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Dieťa prinieslo svetu nádej

Po adventnom období, ktoré nás pripravovalo na druhý najväčší sviatok roka Narodenie Pána, prežívame veľkú radosť. Radosť z toho, že sa nám narodil spasiteľ
a vykupiteľ sveta, Ježiš Kristus. Nazaretské dievča menom Mária prijalo Božiu ponuku a stalo sa matkou Božieho Syna matka porodila dieťa, ktoré prinieslo tomuto
svetu novú nádej, radosť, pokoj a predovšetkým nevinnú lásku.
Boží Syn prišiel na svet. Tento svet ho neprivítal so žiadnou slávou. Síce sa narodil

medzi najchudobnejšími, najposlednejšími,
ale boli tými, ktorí túžili po Bohu - Vykupiteľovi. Hoci ich bolo málo, dali mu to, čo mali, svoje jednoduché, úprimné a otvorené srdcia. Boh ich odmenil spevom anjelov a prvými
úsmevmi malého dieťatka v jasličkách - svojho Syna. Odmenil ich veľkou radosťou z prítomnosti nebeskej slávy. Určite ich tento zážitok sprevádzal po celý život, pretože uvideli
to, čo mnohí pred nimi túžili vidieť, no nevideli.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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odbijú polnoc
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a prežite chvíle
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PRÍHOVOR STAROSTU

Prežili sme
najťažšie obdobie

Milí spoluobčania!
O pár dní oslávime pre väčšinu z nás najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Pomaly sa
chýli kalendárny rok 2009 ku svojmu koncu. Dostávame sa do obdobia, kedy mnohí z nás začínajú bilancovať, hodnotiť pozitíva či negatíva končiaceho sa roku. I ja
sa zamýšľam nad tým, či sa naplnili moje
predstavy o fungovaní a rozvoji našej samosprávy. Moje stanovisko je po viacerých
úvahách jednoznačné. Rok 2009 hodnotím
ako najťažšie obdobie počas môjho pôsobenia vo funkcii starostu.
V priebehu roka nás výrazne zastihla finančná kríza. Museli sme pristúpiť k úsporným opatreniam so zreteľom na zachovanie základných funkcií obce. Na druhej strane sa nebojím povedať, že z dlhodobého hľadiska patrí tento rok k najúspešnejším rokom z pohľadu získania finančných
prostriedkov z viacerých grantov a nenávratných finančných zdrojov. Podarilo sa
nám zabezpečiť na rôzne aktivity hlavne investičného charakteru viac ako 700 000 €
(21 088 200 Sk). Táto suma je v objeme jedného ročného rozpočtu našej obce a financie sa v nej fyzicky „objavia“ v nasledujúcom kalendárnom roku. Najväčšia suma bude poukázaná na realizáciu projektu Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej cesty, na ktorý obec získala viac ako 565 000 €
(17 021 190 Sk) z fondov EÚ. Odpočet projektovej činnosti obce v práve sa končiacom
roku nájdete v tomto čísle obecných novín.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Z OBECNEJ MATRIKY

PRÍHOVOR STAROSTU

ku dňu 7. decembra 2009

Aj do Trebatíc prichádzajú finančné prostriedky z fondov EÚ

Narodili sa
David Hornák, Trebatice 256
Nela Škrabáková, Trebatice 426
Francesca Maria Vidová Shotton,
Trebatice 422
Zuzana Kabátová, Trebatice 183
Nikola Porubská, Trebatice 257

Uzavreli manželstvo
Ing. Alexander Podolský, Trebatice 21
a Mgr. Tatiana Žáková

Oslávili jubileum
50
október 2009
Anna Moravčíková, Trebatice 372
Mária Bačová, Trebatice 153
november 2009
Božena Kuchárová, Trebatice 360
december 2009
Ivan Jankech, Trebatice 431
55
október 2009
Jarmila Hercegová, Trebatice 450
Dušan Strapatý, Trebatice 417
Kien Hguyen Trung, Trebatice 136
Miroslav Kubricht, Trebatice 111
Štefan Žažo, Trebatice 414
november 2009
Gabriela Hulmanová, Trebatice 264
Rudolf Moravčík, Trebatice 372
december 2009
Ivan Kopál, Trebatice 391
60
október 2009
Oľga Pristachová, Trebatice 407
Terézia Cibuľková, Trebatice 398
december 2009
Viera Šebestová, Trebatice 185
Mária Bušková, Trebatice 37
65
október 2009
Mária Hadvigová, Trebatice 322
Oľga Urbanová, Trebatice 268
70
november 2009
Vojtech Palkech, Trebatice 368
Katarína Minarechová, Trebatice 363
75
október 2009
Anna Reginová, Trebatice 357
Emil Urban, Trebatice 277
november 2009
Alžbeta Gorášová, Trebatice 114
80
október 2009
Ján Karkuš, Trebatice 415
november 2009
Alžbeta Šimonovičová, Trebatice 26
85
december 2009
Augustína Jankechová, Trebatice 338
- ocú -

Prežili sme najťažšie obdobie

(Dokončenie z 1. strany)
Z pohľadu investičnej aktivity sme zažili hektické leto pri rekonštrukcii školy. Užívané priestory školy sú už skolaudované a priebežne budeme pracovať na jej úplnej rekonštrukcii.
Počas celého roka sme sa zaoberali problematikou rozvoja bytovej výstavby v lokalite
Dolné záplotie. Boli prijaté konkrétne závery
a výstavba bytových domov, o ktorej budem
viac informovať v budúcom čísle, je na spadnutie. V súčasnosti pracujeme na schválení
územného plánu a pripravuje sa rekonštrukcia strechy obecného úradu, ktorá je v havarijnom stave. S touto stavbou sa začne v prvých mesiacoch budúceho roka.
Popri tom sme sa snažili zachovať vysokú
úroveň kultúrneho života v našej obci. Účelovo na túto aktivitu vynakladáme značné finančné prostriedky. Máme ambíciu využívať
vytvorené prostredie v areáli zdravia, pripravovať i v čase hospodárskej krízy pre našich
občanov chvíle relaxu, duševného odpočinku.
Tieto nami realizované aktivity považujeme
spolu s obecným zastupiteľstvom za zmysluplné a potrebné. Počas celého roka sme riešili
veľmi náročnú agendu so spracovaním územného plánu, prevádzkovaním obecnej kanalizácie ako i s výstavbou nových priemyselných prevádzok, ktoré by sa mali v našej obci
stavať v budúcom roku.
Pozitív bolo z môjho pohľadu veľmi veľa. To, čo bolo začiatkom roka naplánova-

né a nepodarilo sa nám zrealizovať, posunieme do najbližšieho obdobia. Ide hlavne
o ozvučenie cintorína. Vytvorenie informačného kanálu v rámci obecnej káblovej televízie by malo spolu s už fungujúcou webovou stránkou obce zabezpečiť komplexnú informovanosť občanov. Tieto aktivity neboli realizované z dôvodu finančnej krízy, ktorá postihla i našu obec a mala za následok prijatie
viacerých nepopulárnych opatrení. Medzi nimi bolo i zníženie platov zamestnancov obce,
starostu i hlavného kontrolóra. Verím, že toto obdobie sa nám podarilo stabilizovať. Obzvlášť v tomto čase patrí moja vďaka zamestnancom obce za pochopenie zložitej situácie.
Vysoko hodnotím prácu poslancov obecného zastupiteľstva. V tomto roku bol harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva i komisií časovo veľmi náročný. Uskutočnilo sa 12
zasadnutí zastupiteľstva a 15 zasadnutí viacerých komisií. Popri tom sú niektorí poslanci členmi redakčnej rady obecných novín. Prijímali nielen veľmi dôležité rozhodnutia, ale
mnohí sa zapájali do realizácie konkrétnych
aktivít. Som presvedčený, že každý z nich má
záujem na tom, aby naša obec napredovala.
Mám pocit, že by si za svoju činnosť zaslúžili väčšie uznanie.
Vážení spoluobčania, prajem Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia,
rodinnej pohody a životného optimizmu v novom roku!
Mgr. JURAJ VALO

