O B E C N É

Číslo 1

N O V I N Y

Ročník VII.

DNES V ČÍSLE:

 Z rokovaní OZ
2
 Zmeny v káblovke 4
 Naša knižnica
5
 Ešte to stihnete
6
 Poľovníci hodnotili 8
 Stratený svet
10
 Futbal v obci
12

Marec 2009

PRÍHOVOR STAROSTU

Obec investične
nestagnuje

Keď už je to
v našej moci,
prajeme Vám
k Veľkej noci
veľa chutných koláčov,
ešte lepších kúpačov.
K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Ne Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody
želá redakcia TZ

NEPREHLIADNITE
JARNÉ UPRATOVANIE
Obec Trebatice aj v tomto roku vyzýva
všetkých občanov, aby sa zapojili do jarného
upratovania, ktoré sa uskutoční v sobotu
28.3.2009.
Priestory pred rodinnými domami si upravte, vyhrabte trávu a lístie, zvyšky zimného posypu a zhromaždite tak, aby ich zamestnanci
obce mohli v sobotu už od rána zvážať!
- aj OSLÁVIME DEŇ MATIEK
Obec Trebatice pozýva všetky mamičky,
babičky a ženy v nedeľu 17. mája 2009 na

oslavu Dňa matiek. V Areáli zdravia o 16.00
hodine vystúpi a pobaví nás Art Music
Orchestra, v ktorom účinkujú ĽM Mladí
huslisti, ĽH Heskovci, hudobná skupina
Milkivej a ako hostia FS Šulekovo.
- aj PRE DETI NA DEŇ DETÍ
Obec Trebatice v spolupráci so základnou
školou, materskou školou a Rondo Clubom
pripravuje na sobotu 30. mája 2009 veľkú
oslavu Dňa detí v Areáli zdravia. Pripravte
sa na veľa zaujímavých súťaží, hier a zábav,
ktoré prežijete v spoločnosti svojich rodičov,
učiteľov, kamarátov.
- aj -

Vážení spoluobčania!
Každý z nás v súčasnosti
pociťuje dopady hospodárskej a ﬁnančnej krízy,
ktorá vypukla v minulom
roku v celom svete. Čoraz častejšie sa stretávame so skracovaním
pracovného času zamestnávateľmi, hromadným prepúšťaním, či znižovaním výdavkov
majiteľov na zabezpečenie chodu ich ﬁriem.
Finančná kríza zasiahne i samosprávy. Nevyhne sa ani našej obci. V schválenom rozpočte
na rok 2009 sme počítali koncom minulého
roka s vyšším výberom ﬁnancií, ktoré obec
získava od štátu vo forme podielu na daniach
z príjmov fyzických osôb. Úsporným opatrením Vlády SR - znížením daňového základu
príde v tejto príjmovej položke k nižšiemu plneniu. Pohľadávky obec eviduje na úseku
výberu dane za jadrové zariadenie. Odvolania
prevádzkovateľov jadrových zariadení sme
postúpili na Daňové riaditeľstvo SR. Takisto
možno očakávať i sekundárne dopady na
rozpočty obcí vyvolané hospodárskou krízou
(znížená platobná schopnosť obyvateľstva či
podnikateľských subjektov pôsobiacich v prenajatých obecných budovách). S týmito výpadkami ﬁnancií budeme musieť v rozpočte
obce počítať a urobiť určité opatrenia.
V období negatívnych správ však naša
obec investične nestagnuje. Pripravujeme
viaceré projekty, ktorými sa chceme uchádzať
o dotácie či nenávratné ﬁnančné prostriedky
zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ. Bližšie
budeme o nich informovať v budúcom čísle
obecných novín. Prioritou však i naďalej zostáva bytová výstavba v Dolnom záplotí. Po
tom, ako dopracujeme spomenuté žiadosti
o nenávratné ﬁnančné prostriedky, sústredíme naše úsilie znovu na spomenutú lokalitu. Rozvoj výstavby v danej oblasti nie je
z dôvodu vlastníckych vzťahov jednoduchý.
V minulom roku sme výkupu a zámenám
pozemkov venovali veľké úsilie. Problematika
výstavby bytových domov sa dostala do fázy
vydania územného rozhodnutia. Do rozhodovania o spôsobe ﬁnancovania výstavby však
takisto zasiahla spomenutá kríza a bude na
rozhodnutí obecného zastupiteľstva, akou
cestou sa nakoniec vyberieme. V tomto období ja už uprednostňujem výstavbu nájomných bytov prostredníctvom ŠFRB.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Z OBECNEJ MATRIKY
ku dňu 13. marca 2009

