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N O V I N Y

Ročník VIII.

Veselú Veľ kú noc!

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Ve
Veľľ ká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
úprimne Vám všetkým želá
redakcia TZ

Už poznáme budúcich prváčikov
Zápisu predchádzala návšteva škôlkarov
v škole, ktorú každoročne uskutočňujeme
v rámci dobrej spolupráce s materskou
školou. Deti prichádzajú, aby sa oboznámili s priestormi, ktoré budú ich druhým
domovom od 1. septembra a zároveň, aby
sme odstránili ich stres a obavy z nového
prostredia v čase zápisov.
Tento rok sa niesol v duchu rozprávky

o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch, ktorá
je deťom dôverne známa. Budúci prváčikovia
prichádzali 11. februára v sprievode svojich
rodičov, aby pani učiteľkám dokázali, že sú
„zrelí“ do školy. Počítali, recitovali, vypracovávali pracovný list. Za svoje snaženie dostali
odmenu vo forme výrobkov žiakov ZŠ.
Tešíme sa na vás, milí budúci prváci!
DIANA OTRUBOVÁ
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PRÍHOVOR STAROSTU

Nie za všetkým
by mali byť peniaze
Milí spoluobčania!
Počas tohtoročnej
zimy sme si užili mrazivých dní až-až. Na jednej strane si pochvaľovali najmä deti. Na druhej strane sme sa my,
dospelí, ponosovali na
skutočnosť, že dlhá zima prinesie so sebou
doplatky pri vyúčtovaní za vykurovacie
médiá. Areál zdravia bol počas mrazov
pravidelne využívaný na korčuľovanie či
hokej. Mal som výborný pocit z toho, že
na ľadovej ploche som videl korčuľovať
i deti, ktoré ešte neplnia školskú dochádzku. Ich zápal a energia ma upútali. Pri
pohľade na nich som sa rozpamätal, kedy
a ako som sa začal korčuľovať ja.
Možnosť, akú majú deti dnes, sme
z pochopiteľných dôvodov nemali. Korčuľovať som sa naučil ako žiak štvrtého ročníka na zmrazkoch, ktoré vznikli
na našich cestách po roztopení snehu
a náhlom ochladení. Ľad sa striedal s asfaltom, korčule boli ihneď tupé. Hokej
sme hrávali väčšinou na roli, na mieste,
kde dnes stojí hala spoločnosti Rhenus Logistics. Prírodné klzisko vzniklo
obdobne – roztopením snehu a náhlym
zamrznutím. Spomínam si, že ma vždy
zarmútilo, keď sa oteplilo a klzisko sa
nám roztopilo. Pri týchto porovnaniach
si uvedomujem skutočnosť, že dnešné
deti majú oveľa viac možností, ako mali
moji rovesníci a nie ešte vekovo starší
spoluobčania. Fenomén výpočtovej techniky, internetu, počítačových hier veľmi negatívne ovplyvňuje vývoj dieťaťa.
Pokiaľ nevytvoríme vhodné podmienky
na aktívne trávenie voľného času našich najmenších spoluobčanov, pohybová kultúra a telesný vývoj dieťaťa bude
v porovnaní s nami stagnovať. Na druhej
strane sa mi zdá, že súčasné deti sú vďaka ponúkaným možnostiam šikovnejšie.
Pre človeka, ktorý má vzťah k športu, je
radosť pozerať, ako sa šesť či sedemročné deti naháňajú na korčuliach.
V inom období mi častokrát napadne
iná paralela. Objaví sa vždy, keď som
presvedčený o správnosti daného rozhodnutia, ale jeho realizáciu ohrozujú
osobné záujmy jednotlivcov.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Nie za všetkým by mali byť peniaze
(Dokončenie z 1. strany.)
V minulosti som bol poslancom obecného zastupiteľstva a v roku 2000 som mal
možnosť pracovať na obecnom úrade počas výkonu civilnej služby. Dokonca počas
práceneschopnosti vtedajšieho starostu obce
som mal ako poslanec rozšírené kompetencie a prenikol som do hĺbky do problematiky
samosprávy. Zdá sa mi, že v tom čase sa verejné veci riešili ľahšie, ľudia boli viac zapálení
v prospech rozvoja obce. Hrozím sa skutočnosti, čo sa stane s miestnymi organizáciami,
ak v nich skončia činnosť súčasní funkcionári.
Väčšinou sú už v dôchodkovom veku. V tejto
oblasti sa mi nedarí byť nápomocný a odporučiť im vhodné typy, ktoré by postupne prevzali
vedenie činnosti danej organizácie.
Mnohé stavby, ktoré spoločne všetci využívame, boli v minulosti postavené masovo –
v akcii Z. Vzhľadom na môj vek si nepamätám
na problémy dospelého človeka v bývalom
režime. Som však presvedčený, že myšlienka
verejného záujmu by mala zostať pri dodržaní
princípu súkromného vlastníctva ako ústavného práva a základu ekonomickej prosperity
zachovaná v našej spoločnosti i dnes. Ako
starosta viem, na koho sa v našej obci môžem
obrátiť s požiadavkou o pomoc, brigádu či inú
aktivitu v prospech ostatných. Pri spravovaní
sa snažíme zaktivizovať častokrát všetkých
obyvateľov. Príkladom je jarné upratovanie
obce. Myslím, že i v dnešnej dobe výpočtovej
techniky by malo každému obyvateľovi záležať na tom, ako čisté je okolie jeho domu.
Teší ma, že i v súčasnosti sa nájdu občania,

ktorí sú ochotní v noci vyrábať ľad, aby sa
mohli korčuľovať detí iných obyvateľov obce.
Pritom ich vlastné sú už veľké a danú plochu
v Areáli zdravia nevyužívajú. Spomínam si,
ako nemenovaná skupina mužov ochotne
pomohla pri betónovaní a osádzaní hojdačiek
a preliezačiek pri výstavbe v Areáli zdravia.
Všetko sú to veci, ktoré sú v našej spoločnosti
mnohým už cudzie. Som presvedčený o tom,

že dnešok je nielen o peniazoch, či iných výhodách. Je aj o pocite. O radosti z úspechov
iných, o radosti z prvých úspešných korčuliarskych pokusov susedových detí.
Všetkým obyvateľom obce, čitateľom Trebatického zrkadla prajem príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov!
Mgr. JURAJ VALO

 Areál zdravia bol aj tento rok, keď mrzlo, využívaný na korčuľovanie či hokej.

Z OBECNEJ KRONIKY

Z OBECNEJ MATRIKY
ku dňu 12. marca 2010
NARODILI SA
Richard Valentovič, Trebatice 321

UZAVRELI
MANŽELSTVO
Pavol Doktor, Trebatice 202
a Lenka Korvínová
Pavol Piešťanský
a Jana Ježková, Trebatice 231

OPUSTILI NÁS
Bernard Herman, Trebatice 250
Jolanka Machajová, Trebatice 280
Ján Jankech, Trebatice 305
Antónia Jankechová, Trebatice 255

ODSŤAHOVALI SA
Ľuboš Jankech, Trebatice 444
Ján Šumský, Trebatice 198
Alžbeta Šumská, Trebatice 198
Janka Šumská, Trebatice 198
Jana Piešťanská, Trebatice 231
- jb -

Rok 1960
(Pokračovanie z minulého čísla.)
Oslavy 15. výročia oslobodenia Trebatíc sa
konali 3. apríla 1960. „Škola s miestnymi zložkami NF pripravila bohatý kultúrny program.
Veľká sála bola preplnená občanmi (300
ľudí). Hlavný prejav mal predseda DO KSS
Jozef Tonkovič. V druhej časti vystúpili vojaci
z patronátneho útvaru z Piešťan s pekným
kultúrnym programom. Program spestrila aj
miestna dychová hudba.“
Okrem obvyklých podujatí – besiedky, tanečné zábavy, maškarné plesy – sa uskutočnili aj ďalšie významné podujatia. V dňoch 6.
a 7. marca sa žiaci Národnej školy predstavili
s divadelnou rozprávkou Zlatý vrch. Na druhé
predstavenie prišli aj žiaci z Kocuríc, Boroviec a Krakovian. 28. marca u nás vystúpila
dychová hudba z Bratislavy, 10. apríla zahrali
naši požiarnici divadlo Gazdiná roba, ktoré
nacvičil Ján Markech. 11. júna usporiadal estrádu vojenský patronátny útvar, 27. júla Dom
osvety z Piešťan Živé noviny a 6. septembra
prebehla obcou Štafeta mieru a priateľstva.
Divadelných predstavení bolo 7, z toho 4
vlastné, prednášok 31, ale tie už bývali slabo
navštevované.
Obľúbené boli ﬁlmové predstavenia v kine. Premietalo sa trikrát v týždni – v sobotu,
nedeľu a v stredu, cez leto iba cez víkend.
„Dobre bývali navštevované detské predstavenia, ktoré bývali v nedeľu. Celkom bolo