Dieťa prinieslo svetu nádej
(Dokončenie z 1. strany.)
Nám je dané, aby sme sa s touto radosťou
stretli, ba dokonca, aby sme ju mohli prežívať spolu s Máriou, Jozefom, pastiermi a so
všetkými, ktorí prišli malého Ježiška pozdraviť
a pokloniť sa mu. Budeme ju prežívať vtedy,
keď Ježiša, Máriu a Jozefa prijmeme do svojich domovov, keď im otvoríme svoje srdcia.
Prežijeme ju vtedy, ak sa nebudeme báť prijať do svojho srdca svojich blížnych, keď budeme mať snahu urobiť niečo nielen pre seba, ale aj pre iných. V tom je celé tajomstvo
vianočnej radosti. Nebáť sa dôverovať Bohu,
prijať ho do svojho srdca a z hojnosti jeho lá-

sky a úsmevu rozdávať svojmu okoliu hojnosť
Božej dobroty.
Z celého srdca vám prajem, aby prítomnosť
malého Ježiška uloženého v skromných jasličkách priniesla všetkým pokoj, radosť, lásku
a požehnanie pre tieto sviatočné dni. Iskrička
nádeje, úsmev dieťatka v jasliach a vedomie,
že Božia moc je s nami, nech vás sprevádza
na každom kroku a hreje počas tej tajomnej
noci narodenia Pána.
Božie požehnanie pri jasličkách všetkým zo
srdca vyprosuje
ANTON ZOŇ
farár
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1960
Dôležitú úlohu v živote obyvateľov našej
obce zohrávalo Jednotné roľnícke družstvo
(JRD).
„Je len samozrejmé, že najviac boli naši
občania zaujatí rastom a otázkami JRD, lebo z neho žila viac ako polovica dediny. Naše
JRD pomaly, ale isto sa prepracovávalo medzi popredné družstvá nášho nového – Trnavského okresu. Na výročnej členskej schôdzi,
ktorá sa konala dňa 23. februára 1960, zvolili si členovia JRD túto správu: za predsedu
bol zvolený Vít Cíbik, do správy boli zvolení
Jozef Jankech, č.17, Bernardína Tonkovičová, č.4, Jozef Jankech, č.24, Michal Hornák,
č.30, Anton Jurica, Viliam Jankech, Michal Valo, Alžbeta Kuchárová.“
Družstvo sa venovalo pestovaniu pšenice,
raže, jačmeňa, kukurice, cukrovej repy, zemiakov, chmeľu a ovsa. Okrem toho dorábali
cibuľu, mrkvu a repu. K dispozícii malo 3 mláťačky, 3 samoväzy, 6 trávnych líšt, 8 kolových
traktorov, 3 stabilné motory a 1 auto. Žatva sa
začala v polovici júla a pre zlé počasie sa pretiahla až do konca augusta, mlátilo sa aj v prvých septembrových dňoch.
„Patronátny útvar – vojenská posádka
z Piešťan – posielal do Trebatíc 10 – 15 voja-

kov denne, aby títo družstvu pomáhali.“ Živočíšnu výrobu viedol zootechnik Milan Galbavý a „živočichár“ Bernard Ondačka. Darilo sa
im plniť všetky povinné dodávky štátu – mlieko, vajcia, hydinu, hovädzie a bravčové mäso. Družstvo malo 155 riadnych členov a hospodárilo na 606 ha pôdy. Stálych pracovníkov bolo 178.
Od roku 1945 do roku 1960 bolo v Trebaticiach postavených 30 rodinných domov, opravených 22 domov, rozostavaných 18 domov.
Rádio vlastnilo už 202 rodín, televízor 22 ro-

Zmluvy na hrobové miesta

Každý návštevník nášho obecného cintorína si určite všimol oznam, ktorý bol
umiestnený pri každej vstupnej bráne
a zároveň i na informačnej tabuli na cintoríne. Obec Trebatice, ako prevádzkovateľ pohrebiska, pristúpila k uzatváraniu nájomných zmlúv na užívanie hrobových miest.
Bolo zakúpené programové vybavenie, ktoré umožňuje jednoduchšiu evidenciu a zároveň prepojenie na grafický mapový operát. V priebehu mesiacov október a november už väčšina nájomcov dostala na podpísanie nájomnú zmluvu, prípadne boli zároveň vyzvaní k úhrade nájomného za užívané hrobové miesto, ak toto nebolo uhradené. Po zaevidovaní všetkých pod-

písaných nájomných zmlúv Obec Trebatice
v roku 2010 pristúpi k zrušeniu tých hrobových miest, na ktoré nebude uzatvorená nájomná zmluva. Uvedená skutočnosť bude
realizovaná verejnou vyhláškou, ktorá bude
zverejnená na úradnej tabuli Obce Trebatice a zároveň i na informačných tabuliach
umiestnených na cintoríne. Prosíme, všímajte si oznamy, ktoré sú takto publikované.
Touto cestou ešte vyzývame občanov, ktorí majú záujem zachovať hrobové miesto
svojich predkov, aby sa vo vlastnom záujme informovali, či je na uvedené hrobové
miesto uzatvorená nájomná zmluva, resp.
túto zmluvu uzatvorili.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

dín, práčku 170 rodín, motocyklov bolo 42,
chladničiek 37, osobné autá 2.
12. júna 1960 sa konali voľby do miestneho národného výboru (MNV), okresného národného výboru (ONV) a do národného zhromaždenia. Do voličských zoznamov bolo zapísaných 737 občanov, zúčastnilo sa 735 občanov. Predsedom MNV sa stal Ján Markech,
tajomníkom Jozef Žák.
V tomto roku sa začalo stavať aj v druhom
stavebnom obvode na Hornom konci. Na Dome služieb sa práce ešte nezačali, ale bol zakúpený materiál – tehly a cement, vykopané
boli studne. Na Dolnom konci bola ukončená
výstavba chodníkov. „V poľnej tehelni sa pokračovalo v pálení tehál, no plán sa neplnil, lebo nebolo ľudí. Teheľňa však veľmi pomáhala
našim občanom v drobnej výstavbe.“
V doterajšom obchode v budove MNV bola zriadená samoobsluha. Dostať v nej bolo
všetok spotrebný tovar i potraviny. „Spočiatku vyskytli sa i krádeže, no po roku môžeme
povedať, že i toto prešlo a i samoobsluha pomáha vychovať nášho nového socialistického človeka.“
Kultúrno-osvetová činnosť začala upadať.
„Je povážlivé, že mládež, najmä chlapci strácajú záujem o kultúrne vystúpenia, ba klesá
záujem aj o šport. Zato je módou mať motorku, pekne sa obliekať a chodiť tančiť.“
Najväčšiu aktivitu v oblasti kultúry vykonávali požiarnici, výbor žien a škola.
- jp -

Z OBECNEJ MATRIKY
ku dňu 7. decembra 2009

Opustili nás
Jozef Kollár, Trebatice 58
Františka Jankechová, Trebatice 318
Jarolím Tonkovič, Trebatice 366
Mária Jankechová, Trebatice 214
Ján Krepop, Trebatice 27

Prisťahovali sa
Mgr. Tatiana Podolská, Trebatice 21

Odsťahovali sa
Jana Kowanzová, Trebatice 151
Dávid Kowanz, Trebatice 151
Timotej Kowanz, Trebatice 151
- ocú -
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VÝSLEDKY VOLIEB
Každý občan určite zaregistroval skutočnosť, že rok 2009 bol z pohľadu volieb mimoriadny, právom ho možno nazvať rokom
volebným. V novembri boli vyhlásené voľby
do orgánov samosprávnych krajov. Prvé kolo
sa uskutočnilo v sobotu 14. novembra 2009.
Volebná štatistika za obec Trebatice
nám poskytla tieto informácie:
Do zoznamu voličov v okrsku obce Trebatice bolo zapísaných 1012 voličov.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na voľbách
bol 155, čo predstavovalo 15,32 % účasť.
Počet platných hlasov pre voľby do zastupiteľstva bol 148.
Počet platných hlasov pre voľby predsedu bol 151.

4/2009

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Od vydania tretieho čísla našich novín sa
Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach zišlo
štyrikrát.
Prvé zasadnutie sa konalo dňa 24. septembra 2009.
Medzi dôležité body programu patrili:
1. Správa o vyučovacích výsledkoch
za školský rok 2008/2009 – správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v MŠ Trebatice predložila Jana Palkechová, riaditeľka MŠ v Trebaticiach. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Trebatice predniesla Mgr. Mária Gonová, riaditeľka ZŠ Trebatice.
2. Stavebná lokalita Dolné záplotie – starosta obce Mgr. Juraj Valo informoval poslancov
o prezentácii, ktorá sa uskutočnila 22.9.2009

sídlom Pod Párovcami 96, Piešťany, konateľ
Marcel Gono.
Ing. Pavol Majerský a Marcel Gono predložili a prezentovali poslancom OZ štúdiu bytového domu. Bytový dom s bytmi do osobného vlastníctva by mal mať 22 bytov, 14 bytov
by malo byť 3-izbových a 8 bytov 2-izbových.
Trojizbové byty by mali byť v dvoch rozlohách
– 71 m2 (cena 70 567 € t. j. 2 125 900 Sk)
a 58,83 m2 (cena 68 343 € t. j. 2 059 050 Sk).
Dvojizbový byt by mal mať rozlohu 48,26 m2
v cene 56 068 € (1 689100 Sk). Ceny sú vrátane spoločných priestorov a parkovacieho
miesta.
OZ schválilo aj odpredaj parcely č. 1510/29
o výmere 2199 m2 spoločnosti MG solutions
za účelom výstavby bytového domu.

v KD v Trebaticiach firmou, ktorá by mala realizovať výstavbu bytového domu.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Trebatice č. 7/2009 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy krajov v roku 2009.
4. Stav životného prostredia v obci – správu predložil poslancom starosta obce Mgr. Juraj Valo. V správe pozitívne hodnotil brigádu
na čistenie cintorína, ktorú zorganizovala ZO
Jednoty dôchodcov na Slovensku.
5. Písomné stanovisko k návrhu územného
plánu prečítala Anna Prišticová. Uvedené písomné stanovisko sa týkalo susednej nehnuteľnosti, ktorou je halový sklad rodiny Mosnej.
Druhé mimoriadne zasadnutie OZ sa konalo dňa 22. októbra 2009.
Hlavnými bodmi programu mimoriadneho
zasadnutia boli:
1. Prerokovanie plnenia nájomnej zmluvy
Obce Trebatice – OFK Trebatice vo vzťahu
k zmluve o podnájme OFK Trebatice – Zuzana Kováčiková. Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach schválilo zaslanie písomnej výzvy
nájomcovi OFK Trebatice, aby predložil Z.
Kováčikovej návrh na zmenu zmluvy o podnájme, pričom sa doba podnájmu upravuje
na termín do 31.12.2010 bez nutnosti realizácie ďalších investícii.
2. Výstavba bytového domu v lokalite Dolné záplotie – starosta obce Mgr. Juraj Valo
privítal investora, ktorý má záujem v obci Trebatice vystavať bytový dom s bytmi do osobného vlastníctva – MG solutions, s. r. o., so

