podieľal sa na organizácii
celej akcie.
Toto pekné popoludnie sa mohlo uskutočniť len vďaka nadšencom a obetavcom z Jednoty dôchodcov, ale aj podpore Obecného úradu v Trebaticiach a jeho starostu Juraja Valu, Rondo clubu (p. Palkechovi) a štedrým
sponzorom. Prialo nám aj pekné slnečné počasie, ktoré prilákalo mnohých
návštevníkov zo širokého okolia.
SUPER AKCIA! Dovidenia o rok v Trebaticiach u „kapustárov“.
Lýdia Matúšová
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Akí sme...
Vážení priatelia, spoluobčania! V tejto
uponáhľanej dobe má trápi problém, že je
medzi našimi ľuďmi veľmi malý alebo žiaden záujem o veci verejné. Veľmi ťažké je
vzbudiť záujem a aktivitu v kultúre, športe,
mimoškolskej činnosti žiakov a pod.
Sú však ešte medzi nami a aj v minulosti tu
boli ľudia, ktorí žili v oveľa ťažších podmienkach a zachovali si rodinné tradície, kultúrne
bohatstvo predkov a dokonca obetovali životy
za iných. Vedeli totiž, že súdržnosť, pospolitosť, skromnosť a spoločné snaženie pomáha
prekonať všetky prekážky. Vedeli, že každý
z nich, tak ako aj každý z nás si do hrobu
nič, okrem svojej telesnej schránky nezoberie.
Takto uvažujem, keď vidím a pozorujem ten
nezáujem o všetko okolo nás. Ako by sa občanom, i mladým, ani nechcelo žiť, len posedávať doma, pozerať televíziu a podobne.
Zamyslime sa a vráťme sa ešte k sviatku
zosnulých. Koľkí z nás sa zastavili a venovali tichú spomienku pri pomníku padlých
v 1. svetovej vojne? Pomník sa nachádza
pred kostolom na pravej strane. Je tam uvedených 41 mien našich otcov a dedov, ktorí obetovali svoje životy za cudzie záujmy
(Rakúsko - uhorská monarchia).
Zub času poznačil tento pomník, niektoré mená sú ťažko čitateľné. Zrenovujme
a obnovme tento pamätník, aby sa zachoval
i pre ďalšie generácie!
V intraviláne a extraviláne obce máme
i ďalšie pamätníky, ako napr. kríž na križovatke z Trebatíc smerom na Veľké Kostoľany a Vrbové, kríž pri Agrodružstve, kríž
v intraviláne obce pred bývalým hostincom,
kríž na cintoríne, pomník Panny Márie
v hornom poli, pomník sv. Vendelína pred
malým cintorínom, ktorý sa poškodil pri
premiestňovaní z dôvodu budovania cestnej komunikácie.
Keďže tieto pamätníky ohlodáva zub času, k zachovaniu pre ďalšie generácie sa
musíme snažiť urobiť všetko pre ich reštauráciu a obnovu.
Vážení spoluobčania, vzbuďme v sebe záujem o to, aby sme pre ďalšie pokolenia
zanechali kultúrne a duchovné dedičstvo
našich predkov. Pomôžme tým, ktorí sa o to
v našej obci usilujú (viď kapustové hody
- Jednota dôchodcov). Možno tento článok
prispeje k tomu, že nás preberie z letargie
a pomôže vzbudiť záujem o veci verejné,
aby sme aj tým obec Trebatice dostali na
vyššiu kultúrnu úroveň.
Emil Jankech
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Čo pre vás znamenajú Vianoce...
Mgr. ĽUDOVÍT MALÝ
„Čo vám spôsobuje strach“, pýtal sa
ma istý človek. Dal som mu odpoveď.
Rýchlu. Neúplnú. V samote som začal
intenzívne premýšľať. Tie slová spôsobili vo mne nepokoj. „Čo mi spôsobuje
strach...“ Pred zrakom mojej predstavivosti začali vystupovať skutočnosti, o ktorých som bol presvedčený, že
sú čiastočne alebo úplne zodpovedné
za môj strach. Pri jednej z nich som
sa pristavil. Bola to myšlienka o toku
našich dní, ktoré veľmi rýchlo plynú.
Čas letí veľmi rýchlo, až priveľmi. Mám
strach z rýchlo letiaceho času. Je to
jeden z mojich strachov. Vo chvíli na
mňa doľahla ťarcha neschopnosti držať
krok s týmto rýchlym bežcom. Mysliac
na blížiace sa Vianoce sa vo mne tieto pocity stupňovali. Veď len nedávno
som dojedal chutné vianočné pečivo
a vychutnával vôňu tých čarovných
dní... Akoby to bolo včera. A sú tu opäť.
Vianoce. Čas veľmi rýchlo letí, veľmi.
Už vidím šialenstvo obchodníkov
v marketoch, reklamy usilujúce o priazeň kupujúcich, „orientačný beh“ pri
zháňaní darčekov, počujem stokrát
opakujúcu sa Tichú noc v obchodoch,
štrngot mincí v rukách spokojných
predajcov. Rýchly, šialený kolotoč
v rýchlo letiacom čase. K strachu sa
pridal nepokoj. Zvláštny pocit. Odrazu
iný obraz zaujal moju myseľ. Staren-