prítomných na kine za tento rok 12 852 návštevníkov, ktorí videli 264 ﬁlmov ČSR a 364
ﬁlmov SSSR, okrem iných.“ Správcom kina
bol M. Valo.
Vedúcimi funkcionármi TJ Družstevník boli
Vojtech Jankech, Vojtech Kollár, František
Jankech, Ján Polčan, Jozef Minarech, Emil
Jankech, Margita Jankechová, Anna Kucharová. Organizácia mala 135 členov – 117
mužov a 18 žien. Venovali sa hlavne futbalu
a stolnému tenisu. Na celoštátnej spartakiáde
v Prahe bolo od nás 8 dievčat – Margita Jankechová, Anna Kucharová, Marta Gonová,
Oľga Bučková, Katarína Kolárová, Mária Palkechová, Antónia Palkechová, A. Urbanová.
Dorastenecké futbalové mužstvo sa stalo
„preborníkom okresu“.
Z iniciatívy tajomníka MNV Jozefa Žáka sa
vykonala oprava budovy MNV, kinosála dostala nové plátno, závesy a stoličky.
Škola mala v roku 1960 tri triedy, v ktorých
sa učilo päť ročníkov. Navštevovalo ju 106
žiakov, z toho prvákov bolo 22. Učiteľmi boli
Štefan Miklovič, Anna Miklovičová a E. Hornáková. V tomto roku po prvýkrát dostali žiaci
učebnice a pomôcky úplne zadarmo.
„Toto rozhodnutie našej vlády malo taký
veľký ohlas u našich občanov, že mnohí tomu
nechceli veriť, (hlavne starší a ženy) a považovali to za propagandu.“
Do materskej školy chodilo 25 - 30 detí.
Záujem zamestnaných matiek o ňu bol veľký,
no pre nedostatok miesta nemohli byť prijaté
všetky deti.
- jp -
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Historicky najvyšší vyrovnaný rozpočet
Od vydania štvrtého čísla našich novín sa
Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach zišlo
štyrikrát.
 Prvé zasadnutie sa konalo dňa 11. decembra 2009. Medzi dôležité body programu
patrili:
1. Vyhodnotenie činnosti OZ a jeho komisií
za rok 2009 – správu predložil starosta obce.
V roku 2009 sa uskutočnilo 10 riadnych a 3
mimoriadne zasadnutia OZ. Účasť poslancov
na rokovaniach predstavovala 91,45 %, šesť
poslancov malo 100 % účasť. Veľmi pochvalne starosta obce hodnotil činnosť komisií,
ktoré pracujú pri OZ.
2. Správa o činnosti obecného úradu - informoval o nej prítomných poslancov starosta
obce. Organizačnú štruktúru tvorí 2,5 úväzku
administratívnych pracovníkov a 2,5 úväzku
technických pracovníkov.
3. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2004 pri
nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce
Trebatice – dodatok bližšie špeciﬁkuje druhy
smetných nádob, o ktoré môže producent
odpadu požiadať.
4. Návrh VZN č. 8/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
5. Návrh VZN č. 9/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
škôl a školských zariadení.
6. Návrh VZN č.10/2009 o miestnych da-

predpokladá v roku 2010 vyrovnaný rozpočet - celkovo príjmy a výdavky vo výške
2 212 385 €. Hlavný kontrolór vyjadril pre OZ
odporúčajúce stanovisko k prijatiu rozpočtu
na rok 2010.
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2010 – 2012
predložil starosta obce. Prítomní poslanci
skonštatovali, že návrh rozpočtu na rok 2010
je zaväzujúci, nakoľko je historicky najvyšší,
aký obec Trebatice mala. Rozpočet jednomyseľne schválili.
3. Návrh VZN č. 12/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov – poslanci schválili VZN, ktorým sa stanovujú podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomníkov
nájomných bytov a postup pri schvaľovaní
a realizovaní ich prenájmu.
4. Návrh Programu rozvoja bývania na roky
2010 – 2025 – dokument analyzuje podmienky rozvoja obce z pohľadu rozvoja individuálnej a hromadnej bytovej výstavby.
5. Bytový komplex – Dolné záplotie Trebatice.
 Tretie zasadnutie OZ sa konalo 21.
januára 2010. Medzi dôležité body programu
patrili:
1. Obecná káblová televízia – prerokovanie programovej štruktúry, poplatok za rok
2010. Na zasadnutí sa zúčastnil Adrián Sika,
zástupca ﬁrmy Stelar. Prevádzkovateľ nemá
záujem v roku 2010 zvyšovať užívateľské
poplatky. Súhlasil s návrhom zaokrúhliť ich
na celé eurá.

c) výkup a scelenie pozemkov s ich následným odpredajom ako stavebných pozemkov
v lokalite Dolné záplotie
d) prekládka vzdušného vedenie v lokalite
Dolné záplotie.
4. Návrh VZN č. 1/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Trebatice.
5. Plán práce OZ v Trebaticiach na rok
2010.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010.
7. Bytový komplex Dolné záplotie.
8. Návrh na schválenie zmeny katastrálneho územia obce Trebatice – úprava katastrálnej hranice medzi k. ú. Kocurice a k. ú.
Trebatice.
 Štvrté zasadnutie OZ sa konalo dňa
18. februára 2010. Hlavnými bodmi programu boli:
1. Správa o stave naplnenia investičných
zámerov v roku 2009.
2. Vyhodnotenie Obecného grantového
programu za rok 2009 – vypracovala Monika
Kollárová.
3. Obecný grantový program na rok 2010 –
starosta obce informoval poslancov, že v stanovenom termíne predložilo svoje žiadosti
o získanie grantov 7 žiadateľov. V rozpočte
na rok 2010 bola na grantový program schválená suma 10 829 €, i keď požiadavka zúčastnených subjektov bola o 5266 € vyššia.
4. Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej cesty – starosta obce predložil poslancom
na posúdenie prezentáciu realizácie tohto
projektu.
5. Odpadové hospodárstvo Obce Trebatice
– správu predložil starosta obce. Náklady
obce na zneškodňovanie odpadu za rok 2009
boli 27 225,08 €.
- ab -

Vaše 2 % sa nestratili!

 Z trinástich zasadaní obecného zastupiteľstva v minulom roku šesť poslancov ani
jedno nevynechalo.
niach, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za jadrové zariadenia.
7. Návrh VZN č. 11/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Trebatice.
 Druhé mimoriadne zasadnutie OZ sa
konalo dňa 29. decembra 2009, s týmito
hlavnými bodmi:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce na rok 2010 – hlavný kontrolór
obce Ján Sedlák posúdil príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu obce, ktorá podrobne
analyzuje jednotlivé položky rozpočtu. Obec

2. Návrh poplatkov na rok 2010: minibalík
– ročný poplatok 26 €, polročný – 14 €, základný balík – ročný poplatok 51 €, polročný
26 €.
3. Návrh investičných akcií na rok 2010
– informoval starosta obce. Obec plánuje v roku 2010 zrealizovať tieto investičné akcie:
a) v mesiaci marec 2010 začne realizáciu
projektu Revitalizácia vidieckeho prostredia
Hlavnej cesty a pristúpi k rekonštrukcii strechy obecného úradu a kultúrneho domu (na
uvedenú akciu obec získala dotáciu)
b) svojpomocne obec dokončí rekonštrukciu ZŠ vybudovaním klubovne