Tretie zasadnutie OZ sa konalo dňa 29.
októbra 2009.
Medzi dôležité body programu patrili:
1. Kontrola plnenia rozpočtu za 3. štvrťrok 2009 – správu pripravila účtovníčka obce Monika Kollárová. Sumárne sú príjmy rozpočtované vo výške 679 971 €, čerpanie ku
30.9.2009 je vo výške 522 194 €.
2. Správa o stave plnenia nájmov podľa
uzatvorených nájomných zmlúv – predniesla Monika Kollárová. Informovala poslancov,
že obec má uzatvorených 11 zmlúv s právnickými osobami a 8 zmlúv s fyzickými osobami
o nájme majetku obce.
3. Správa o priebehu a realizácii investičných akcií plánovaných na rok 2009 – poslancov informoval starosta obce.
4. Správa hlavného kontrolóra o kontrole rozpočtu obce a plnenia daňových príjmov – informoval hlavný kontrolór obce Ján
Sedlák. Skonštatoval, že daň za psa a poplatok za komunálne odpady je vyinkasovaný na 100 %.
Štvrté zasadnutie OZ sa konalo dňa
26.11.2009.
Hlavnými bodmi programu boli:
1. Zmena Rozpočtu Obce Trebatice na rok
2009 rozpočtovým opatrením č. 4 – informovala pracovníčka obecného úradu Monika Kollárová.
2. Projektová činnosť obce v roku 2009.
3. IBV Dolné záplotie.
4. Príprava inventarizačných prác – určenie komisií.
5. Správa hlavného kontrolóra obce. - ab -

Poradie podľa počtu platných hlasov
pre kandidátov pre voľby predsedu:
1. Ing. Miroslav Jureňa
62 hlasov
2. Ing. Tibor Mikuš
60 hlasov
3. MUDr. Gabriel Pavelek
26 hlasov
4. Mgr. Gábor Gál
3 hlasy
Počet získaných platných hlasov pre
voľby do zastupiteľstva:
por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Meno
hlasy
Martin Adamča
10
Ing. Iveta Babičová
40
Ing. František Bača
6
Ján Balko
3
Michal Bľanda
7
JUDr. Jozef Bolješik, PhD.
39
PaedDr. Ivan Borovský
45
Ing. Zita Bruncková
10
JUDr. Katarína Cibulková
55
Ing. Remo Cicutto
34
Martin Cifra
17
Ing. Martin Čimo
0
Ing. Marián Dóczy
6
Ing. et Ing. Peter Dragula
1
Ing. Marián Gula
21
JUDr. Ján Chmelo
9
Ing. Ján Jánoška
8
Ing. Zuzana Jurčová
4
Ing. Jaroslav Kadubec
1
Ing. Petr Klampár
0
Ing., Mgr. Eva Kolláriková
23
MgA. Gabriela Kubičková
3
JUDr. Magdaléna Kuciaňová
19
Mgr. Gilbert Liška
42
Ing. Milan Máček
20
Ing. Jana Melicherová
7
Ing., Mgr. Marcel Mihálik
3
Jana Mitošinková
2
Ing. Marek Monček
6
Mgr. Drahomíra Moretová
7
Ľubomír Motúz
2
MUDr. Zuzana Nedelková
15
Ing., Bc. Peter Ošváth
2
MUDr. Peter Ottinger
36
Bibiána Pfeiffer
2
Ing. Marián Ručkay
15
Ing. Kristína Stankovská
4
Bc. Pavol Steinecker
5
Jozef Špitálsky
1
Ing. Jana Štefečková Beňačková 12
MUDr. Marián Švorc
4
František Tahotný
7
Ing. Karol Róbert Thoma
0
Ján Tralich
2
MUDr. Marián Urbánek
5
Martin Valo
18
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O ČOM SA KLEBETÍ...

...a ako to v skutočnosti naozaj je
Obci Trebatice bol v rámci fondu EÚ Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
schválený projekt – Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej cesty. Nenávratný finančný prostriedok (ďalej len NFP) získaný z tohto zdroja činí sumu 17 203 533 Sk
s DPH (571 052,67 €). K realizácii príde začiatkom budúceho roka a v súvislosti s ňou
sa šíri po obci fáma, že autobusové zastávky budú na Hlavnej ulici zrušené a cestujúci budú využívať len zastávky na Orechovej
a Piešťanskej ulici.
Ako to v skutočnosti naozaj je?
Samotný projekt rieši rekonštrukciu celej
Hlavnej ulice, ktorej realizácia je z dôvodu odvedenia dažďových vôd z ostatných ulíc v obci nevyhnutnou podmienkou. Projektová dokumentácia rekonštrukcie Hlavnej cesty bola z dôvodu zvýšenia pravdepodobnosti schválenia žiadosti o NFP prerozdelená na tri etapy. Podporované boli totiž projekty od 300 do
500 € na obyvateľa. Celkové obstarávacie náklady činia sumu 1 261 368,9 €. So schválenou
finančnou čiastkou obec komplexne zrekonštru-

uje v rámci prvej etapy časť komunikácie od základnej školy po Pohostinstvo Jednota.
Projekt zahŕňa komplexné podpovrchové
odvedenie dažďových vôd, vytvorenie dopravného ostrovčeka v mieste pred školou pre zníženie rýchlosti, vytvorenie centrálnej zóny obce
od základnej školy po obecný úrad, vybudovanie verejného priestranstva pri kostole, chodníkov, novej komunikácie a takisto presunutie
autobusových zastávok pred potraviny COOP
Jednota. Dôvod preloženia zastávok je jednoduchý. Zastávka pri obecnom úrade sa nenachádza na pozemku obce a vlastník dotyčného pozemku požiadal obec o jej preloženie.
Navyše pri spracovaní projektovej dokumentácie v takomto rozsahu súčasné zastávky nespĺňajú parametre platnej legislatívy, absentujú odbočovacie pruhy. Priestor pred potravinami COOP Jednota je vo vlastníctve obce a je
jediným vhodným miestom s dostatočnými parametrami na zrealizovanie tohto zámeru. Povrch centrálnej zóny bude vybudovaný zo zámkovej dlažby rovnako ako chodníky.
Samotný projekt dosť výrazne zmení ar-

chitektonický charakter Hlavnej cesty najmä
v spomenutom úseku prvej etapy výstavby.
Uvedomujeme si skutočnosť, že budeme meniť niečo, čo je dlhodobo zaužívané. Veríme
však, že budúcnosť presvedčí i tých najkonzervatívnejších o význame tejto investície. Vzhľadom na rozsah tejto investičnej aktivity zvolá
obecný úrad pred samotnou realizáciou verejné prerokovanie, na ktorom bude podrobnejšie opísaný daný projekt. Termín spomenutého prerokovania je predpokladaný na február 2010 a obyvatelia obce budú o ňom informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu
a úradnej tabule obce.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

VÝSLEDKY VOLIEB
Najúspešnejším kandidátom v našej obci
bola JUDr. Katarína Cibulková, ktorá získala najvyšší počet – 55 platných hlasov.
Predsedom Trnavského samosprávneho
kraja sa stal Ing. Tibor Mikuš (NEKA), ktorý získal celkovo 48 295 platných hlasov.
Do zastupiteľstva TTSK za volebný
obvod Piešťany boli zvolení:
1. JUDr. Jozef Bolješik, PhD. (KDH, SDKÚ-DS)
1671 hlasov
2. PaedDr. Ivan Borovský (SMER, SNS, ĽSHZDS, HZD)
2 137 hlasov
3. JUDr. Katarína Cibulková (KDH, SDKÚ-DS)
2 130 hlasov
4. Ing. Remo Cicutto (NEKA)
2 804 hlasov
5. MUDr. Peter Ottinger (KDH, SDKÚ-DS)
1 804 hlasov

 Hlavná ulica v 50. rokoch 20. storočia.

Nakoľko najúspešnejší kandidát na voľbu predsedu Trnavského samosprávneho
kraja Ing.Tibor Mikuš získal už v prvom kole zákonom stanovenú nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo pre Trnavský
samosprávny kraj vyhlásené nebolo.
Ing. Janka Belicová
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Ďakujeme za pomoc
Vedenie základnej školy v mene celého
školského kolektívu vyjadruje poďakovanie
za nezištnú pomoc:
 Evke Hirnerovej, Terke Palkechovej a Katke Treskoňovej za ušitie závesov
a záclon,
 darcovi, ktorý nechce byť menovaný
za finančný príspevok na pomôcky pre našich žiakov,
 p. Ilavskému za položenie dlažby,
 p. Macháčovi za starostlivosť o elektroinštaláciu,
 Ing. Ondačkovi a Viliamovi Jankechovi za zhotovenie nábytku a poličky do tried,
 p. Kollárovi a Tonkovičovi za odvoz
žiakov na podujatia v rámci programu školy,
 všetkým ľuďom dobrej vôle a ak som neuviedla všetkých, aj vám patrí naša vďaka.

Prajeme vám pekné Vianoce
a šťastný Nový rok!