ka kráčajúca s pokojom do chrámu na
večernú „omšu“, deti triediace poštové známky pre svojich priateľov ďaleko za hranicami našej vlasti, skupina
dobrovoľníkov venujúcich sa postihnutým, rodičia láskavo vysvetľujúci ratolestiam význam vianočných dní, muž
zahĺbený do stránok poučnej knihy...
Radosť a spokojnosť vytlačili z mojej
duše nepokoj a myšlienky o strachu, na
tvári sa zjavil jemný úsmev.
Premýšľam ďalej. V čom je rozdiel
medzi tými dvomi obrazmi, ktoré zamestnali moju myseľ. V čom?
Apoštol Pavol v liste Galaťanom píše
o slobode, ktorú nám vydobyl Kristus.
Je to sloboda, ktorá nedovolí vpadnúť
do jarma otroctva. Pavol píše o tom, že
k takejto slobode sme povolaní všetci
(por. Gal 5, 1, 13).
Sloboda, vnútorná sloboda, ktorá
nás robí otvorených pre podstatné,
pravdivé, užitočné v našom živote. Sloboda ako pevná hrádza proti povodni
otroctva, ktoré ako mohutná záplava
zanecháva bahno povrchnosti, bezduchosti a balastu v ľudských dušiach.
Sloboda ako brána k očistenej túžbe
po pravých, večných hodnotách, ktoré
nás naplnia a urobia šťastnými už tu
na zemi. Sloboda, ktorá je vlastnou
sestrou lásky.
Ako súvisí strach so slobodou? Aký

je styčný bod týchto myšlienok s Vianocami? Nuž, aj nad tým som premýšľal a spomenul som si na časy vysokoškolských štúdií. Hlboko ma oslovila
myšlienka na prednáškach z ﬁlozoﬁe:
strach je nedostatok lásky, láska je sestrou vnútornej slobody. Kde niet vnútornej slobody, rýchlo sa objaví otroctvo v jeho rôznych podobách.
Pochopil čitateľ môj zámer? Chcel
som vlastne po tom premýšľaní zaželať
sebe i vám všetkým slobodné, láskou
a pravdou naplnené sviatky narodenia
Ježiša Krista. K tomu toho „zdravíčka“,
úspechov a veľa dôvodov k úsmevu na
tvári v novom roku.
Mgr. Ľudovít Malý

Th. Lic. KAMIL JANKECH
Čo pre vás znamenajú
Vianoce?
Vianoce?
Koľkokrát som ich už
odmalička prežil, na ne sa
tešil, ich oslavoval.
Ozaj, Vianoce?
Moje srdce však otupelo
chladom sveta, jeho studeným pohľadom na narodenie Ježiša Krista. Na Božie
narodenie.
Chcel pochopiť: ako je to v poľskej
kolede: Boh sa rodí, nás oslobodí!
Vžiť sa do pravdy, ktorú vyjadrujú
gréckokatolíci pozdravom na Vianoce:

Kristus sa nám narodil. Odpoveď: Oslavujme ho!
Vďaka Bohu, do
tohto narodenia sa
doň vrýva Ježišovo
neuveriteľne krásne
posolstvo: BOH NÁS
MILUJE!
V Ježišovi nachádzame vrcholný výkrik Božej lásky ku
mne, ku každému z nás, miluje ma
zvlášť i všetkých spoločne.
A čo je ešte pre mňa dôležité, pochopenie: Jedine Boh je ľudský.

Prináša novú civilizáciu, civilizáciu
služby a lásky.
Je to božská revolúcia, ktorú mi
nezahluší nijaký ľahký spev, čo počujem na Vianoce. Teda živo prežívam
v dnešnom chlade sveta a otupenosti
človeka a jeho bezcitnosti národov dve
skutočnosti:
Boh ma miluje! Jedine Boh je ľudský!
To znamenajú pre mňa ako kresťana
Vianoce.
Th. Lic. Kamil Jankech
riaditeľ kňazského domova
Augustineum
Bardejovské kúpele
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Vdp. JÁN SUCHÁŇ
Priatelia,
možno väčšiu časť
nášho života prežijeme
tak, že si nemusíme klásť
tie najzákladnejšie otázky, kto sme, odkiaľ sme
a kam ideme?
Život sa nám zväčša
zdá byť čímsi dôverne
známym.
Zamestnávajú nás oveľa konkrétnejšie jednoduchšie otázky.
Ako, kde zarobiť peniaze, ako si zariadiť dom, byt, čo nakúpiť,
čo si obliecť...?
Predsa však z času na čas prídu k nám
chvíle, že život nám nie je až tak dôverne známym, že život je zázrak, ktorý
nás vyzýva, ktorý nám kladie otázky
i úlohy.
A my sa v takýchto chvíľach cítime
nielen povznesení, že aj nás život takto