Rodičia, ktorí navštevujú našu škôlku, si
určite v posledných mesiacoch všimli, že
sa nám podarilo vynoviť nábytok v triedach.
Do triedy starších detí ešte v letných mesiacoch pribudlo niekoľko skriniek a nové
stolíky, v triede mladších je vymenený celý
nábytok, skrinky i stolíky.
Nábytok sme si pánovi Petrovi Radoskému mohli dať vyrobiť vďaka ﬁnanciám
získaným z 2 % z daní všetkých ochotných
rodičov a podnikateľov obce, ktorí nám ich
venovali. Je prispôsobený požiadavkám
detí, bezpečný a veľmi sa mu tešíme.
Vaše vlaňajšie 2 % sa teda nestratili,
ale robia radosť deťom i učiteľkám v škôlke. Touto cestou chcem poprosiť všetkých
– fyzické osoby aj podnikateľov o darovanie
2 % z daní nášmu rodičovskému združeniu
aj v tomto roku. Toho, čo potrebujeme vymeniť a obnoviť, je ešte veľmi veľa. Všetky
potrebné informácie nájdete v MŠ alebo na
webovej stránke Obce Trebatice v sekcii
Materská škola.
Všetkým, ktorým vzhľad škôlky nie je ľahostajný, vopred srdečne ďakujeme!
JANA PALKECHOVÁ
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Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej cesty
V týchto dňoch sa začína realizovať
v našej obci z hľadiska objemu investícií
vo väzbe na dobu výstavby najväčšia investičná akcia za posledné obdobie – Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej
cesty – 1. etapa. Vzhľadom na rozsah stavby a zásah do zaužívaného režimu obce,
predstavujeme v nasledovných riadkoch
základnú charakteristiku stavby.
NÁZOV STAVBY
Trebatice, revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej cesty
ROZSAH STAVBY
Rekonštrukcia a modernizácia terajšej
dopravnej stavby – miestnej komunikácie
– Hlavnej ulice (rekonštrukcia miestnych pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,
súvisiacich chodníkov pre chodcov, parkovacích plôch, odvedenia povrchových vôd
z rekonštruovaných pozemných komunikácii
a sprievodnej vegetácie).
DÔVODY REKONŠTRUKCIE
 zlý technický stav (výskyt trhlín, výmrazkov, olámané okraje vozovky, prašnosť, absentujúce odvodnenie),
 rozpor s Vyhláškou Ministerstva životného
prostredia SR č. 532/2002 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 havarijný stav odvedenia dažďových vôd
– zatápanie niektorých úsekov komunikácie,
 z hľadiska prevádzkovej spôsobilosti a bezpečnosti premávky možno globálne
hodnotiť stav posudzovanej vozovky ako nevyhovujúci, (Zdroj: VUIS-CESTY, spol. s r.
o., Bratislava, Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
– Posúdenie stavu vozovky na Hlavnej ulici
v obci Trebatice, apríl 2009.)
 narastajúce problémy so statickou dopravou,
 získanie nenávratných ﬁnančných
prostriedkov z fondov EÚ – Program rozvoja
vidieka SR.

 zosúladiť skutkový stav terajších stavieb so stavom právnym.
ZÁSADY KONCEPCIE
REKONŠTRUKCIE
POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
 návrh stavebných opatrení
riešiť len po hranicu terajšej zástavby (po predzáhradky) – nie
po majetkovo právnu hranicu,
s výnimkou využitia daných
predzáhradiek v prípade potreby pre verejný záujem,
 každému dať vjazd šírky
3 m a rešpektovať polohu.
 kto má dva vchody pre vozidlá, priznať mu ich,
 v miestach verejných inštitúcii (ZŠ, pošta, kostol, OcÚ,
KD) vytvoriť tzv. centrálnu zónu
obce,
 povrch chodníkov a vjazdov
do domu – zámková dlažba, betónová, vozovky v centrálnej zóne – zámková dlažba, betónová,
verejné priestranstvo pri kostole
– zámková dlažba, betónová,
vozovky mimo centrálnej zóny
– asfalt, betónová,

CIEĽ PROJEKTU
 odstrániť príčiny (dôvody) realizácie projektu,

 statická doprava (parkovacie miesta) od
chodníkov výškovo neoddelená, oddelená len
farebne,
 v celej dĺžke rekonštrukcie stanoviť zákaz
státia mimo miest na to určených alebo pozemkov v inom vlastníctve než je obecné,
 prevod vody na úseku od kostola okolo
školy až ku štátnej ceste sa voči súčasnému
stavu nemení, pri štátnej ceste budú vody
privedené k terajšiemu priepustu pod štátnou
cestou, od kostola budú vody kanalizáciou cez
Staničnú ulicu odvedené do Holešky,
 maximálnu rýchlosť obmedziť na 40 km/
hod., vylúčiť prejazd nákladných vozidiel
okrem zásobovania,
 vytvoriť pred každou verejnou inštitúciou
parkoviská farebne odlíšené od ostatnej časti
vozovky resp. chodníkov,
 v prípade potreby – za účelom naplnenia
týchto zásad – zasiahnuť do skutkového stavu
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úplná uzávera cesty – Hlavnej ulice od základnej školy po Pohostinstvo Torák, sprístupnená bude len pre zásobovanie existujúcich
prevádzok, vozidlá záchranného systému
a obyvateľov bývajúcich v danej časti obce,
pravidelná autobusová doprava bude odklonená s využitím autobusových zastávok na
Piešťanskej ulici (pri štadióne) a Orechovej
ulici (pri Rhenus Logistics) – termín odklonenia bude zverejnený prostredníctvom miestneho rozhlasu a webovej stránky obce.
ŽIADOSŤ O TRPEZLIVOSŤ
Vzhľadom na rozsah prác a zásah do každodenného života obce a jej obyvateľov prosíme o trpezlivosť počas výstavby.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

a využiť vlastníctvo predzáhradiek obcou,
 preloženie autobusových zastávok z dôvodu ich súčasného umiestenia na pozemku,
ktorý nie je vo vlastníctve obce,
 vytvorenie verejného priestranstva – oddychovej zóny na pozemku pri kostole.
TECHNICKÉ ÚDAJE
 Projektant – AQUAPLAN, s. r. o., Námestie Kossutha č. 18, 945 01 Komárno,
zodp. projektant – Ing. František Németh,
 stavebné povolenie – Obec Drahovce
– č. j. 703/2008 – Mi zo dňa 12.2.2009,

Verejné
zhromaždenie
Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
zvolalo na deň 4.3.2010 o 18.00 hodine verejné zhromaždenie obyvateľov
obce. Starosta obce Mgr. Juraj Valo na
ňom prezentoval projekt Revitalizácia
vidieckeho prostredia Hlavnej cesty,
ktorého realizácia obec v blízkej budúcnosti čaká.
Na zhromaždení sa zúčastnilo asi 70 občanov obce, 5 poslancov OZ. Pozvaní boli
najmä obyvatelia časti obce, ktorej sa bude
týkať 1. etapa prác – od budovy základnej
školy po Pohostinstvo Torák.
Starosta vo svojej prezentácii veľmi
podrobne vysvetlil realizáciu tohto projektu,
ktorý bude realizovaný v 3 etapách v celkovej sume 1 278 125,60€ (asi 38,5 mil.
Sk). Na vybudovanie 1. etapy obec získala
nenávratné ﬁnančné prostriedky – sumu
551 436,76 € z fondov EÚ, z programu
rozvoja vidieka. Práce na budovaní prvej
etapy by mali trvať od 15. marca do 15. augusta tohto roku. Starosta občanov prosil,
aby boli trpezliví a zhovievaví počas celej
rekonštrukcie, pretože po jej dokončení bude naša obec zasa o niečo krajšia a atraktívnejšia nielen pre nás, ale aj ostatných
návštevníkov.
Na programe verejného zhromaždenia
boli aj informácie o 1. kanalizačnej s. r. o.,
kde starosta uviedol na pravú mieru dezinformácie, ktoré sa šíria obcou. V diskusii
vystúpili viacerí občania s pripomienkami
na výrub zelene na cintoríne, zriadenie
domova sociálnych služieb pre starších
občanov, či pripomienkami k rekonštrukcii
Hlavnej cesty.
- aj -

Obvodný úrad životného prostredia – ŠVS/2009/
001408-Ba 6.4.2009,
Obec Trebatice – č. j.
215/2009/DZ – 21.4.2009
– SO 03,
 lokalizácia 1. etapy
– časť Hlavnej cesty od základnej školy po Pohostinstvo Torák,
 investičné náklady –
551 436,76 € t. j. 16 612 582
SKK,
 zdroj nenávratných ﬁnančných prostriedkov – fond
EÚ – Program rozvoja vidieka SR,
 dodávateľ stavby –
CESTY NITRA, a. s.,
 termín ukončenia prác:
15. 8. 2010.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
 Stavba je realizovaná
výhradne na pozemkoch vo
vlastníctve obce Trebatice.
 Počas výstavby bude

 Za darované dve percentá z dane sa v škôlke podarilo vynoviť nábytok v triedach.
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Na karneval prišiel aj kúzelník
Prvá februárová sobota v Trebaticiach patrila deťom a ich
karnevalu. Tentokrát ho organizovalo Rodičovské združenie pri
Materskej škole Trebatice.
Sála kultúrneho domu sa popoludní zaplnila veselými farebnými
maskami, ktoré sa v sprievode svojich rodičov prišli zabaviť, zatancovať si, zamaškrtiť a pokúsiť sa vyhrať niektorú z tombolových cien.
Hneď po otvorení a úvodnej promenáde masiek prišiel medzi deti kúzelník. Údiv a radosť neschádzali z ich tvárí počas celého vystúpenia
a našli sa aj odvážlivci, ktorí mu s čarami pomáhali. Potom prišli na
rad tance – moderné aj osvedčené detské „hity“, do ktorých sa zapojili
i rodičia, malí speváci sa predstavili ako budúci Superstaristi no a v závere, samozrejme, žrebovanie tomboly.
Organizácia karnevalu v takomto rozsahu vyžaduje spoluprácu
mnohých ľudí. Poďakovanie preto patrí zamestnancom materskej
školy a rodičom, ktorí neľutovali čas a námahu a priložili ruku k dielu.
Pri vstupnom boli Lenka Cibulková a Jarmila Malinová, v bufete Lucia