4/2009

Tajomné čaro Vianoc
Tešíme sa na ne každý rok - veľkí i malí.
Vianoce! Vyvolávajú v nás niečo tajomné,
radostné, plné očakávania a hlad po ľudskejšom svete. A aby sme naplnili túto túžbu, snažíme sa s našimi žiakmi zasiať základ vianočnej radosti.
Advent je ten pravý čas na to. Spolu sme
zapálili prvú sviečku adventného venca s prísľubom, že sa budeme snažiť myslieť na dobro, hovoriť dobro, konať dobro, chrániť dobro,

a takto vnútorne očistení privítať príchod Jezuliatka, ktoré nám ukázalo tú správnu cestu
životom. Posolstvo Vianoc - skromnosť, dobro, pokoru, by sme mali niesť v sebe každý
deň. Žiaci začali tvoriť drobné darčeky - prekvapenia jeden pre druhého i vianočné pozdravy pre svojich blízkych a známych. Ten
najväčší dar však nosíme v sebe a ak nebudeme na to zabúdať, čaro Vianoc zostane
v nás po celý rok.
- mg -

Advent

Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá zhasne stíška,
tešíme sa na Ježiška.

Mgr. MÁRIA GONOVÁ
riaditeľka

So staršími
si rozumieme
Žiaci našej školy si zvykli pomáhať starším ľuďom. Je pre nich samozrejmosťou slušne pozdraviť, uvoľniť
miesto starenke, dať prednosť pri nástupe do autobusu. Na hodinách výtvarnej
výchovy a pracovného vyučovania vyrobili rôznou technikou pohľadnice. Napísali pár milých slov so želaním zdravia,
a tak ako v minulých rokoch nimi potešili nejednu starenku či starčeka.
Aj spolupráca s miestnou Jednotou
dôchodcov na Slovensku je dôkazom,
že deti inklinujú k seniorom a seniori k deťom. Dôchodkyne navštívili našu
základnú školu a spoločne so žiakmi vytvorili výrobky z jesenných plodov – tekvíc, jabĺčok, hrušiek. Deťom sa najviac
páčili venčeky zdobené slamienkami,
šípkami a lístím. Výsledkom bola vkusná výstavka na chodbe školy.

Bezpečnejšie na cestách

Deti počítač baví,
i keď sa pri ňom učia
Škola hrou - Komenského pravidlo napĺňajú žiaci 4. ročníka základnej školy pod
vedením svojej triednej učiteľky a zároveň
aj vyučujúcej slovenského jazyka Mgr. Márie Gonovej v počítačovej učebni. Opakovali si vybrané slová pomocou počítačového programu TS Slovenský jazyk 1, pravopis, ktorý zakúpila škola. Program obsahuje testy na overenie učiva o vybraných
slovách, veľkých písmenách a slovných
druhoch. Zaujímavé sú hry vhodné k danému učivu.
DVOJSTRANU PRIPRAVILA:
Mgr. DIANA OTRUBOVÁ

 Čo sa tretiaci naučia na hodinách dopravnej výchovy, môžu hneď využívať v praxi.
V období, keď média prinášajú správy
o mnohých dopravných nešťastiach, vychovávame našich žiakov v rámci dopravnej výchovy k bezpečnému správaniu sa na cestách. Začali sme poznávaním a rozlišovaním informačných, výstražných, zákazových a príkazových značiek. Hravou formou

na magnetickej tabuli sme simulovali rôzne
dopravné situácie. Naša snaha chrániť si život vyústila do zhotovenia nástenných novín
s témou Bezpečnosť na cestách. Nadväzne na teoretické vedomosti navštívime Dopravné ihrisko vo Vrbovom, kde si ich overíme prakticky.
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Pochvala motivuje
Pochvala je vhodným motivačným činiteľom, a preto ňou nešetrila
riaditeľka základnej školy, keď hodnotila prácu žiakov prvého ročníka
po hospitácii na hodine slovenského jazyka. Učili sa písmenko S a čítali zo Šlabikára. K najlepším čitateľom patria Quang V. Phung a Matúš
Moravčík. Začiatky sú vždy ťažké, ale žiaci svojou usilovnosťou a snahou pod vedením p. uč. Mgr. Diany Otrubovej napredujú krok za krokom a tešia sa z každej dobre a správne prečítanej vety.

 Takto si v školskej knižnici vytvárajú návyk čítať druháci a tretiaci.

Netradične a nenásilne
 Prváci na hodine slovenčiny zvládajú prvé písmenká.

Pozvanie sa neodmieta. A keď to bolo pozvanie do školskej knižnice, žiaci ním nepohrdli. Práve naopak. Tešia sa. Stretávajú sa v nej
každý druhý týždeň, aby tu strávili polhodinku. Sú to Čitateľské chvíľky – tak sa volá nový projekt, ktorého cieľ napĺňam so svojimi zverencami. Žiaci zažívajú veľa zábavy, niečo si prečítajú, zaujímavé sa
naučia, vymenia si prečítanú knihu za novú, poradia spolužiakovi,
oboznámia sa s knižnými novinkami. O prečítaných knihách si vedú
záznamy, obohatené vlastnými ilustráciami.

Exotickí
návštevníci

 Chovateľ plazov z Nitry.

 Štvrták Matej so škorpiónom.

Privítali sme na našej škole netradičných hostí - pavúky, hady, ploštice,
škorpióny, modlivku zelenú...
Priniesli ich mladí nadšenci – chovatelia z Nitry, ktorí sa už niekoľko rokov venujú chovu cudzokrajného hmyzu i zvierat. Skúsenosti si nenechávajú iba pre seba. Našich žiakov zoznámili s krajinami, ktoré sú ich domovom
a učili deti vážiť si prírodu a jej obyvateľov. Pravidelne sa zúčastňujú na výstavách exotického hmyzu. Naposledy
sa prezentovali na výstave v Nitre.
Na počudovanie, deti sa nebáli vziať
tropické živočíchy do svojich rúk.

 Mnohonožka v rukách druháčky Mišky.

 Tretiak Samko obdivoval tarantulu.
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Danka a Janka

Na výlete v knižnici
Vždy keď ideme na predstavenie, o ktorom sme ešte nepočuli, máme trocha strach. Dnes totiž môže hrať divadlo pre deti snáď úplne hocikto a z plagátov ani z osobných rozhovorov sa úroveň predstavenia
zistiť nedá. A tak sme boli niekoľkokrát nemilo prekvapení a rozčarovaní. Celkom iné to ale bolo na predstavení Danka a Janka v Mestskej knižnici v Piešťanoch. Klasické príbehy o sestričkách dvojičkách
a bábkoherečka teta Nela deti celú hodinu zabávali, rozosmiali i poučili. V škôlke potom pri knižke Márie Ďuríčkovej ešte dlho spomínali, ako
skákala Gevenducha, či ako strom chodil. Veď to všetko je možné iba
v rozprávke.
STRANU PRIPRAVILA:
JANA PALKECHOVÁ

Kde sa požičiavajú knihy v našej obci, už vieme dobre. Aby sme
však spoznali aj knižnicu omnoho väčšiu, vybrali sme sa do tej
v Piešťanoch. Privítala nás milá slečna, ktorá nám poukazovala regály plné krásnych obrázkových knižiek. Najmenšie deti si prišli
na svoje aj v herni s novými hračkami. Prezreli sme si výstavu výtvarných prác a dokonca deti objavili aj naše vlastné práce s ekologickými námetmi. V knižnici sme strávili veľmi príjemné dopoludnie
a odteraz už budeme vedieť, že sa v nej nielen hrávajú divadielka,
ale hlavne tam na všetkých čakajú nové príbehy a poučenia ukryté v knihách.

DETI A UČITEĽKY Z MATERSKEJ ŠKOLY TREBATICE ĎAKUJÚ
 predsedovi Agro-družstva Trebatice Jozefovi Galbavému
za krásny sponzorský príspevok na nábytok do materskej školy
a za pomoc pri zbere papiera,
 firme Lombard, s. r. o., za ochotu a spoluprácu pri zabezpečovaní IKT a internetu,

 pánovi Radoskému z Krakovian za sponzorsky vyrobené skrinky.
 pánovi Erikovi Hochelovi za sponzorské dary a spoluprácu.
 všetkým, ktorí nám pomohli v zbere papiera.
JANA PALKECHOVÁ,
riaditeľka MŠ

Chceme byť zdraví
A nielen o tom rozprávať! Je naozaj veľmi ťažké vštepiť deťom návyky zdravého stravovania. Aj keď teóriu vďaka mnohým poučným príbehom a rozprávkam poznajú, v každodennom živote predsa len bez váhania dajú prednosť keksíku pred mrkvičkou.
Deň zdravej výživy si v našej materskej škole pripomíname každoročne. Tento rok sme využili ochotu a pomoc babičiek detí a pripravili
sme popoludnie plné ovocia a zeleniny. Mladšie deti s babičkami maľovali, lepili, staršie pripravovali pohostenie. A zo spoločne strávených
chvíľ mali radosť úplne všetci.