oslovuje, ale aj bezradní, veď ako si s ním
počať? Nie sme ani
mocní tohoto sveta,
ani ﬁlozoﬁ... Sme často celkom obyčajní ľudia a mnohé otázky života sa nám zdajú byť
priťažké. Pýtame sa,
hľadáme, kto by nám
teda mohol pomôcť.
Je dobré, že ľudská
civilizácia dávno stanovila chvíle a dni
v roku, kedy aspoň na niekoľko hodín
stíchne ľudský krik, lomoz a viac než
kedykoľvek inokedy človek citlivejšie
vníma život, človeka, ľudské slovo,
stisk ruky, plynutie času, vôňu chleba,
pohár čistej vody, vôňu domova, rodiny, tlkot srdca...
Toto kúzlo, toto čaro nesú v sebe Vianoce – sviatok narodenín Ježiša Krista

– Božieho Dieťaťa.
Od mala ma oslovuje jeho príbeh.
A najviac to, čo som porozumel až neskôr, že tento malý Ježiš, ako išiel životom, už aj ako dospelý muž, hodnoty
– Pravdu, Dobro, Lásku nikdy nezradil, že ich žil a bránil o život.
Roky a aj dnes v rôznych obmenách,
slovom, liturgiou, službou sa pokúšam
podeliť sa s týmto posolstvom Vianoc
a robiť ľuďom Vianoce nielen na Vianoce, ale aj v iné dni v roku.
Som rád a ďakujem Vám, milí obyvatelia Trebatíc, že sme mohli spolu niekoľko rokov sláviť príjemné, radostné
všedné i sviatočné chvíle.
Myslím na Vás a prajem pokoj, dobro, radosť do Vašich domov a sŕdc a veľa viery a nádeje z Vianoc do výziev, do
riešenia úloh, s ktorými k Vám príde
rok 2008.
S vďakou a s úctou
Ján Sucháň

ADVENTNÝ VENIEC
K najznámejším symbolom predvianočného času patrí
adventný veniec. Sviečky na ňom zapaľujú veriaci, ale aj
neveriaci. A prečo sa sviečky zapaľujú? Dni sa skracujú,
tmy pribúda. Postupné zapaľovanie sviečok symbolizuje,
že príchod Krista do života znamená prekonanie temnoty
a začiatok svetla, pokoja a radosti. Veniec je ale viac ako len
okrasa. Zelené vetvičky prevoňajú naše obydlia, znamenajú
život uprostred odpočívajúcej prírody. Kruh vyjadruje spoločenstvo a plamene svetlo, ktoré osvetľuje každého človeka.
Sviece bývajú štyri, tak ako štyri adventné týždne.
Pôvodnou farbou adventu je ﬁalová – podľa farby kňazského rúcha. V minulosti však bola ﬁalová farba vzácnosťou
– preto ju nahradila ľahšie dostupná červená. Kresťanská

tradícia predpisuje ﬁalovú farbu, ľudová však na druhej
strane zatracuje materiály, ktoré nie sú prírodné. Máločo
v prírode je však ﬁalové. Práve preto sa v adventnom venci
používa kombinácia červenej a zelenej.
Základom venca je akákoľvek zelená drevina – jedľa,
smrek, borovica, ale aj niektorá záhradná drevina. Jeho výroba je veľmi jednoduchá – na kostru z prútia alebo stočenej
slamy drôtmi pripevňujeme vetvičky. Keď je už veniec dostatočne hustý a kompaktný, môžeme ho ozdobiť. V tomto
prípade sa fantázii medze nekladú. Efektná je kombinácia
červenej a zlatej. Nakoniec si pripravíme štyri sviečky, ktoré
postupne zapaľujeme až do Vianoc.
- ab -

Jednota dôchodcov a Obecný úrad Trebatice pozývajú
v nedeľu 16.12.2007 o 15.00 hod.
všetkých dôchodcov obce do kultúrneho domu na

BETLEHEMSKÉ SVETLO

VIANOČNÝ PUNČ.

v našom kostole privítame dňa

Pripravená je vianočná kapustnica, medovníčky
a voňavý vianočný punč.
Sviatočnú atmosféru vytvoria vianočným pásmom
Narodenie Pána Ježiša a novoročnými vinšami
a koledami deti z miestnej základnej školy,
deti navštevujúce ZUŠ vo Vrbovom sa predstavia programom
Od Ondreja do Vianoc
a koledy zaspieva kostolný spevokol z Krakovian.
Srdečne Vás pozývame!