Palkechová, Lenka Škrabáková a Jana Vidová, v bare Peter Kováčik
a pretože viac ocinov sa nenašlo, pomáhali Pavol Melicher a Marek
Vido. Tombolu predávali Andrea Belanová, Jana Doktorová, Martina
Hornáková a Lucia Reginová, pri príprave chlebíkov našim zamestnancom pomáhala Janka Štefanková. Pizzu upiekol Jozef Valko, tombolu
ťahal Andrej Varga, zákusky piekli Helena Augustínová, Barbara Krajčírová, Jarmila Malinová, Renáta Milecová, Lucia Palkechová, Andrea
Šurínová a Renáta Trnková, víno zabezpečila Helena Augustínová.
Veľká vďaka patrí starostovi obce Mgr. Jurajovi Valovi za zaplatenie
vystúpenia kúzelníka, príspevok do tomboly a prenájom sály.
No a záverečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí venovali príspevok
do tomboly – rodičom detí a sponzorom: Agro-družstvo Trebatice, Autoservis Drahovský, Bukas, Classic, s. r. o., ELKO, Javex, KPS, Peter
Kollár, Kvietok, Peter Líška, Lombard, s. r. o., Jozef Mrišo, Rudolf
Moravčík, Milan Palkech, Rhenus Logistics, s. r. o., Peter Radoský,
Romanka, Rondo Club, Pavol Urban, Andrej Varga, Ivana Zetochová,
ZO SZCH.
JANA PALKECHOVÁ

Čakanie na Vianoce
Dni a týždne doslova letia, celkom nedávno sme sa pripravovali na
Vianoce a už chystáme Veľkú noc. Spomienky na najkrajšie rodinné
sviatky a na aktivity s nimi spojené nás však ešte stále hrejú.
16. decembra 2009 popoludní sa jedáleň materskej školy zaplnila
hosťami – rodičmi i starými rodičmi našich detí. Dôvodom bola vianočná besiedka, ktorú im deti so svojimi učiteľkami pripravili. Obavy,
že tréma viacerým, hlavne najmenším deťúrencom nedovolí vystúpiť,
sa nepotvrdili, a tak sa v celej paráde mohli predstaviť pásmom plným
básní, kolied, tančekov a scénok. Navodili tak vo všetkých tú pravú vianočnú náladu. No a aké by to boli Vianoce bez darčekov!? Našťastie,
našlo sa ich pod stromčekom neúrekom. Vďaka za ne patrí rodičom
a ich príspevkom do rodičovského fondu.
JANA PALKECHOVÁ

Vianočná besiedka
Záver roka sme chceli osláviť v škole aj s rodičmi, a preto
sme pre nich pripravili malé vianočné prekvapenie vo forme
krátkych scénok a básničiek o Vianociach. Priblížili sme si
narodenie Ježiša Krista a pripomenuli si tradície v rodinách.
Vyrobili sme si kostýmy, pri ktorých nám pomáhali aj rodičia. Na
konci programu sme si spoločne zaspievali koledu Tichá noc,
pri ktorej sme zapálili sviečky, a tak bola vianočná atmosféra
dokonalá. Rodičom sme prichystali aj malé občerstvenie a v takomto krásnom duchu sme sa rozlúčili so starým rokom.
DIANA OTRUBOVÁ
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Kamaráti z televíznej obrazovky
Známe televízne postavičky Ela a Hop sa v poslednom čase z obrazoviek vytratili, ale veľkými kamarátmi detí zostali aj naďalej. Deti
našej materskej školy sa za nimi vybrali na ich divadelné predstavenie PIPI v Dome umenia v Piešťanoch. Príbeh ryšavej, pehavej Pipi
ich uchvátil naplno. Celú hodinu jej s napätím držali palce, aby ju
nechytil zlý policajt, smiali sa na jej výmysloch, radili jej čo má robiť
a na nudu ani nepomysleli. My dospelí sme zase úprimne obdivovali
profesionalitu, nápaditosť a tvorivosť hlavných propagátorov, ktorí
ukázali, že aj umenie pre deti sa dá robiť na vysokej úrovni.
JANA PALKECHOVÁ

Čo má na starosti starosta...
Regionálna výchova je súčasťou nášho školského vzdelávacieho
programu a venujeme sa jej už veľa rokov. Vďaka nej deti už v škôlke primeraným spôsobom spoznávajú históriu i súčasnosť našej
obce, krásne trebatické kroje, starodávne predmety, erb, ľudové
zvyky, či súčasné významné budovy v nej. Sme vďační starostovi
obce Mgr. Jurajovi Valovi, že každý rok si nájde čas a prijme návštevu detí staršej triedy na obecnom úrade. Aj tentokrát im ochotne
vysvetlil význam svojej práce, ukázal symboly obce a vypočul si, čo
všetko o svojom rodisku vedia.
JANA PALKECHOVÁ
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Pracujeme
s talentami
Vo februári sa každoročne pripravujú
naši žiaci na Hollého pamätník - súťaž
v prednese poézie a prózy. Je pomenovaná na počesť slovenského velikána, básnika, ktorý tridsať rokov pôsobil ako kňaz
v neďalekej dedine Madunice.
Žiaci navštívili i obecnú knižnicu, kde hľadali vhodný materiál. I táto literárna súťaž má
postupový charakter. Triedne kolo sa uskutočnilo vo februári pred jarnými prázdninami.
Školské kolo sme mali 9.3.2010.
Výsledky: V prednese poézie sa na
1. mieste umiestnila Nikola Borovská, 3.
ročník, 2. miesto obsadila Barborka Galbavá,
3. ročník, 3. miesto získala Natália Jankechová, 2. ročník. V prednese prózy sa na 1.
mieste umiestnila Adriana Balagová, 3. ročník,
2. miesto obsadila Monika Nguyen, 3. ročník,
3. miesto získal Frederik Valo, 2. ročník.

 Víťazi školského kola Hollého pamätníka 2010.

Putujeme
za ľudovou piesňou

 Všetky umiestnené slečny dostali za svoj výkon diplomy.

Stranu pripravila:
DIANA OTRUBOVÁ

Chlapci a dievčatá
na korčuliach
I keď sa zdalo, že pani Zima na nás zabudla
a niekde za horami – dolami zaspala, nebolo
to celkom tak. Areál zdravia sa vďaka nej
premenil na ľadovú plochu. Chlapci neváhali
a vykorčuľovali s pukom a hokejkami. Dievčatá skúšali prvé piruety a jednoduché skoky.
Pobyt na čerstvom vzduchu a pohyb sú dôležité pre zdravý životný štýl našich detí.

Centrum voľného času Ahoj v Piešťanoch vyhlasuje súťaž Putujeme za ľudovou piesňou, ktorá má postupový charakter. Na triednych kolách sa zúčastnili žiaci
všetkých štyroch ročníkov. Najlepší žiaci
postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 23.2.2010.
Spevácke výkony hodnotili dve poroty. Jednu tvorili vybraní zástupcovia žiakov tretieho
a štvrtého ročníka, druhú pani učiteľky a pani
riaditeľka ZŠ. Žiaci sa prezentovali dvomi ľudovými piesňami. Rozhodovanie poroty bolo
prísne, ale objektívne. Kým vyriekla verdikt,
žiaci sa dozvedeli viac o ľudovej slovesnosti,
o ľudových zvykoch a o folklóre vôbec.
Výsledky školského kola: 1. miesto si vyspievala Simona Bardoňová, 2. ročník, o 2.
miesto sa podelili Nina Ilavská a Patrícia
Vargová, 2. ročník, 3. miesto obsadila Klaudia
Kollárová, 3. ročník. Víťazky získali diplomy
a vecné ceny.
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Navždy zapísaný v histórii našej obce

Štefan Ondrejkovič
Niekedy v auguste tohto roku sa starostovi našej obce ozval nám dovtedy
neznámy pán Pavel Ondrejkovič s prosbou o informácie týkajúce sa pôsobenia
jeho starého otca Štefana Ondrejkoviča
v našej obci. Jeho prosba nás prekvapila a, samozrejme, vyvolala zvedavosť,
k čomu takéto údaje budú
slúžiť. A keďže dnes platí,
že „všetko je na webe“,
vďaka internetu sme sa
dozvedeli veľmi zaujímavé
fakty, s ktorými sa chceme
s vami podeliť.