Zubára sa už nebojíme
Strach z vyšetrenia zúbkov niektorým deťom dokáže tak zviazať ústa, že ujo zubár, sestrička i rodičia majú plno práce, aby ich dokázali otvoriť. Aby sme takému velikánskemu strachu predišli, rozhodli sme
sa pána doktora navštíviť skôr, než sa ho začneme báť. A veru sa ani
nikto nebál. Ujo zubár bol veľmi milý a príjemný, deťom poukazoval
všetky nástroje, vysvetlil ako a prečo treba zúbky opraviť. Tí odvážnejší si vyskúšali, ako sa sedí v zubárskom kresle a ujo zubár si na ich
zúbky „posvietil“. Po takej príjemnej návšteve už k nemu budeme určite chodiť bez strachu a s úsmevom na tvári.
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Sú z nás skvelí športovci

Krásne vianočné sviatky
prežité so svojimi blízkymi,
veľa šťastia, zdravia,
lásky a pohody v roku 2010
Vám želajú
deti a zamestnanci
Materskej školy Trebatice

Už po tretíkrát sa stretli najmenší olympionici - škôlkari, na svojej športovej olympiáde. Tentoraz sa jej dejiskom stala telocvičňa Základnej školy v Rakoviciach. Tu
sa stretlo vo „vážnom“ športovom zápolení 13 materských škôl z blízkeho okolia.
Deti súťažili v trojboji, v štyroch kategóriách
- mladší a starší chlapci, mladšie a staršie
dievčatá. Trojboj pozostával z behu na 20 m
okolo méty, skoku do diaľky a hodu do diaľ-

CHI - CHI - CHI
Ferko sa pýta pani učiteľky: - Pani učiteľka, dám vám hádanku: je to veľké, chlpaté,
ma to 8 nôh a 6 očí, čo je to?
- Neviem Ferko, tak čo to je?
- Neviem ani ja, ale sedí vám to na hlave...
- Dedko, zatrep nohami!
- Prečo, vnúčik môj?
- Lebo mama povedala, že keď zatrepeš nohami, budeme mať veľa peňazí.
Deti píšu v škole písomku a šuškajú si:
- Ten učiteľ je ale debil!
Pán učiteľ na to: - Ticho deti, každý na to
musí prísť sám!
- Mami, deti sa mi smejú, že som netvor!
- Ale Martinko, zavri aj to tretie očičko a spinkaj.
- Predstavte si, suseda, náš Peťko má len
pol roka a už sedí.
- Preboha, a za čo?
Mami, je to pravda, že keď človek zomrie, tak sa zmení na prach?
- Áno, miláčik.
- Tak to za našou skriňou muselo zomrieť veľa ľudí...
Malý Janko prosí mamičku:
- Mamička, prosím ťa, povedz mi pravdu.
V škole nás učia, že deti sa rodia a mne každý hovorí, že som otcovi z oka vypadol!?

ky. Z našej materskej školy sa na olympiáde zúčastnilo desaťčlenné družstvo, ktoré sa umiestnilo na krásnom treťom mieste a získalo bronzový pohár. V individuálnych súťažiach sa najviac darilo Paulínke Tonkovičovej, ktorá bola medzi staršími
dievčatkami druhá najlepšia, a Paťkovi Palkechovi, ktorý skončil v kategórii starších
chlapcov na treťom mieste. Na všetkých sme
hrdí a srdečne gratulujeme!
- jp -

Máte rady ručné
práce?
Všetko sa začína myšlienkou. A ja
som sa myšlienkou založiť v dedine niečo pre ženy pohrávala už veľmi dlho. Túžila som sa trošku vrátiť do minulosti,
kedy sa „baby“ stretávali na pár hodín
a spoločne v dobrej atmosfére vykonávali ručné práce.
Viem, že nie každý má vlohy na danú prácu, ale v dnešnej dobe sú už rôzne techniky, ktoré môže zvládnuť každá
z nás. Problémom môže byť iba naša pasivita, ale ak ju prekonáme a odhodláme
sa niečo vo svojom živote zmeniť, potrebný ČAS si určite nájdeme.
Dalo mi námahu nájsť vhodné priestory,
ktoré by nám vyhovovali, a preto by som
rada poďakovala pani Bučkovej, ktorá nielen poskytla priestory, ale ma aj podporila v mojej myšlienke a spoločne sme zorganizovali naše prvé stretnutie. Na tomto stretnutí sme spravili prezentáciu výrobkov, ktoré boli zhotovené technikami, ktorými sa chceme zaoberať. Tak sme
si predstavili servítkovú techniku – krakelovanie, maľovanie na sklo, vyšívanie,
háčkovanie, nešitý patchwork, po domácky vyrobené vianočné ozdoby, stromčeky šťastia, korálkovanie a veľa iných krásnych techník.
Naše ďalšie stretnutie sa konalo po krátkom čase už začiatkom novembra 2009,
kde sme sa učili servítkovú techniku – krakelovanie. Toto stretnutie sme si naplánovali na 2,5 hodinky, ale s radosťou vám
môžem oznámiť, že sme sa tak dobre bavili a ešte lepšie cítili, že sme si čas prestali všímať a pobudli sme dlhšie.
Preto „baby“ - slečny, mamičky a babičky, príďte a zapojte sa do našej tvorivej dielne. Naše stretnutia sa konajú každý pondelok o 17.00 h. na Severnej ulici
č. 407 v penzióne Marcely Bučkovej.
Všetky vás srdečne pozývam a teším sa
na stretnutie.
LENKA CIBULKOVÁ
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So strachom i s radosťou vítali Mikuláša
Vianočná výzdoba, koledy, stromčeky na nás zo všetkých strán pôsobia už
od októbra. Ale to, že Vianoce už skutočne klopú na dvere, si každý rok uvedomíme vtedy, keď k nám na začiatku decembra zavíta Svätý Mikuláš.
Tento staručký deduško s dlhou bielou bradou, vo vysokej špicatej čiapke spolu so svojimi pomocníkmi dokáže vyčariť radosť, ale
i strach v očkách našich najmenších. A presne tak tomu bolo aj v sobotu 5. decembra
2009, keď do Areálu zdravia v Trebaticiach
prišiel Mikuláš v sprievode dvoch čertíkov
a dvoch anjelikov. Netrpezlivo ho už očakávalo množstvo detí z Trebatíc i z blízkeho okolia. Tí celkom najmenší so strachom, zavesení okolo krku svojich rodičov, tí starší už ako
veľkí hrdinovia.
Po privítaní deti spustili príval piesní, básní pre Mikuláša a on sa im, ako inak, odvďačil
sladkým darčekom. Pred odchodom nám ešte čarovným lampášikom rozsvietil vianočný
stromček v areáli.
-r-

Poznáte tradície Vianoc?
Hýrivé farby, ktorými nás deň čo deň
očarúvala jesenná príroda, sa čo nevidieť
stratia pod belostným páperím prvých snehových vločiek. Zem sa zahalí do temného
rúška noci o poznanie dlhšie a veru neraz
si skrehnutými prstami zapneme i posledný gombík na kabáte.
Nastáva čas najchladnejších mesiacov roka, ale i predvianočného zhonu – upratovaní, nákupov, zháňania darčekov, varenia, pečenia. Čas pokoja, radosti a šťastia. Čas hodnotenia sľubov a predsavzatí. Čas najkrajších
a najočakávanejších sviatkov roka – Vianoc.
Ich magické čaro, ktoré nevyprchalo ani
po stáročia, je vytvorené množstvom tradícií a zvykov. Pripomeňme si aspoň v skratke
najznámejšie dni tohto obdobia a fakty, ktoré
podmienili ich tradovanie.
Advent – je obdobie očakávania, spojené s očakávaním príchodu Spasiteľa na svet.
Latinské slovo advent znamená príchod. Obdobie adventu bolo rôzne, ale približne od 11.
storočia sa traduje v trvaní 4 týždňov pred
Štedrým večerom. Počas adventu boli zakázané zábavy, tanec i spev. U nás si toto obdobie pripomíname štyrmi nedeľami pred Vianocami. Posledné tri nedele pred Vianocami sú známe ako bronzová, strieborná a zlatá nedeľa.
Svätý Ondrej (30. november) – bol začínajúcim dňom vianočných príprav, čo platí
dodnes. Ondrej bol žiakom sv. Jána Krstiteľa
a stal sa Kristovým apoštolom. Po Ježišovej
smrti neprestal kázať jeho učenie, za čo zaplatil životom – bol ukrižovaný.
Svätý Ondrej bol považovaný za patróna
neviest, a preto sa v tento deň všetky slobodné dievčatá pokúšali rôznymi spôsobmi spoznať svojho ženícha. Veľmi častým zvykom
bolo liatie olova. Na hrniec s vodou sa dávali varešky, na ktoré sa položil kľúč s veľkým
uchom. Na lyžici sa nad plameňom roztopil
kúsok olova, ktoré sa kvapkalo cez ucho kľú-

ča do vody. Tvar olova stuhnutého vo vode určoval, čo dievčinu čaká. O polnoci sa búchalo
aj na kurín – ak sa ozval kohút, predpovedala
sa dievčaťu do roka svadba, ak sliepka, dievčina ostala na ocot.
Svätá Barbora (4. december) – žila v 3.
storočí v rodine bohatého kupca – nepriateľa kresťanov. Keď sa otec dozvedel o jej obrátení na vieru, prikázal jej, aby sa kresťanstva vzdala. Neposlúchla, a tak bola umučená a nakoniec rukou otca zomrela. Na sviatok
sv. Barbory chodievali ženy oblečené v bielom
a rozdávali deťom darčeky – poslušným sladkosti a neposlušným metličky. Na sv. Barboru
si ľudia odrezávali do váz aj vetvičky čerešne,
ktoré im na Vianoce rozkvitli. Mladé devy si
ich dávali na polnočnú omšu za pás.
Mládenec, ktorý si od dievčiny vetvičku zobral
a dal za klobúk, vyznal jej touto formou lásku.