23.12.2007
Do svojich domácností
si ho budete môcť preniesť
už krátko po jeho prevzatí
z rúk slovenských skautov
a bežcov z Vrbového o 10.30 hod.
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ČAS PREDVIANOČNÝ, ADVENTNÝ
zahŕňa v kresťanskom kalendári niekoľko významných dní. Niektoré z nich
boli obostreté tajomstvami, ba aj čarami, preto sa nazývali stridžie dni.
Prepletenec kresťanského a ľudového
tvorí súčasť slovenského zvykoslovia
adventu.
Pôstne adventné obdobie, keď na celý
mesiac ustali všetky zábavy a tancovačky, sa dodržiavalo už od dôb Karola
Veľkého. Ľudia si však poradili. Ženy
sa schádzali po večeroch na páračkách
a ak neskoršie prišli aj mládenci, bolo
vždy veselo. Advent sprvu trval dlhšie,
aj osem týždňov, než sa ustálil na štyroch adventných nedeliach. Prvý svätec adventu je Ondrej.
Svätý Ondrej robí ľad,
svätý Juraj ho láme.
Ondrej, brat Šimona, rovnako ako on
rybár, bol žiakom Jána Krstiteľa, pokým
si ho za svojho učeníka nevyvolil Ježiš.
Po Ježišovom ukrižovaní pokračoval
v apoštoláte a za šírenie kresťanských
myšlienok ho Rimania ukrižovali.
Ondrejské zvyklosti na Slovensku
sa začínali už v predvečer sviatku Ondreja. Aby ochránili dedinu pred zlými čarami, práskali pastieri bičiskami
a mládenci na krížne cesty a popod
prahy domov kládli prekrížené konáriky pichľavých drevín. Večer na Ondreja
patril predovšetkým dievčatám. Triasli
plotmi a ovocnými stromami, odriekali
magické riekanky, aby sa dozvedeli,
ktorá z nich sa čoskoro vydá:
Plote, plote, trasiem ťa,
svätý Ondrej, prosím ťa,
daj mi znáti s kým ja budem
pri oltári státi.

Dievčence varievali aj halušky, vložili do nich lístočky
s menami mládencov a haluška, ktorá vyplávala prvá,
rozhodla o budúcom ženíchovi.
Deň sv. Barbory pripomína mladú kresťanku, dcéru
bohatého kupca, ktorá žila
v 3. storočí n. l. Pretože sa
nechcela vzdať viery, prišla
rukou vlastného otca o život.
Aj na Barboru bol stridží deň.
Niekde mládenci chodievali
preoblečení za panny a husím krídlom ometali kúty
domov, aby zamedzili čarám
bosoriek. Inde zas odrezávali
konáriky čerešní a višní, lebo
na Štedrý večer mali na znak zrodu
nového života rozkvitnúť.
Na svätého Mikuláša
neučí sa, neskúša sa
je novšie porekadlo. Deti ho vymysleli celkom v duchu svätca Mikuláša,
ktorý žil na prelome 3. a 4. storočia n.
l. v Myrhe, na juhu Turecka. Legendy hovoria o jeho dobrých skutkoch
a milosrdenstvách a na ich pamäť sa
chodievalo s Mikulášom, anjelom
a čertom po domoch:
Deti, ja som Mikuláš,
modlite sa Otčenáš!
Mrcha deťom nesiem korbáče,
dobrým orechy a koláče.
O niekoľko dní si ľudia pripomínali
ďalší adventný deň.
Od Lucie do Vianoc
každá noc má svoju moc.
Lucia mávala zlú povesť, bola priam
prototypom strigy. Sv. Lucia
však bola celkom iná. Žila
v rozporuplnom 3. storočí n.
l. Rodičia ju prinútili vydať sa
za pohana a ona kresťanka, si
na protest oslepila oči. Panna Mária jej ich prinavrátila
a darovala ešte krajšie, než
tie, čo mala.
V ten deň, zvlášť za stridží
považovaný, maľovali dievčence a mládenci na brány a dvere
cesnakom kríže, aby domácich
ochránili pred čarami. Ženy,
zahalené do bielych plachtičiek, mĺkvo vchádzali do prí-

bytkov, poometali izby husím krídlom,
vystrašili deti a ako prišli, tak aj bez
slova odišli. Domáci často ani nevedeli,
ktoráže to suseda ich ochránila pred
čiernymi silami. Niekde po dvanásť dní,
od Lucie do Vianoc, si zapisovali počasie. Jednotlivé dni predstavovali mesiace a podľa nich predpovedali, aké bude
počasie v budúcom roku.
Adventné dni prešli a priblížil sa aj
najmilší, očakávaný Dobrovečer. Počas adventu si ľudia očistili dušu od
zlých myšlienok, telo čiastočným pôstom od jedov, dom i humno od neporiadku, aby na polnočnej omši mohli
osláviť narodenie Ježiša. Počas celého
Štedrého dňa sa všetci postili a chystali
obradné jedlá na Štedrú večeru. Ako
taký sviatočný stôl gazdiné pripravovali, opisuje spisovateľ a zberateľ ľudovej poézie P. Dobšinský: „Stôl prikryjú
najčistejším a najjemnejším obrusom,
dajú naň taktiež chlieb a soľ. Potom
gazdiná pokladie aj ostatné „dary Božie“ na stôl: koláče, opekance s makom
a medom, hrach na zobky uvarený,
jablká, med, oblátky, hriatô, víno hroznové i medovec.“
A keď už všetko bolo pripravené a vyšla prvá hviezda, domáci sa poschádzali k štedrovečernému stolu. Po spoločnej modlitbe dostal každý od všetkého,
i ten statok, a tým sa začal čas radostný, čas vianočný.
(Prevzaté z časopisu Dobrý hospodár.)
- ab -
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PROGRAM KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V ROKU 2008
Január:

05.01.08
19.01.08

Trojkráľový mariášový turnaj
Členská schôdza OFK Trebatice
organizátor: OFK
Členská schôdza MO JDS
organizátor: MO JDS
Reprezentačný ples športovcov - hudba: CLUB 84
organizátor: OFK

20.01.08
26.01.08

Február:

03.02.08

Detský karneval
organizátor: MŠ
Pochovávanie basy – FS Krakovanka
organizátor: obec, Rondo club

03.02.08

Marec:

09.03.08

Posedenie pri príležitosti MDŽ
organizátor: MO JDS

01.05. 08

Stavanie mája spojené s ľudovou veselicou
organizátor: MO JDS
Deň matiek – vystúpenie súrodencov Jendruchovcov
organizátor: obec
Deň detí v Areáli zdravia
organizátor: obec v spolupráci so školami

Apríl:
Máj:

11.05. 08
30.05.08

Jún:

28.06.08

Lúčime sa so školou - výlet detí s rodičmi na Tematín
spojený s opekačkou.
organizátor: obec v spolupráci so školami

Júl:

27.07.08

Memoriál Petra Minárecha - 2. ročník bežeckých pretekov
organizátor: obec v spolupráci s OFK

August:

16.-17. 08. 08 Hody
16.08. 08
Koncertné vystúpenie hudobnej skupiny v Areáli zdravia
17.08. 08
Hodová zábava - dychová hudba
organizátor: obec

September:

07. 09. 08

Kapustové hody – dychová hudba Vavrinecká trojka
organizátor: MO JDS

05.12.08

Mikulášsky večierok v Areáli zdravia
organizátor: obec v spolupráci so školami
Vianočný punč - posedenie pre dôchodcov
organizátor: obec v spolupráci s MO JDS

Október:
November:
December:

14.12.08

- ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ -
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Aj tak sa dá...
Nie je iba frázou, že Vianoce sú najkrajšími sviatkami
v roku. Ľudia sú počas nich k sebe vľúdnejší, ľudskejší.
A preto možno práve teraz nie je vhodný čas na kritiku
správania niektorých našich spoluobčanov. Ale nedá mi
nepoukázať na predvianočný darček, ktorý dostali deti
materskej školy. Agresívnemu správaniu možno jedného,
možno viacerých „silákov“ padol - a to doslova - za obeť
plot areálu MŠ. Už ani neviem, po koľkýkrát. Viem pochopiť, že sa niekomu môže stať nehoda a nechtiac oplotenie
poškodí. A veľmi si vážim, ak sa sám prizná a škodu napraví. Viem, že plot nie je pevný a netreba veľa námahy na
jeho zvalenie, ale sám od seba predsa len nespadne a na
iný momentálne nemáme. O to viac sa čudujem chlapcom, ale i dievčatám, ktorí na ňom pravidelne sedávajú
a keď ich vyháňame, smejú sa nám za chrbtom. A čudujem sa aj ich rodičom, že namiesto toho, aby svoje deti
napomenuli a zakázali im to, tvrdia, že ich deti tam vôbec
nechodia a nič zlé nerobia. Asi my zle vidíme. No a už naozaj vôbec neviem pochopiť, prečo si niekto musí vybíjať
svoju zlosť a promile alkoholu v krvi ničením niečoho, čo
mu nepatrí a čo potom iní musia opravovať. Asi úplnou
naivitou by bolo očakávať, že sa sám prizná. To už by som
sa potom nečudovala len ja sama.
- jp -

Rodičovské združenie
pri Materskej škole Trebatice
Vás v nedeľu 3. februára 2008
pozýva na

DETSKÝ KARNEVAL,
ktorý sa uskutoční o 14.00 hod.
v kultúrnom dome.
Pre deti je pripravené veľké prekvapenie karnevalové vystúpenie Šaša Jaša, pre
všetkých občerstvenie a bohatá tombola.

4/2007

Organizačný výbor
pod vedením Rudolfa Baláža
srdečne pozýva všetkých hráčov,
ako i priaznivcov najobľúbenejšej kartovej hry

na tradičný
Trojkráľový turnaj v mariáši,
ktorý sa uskutoční dňa 5. januára o 10.00 hod.
v sále kultúrneho domu.