Čo sme vedeli

a obvodní notári, farári. Vzájomnými sobášmi
bol rod Ondrejkovics spriaznený okrem iných
so šľachtickým rodom Sandor de Szlavnicza.
Sandorovci boli trenčianskou šľachtou z prvej
polovice 17. storočia. V auguste 1788 ich
povýšili do grófskeho stavu. Medzi ich majetky patrila napríklad kúria v Slávnici, palác
v Trenčíne, kaštiele v Brunovciach,
v Borove, v Malých
Ostraticiach, v príbuzenských vzťahoch boli s majiteľmi
hradu Tematín, obec
Lúka,...
Rodičmi Štefana
Ondrejkoviča boli
Stephanus Ondrejkovics - obvodný notár
v Dolných Dražkovciach a Šimonovanoch a Anna Ondrejkovics, rodená San-

Najstarší syn pplk. Aladár Ondrejkovič II.
(1909 – 2001), často pomáhal svojmu otcovi
pri organizovaní kultúrnych podujatí v Trebaticiach. Po maturite na Obchodnej akadémii
nastúpil do Školy pre dôstojníkov v pevnosti
Jozefov a stal sa členom vojenského jazdeckého pluku Československej armády. V roku
1938 bola pri manévroch čs. armády jeho dragúnska eskadrona ubytovaná dokonca v budove našej školy. Aladár mal kone veľmi rád a bol
vynikajúcim jazdcom. Doma na vidieku mali
vlastné kone a na neosedlaných Aladár ešte
ako chlapec jazdil k Váhu. Po prevelení do
Pardubíc sa na konci školy stal víťazom Veľkej
pardubickej military. Počas vojenskej služby
v roku 1938 v Spišskej Novej Vsi sa ubytoval
u rodinného priateľa Dr. Ladislava Štefánika,
ktorý bol bratom generála M. R. Štefánika.
V čase vojny využíval svoje postavenie a známosti na pomoc a záchranu viacerých ľudí, hoci jemu samotnému hrozilo nebezpečenstvo.
Okrem služby na fronte absolvoval Vojenskú
akadémiu automobilového smeru v Nitre a podieľal sa na motorizácii čs. armády.
Druhý syn Tibor (1911) bol prokuristom
ﬁrmy Thonett a neskôr riaditeľom Nábytkárskych závodov v Bratislave.
Dcéra Edita (1947 – 1999) bola vydatá za
Andreja Vrbackého, redaktora Lidových novin v Belehrade a profesora Masarykovho gymnázia
v Petrovci.
Dcéra Magda študovala
herectvo na konzervatóriu
v Bratislave a často hrávala aj divadlá u nás v Trebaticiach. Jej manželom bol
Ing. Karol Suchánek, Majster Slovenska v jazde na
boboch v roku 1943, neskôr
riaditeľ kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach, správca
Tatranských liečebných
ústavov a hlavný organizátor FIS vo Vysokých Tatrách v roku 1970.

Z našej obecnej kroniky
vieme, že Štefan Ondrejkovič
sa narodil v roku 1882 v Dolných Držkovicach. Vyštudoval
a v roku 1902 ukončil Učiteľský ústav v Leviciach. V rokoch 1902 – 1904 pôsobil
v Kolároviciach, 1904 – 1912
v Čiernej Lehote, 1912 – 1929
 Dr. Aladár Ondrejkovič, okresný
v Lednických Rovniach. V ronáčelník v Zlatých Moravciach,
ku 1929 nastúpil ako učiteľ
brat Štefana Ondrejkoviča.
– správca do školy v Trebaticiach, kde zostal do septembra 1938.
dor de Szlavnicza.
Kultúrno-osvetová činnosť v našej obci bola
Pochádzal zo
aj vďaka nemu v tých rokoch veľmi bohatá.
šiestich súrodenPod jeho režisérskym vedením Trebatičania
cov, k tým najznápravidelne hrávali divadelné predstavenia, mejším patril Alanacvičili trebatickú svadbu, s ktorou vystúpili
dár Ondrejkovič I.
nielen v Piešťanoch, ale i v Slovenskom roz– Okresný náčelník
hlase, v Trenčianskych Tepliciach a v Nitre
v Zlatých Moravciach,
na Pribinových slávnostiach. V roku 1934 ju
Prešove, Bratislave.
predviedli aj indickému maharadžovi, ktorý
Zaslúžil sa o budovazavítal do našej obce.
nie mesta Topoľčian Kapitán Aladár Ondrejkovics1. júla 1933 bol Štefan Ondrejkovič vymenoky, kde mal vo svojej
Sandor de Szlavnica v apríli roku
vaný za prvého trebatického kronikára a jeho
pôsobnosti aj letné sí1945.
zápisy sú dodnes naším vzácnym pokladom.
Pavel Ondrejkovič (Paodlo prezidenta ČeskoPri organizovaní kultúrnych podujatí mu až
lus Ondrejkovics – Sandor
slovenskej republiky
do svojho nástupu na vojenskú prezenčnú
de Szlavnicza, nar. 1946), ktorý sa ozval nášv časoch, keď ho navštevoval T. G. Masaryk.
službu po maturite na Obchodnej akadémii
mu starostovi je synom Aladára II. OndrejkoManželkou Štefana Ondrejkoviča bola Máv Nitre pomáhal syn Aladár Ondrejkovič...
viča. Keďže jeho otec bol vojenský dôstojník,
ria, rodená Turbová, dcéra obvodného notára
To všetko nám bolo známe.
často sa sťahovali. Vo svojich spomienkach
vo Veľkých Bieliciach, Prievidzi a Bojniciach.
sa však vracia aj k obdobiu, keď prázdniny
Mali spolu štyri deti.
trávil aj so sestrou v Bratislave u svojho starého otca
Štefana Ondrejkoviča. Ten
Až po pátraní na internete
sa v dôchodku venoval visme sa dozvedeli, že Štefan
nohradu, ale z ﬁnančných
Ondrejkovič (Stephanus Ondôvodov napriek vyššiemu
drejkovics – Sandor de Szlavpenzijnému veku musel pranicza) pochádzal z veľmi vácovať aj ako účtovník. So
ženého, starého rodu. Genesvojimi najbližšími sa narácie jeho predkov zastávali
vždy rozlúčil v roku 1954.
v minulosti mnohé významné
V histórii našej obce však
štátne funkcie. Jedným z najzostane zapísaný už natrvavýznamnejších bol Liptovskolo. Múdrosť a lásku k našej
marský prepošt a titulárny
dedine je cítiť z jeho činov
kanonik ThDr. Andreas Onpočas deväťročného pôdrejkovics, cirkevný hodnostár
sobenia u nás i z jeho slov
v Spišskej Kapitule, ktorému
v obecnej kronike. A sme
v roku 1659 rodový erb poskutočne hrdí na to, že Trelepšil Leopold I. Habsburský,
batice sa stali súčasťou jeuhorský a český kráľ, rímskoho života.
nemecký cisár. Jeho potomko- jp via pôsobili ako cirkevní sud Poručík Aladár II. slobodný pán Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza.
(Zdroj: internet)
covia, compossesori, hlavní

A čo bolo potom

Čo bolo predtým
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Knihe sa nevybije zdroj energie
„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť.
Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“
J. A. Komenský
Knižnice od svojho vzniku poskytujú
ľuďom prístup k myšlienkam, informáciám
a dokumentom, prenášajú ich do sveta
fantázie, dobrodružstiev. Aj keď sa v posledných rokoch často diskutuje o budúcnosti kníh v súvislosti s rozširovaním
informačných technológií, kniha nesporne
má a bude vždy mať svoje čaro. Ľahko sa
zmestí do tašky, je nám k dispozícii pohodlne a rýchlo či už v autobuse, či doma
na pohovke a nehrozí, že sa vybije nejaký
zdroj energie.
O knihách a knižniciach sa každý rok viac
hovorí práve v marci. Marec ako Mesiac knihy
si pripomíname od roku 1955, kedy bol po
prvýkrát vyhlásený na počesť výchovného
pracovníka, zberateľa starých rukopisov a tlačí Mateja Hrebendu Hačavského. Čaro knihy
v knižnici však na nás čaká po celý rok.
Obecná knižnica v Trebaticiach v roku 2009
zaevidovala 219 čitateľov, z toho bolo 105
detí do 15 rokov. Z obecného rozpočtu bolo
do nej zakúpených 77 nových kníh s celkovej
sume 612,39 €.
Zaevidovaných bolo spolu 10 393 výpožičiek. Z odbornej literatúry pre dospelých 350
výpožičiek, z krásnej literatúry pre dospelých
2 961 výpožičiek, z odbornej literatúry pre deti
508 výpožičiek, z krásnej literatúry pre deti
3 970 výpožičiek a 2 604 výpožičiek periodík
– časopisov. Knižnica odoberala 4 periodiká