Svätý Mikuláš (6. december) – narodil sa
v kresťanskej rodine v 3. storočí. Pomáhal
chudobným ktorých obdarúval, bol patrónom
námorníkov, rybárov a prievozníkov. Podľa
tejto tradície si i my v predvečer Mikuláša navzájom dávame darčeky.
Svätá Lucia (13. december) – narodila sa
v 3. storočí v rodine zámožného kresťana.
Po otcovej smrti ju matka chcela vydať za bohatého pohana. To Lucia odmietla a navzdory nápadníkovi rozdala svoje veno. Ten ju obvinil z tajného kresťanstva, za čo zomrela rukou kata. Sv. Lucia bola patrónkou priadok
a krajčírok, ochraňovala proti čarodejniciam.
Lucia bola symbolom čistoty, a tak sa najneskôr od tohto dňa horlivo upratovalo a čistilo,
aby na Vianoce bolo všetko v poriadku. Platí to doteraz.
Štedrý večer (24. december) – hovorilo sa mu vigilia, t. j. predvečer slávnosti, lebo predchádzal dňu Kristovho narodenia. V tento deň sa až do večere držal pôst
a pritom sa robili všakovaké čary, týkajúce sa budúcnosti, úspechov či neúspechov
v hospodárení, budúcej úrody, ale i osobného života. S východom prvej hviezdy na oblohu sa skončil pôst a rodina zasadla ku
štedrej večeri.
Božie narodenie (25. december) – je
dňom narodenia Krista. Tento deň bol u nás
a aj je uctievaný ako jeden z najväčších sviatkov roka. Na Božie narodenie sa nepracovalo – nerobili sa ani najmenšie domáce práce – znamenalo by to nešťastie.
Svätý Štefan (26. december) – bol horlivým Kristovým učeníkom a neskôr šíril kresťanskú vieru, za čo bol pred hradbami Jeruzalema v r. 37 ukameňovaný. Bol patrónom koní
a koledníkov. V tento deň chodievali chudobní koledníci po domoch spievať koledy, za čo
dostávali výslužky. Deň vrcholil večernými vianočnými zábavami.
- ab -
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Vianočná rozprávka
Nádhera! Samé nebesá
nám zasielajú zvesť.
Nečakaj. Ty nechaj sa
mojimi slovami zviesť.
Zem skrýva sa pod prikrývkou
bielej nevesty,
nastal čas, keď láska
nenávisti skríži cesty.
Vyžeň smútok,
v srdci len miesto pre radosť maj.
Poraz nenávisť,
vytvor si na Zemi svoj raj.
Zastav sa a vnímaj chvíle,
ktoré ti život dáva,zabudni na zlé,
keď čas Vianoc nastáva.
Pozri, z neba padá vznešený prach,
neboj sa, vo vločkách utop svoj strach.
Veď sám anjel do duše ti pokoj vkladá,
a nádej si v tvojom srdci miesto hľadá.
Vianoce sú tu! – hlas zvončeka šepká.
Z neba padá vianočná vločka hebká.
Deň, v ktorý kedysi nádej ľudstva sa
zrodila,nádej, ktorá z lásky sa stvorila.
Pozdvihnime svoje duše,
slávme chvíľu chvíľ,
poďakujme Bohu za to,
čím nás obdaril.
Veď keď pod vianočným stromčekom
svoje túžby hľadáme,
so srdcom otvoreným v lepší svet dúfame.
Čaro Vianoc človek nedokáže opísať slovami,
čaro Vianoc človek môže dokázať skutkami.
Slová, ktorými krásu Vianoc
vyjadriť sa snažím, sa míňajú.
Vety, v ktorých podstatu vyzdvihnúť
chcem, zmysel strácajú.
Radšej len jediné zo srdca zaželám:
Šťastné a veselé
Vianoce všetkým Vám!
MARTA MAKKOŠOVÁ

Vianočný úsmev
Kedysi som milovala Vianoce. Bol to ten
„rodinný sviatok“, kedy boli všetci šťastní.
Milovala som ten pocit. Doteraz sa dívam
na ten obraz v spomienkach. Nádherne
veľký stromček ozdobený červeno-zlatými
guľami, reťazami, mašľami. Pod stromčekom darčeky. Uznajte, čo mi chýbalo? Nič!
Aspoň vtedy.
Ani neviem, ako sa všetko pokazilo.
V priebehu roka som stratila všetko. Mama prišla o zamestnanie, otec odišiel, ani
neviem kam a ja so súrodencami som bola
umiestnená v detskom domove. Mala som
pocit, že sa už nikdy nebudem cítiť šťast-

ná. A viete čo? Mýlila som sa. Detský domov nepozná len uplakané tváre, samotu,
opustenosť.
Áno, zopár Vianoc som preplakala, ale
prišli aj ďalšie a ja som sedela s deťmi pod
nemalým vianočným stromom a rozdávali
sme darčeky. Prišli tety s úsmevom na tvári, na perách so slovami: „Veselé Vianoce!“ A tu som si zrazu uvedomila, že som
rada. Po dlhom čase som sa usmievala naozaj úprimne zo srdca. Usmievala som sa
na všetkých a bola som šťastná. Presne
tak, ako sa na Vianoce patrí.
DANIELA BEDNÁŘOVÁ

Aj dôchodcovia finišujú
Od Kapustových hodov ubehlo niekoľko mesiacov, ale dôchodcovia vo svojej činnosti nepoľavili. V októbri vystúpili s pásmom Trebatčanie idú s kapustu
do Fraštáku u seniorov vo Vrbovom.
V tomto mesiaci v spolupráci s miestnou
základnou školou naše babičky naučili svoje vnučky vyrábať svietniky, venčeky, vyrezávať dyne a iné veci z prírodných materiálov.
Za ich obetavosť im srdečne ďakujeme. K pamiatke zosnulých usporiadali brigádu a vyčistili cintorín k spokojnosti všetkých, snáď aj
tých, čo vedia len kritizovať. Boli sme aj na výlete v kúpeľnom meste Luhačovice. Stále sa
stretávame každý prvý pondelok v mesiaci
v zasadačke obecného úradu, ktorá je vždy
plná. Folklórny súbor pod vedením p. Pekaroviča pripravuje predvianočné popoludnie, kde
vystúpia s pásmom Vianočné čaro v kultúrnom dome, aj u seniorov vo Vrbovom.
Pripravíme aj vianočný punč a posedenie
pri koledách, bylinkových čajoch a vianočných koláčikoch. Výťažok z tohto popoludnia poputuje na detskú onkológiu. Takto teda žijeme v organizácii Jednoty dôchodcov
na Slovensku.

Pocit Vianoc, to je vtedy,
keď sú domy plné nehy...
keď rozlúskneme orechovú škrupinku,
pod tanier si dáme z kapra šupinku,
keď na oblátku natrieme si med
a veríme, že krajší bude svet.“
Šťastné a veselé Vianoce želá
všetkým ľuďom dobrej vôle
LÝDIA MATÚŠOVÁ
za výbor JDS
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Trek pod Mount Everest 2009
Niet hádam turistu, ktorý by netúžil vidieť na vlastné oči Mount Everest, najvyšší kopec na našej planéte. Na chvíľku
sa v mysli vrátim do svojej útlej mladosti, keď si ma otec posadil na kolená, ukazoval mi vo svojom staručkom atlase jednotlivé štáty sveta a neobišiel ani Mount
Everest, s vtedy zaznamenanou výškou
8886 m. Možno už tu vznikol zárodok mojej
neskoršej túžby spoznávať svet a uvidieť
najvyšší kopec.
Táto spomienka sa mi veľakrát vrátila práve na treku pod Everest. Začiatkom tohto roka padlo rozhodnutie navštíviť Nepál a vystúpiť na vrchol Kala Pattharu (5550 m), odkiaľ je
veľmi dobrý výhľad na neďaleký Everest. Dali
sme sa dohromady šiesti nadšenci s tým, že
dvaja sa vydáme ešte aj pod Annapurny. Dátum sme si určili na október. Termín sa neúprosne blížil, nastal čas príprav, vrátane získavania kondície. Tento rok som navštevoval
naše Vysoké Tatry častejšie ako obvykle, ale
ani bicykel veľmi neodpočíval. Po nevyhnutnom zbalení sa koncom októbra som sa vydal
na cestu plný očakávania a zvedavosti, čo ma
vlastne čaká, či v rozhodujúcom výstupe bude pekné počasie, či cesta nebude zbytočná.
S priateľmi sme sa stretli na letisku Schwechat a cez Zürich a indické Dillí sme sa po 22
hodinách dostali na letisko v Kathmandú.
Tam nás čakal majiteľ miestnej cestovky, ktorú sme si vybrali a objednali cez internet. Šofér nás priviezol do hotela s typickým miestnym názvom - Budha. Tu sme sa ubytovali
na jednu noc a dohodli podmienky 13-dňového treku. Na druhý deň sme odleteli aj s mladým sprievodcom do mestečka Lukla (2840
m), kde bol začiatok nášho pochodu. Dostali sme aj troch mladučkých nosičov. Po našej otázke, koľko majú rokov, sprievodca evidentne stuhol a zaklamal, že majú 17, hoci
bolo jasné, že nemali viac ako 13 - 14. Pri-

 Thorong La 5416m.