VV OFK Trebatice
touto cestou si Vás, všetkých členov,
ako i priateľov futbalu dovoľuje pozvať na

výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa

19. januára 2008 o 17.00 hod.
v sále kultúrneho domu.

VV OFK Trebatice
srdečne pozýva všetkých záujemcov
na jubilejný 5. ročník

reprezentačnej zábavy športovcov,
ktorá sa bude konať dňa

26. januára 2008 o 20.00 hod.
v sále kultúrneho domu.
Pripravená je bohatá tombola,
kvalitná večera a značkové víno.
Do tanca a na počúvanie hrá už tradične
CLUB – 84.
Vstupenky si možno objednať
u Jozefa Svetlíka a Jozefa Blašku.

Rodičovské združenie pri MŠ Trebatice
bude aj v roku 2008 prijímateľom
2 % z daní
fyzických aj právnických osôb.
Ak chcete podporiť miestnu materskú školu,
môžete tak urobiť prostredníctvom darovania

Obecný úrad Trebatice v spolupráci
s Rondo Clubom Vás dňa
3. februára 2008 o 18.30 hod.
pozývajú na tradičné

2 % zo svojej dane.

V programe vystúpi
folklórna skupina z Krakovian
a dychová hudba Vrbovanka.

V mene detí a RZ vopred ďakujeme!

POCHOVÁVANIE BASY.
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Z ČINNOSTI MIESTNYCH ORGANIZÁCIÍ
Z činnosti
ZO SZCH Trebatice
V priestoroch výstavného areálu sa
30. júna 2007 stretlo 25 členov a 19
rodinných príslušníkov na spoločnom
posedení spojenom s opekaním. Túto
príležitosť pri bohatom občerstvení využili na družnú výmenu svojich chovateľských skúseností.
Poslednú augustovú sobotu usporiadali členovia poľovníckeho združenia
pre všetkých občanov v našom areáli
rozlúčku s prázdninami. Občania si
mohli posedieť s priateľmi a známymi
v príjemnom prostredí pri chutnom
guláši. Dúfame, že sa táto tradícia zachová aj v budúcnosti.
Na tento rok si členovia ZO SZCH
naplánovali usporiadať celoslovenskú
oblastnú výstavu drobných zvierat
a špeciálky chovateľov klubu králika
Veľkého svetlého strieborného (Vss).

19. – 21. októbra 2007 sa už po 29.
raz chovatelia – vystavovatelia stretli
vo výstavnej hale ZO v Trebaticiach.
Vystavených bolo 243 ks králikov, z toho Vss 139 ks. V klubovej časti VSS
boli najlepšie ohodnotené králiky chovateľov: Laurinc Stanko – Michalovce,
Františk Rybár – Rajec, Laurinc Salva
– Lúčka pri Ružomberku a Ivan Michalec – Papraď.
Vo všeobecnej časti mali najlepšie
jedince naši členovia: Ladislav Gaura,
Milan Šteffek a Ing. Martin Duríšek.
V expozícii holubov bolo vystavených
152 ks v 38 voliérach. Najlepšie výsledky dosiahli zvieratá našich členov:
Emila Lipku, Milana Ševečku, Róberta
Jankecha, Ladislava Slávika a Rudolfa
Hadára.
Ďalej bolo vystavených 19 voliér hydiny. Z toho kury veľkej - 11 voliér,
kury zdrobnenej - 4 voliéry, perličky
domácej - 2 voliéry a kačice pižmovej

– 2 voliéry. U hydiny bodovali perlička
modrá Róberta Jankecha a kačica pižmová Róberta Štefanku.
Keďže organizácia výstavy bola na
vysokej úrovni, návštevníci z nej odchádzali spokojní. Mnohí z nich si
kúpili zvieratá a doplnili svoje chovy
o kvalitný plemenný materiál.
Výstavy podobného druhu môžu
každoročne organizovať chovatelia aj
vďaka pomoci Obecného úradu v Trebaticiach, Agrodružstvu Trebatice,
pánovi Vargovi – Bytové doplnky Trebatice, ﬁrmám J.M.L.I., s. r. o., ELKO
– p. Macháčovi, Kara Trenčín, s. r. o.
a pánovi Mrišovi, ktorí sa sponzorsky
podieľali na ich úspešnom zvládnutí.
Organizačný výbor výstavy menovaným ďakuje za prejavenú pomoc. Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí sa
aktívne pričinili o dobrý priebeh tejto
výstavy.
Emil Jankech
tajomník ZO SZCH