– Slovenka, Život, Línia a Záhradkár. Mnohí
čitatelia však prinášali ďalšie časopisy – Markíza, Eva, Ema, Plus 7 dní, Story.
Čitatelia využívajú v knižnici aj internetový
kútik. Počas roka ich bolo 153.
V mesiaci marec navštívili knižnicu deti materskej školy a žiaci základnej školy. Výstavu
prác, ktorú v priestoroch knižnice nainštalovali učiteľky MŠ, navštívilo 31 rodičov.
Knižnica je naďalej otvorená každý piatok
od 16.00 do 18.00 a v sobotu od 17.00 do
19.00 hod. Čitateľský poplatok je pre deti
a študentov 0,30 €, pre dospelých 0,50 €.
Dňa 15.1.2009 OZ v Trebaticiach schvá-

lilo VZN Obce Trebatice č.1/2009, ktorým sa
vydáva Štatút obecnej knižnice a Knižničný
a výpožičný poriadok. Účinnosť nadobudol dňa
1.2.2009. S knižkami sa stretávame od útleho
detstva. Ich podoba sa napriek supermodernej
technike mení len minimálne. Čo sa však po
stáročia vôbec nezmenilo, je dôležitosť a funkcia knihy. Naďalej zostáva zdrojom informácií,
vzdelania i zábavy, je zložkou kultúrneho dedičstva každého moderného národa.
A tak sa skúsme zamyslieť aj my. Kedy sme
naposledy listovali knihe, kedy sme prečítali
aspoň krátku rozprávku svojim najmenším?
Mgr. ANTÓNIA BABIŠOVÁ

TREBATICKÍ CHOVATELIA V ROKU 2009

Emilko všetkým veľmi chýba
Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Trebaticiach sa
stretli v sobotu 27. februára 2010 na svojej
členskej schôdzi, aby spoločne zhodnotili činnosť organizácie v uplynulom roku.
Z celkového počtu 41 platiacich členov sa
zúčastnilo 36.
Pozvanie prijali hostia, starosta obce Mgr.
Juraj Valo a za PZ Bažant Ján Bača.
Rok 2009 bol pre nás chovateľov smutný.
Navždy sme sa museli rozlúčiť s dvomi našimi
členmi – Melániou Kubranovou a zanieteným
chovateľom, dobrým priateľom a kamarátom
Emilom Jankechom, ktorý vykonával funkciu tajomníka organizácie 42 rokov.
Všetkým nám veľmi chýbajú. Spomíname na nich!
Hodnotiacu správu o činnosti organizácie v roku 2009 predniesol podpredseda Róbert Štefanka. Vyzdvihol
v nej členov, ktorí sa zúčastnili na
výstavách.
Na výstave v Trnave 11. – 13. septembra 2009 boli vystavované králiky
Róberta Štefanku a Ladislava Gauru,
holuby Emila Lipku, Alexandra Kuchara a Róberta Jankecha, hydina Róberta Štefanku. Čestné ceny získali Róbert Štefanka za kolekciu hydiny, Emil
Lipka za kolekciu holubov a Ladislava
Gaura za králikov.

V Novom Meste nad Váhom bol opäť
úspešný chovateľ Ladislav Gaura a v Prietrži
Ivan Ďurišek a Ing. Martin Ďurišek.
Čestnú cenu 25. – 27. septembra v Bošáci
získal Emil Lipka za kolekciu holubov a Róbert Štefanka za kolekciu králikov. Holuby
vystavovali aj Róbert Jankech a Alexander
Kuchar.
Na výstave vo Veľkých Kostoľanoch 17.
– 18. októbra sa zúčastnili s kolekciou holubov Emil Lipka, Milan Ševečka, Ivan Ďurišek
a Ing. Martin Ďurišek, Ladislav Gaura s kolekciou králikov a Róbert Štefanka s kolekciou
hydiny. Všetci získali čestné ceny.

Pozrieť sme sa boli aj na 26. európskej výstave hydiny, holubov, vtákov a morčiat na výstavisku Agrokomplexu v Nitre. Spolu s rodinnými
príslušníkmi nás tam 21. novembra 2009 bolo
41. Svoje zvieratá vystavovali chovatelia z 23
európskych štátov. Príjemný deň sme ukončili
spoločnou večerou v Rondo Clube.
V ďalšej časti schôdze prítomní členovia
schválili plán činnosti organizácie na rok 2010,
správu o hospodárení a správu kontrolnej komisie za uplynulé obdobie. Za nového člena výboru bol zvolený Jozef Melicher, novými členmi sa
stali príslušníci mladej generácie Boris Pažík,
Filip Mihálik a Michal Pažík.
V roku 2010 máme v pláne pokračovať v nedeľných stretnutiach
v prvú a druhú nedeľu v mesiaci.
26. júna 2010 chceme usporiadať
spoločné posedenie členov a rodinných príslušníkov v areáli organizácie, v mesiacoch september, alebo
október miestnu výstavu drobných
zvierat. Radi by sme aj v tomto roku
zorganizovali autobusový zájazd na
národnú výstavu do Nitry.
Plánov máme veľa a stále medzi
ne patrí aj snaha podchytiť záujem
mladých chovateľov, ktorých vždy
radi privítame medzi nami.
ŠTEFAN BALEK
predseda ZO SZCH
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Z VÝROČNEJ SCHÔDZE PZ BAŽANT TREBATICE

Prežili sme desať rokov dobrého i zlého
V nedeľu 7.3.2010 sa 15 trebatických
poľovníkom stretlo na výročnej členskej
schôdzi, aby zhodnotili činnosť organizácie za rok 2009. Prišli i pozvaní hostia –
starosta obce Mgr. Juraj Valo, za ZO SZCH
Jozef Vančík a za OFK Ing. Jozef Svetlík.
Schôdzu otvoril predseda PZ Ján Bača.

Vo svojej správe zhodnotil činnosť a prácu
v revíre za rok 2009, ktorý bol desiatym rokom
od transformácie poľovného revíru a podpísania nájomnej zmluvy zo dňa 1.6.2000.
Začiatok roka, hlavne január a február 2009,
bol veľmi chladný. Sneh sa držal až do začiatku apríla, čo malo za následok, že v marci
vyliahnuté zajačiky vo väčšej miere neprežili,
a preto ich početnosť v jeseni bola slabá.
U bažantov sa stavy zlepšili, zo sčítania jarných kmeňových stavov zveri vyplýva, že aj
stavy srnčej zveri sa každoročne zvyšujú.
V dňoch 19. – 22. 3. pripravila okresná organizácia SPZ Piešťany chovateľskú výstavu
trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne
2008 v priestoroch spoločenského centra Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Na
tejto výstave vystavovali trofeje srnčej zveri aj
naši členovia a prezrela si ju väčšina z nich.

V mesiacoch apríl a máj v rámci revitalizácie revíru sme vysadili približne 300 ks
divej čerešne, hlohu a orecha. V júni, Mesiaci
poľovníctva a ochrany prírody, sme sa zameriavali na ochranu a pokoj v revíri. V tom čase
sa liahnu mláďatá väčšiny srstnatej či pernatej
zveri, čo propagujeme aj formou násteniek
v obci. V mesiacoch júl až
november členovia PZ navštevovali revír za účelom
tlmenia škodnej zveri, opravy posedov a krmníkov.
V dňoch 26. a 27. 9. Agro-družstvo Trebatice požiadalo naše PZ o pomoc
pri jesenných prácach, a to
konkrétne pri morení osiva
pšenice. Na tejto brigáde
sa zúčastnilo desať našich
členov, za čo nám Agrodružstvo poslalo ďakovný
list.
Dňa 10.10. sa družstvo
zostavené z členov: Róbert Štefanka ml., Matúš
Galbavý a Jozef Jankech,
zúčastnilo na streleckých pretekoch
O putovný pohár predsedu
Mikroregiónu nad Holeškou
vo Veselom. V rámci družstiev sme sa umiestnili na
desiatom mieste. U jednotlivcov to bolo lepšie. Róbert
Štefanka skončil na siedmom
mieste a Matúš Galbavý na
osemnástom mieste.
Dňa 24.10. sme na členskej schôdzi prijali za člena
PZ kandidáta Mária Adamca. V mesiacoch november
a december bolo naplánovaných päť spoločných poľovačiek na malú zver a jeden
odchyt zajacov. Spolu bolo
ulovených 75 zajacov, z toho