nebola príjemná. V tejto výške
je dýchanie ťažké, v ovzduší
sa nachádza len asi 40% kyslíka. Ráno som vstal unavený,
nevyspatý, chuť do jedla bola minimálna, dostavili sa príznaky výškovej choroby. Aj tak
sme sa ešte vydali ďalej na sever k čínskym hraniciam, až
k ľadovcu Khumbu, ktorým horolezci ďalej pokračujú na Mount Everest. Dosť unavení sme
sa vrátili naspäť tou istou cestou, klesli na výšku 4700 m
a po ďalších dňoch sa vrátili do mestečka Lukla. Odmietli
sme ísť naspäť do Kathmandú,
rozlúčili sme sa so sprievodcom a na ďalší deň sme absolvovali letecký výlet k Himalájam. Na obed rozlúčka s priateľmi a po obede sme sa dvaja vydali s novým sprievodcom
do oblasti pod Annapurnu.
TREK POD ANNAPURNY

 Pred Mount Everestom.
schla im prezývka „naše deti“. Po obede sme
sa vydali na cestu. Jednotlivé trasy neboli
dlhé, veľmi dôležitá bola aklimatizácia na výšku. Po dvoch dňoch sme sa dostali do osady Namche Bazar a zotrvali sme tu dva dni.
Cestou sme stretli množstvo ľudí, ktorí smerovali tam, aj naspäť. Bol tu hádam celý svet.
Množstvo nosičov zásobujúcich osady, lebo tu niet žiadnych ciest, zvieratá - jaky, ktoré vozia svoj náklad, k tomu víriaci sa prach, jačí trus. Chodník lemoval rieku Dudh Koschi, ktorou sme prechádzali z jednej strany na druhú niekoľkokrát cez dlhé úzke mostíky. Väčšina ľudí smerovala
do tohto miesta, lebo už odtiaľto je vidieť Everest. Dúfali
sme, že ďalej ich už bude menej. Everest láka turistov z celého sveta a miestni obyvatelia
to patrične využívajú. Malé obchodíky sú poriadne predražené, často počuť pozdrav „namasté“. Bývali sme v skromných lodžiách so stravou podľa výberu. Po ďalších štyroch
dňoch sme prišli do miesta Gorak Shep (5140 m), tu sme si
nechali veci a takto naľahko
poobede sme vystúpili na Kala Patthar. Odtiaľ sme mali nádherný výhľad za pekného počasia na majestátny Mount Everest (8850 m). Zdal sa
byť tak blízko, a pritom je taký vzdialený. Splnil sa nám turistický sen. Rýchlo sme sa vyfotili, a potom hneď cesta dole.
Nasledujúca noc v Gorak Shep

Veľa odpočinku sme si nedopriali a už sme sedeli v malom mikrobuse plnom víriaceho sa prachu, ale miestni boli evidentne spokojní. Preventívne pred cestou sme nejedli a urobili sme dobre, lebo
dvom ženám bolo veľmi nevoľno. Po päťhodinovej divokej jazde sme dorazili na miesto,
do malej osady Bahudanda (800 m) pri rieke Marsyangdi. Dostali sme pre zmenu postaršieho nosiča a ako sa neskôr ukázalo,
ešte aj lenivého.
Na druhý deň ráno sme vyrazili popri spomínanej rieke na 14-dňový trek k Annapurne. Zo začiatku bola cesta dosť nudná a podstatne menej frekventovaná ako pod Everest.
Prešli sme cez borovicový les s minimálnymi
výhľadmi. Na štvrtý deň sa pokazilo počasie
a poobede dokonca začalo pršať. Husto pršalo až do rána, ochladilo sa. Prišli sme do výšky nad 3000 m a naše výhľady sa začali vylepšovať. Ako prvú sme uvideli po ľavej strane Annapurnu II (7937 m), ale bola trošku v opare.
Nasledovala Annapurna IV (7525 m), majestátna Gangapurna (7454 m), pod ňou jej ľadovec, ktorý tvorí jazero prekrásnej modrej farby.
Prišli sme do výšky nad 4000 m a už sa
objavil sneh, ktorý tu napadol, keď v nižších
polohách pršalo. Keď sme vystúpili do výšky 4925 m, našli sme sa pod sedlom Thorong La v malom kempe Thorung Phedi. Našťastie sme prišli včas, ešte sme dostali ubytovanie, ale oneskorenci musia zísť o 500
výškových metrov späť dolu a na druhý deň
to znova vyšliapať. Bola tu pravá zima, padal drobný sneh a fúkal studený vietor. Po večeri nám nezostávalo iné, ako ísť spať. Nikde
sa nekúrilo a aj v centrálnej jedálni, kde sme
sa najčastejšie zdržovali, bol sporák studený. Asi v okolí nie je drevo a ani jačí vysušený trus. Ráno skoro sme vstali a za svitania okolo šiestej hodiny vyrazili do sedla Thorong La. Pomaličky, krok za krokom. Bolo minimálne -15 º C a nárazový vietor. Čaj v termoske mal v tej chvíli cenu zlata. Na nohách
som mal tri páry ponožiek, na rukách hrubé ly-
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žiarske rukavice, ale aj tak mi bolo na ruky aj
nohy zima. Vietor bol chvíľami taký prudký, že
som sa musel otočiť a zastaviť. Po troch hodinách sme konečne dosiahli sedlo. Bol som vo
výške 5416 m. Vytiahol som kameru, aby som
zaznamenal túto chvíľu, ale musel som si dať
dole rukavice, a tak moje filmovanie bolo kvôli
zime veľmi krátke. Kolega aj sprievodca meškali aspoň desať minút, ale napriek tomu som
ich počkal, aby sme si podali ruky a spoločne
sa odfotili. No a potom rýchlo dole do „teplých
krajín“. Ešte v ten deň sme zostúpili o 1600 m,
kde už svietilo slniečko bez vetra.
V dedinke Muktinath (3800 m) sme dostali
zaslúženú večeru aj s pivkom s tradičným názvom Everest.
Na druhý deň sme prešli okolo tibetskej
usadlosti Dolný Mustang, pozorovali sme
miestnych obyvateľov pri práci, zdravili tradičným pozdravom „namasté“. Na ďalší deň sme
sa dostali do cieľa nášho pochodu, usadlosti Jomosom, kde sme zotrvali dva dni. Odtiaľ

sme odleteli malým lietadlom do druhého najväčšieho mesta v Nepále - Pokara. V Pokare
vládol čulý turistický ruch s množstvom malých športových obchodov s dobrými cenami, ale aj tak bolo treba tvrdo zjednávať cenu.
Nasledujúci deň ráno nás čakala 7-hodinová
cesta miestnym autobusom do Kathmandú.
Unavení, ale spokojní, sme prišli do hlavného mesta. Za 26 dní sme prešli pešo163 km,
videli sme to hlavné, čo sme mali naplánované vidieť. Na prehliadku hlavného mesta
nám zostali dva dni. Kathmandú má 741 000
obyvateľov. My sme v ňom navštívili historickú časť Pashupati na rieke Bagmati, kde príbuzní spaľujú svojich zomrelých a ostatky hádžu do rieky, bývalý kráľovský palác v Patane,
opičí chrám a žijúcu bohyňu dieťa - dievča asi
10-ročné v Basantapur. To sa už ale blížil odlet. Lietadlo nemeckej spoločnosti Lufthansa
preletelo nad mestom, učupené domčeky
na pokraji mesta sa s nami symbolicky lúčili.
„Namasté,“ Nepál.
VOJTO GALBAVÝ

Pohybom ku zdraviu
Marcela Bučková, ako ju málokto pozná,
je veľmi aktívna žena a zaoberá sa zdravým životným štýlom, ktorého súčasťou je
aj kalanetika - cvičebný program zameraný na posilňovanie svalstva a vnútorných
orgánov tela. Toto účinné cvičenie získalo
už veľa nadšencov z radov žien po celom
svete. My cvičíme každý štvrtok o 18.00 h.
Ďalej máme v pláne aj vytvorenie skupiny NORDIC WOLKING - rýchla chôdza
po okolí, cykloturistiky a v blížiacom sa období beh na bežkách. Na záver sa vám prihováram: „Skúste si nájsť čas a chuť, zmeňte stereotyp bežného týždňa a spríjemnite
si ho na pár hodín. Treba len chcieť!“
Tieto aktivity sa konajú v tých istých
priestoroch ako tvorivá dielňa.
LENKA CIBULKOVÁ

STOLNÝ TENIS

Aspoň tretie miesto

 Kráľovský palác v Patane.