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL OFK TREBATICE
Prvé majstrovské zápasy
v stolnom tenise
Majstrovské zápasy v stolnom tenise sme rozbehli prvým zápasom dňa
9. septembra 2007. Do súťaže 5. ligy
mužov v súťažnom roku 2007 - 2008 sa
prihlásilo 12 mužstiev:
Malženice A, Piešťany – Moravany C,
Vrbové, Kočín – Lančár, Trnava, Malženice, Leopoldov, Veselé, Špačince C,
Krakovany, Majcichov C, Trebatice.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

mužstvo
OSTK Malženice A
ŠKP Iskra Leopoldov
ZŠK Mesta Vrbové
ŠK Veselé
MTJ Piešťany C
TJ Inter Kočín-Lančár
OSK Krakovany
TJ Biogal Špačince C
ŠKP Trnava
OFK Trebatice
OSTK Malženice B
STK Majcichov C

body
24
22
20
20
19
19
14
11
11
11
11
10

Výsledky našich doterajších bojov
nie sú najlepšie. Sme v tejto súťaži začiatočníci a nepoznáme hru súperov.
Nemáme skúsenosti z majstrovských
zápasov, ani šťastie pri žrebovaní nám
nežičilo. Naši súperi boli z prvých
miest v tabuľke. Po 8. kole sme na 10.
mieste s 11 bodmi. Najvyššiu úspešnosť v zápasoch má Bohumil Sedlák.
Súperi v nasledujúcich 4 zápasoch budú zo spodnej časti tabuľky.
Verím, že naše ďalšie víťazstvá nás
záp. výh. rem. pre. +
8
8
0
0 99 45
8
7
0
1 104 40
8
6
0
2 96 48
8
6
0
2 83 61
8
5
1
2 84 60
8
5
1
2 90 54
8
3
0
5 62 82
8
1
1
6 53 91
8
1
1
6 53 91
8
1
1
6 51 93
8
1
1
6 42 102
8
1
0
7 47 97

posunú vyššie v tabuľke, čo je naším
vrúcnym želaním. Dochvíľna účasť
ďalších hráčov na pravidelných tréningoch prispeje k tomu, aby sme sa dostali v tabuľke o niečo vyššie.
V budúcom čísle Vás budem podrobnejšie informovať o celkovom priebehu
majstrovských zápasov v jesennej časti
súťaže.
Držte nám palce, aby sa nám darilo
víťaziť!
Vladimír Regina
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OFK TREBATICE HODNOTÍ
Vážení spoluobčania, priaznivci trebatického futbalu!
Blíži sa koniec kalendárneho roka, obdobie, ktoré je charakteristické jeho hodnotením. Ja by som tiež chcel vo svojom článku
zhodnotiť účinkovanie našich družstiev v jesennej časti súťažného ročníka 2007/2008. S umiestením mužstiev vo všetkých
kategóriách môžem vyjadriť spokojnosť. Najviac ma však potešilo vytvorenie družstva prípravky (chlapci narodení 1.1.1996
a neskôr).
A mužstvo začalo sezónu veľmi zle. Prvé kolo s Radošinou bolo
odložené a v 2. kole sme tesne prehrali v Borskom Mikuláši 1:0,
keď domáci strelili gól z pokutového kopu. Nasledovali domáce
prehry s nováčikom súťaže Hlohovcom 1:3 a Dvorníkmi 1:4.
V oboch stretnutiach sme zahrali veľmi slabo a súperi boli lepší
po všetkých stránkach. V B. Mikuláši sa nám, bohužiaľ, zranili 4
hráči a mladíci v našom mužstve, ktorí ešte len zbierajú futbalové
skúsenosti medzi seniormi. Z prvého bodu sme sa tešili až v Továrnikoch po výsledku 1:1. Obrat v našej hre nastal v 6.kole, keď
sa uzdravili zranení hráči a v zostave sa objavil Patrik Bogora,
ktorý svojimi bohatými skúsenosťami a hlavne strelenými gólmi
pomohol mužstvu najmä po psychickej stránke dostať sa do
hernej pohody. Doma sme porazili veľmi silného súpera z Gbelov 3:2.V 7. kole sme cestovali do susedných Krakovian, kde vo
veľmi hektickom zápase a pri nepriazni rozhodcov sme nakoniec
zvíťazili 2:1. Chlapci zabojovali, siahli na dno psychických aj
fyzických síl a v oslabení o dvoch hráčov 3 minúty pred koncom
zápasu strelili víťazný gól. V 8. kole sme zvíťazili nad Kútmi 1:0.
Najvyššiu prehru 6:0 sme utrpeli na ihrisku suverénneho víťaza
jesennej časti v Jalšovom. Toto mužstvo pod vedením trénera
Pavloviča vyhralo všetkých 15 zápasov s impozantným skóre
58:5. Pošramotenú reputáciu sme si napravili jasným víťazstvom
4:1 nad rivalom z V. Kostolian. Najlepší výkon na súperovom ihrisku sme odohrali v Prašiciach, kde sme po bojovnom a disciplinovanom výkone zvíťazili 3:1. V 11. kole sme v domácom zápase
nenadviazali na prechádzajúci výkon a doma sme s Jacovcami
uhrali len remízu 2:2. V Moravskom Svätom Jáne sme prehrali
4:2. V 13. kole sme na domácej pôde predviedli bojovný výkon,
v ktorom dominoval strelec dvoch gólov P. Herceg, a tým dopomohol k jasnému víťazstvu nad Petrovou Vsou v pomere 4:1. Po
tomto dobrom výkone sme opäť podľahli mužstvu Čáčova na ich
ihrisku dvojgólovým rozdielom 2:0. V poslednom odloženom
stretnutí sme vyhrali nad Radošinou 2:0. Zápas priemernej úrovne bol poznačený ťažkým terénom a do 65. minúty aj vyrovnaným priebehom. Nestarnúci Jakubička opäť potvrdil svoje strelecké schopnosti a hlavou otvoril skóre zápasu a druhý gól pridal
„o niečo mladší“ Ostrenka. Hráči sa rozlúčili s hŕstkou verných
fanúšikov víťazstvom 2:0. V jesennej časti súťaže sa nakoniec
naše mužstvo umiestnilo na peknom 8. mieste s 23 bodmi a skóre 26:29, víťazom tabuľky sa stalo Jalšové so 45 bodmi a skóre
63:6. Najlepším strelcom nášho mužstva bol Patrik Bogora so
7 gólmi, i keď odohral len 11 zápasov. VV OFK je spokojný, že