Život je výzva, prijmi ju!
Život je výzva, prijmi ju! Týmto mottom
sa riadime my, trebatickí dôchodcovia.
Neľutujeme čas, ani námahu. Bohatú činnosť v roku 2009 sme hodnotili na výročnej schôdzi, ktorá sa konala 14. 2. 2010.
Spomíname na exkurziu Atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, brigády pri úprave cintorína. S pokladničkami
a narcismi sme klopali na dvere obyvateľov obce i závodov. V Skalici nás oboznámili s históriou mesta i Baťovým kanálom.
Navštívili sme i kúpeľné mesto Luhačovice. Pri opekačke v areáli drobnochovateľov zneli piesne, spomienky. Milovníkov
vody a slnka vítalo kúpalisko Vincov Les.
Kapustové hody si získavajú čoraz väčšiu
popularitu. Vianočné čaro nám spríjemnilo
čas pohody, lásky, porozumenia...
Život je i smútok. Ako blesk z jasného

neba prišla správa o smrti pána B. Hermana. Úprimná sústrasť najbližším.
V novom roku nezaháľame. Dôkazom
je zabíjačka a špeciality z nej. Zúčastňujeme sa i na kultúrnych podujatiach
v Dome umenia Piešťany. S veľkým záujmom sme sledovali divadelné predstavenie Domáce väzenie i divadelnú komédiu
Ňedzela na Záhorí. Nezabúdame ani na
Medzinárodný deň žien. Slávnostná večera, červený karaﬁát a vtipná módna
prehliadka nás potešili.
Čo pripravujeme? Blížia sa veľkonočné
sviatky. Pozývame všetkých na brigádu
pri úprave cintorína.
Vaša pomoc bude vítaná i v Deň narcisov. Veď život je príležitosť – chyť sa jej!
E. SUROVČÍKOVÁ
JDS Trebatice

odchytených 32 ks. U bažantov sme plán
lovu splnili – ulovených bolo 20 kusov. V mesiacoch máj až december v revíri PZ Bažant
bolo ulovených: 5 ks srncov, 5 ks sŕn (z toho
3 ks usmrtené autom), 4 ks srnčiat, 8 ks líšok,
6 ks kuny skalnej.
Dňom 31.12.2009 PZ Bažant Trebatice
skončila nájomná zmluva na výkon práva poľovníctva, ktorá bola uzatvorená na dobu 10
rokov. Členovia PZ za toto obdobie zažili veľa
dobrého i zlého. V spomienkach nám zostali
členovia Jozef Lazar, Ján Jankech, Jozef Jankech st., ktorí vykonali veľa záslužnej práce,
ako aj Lojzko Šebest, ktorý vystúpil z členstva
v PZ. Do svojich radov sme prijali 7 nových
členov: Jozef Jankech ml., Branislav Jankech,
Matúš Galbavý, Tomáš Galbavý, Martin Jankech, Patrik Jankech, Mário Adamec.
Za obdobie 10 rokov bolo ulovených 320 ks
bažantov, 632 ks zajacov, z tohto počtu 225
bolo odchytených, 33 ks srncov, 21 ks sŕn, 15
ks srnčiat, 5 ks diviakov. U škodnej zveri 85 ks
líšok, 32 ks kún skalných.
Na záver správy predseda konštatoval, že
v priebehu roka, ako aj za posledných 10
rokov členovia PZ vykonali veľa dobrej práce,

hlavne v zimných mesiacoch prikrmovali zver
a ochraňovali ju pred škodnou zverou. Vyslovil poďakovanie zástupcom Obce Trebatice,
Agro-družstvu Trebatice, ZO SZCH, OFK, ako
aj rodinným príslušníkom členov PZ za pomoc
pri uskutočňovaní naplánovaných aktivít.
Ďalším bodom programu bola správa o ﬁnančnom hospodárení za rok 2009, ktorú
predniesol ﬁnančný hospodár Róbert Štefanka ml. O výsledkoch revízie hospodárenia informoval kontrolór Branislav Jankech. V ďalších bodoch členovia prerokovali a schválili
návrh ﬁnančného rozpočtu a plánu práce na
rok 2010. Do diskusie sa zapojili Róbert Štefanka st., Ing. Gerard Moravčík, starosta obce
Mgr. Juraj Valo, Miroslav Galbavý a ďalší,
ktorí svojimi podnetmi prispeli ku konečnému
uzneseniu z výročnej členskej schôdze.
Na záver predseda PZ Ján Bača poďakoval prítomným za účasť, poprial im veľa pekných zážitkov v prírode v nadchádzajúcom roku
a ukončil rokovanie výročnej členskej schôdze.
Poľovníctvu a prírode zdar!
JÁN BAČA
predseda PZ Bažant Trebatice
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Po roku opäť na ostrove Mórica Beňovského
V katastri obce Trebatice, oproti cintorína, stavia v súčasnosti halu pre svoju
ﬁrmu MET Michal Hruška, ktorý je známym
cestovateľom. S čitateľmi Trebatického zrkadla sa ochotne podelil o svoje zážitky
z cesty na Madagaskar.
Redakčná rada TZ
V roku 2009 sme sa s partiou chalanov
rozhodli vycestovať na štvrtý najväčší ostrov
sveta – Madagaskar. Ako je známe, s Madagaskarom je úzko spojené aj meno Mórica
Beňovského, jedného z najväčších cestovateľov, dobrodruhov a rodáka z Vrbového.
Ostrov Madagaskar leží približne 300 km
juhovýchodne od afrického kontinentu, od
ktorého ho oddeľuje Mozambický kanál. Na
ostrove žije cca 19 miliónov obyvateľov, z ktorých v hlavnom meste Antananarivo, ktoré
miestni obyvatelia nazývajú Tana, žijú približne 2 milióny.
Život na tomto úchvatnom ostrove, však
vôbec nie je jednoduchý. Napriek tomu, že
existujú obrovské sociálne rozdiely medzi
obyvateľstvom, miestni sú veľmi spoločensky
založení a voči cudzincom sa správajú pohostinne a priateľsky, pričom najväčšou prioritou
ich života je hlavne ich rodina a deti.
Aj keď tieto hodnoty nie sú cudzie ani nám,
napriek tomu hlavným dôvodom našej výpravy bola hlavne príroda, fauna a ﬂóra tejto
úchvatnej africkej krajiny. Očarila nás natoľko,
že v tomto roku sme znovu poskladali výpravu
v zložení Michal Hruška, Ján Jánoš, Vladimír
Pekarčík, Ľubomír Antolík a vycestovali sme
za dobrodružstvom opäť.
Obdivovali sme hlavne pôvodné pralesy,
z ktorých tam zostali už len rezervácie v podobe národných parkov, pretože veľkú časť
tohto územia domorodí obyvatelia vyklčovali. Napriek tomu sme spoznali čarokrásne
vodopády, rieky, doliny, pohoria, endemické
dreviny a živočíchy, v ktorých Madagaskar
drží prvé miesto na svete. Avšak negatívna
ľudská činnosť sa podpísala aj pod najväčšiu
eróziu obrovského územia a likvidáciu veľkého počtu živočíšnych a rastlinných druhov.
Bolo nám však dopriate spozorovať napríklad
najväčšieho lemura (lemur sifaka biely), karnivala, niekoľko druhov chameleónov, krokodílov a rôznorodého vtáctva. Samozrejme sme
spoznali aj morský a podmorský svet, z ktorého nás najviac uchvátili žraloky, kareta obrovská, množstvo koralov, chobotníc a iných
morských živočíchov. Z rastlinného bohatstva
tejto krajiny sme videli hlavne baobaby, ktoré
sa týčia do výšky 50 metrov a dožívajú sa
až 2000 rokov. Ľudia na Madagaskare ich
považujú za posvätné stromy. Okrem iného
sme videli aj jedinečné liany, ktoré sa počas
svojho rastu zauzlia. Najväčšou zaujímavosťou bol bambus, ktorý rastie rýchlosťou 25
cm za deň.
Okrem spoznávania prírodných krás, sme
mali aj jednu zodpovednú a dôležitú úlohu.
Na pamiatku nášho rodáka z Vrbového, sme
na mieste jeho posledného odpočinku osadili pamätnú plaketu s venovaním a menami
účastníkov našej výpravy. Pevne veríme, že
sa nám ešte podarí niekedy v budúcnosti túto
uchvatnú a malebnú krajinu v Indickom oceáne opäť navštíviť.
MICHAL HRUŠKA
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Chceme skončiť na postupovom mieste
Zimnú prípravu futbalisti A-mužstva OFK
začali pod vedením trénera Patrika Bogoru
15. januára. Z jesenného kádra odišli dvaja
hráči. Erik Špernoga sa vrátil do Dolného
Lopašova po ukončení hosťovania a Andreja Surovčíka sme uvoľnili zo študijných
a pracovných dôvodov v Trenčíne na polročné hosťovanie do Trenčianskej Teplej.
Ku kolektívu hráčov zapojených do zimnej
prípravy sa pridali Matej Macháč, Marek
Bílik a Martin Žilka.
V dňoch 11. až 14. februára boli naši hráči
na sústredení na Zelenej vode pri Novom
Meste nad Váhom. Na sústredení sa zúčastnilo 20 hráčov vrátane dvoch dorastencov,
Filipa Hadvigu a Ivana Gábriša.
Na umelej tráve v Piešťanoch a v Novom
Meste nad Váhom sme odohrali 9 prípravných
zápasov. Generálku pred odvetnou častou
sme absolvovali na pôde Veľkých Kostolian,
kde sme domácim podľahli 1:0. Najlepším
strelcom v príprave bol so 7 gólmi Ivan Kurinec, po 4 góly strelili Andrej Koprna a Boris
Talajka. Po odvetnej časti súťaže by sme
chceli skončiť na druhom mieste, ktoré za určitých podmienok by mohlo byť postupové.
Tréner Patrik Bogora sa pred jarnou častou
vyjadril: „S predvedenou hrou a podmienkami
v príprave som celkovo spokojný. Čo ma však
mrzí, je prístup mladých hráčov k futbalu. Keď
skončia starší hráči ako Bondra, Koprna, Palkech a Hečko, s futbalom v Trebaticiach bude
veľký problém.“