Nezáujem detí o stolný tenis
V poslednom čísle Trebatického zrkadla som informoval o začatí súťaže v stolnom tenise.
V A-mužstve nenastali takmer žiadne zmeny, až na jedného maróda a druhého hráča,
ktorý nemohol z pracovných dôvodov odohrať
všetky zápasy. Možno nás to oslabenie stálo zopár bodov. Napriek tomu nie sme na tom
zle. Z 8 zápasov sme 5 vyhrali a 3 prehrali, čo je 18 bodov a 5. miesto v tabuľke. Zostáva odohrať ešte 3 zápasy, v ktorých by
sme chceli získať 6 bodov, čo by nás posunulo o jedno miesto vyššie. Teší nás, že naše
mladé 16-ročné nádeje idú výkonnostne hore. Darí sa hlavne Ondrejovi Macháčovi, ktorý
už dostáva šancu aj v A-mužstve. Po zlepšení tréningového procesu sa do neho určite dostane aj Filip Havala, predpoklady na to má.
Rozbehlo sa aj schádzanie stolných tenistov - amatérov, ktorí sa zabávajú každý utorok

a s nadšením rozoberajú svoje odohrané zápasy. Verím, že aj z nich vyrastú o rok – dva
nádejní reprezentanti Trebatíc. Vek na to ešte majú.
Najviac nás mrzí, že o príležitosť zabaviť sa stolným tenisom neprejavili záujem naše najmladšie deti. Z 5 – 6 prihlásených prišli na prvý a druhý tréning štyria, na tretí len
jeden. Z toho dôvodu boli tréningy zrušené.
Ja stále dúfam, že stolný tenis nájde odozvu
u tých najmladších aspoň cez vianočné sviatky, keď budú mať viacej času nielen deti, ale
aj ich rodičia.
Zároveň v mene oddielu stolného tenisu
prajem všetkým príjemné a veselé prežitie
vianočných sviatkov, hlavne veľa darčekov
a, samozrejme, toho najdôležitejšieho – zdravia.
VLADIMÍR REGINA
predseda SO OFK Trebatice

Stolnotenisové B-mužstvo Trebatíc začalo nový ročník súťaže 1.10.2009 v 7. lige.
Odohralo 9 zápasov, z toho bolo 5 výhier
a 4 prehry, pričom získalo 19 bodov. Tretie miesto v tabuľke zodpovedá výkonnosti hráčov, hoci pri troche šťastia sme mohli
skončiť aj o stupienok vyššie. Zapríčinili
to zbytočné prehry v Kočíne-Lančári a doma s Piešťanmi, kde sme v oboch zápasoch hrali oslabení o najlepšieho hráča Juraja Vala, ktorý je v rebríčku na 7. mieste.
Je potešiteľné, že sa začína presadzovať
mladý hráč Ondrej Macháč, ktorý je v rebríčku na 10. mieste. Ďalej sú v kádri Jozef
Polčan, Ján Maco, Ľuboš Palkech, Jozef
Blaško, David Orviský, Andrej Koprna, ale
poslední dvaja zatiaľ do súťaže nezasiahli
pre povinnosti a zaneprázdnenie futbalom.
Dúfam, že 3. miesto v tabuľke si v jarnej
časti udržíme a v jesennej časti sa pokúsime získať ešte o nejaký bodík viac.
Ďakujem všetkým hráčom a starostovi obce Mgr. Jurajovi Valovi za reprezentovanie
obce a rozvoj stolného tenisu v Trebaticiach.
JÁN MACO
tréner B-mužstva SO OFK Trebatice

 Tréner Ján Maco.
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Hodnotenie viac pozitívne ako negatívne
Čas rýchlo letí, sme o rok starší, ale aj
bohatší o skúsenosti, radosti aj sklamania. Nastal čas hodnotenia. V tom našom,
ktoré sme vykonali na zasadaní VV OFK
za prítomnosti trénerov jednotlivých mužstiev, sme si vypočuli viac pozitívnych ako
negatívnych príspevkov. Spokojnosť môžeme vyjadriť s účinkovaním našej prípravky, tiež s umiestnením žiakov ako i A–
mužstva. Naopak, nie sme spokojní s účinkovaním našich dorastencov.
PLÁNUJEME KVALITNÉ POSILY
A–mužstvo skončilo na treťom mieste,
po 15. kole máme 28 bodov. Na jednej strane nás mrzia tri prehry so slabými súpermi,
na druhej teší šnúra od 8. kola bez prehry.
Sklamaním sú i dve domáce remízy v hodovom zápase so Smolenicami a bezgólová so
Šaštínom. Radosť a spokojnosť musíme vyjadriť nad víťazstvami doma so Šúrovcami
a Hlohovcom, ako i víťazstvami na súperových ihriskách. Príjemným potešením bolo aj
zabudovanie našich dorastencov do základnej zostavy. Martin Buchel výkonmi presvedčil
trénera o svojej kvalite a Štefan Potúček má
po zvýšení svojho fyzického fondu tiež šancu
získať miesto v základnej zostave.
Zimnú prípravu začneme tradične 15.1.2010
v domácich podmienkach. Predpokladáme,
že z mužstva nikto neodíde, ba naopak, plánujeme ho posilniť kvalitným defenzívnym aj
ofenzívnym hráčom. K stmeleniu kolektívu
by sme chceli prispieť i krátkym sústredením
za predpokladu, že sa nám podarí presvedčiť
niektorých sponzorov a budeme mať dostatočné finančné prostriedky na jeho realizáciu.
ODMIETAJÚ HRAŤ ZA OBEC
Dorast je v súčasnosti najslabšou stránkou
nášho futbalového klubu. Musíme si priznať
aj chybu nás funkcionárov. Mali sme mož-

no v dostatočnom predstihu osloviť niektorých hráčov z iných klubov. To je jedna stránka. Na druhej strane, veľmi ťažko sme po odchode trénera a vedúceho mužstva hľadali za nich náhradu. Poďakovanie patrí Stanislavovi Urbanovi za to, že sa ujal tejto neľahkej úlohy. Vedúceho mužstva Jozefa Oriha sa
nám podarilo získať spolu so štyrmi hráčmi
z Kočína-Lančára. Sme si vedomí toho, že pri
odchode štyroch hráčov po skončení dorasteneckého veku nie je ľahké ich nahradiť. Smutné však je, že najlepší a najstarší hráči ne-

Hľadáme trénera
pre dorastencov
Vážení športoví priatelia, chcem vás
touto cestou požiadať o pomoc pri hľadaní
trénerov pre dorastencov. Boli by sme veľmi radi, keby sa nám niekto prihlásil, alebo
dal tip na niekoho, kto by túto funkciu mohol zastávať. Vopred ďakujem za vašu iniciatívu a názory.
pomohli svojim slabším spoluhráčom, ba naopak, mali zajačie úmysly odísť do susedných
Krakovian.
Neviem, kde je chyba, keď domáci chlapci odmietajú reprezentovať svoju obec. Som
pevne presvedčený, že keby Roman Kuník,
Ivan Gábriš a Ondrej Macháč odohrali všetky stretnutia, nemuseli sme mať po jesennej
časti nula bodov. Roman Kuník odohral len 6
zápasov, Ivan Gábriš 8, Ondrej Macháč tiež
8, v ktorých bol vždy najbojovnejším a zároveň najlepším hráčom. Škoda vážneho zranenia , ktoré utrpel v domácom zápase s Bojnou. Prajeme mu skorý návrat na zelený trávnik aj za zelené stoly.

ŽIACI A PRÍPRAVKA NA VÝBORNÚ
Žiaci sa umiestnili na veľmi peknom 3. mieste s celkovým počtom 25 bodov. Spočiatku sa
mužstvo rozohrávalo pomaly, ale s pribúdajúcimi zápasmi sa zlepšovalo. Vládne v ňom kolektívny duch, ale nedá mi, aby som nespomenul niektorých jednotlivcov. Po dobrých výkonoch Ondreja Macháča v oblastnom výbere
si menovaného všimol tréner Spartaka Trnava
a od septembra už trénuje v krajskom meste.
Ivan Lipka, náš najlepší strelec, bol pre zmenu na sústredení regionálneho výberu. Svojimi
stabilnými a veľmi dobrými výkonmi sa do výberu hlási i Denis Štefanka (na obr.).
Prípravka si počínala opäť veľmi dobre. Má
dobré skóre a s celkovým počtom 16 bodov
vedie tabuľku. Touto cestou by som chcel vyjadriť poďakovanie trénerovi Petrovi Macháčovi ako i vedúcemu mužstva Ivanovi Lipkovi za poctivú a obetavú prácu v oboch mužstvách - prípravky a žiakov. Svoju prácu vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu a používajú svoje motorové vozidlá na odvoz hráčov na jednotlivé zápasy.
Výsledná tabuľka – jeseň 2009
A-mužstvo – V. liga západ
1. Šúrovce
15 13 0 2
42:11
2. Hlohovec
15 9 2 4
32:17
3. Trebatice
15 8 4 3
25:16
4. Krakovany
15 9 1 5
40:32
5. Šaštín
15 8 3 4
29:18
6. Senica B
15 7 2 6
26:20
7. Holíč
15 7 1 7
23:24
8. H. Obdokovce 15 6 3 6
21:31
9. Prašice
15 6 1 8
26:30
10. Dvorníky
15 6 1 8
23:43
11. Petrova Ves
15 5 2 8
26:30
12. Mor. Sv. Ján
15 5 2 8
26:31
13. B. Mikuláš
15 5 1 9
17:28
14. Smolenice
15 4 3 8
22:31
15. Kúty
15 4 1 10
18:25
16. Jacovce
15 4 1 10
28:37

39
29
28
28
27
23
22
21
19
19
17
17
16
15
13
13

Vážení športoví priatelia,
dovoľte mi, aby som touto cestou poďakoval všetkým sponzorom a organizáciám, ktoré
nám v tejto hospodárskej a ekonomickej kríze
finančne pomáhajú. Taktiež by som chcel poďakovať všetkým právnickým aj fyzickým osobám za poukázanie 2 % z daní a zároveň vyzval všetkých priaznivcov, aby podporili náš
klub aj v budúcom roku. Pozývam priaznivcov
OFK na tradičnú reprezentačnú zábavu športovcov, ktorá sa uskutoční 23. januára 2010
o 20.00 hod. v sále KD.
Na záver chcem všetkým popriať šťastné, veselé a požehnania plné vianočné
sviatky, do nového roku 2010 hlavne zdravie, šťastie, spokojnosť a veľa pracovných, osobných a športových úspechov.
Ing. JOZEF SVETLÍK
prezident OFK Trebatice
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