angažoval tohto skúseného hráča do svojho kádra. Spokojnosť
môžeme vyjadriť aj s hrou mladých hráčov, ktorí sú u nás na
hosťovaní - Michala Zaťoviča z N. Mesta a Michala Žilku z Vrbového. Veľmi kvalitným hráčom sa javí aj náš domáci odchovanec
Lukáš Macháč. Svedomitým prístupom a osobnou prípravou na
každý zápas sa môže ešte zlepšiť a trénera presvedčiť, že patrí do
základnej zostavy. Je len na škodu veci a futbalu v Trebaticiach,
že z dobrej partie dorastencov v súčasnosti obhajujú farby nášho
klubu len Andrej Surovčík a spomínaný Lukáš Macháč. Najväčším sklamaním letného prestupového termínu bolo angažovanie
Ivana Bílika z Chtelnice. Mali sme aj smolu na začiatku a na konci súťaže, keď až štyria hráči mali zdravotné problémy. Veľkým
pozitívom do odvetnej časti je, že z mužstva nemá nikto zajačie
úmysly. Verím, že sa nám podarí posilniť mužstvo o niekoľkých
hráčov: Jozefa Horváta, Lukáša Buša a Michala Vala.
Dovoľte, aby som na záver vyjadril poďakovanie všetkým hráčom, trénerovi ako i vedúcim mužstva Jarolímovi Tonkovičovi
a jeho zástupcovi Jozefovi Blaškovi.
Dorast ma veľmi potešil svojím umiestením, predvedenou
hrou i vytvorením dobrej partie, na čom má veľkú zásluhu tréner
Martin Trnka a vedúci mužstva Jozef Buchel s manželkou. Posily, ktoré prišli do mužstva cez letnú prestávku - Štefan Potúček
z Piešťan, Anton Sereda zo Šterús a Peter Konček z Veselého, sa
ukázali vo veľmi dobrom svetle a spolu s našimi odchovancami
vytvorili veľmi dobrý a silný kolektív. Dorastenci v jesennej časti
skončili na 5. mieste s 24 bodmi a skóre 21:21.Víťazom sa stal
Šaštín – Stráže s 32 bodmi a skóre 36:17.
Žiaci nás tiež nesklamali, umiestenie v tabuľke zodpovedá
ich hernému prejavu, ale hlavne ich veku. Rozdiel vo fyzickom
stave hráčov je jasným dôkazom, že 10-roční chlapci sa len ťažko
môžu vyrovnať o 5 rokov starším vrstovníkom. Rozhodnutie
VV OFK sa ukázalo ako veľmi správne, keď žiakov prihlásil do
okresnej súťaže, kde skončili na 7. mieste s 13 bodmi a skóre
15:33, víťazom sa stali Dubovany s 31 bodmi a skóre 103:1.
Naše najmladšie futbalové nádeje, narodené po 1.1.1996 v rámci
svojich možností a schopností odohrali dva turnaje, vo Vrbovom
a doma. Tretí, ktorý mal organizovať Slovan Ostrov, sa pre nepriaznivé počasie neuskutočnil a odkladá sa do jarnej časti. Naši
prípravkári dvakrát vyhrali nad Ostrovom a dvakrát prehrali
s Vrbovým, ktoré má ďaleko širšiu základňu aj vekovo staršie
mužstvo. Poďakovanie patrí celému realizačnému tímu na čele
s Petrom Macháčom.
Vážení športovci, tréneri, príslušníci realizačných tímov, funkcionári, sponzori, ako i všetci priaznivci trebatického futbalu,
dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, ako i v mene VV OFK
poďakoval za odvedenú prácu a podporu športu v našej obci.
Taktiež mi dovoľte, aby som Vám poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov, bohatého Ježiška a do nového roku 2008 hlavne pevné zdravie a veľa športových a osobných úspechov.
Ing. Jozef Svetlík, prezident OFK Trebatice
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