Dorastenci začali zimnú prípravu taktiež
15.1.2010 pod vedením novej trénerskej dvojice Martin Trnka a Vladimír Lago. Pevne
verím, že mužstvo pod ich taktovkou sa
zachráni, o čom svedčí i dobrý prístup najmä
skúsenejších hráčov.
Žiaci sa zúčastnili v zimnom období na halovom turnaji v Hluku na Morave, ktorý usporiadala TJ Dolné Němčí. Naši hráči obsadili

Výborná zábava športovcov
Výkonný výbor OFK Trebatice ďakuje
hlavnému sponzorovi ﬁrme J.M.L.I., s. r. o.,
ako i ostatným sponzorom, ktorí prispeli
ﬁnančnou čiastkou alebo vecnými cenami
k zorganizovaniu úspešného spoločenského podujatia – 7. ročníka reprezentačnej zábavy športovcov.
Uskutočnila sa 23.1.2010 v sále Kultúrneho
domu v Trebaticiach. Obzvlášť by som chcel
vyzdvihnúť aktivitu a verejne poďakovať Jo-

zefovi Blaškovi, Petrovi Líškovi a učiteľkám
materskej školy za vkusnú výzdobu sály.
Spokojnosť a skvelá nálada bola najlepším
ohodnotením našej snahy. Baviace sa páry
si pochvaľovali veľmi dobrú hudbu skupiny
Mustafo z Červeníka ako i dostatočný priestor
na parkete a bohatú tombolu.

6. miesto. Nevýhodou pre nás bola skutočnosť, že na súpiske sme mali oproti ostatným družstvám len dvoch hráčov narodených
v roku 1995 a zvyšok mužstva tvorili mladší.
Vzhľadom k tomu sme na silne obsadenom
turnaji nemali šancu uspieť proti vekovo starším a fyzicky zdatnejším súperom.
Ing. JOZEF SVETLÍK
prezident OFK

Trojkráľový
mariášový turnaj

Ing. JOZEF SVETLÍK
prezident OFK Trebatice

Na 10. ročníku Trojkráľoveho mariášového turnaja, ktorý sa uskutočnil v Trebaticiach 9.1.2010, sa v tomto roku zúčastnilo
57 hráčov. Bola to druhá najvyššia účasť
v histórii turnaja.
Víťazom turnaja sa stal Vladimír Pružinec
z Prievidze, ktorý nahral 25 bodov a celkom
68,15 €. Na druhom mieste sa umiestnil Jaroslav Glasnák, ktorý nahral 25 bodov. O jeho umiestnení rozhodlo, že nahral menšiu
sumu peňazí ako víťaz a to 66,80 €. Tretie
miesto získal Vojtech Bublavý z Piešťan s 23
bodmi a nahratou sumou 63,60 €.
Z domácich hráčov sa na peknom 10.
mieste s počtom bodov 19 a nahranou sumou 62,85 € umiestnil podobne ako vlani
Ing. Marián Moravčík. S úrovňou turnaja
boli spokojní všetci zúčastnení hráči. - js -
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Zlepšíme sa aspoň
o stupienok?
Do odvetnej časti súťaže, ktorá sa
začala 13. 1. 2010 vstupovalo B-mužstvo
stolnotenisového oddielu OFK Trebatice
s cieľom udržať si 3. miesto po prvej polovici súťaže. Už teraz pred posledným
zápasom doma s Modrankou môžeme
povedať, že cieľ sme splnili.
Druhá polovica súťaže sa nám mimoriadne vydarila, keď sme zatiaľ prehrali iba jeden zápas a jeden remizovali.
Najmä tá jediná prehra so susednými
Krakovanmi nás mrzí, naopak veľmi si
ceníme víťazstvo so suverénom súťaže
Hornými Orešanmi 10:8 a v Jaslovských
Bohuniciach 8:10.
Dúfam, že zlepšeným prístupom k tréningovým povinnostiam sa v budúcom
ročníku zlepšíme aspoň o jeden stupienok. Ďakujem hráčom: Jurajovi Valovi,
Jozefovi Polčanovi, Ondrejovi Macháčovi, Filipovi Havalovi, Jozefovi Blaškovi,
Dávidovi Orviskému, Ľubošovi Palkechovi za vcelku úspešnú reprezentáciu
obce a OFK. Ďakujem za pomoc obci
a starostovi obce Jurajovi Valovi, Agrodružstvu Trebatice a všetkým, ktorí
nám pomáhali a držali palce k dosiahnutiu dobrých výsledkov.
JÁN MACO, hráč a tréner B-mužstva
SO OFK Trebatice
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Amatéri potrebujú ďalší stôl!
A-mužstvo stolnotenisového oddielu
v Trebaticiach po jesennej časti obsadilo
s 21 bodmi piate miesto v tabuľke. Jarnú
časť sme začali 17. januára 2010 dvanástym kolom.
Odohrali sme 7 zápasov, v ktorých sme štyrikrát vyhrali, dvakrát remizovali a jedenkrát
prehrali. Po 18. kole sme na piatom mieste so
41 bodmi. Máme len 4 body stratu
za druhým mužstvom v tabuľke.
V jarnej časti sa nám darí lepšie.
Predpokladám, že v zostávajúcich
zápasoch nazbierame toľko bodov,
aby sme sa o jedno či dve miesta
posunuli ešte vyššie. Predpoklady
na to vytvára zvyšujúca sa forma
našich opôr Laca Košúta a Bohuša
Sedláka, ale hlavne Laca Reginu,
ktorý sa hodne zlepšil. Škoda, že
nemá viac času na tréningy. Sme
radi, že častejšie sa zapája aj náš
hráč Andrej Koprna, ktorý býva vo
Vrbovom. Hrou a výsledkami nám
tiež robí radosť.
Nemôžem nespomenúť ani našich pingpongových amatérov, ktorí si chodia zahrať v utorok a vo
štvrtok v takom počte, že sú sami prekvapení, ako ich to chytilo.

Potrebovali by ešte jeden stôl, aby si všetci
s chuťou zahrali.
Verím, že aj z nich niektorí získajú takú
kvalitu, aby mohli reprezentovať našu obec
Trebatice v stolnom tenise.
Držte nám palce, aby sa nám naše plány
splnili.
VLADIMÍR REGINA
predseda SO OFK Trebatice

Turnaj vyhrali Jankechovci
V sobotu 2.1.2010 sa po dlhom čase
uskutočnil turnaj neregistrovaných hráčov
v stolnom tenise.
V priestoroch OFK Trebatice, kde súťažne
hrávajú aj naši skúsení hráči, sa hneď po
novom roku zišlo 18 stolnotenisových amatérov. Tí si medzi sebou zmerali sily v dvoch
kvaliﬁkačných skupinách. V nich sa snažili
získať čo najlepšie postavenie do štvrťﬁnálových bojov.
V skupinách sa hralo systémom každý
s každým. Napriek tomu, že niektorí hráči
stolný tenis počas vianočných sviatkov nehrali a niektorým ešte nevytrávila novoročná
kapustnica, diváci mohli vidieť krásne zápasy,
v ktorých jednotliví hráči hrali s radosťou, ale
aj s patričným nasadením. Nechýbala zábava, nadšenie a ako to už pri športe býva, aj
patričná bojovnosť, keď nejedno tričko nezostalo suché.
Do štvrťﬁnále sa prebojovala najlepšia osmička hráčov, z nich neskôr vznikla semiﬁnálová štvorica. Napokon zostali dvaja najlepší,
ktorí si zmerali sily v dramatickom ﬁnále.
Pre víťazov boli pripravené vecné ceny,
za čo chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa
o to pričinili. Osobne si myslím, že z turnaja
nikto neodchádzal porazený. V tú sobotu sa
totiž zišla výborná partia športových nadšencov, ktorá sa dokázala zabaviť, hoc aj na

amatérskej úrovni.
Na záver by som chcel zaželať všetkým
veľa úspechov a na budúci rok sa, dúfam,
stretneme v minimálne rovnakom počte.

Konečné poradie najlepších hráčov: 1. Rasťo Jankech, 2. Peter Jankech, 3. Rasťo Jankech, Andrej Strapatý.
ANDREJ VARGA
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