Narodili sa
Adrián Lipka, Trebatice 386
Róbert Regina, Trebatice 75
Sára Glossová, Trebatice 117
Louis Jozef Vido Shotton, Trebatice 422
Miroslav Mozolák, Trebatice 111
Timea Dadíková, Trebatice 96
Huy Phung Viet, Trebatice 14
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Obec investične nestagnuje
(Dokončenie z 1. strany.)
V rozpočte obce na rok 2009 sú vyčlenené
ﬁnancie i na ďalšie dôležité aktivity, akými sú
zavedenie info-kanálu do programovej štruktúry obecnej káblovej televízie, či ozvučenie
cintorína priamo pri hrobovom mieste počas
poslednej rozlúčky so zomrelým.
Okrem toho nechceme v porovnaní s minulým rokom príliš zaostať za kultúrnym vyžitím
našich spoluobčanov. Kvalitu sľubujem už tretiu májovú nedeľu na podujatí organizovanom
pri príležitosti Dňa matiek. Upútavku nájdete
v tomto čísle Trebatického zrkadla. Verím, že
dokážeme spolu s naším partnerom - Agentú-

rou DUNA zabezpečiť na trebatické hody opäť
vystúpenie známej tváre či skupiny populárnej
hudby. Zaujímavý program s prekvapením
pripravujeme na Kapustové hody, ktoré sa
v tomto roku uskutočnia 12. septembra. Toto
je len zopár fragmentov z už pripraveného
kalendára kultúrnych podujatí.
Vážení spoluobčania, do ďalších dní Vám
prajem, aby ste mali možnosť sa i v týchto
ťažkých časoch tešiť zo spoločného stretnutia, vydareného podujatia či pocítiť zlepšenie
Vašej životnej úrovne v podobe nami zrealizovaných zámerov.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uzavreli manželstvo
Nam Hguyen Van, Trebatice 136
a Thi Thu Huyen Pham
Peter Rehák a Ingrid Tomášiková,
Trebatice 312

Jubileum oslávili
50 rokov
Terézia Gonová, Trebatice 12 – II/09
Emil Radošinský, Trebatice 392 – III/09
Ľubica Svetlíková, Trebatice 421– III/09
55 rokov
Oto Režný, Trebatice 324 – I/09
Peter Puvák, Trebatice 460 – I/09
Vladimír Potrok, Trebatice 459 – II/09
Vít Kollár, Trebatice 252 – III/09
60 rokov
Marta Macušková, Trebatice 206 – I/09
Pavol Kurinec, Trebatice 152– I/09
Ernest Galbavý, Trebatice 79 – II/09
Alexander Tonkovič, Trebatice 216 – II/09
65 rokov
Anna Jankechová, Trebatice 214 – I/09
Bernardína Valová, Trebatice 412 – II/09
70 rokov
Júlia Jankechová, Trebatice 88 – II/09
Ernest Jankech, Trebatice 228 – III/09
75 rokov
Gašpar Hadviga, Trebatice 207 – I/09
Mária Štefanková, Trebatice 70 – II/09
80 rokov
Celestína Galbavá, Trebatice 332 – X/08
Mária Galbavá, Trebatice 291 – I/09
Mária Tonkovičová, Trebatice 132 – II/09
90 rokov
Vít Trandžík, Trebatice 72 – II/09
91 rokov
Mária Jankechová, Trebatice 214 – II/09
BLAHOŽELÁME!
  

Opustili nás
Gašpar Masár, Trebatice 256
Antónia Blahová, Trebatice 267
Melánia Kubranová, Trebatice 60
SPOMÍNAME.
- jb -

Od posledného vydania našich novín sa
Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach zišlo
dvakrát.
Hlavnými bodmi programu mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 15.
januára 2009, boli:
1. Návrh Zadania na spracovanie Územného plánu obce Trebatice – OZ schválilo
Zadanie na spracovanie Územného plánu
obce Trebatice, ktoré vypracovala Ing. arch.
Darina Drgoňová.
2. Štatút obecnej knižnice – OZ sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení Obce
Trebatice č. 1/2009, ktorým sa vydáva Štatút
obecnej knižnice.

a správa audítora za rok 2008 – OZ vzalo na
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Jána
Sedláka a audítora Ing. Adamkoviča.
3. Záverečný účet obce – OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2008.
4. Správa o stave naplnenia investičných zámerov v roku 2008 – správu predniesol starosta obce Mgr. Juraj Valo. Informoval poslancov
o kolaudácii Areálu zdravia a jeho zaradení do
majetku obce v obstarávacej cene 5 590 457 Sk
(185 569,16 €). Medzi ďalšie významné investičné akcie patrili:
- vybudovanie 12 tlakových prípojok Presskan,
- IBV a HBV Dolné Záplotie – majetkovo-

Druhé zasadnutie OZ sa konalo dňa 26.
februára 2009.
Medzi dôležité body programu patrili:
1. Obecná káblová televízia – prerokovanie
programovej štruktúry a poplatku na rok 2009.
Na rokovaní OZ bol prítomný aj zástupca prevádzkovateľa káblovej televízie Dušan Sika. Na
zasadnutí sa zúčastnila aj Jana Hermanová,
ktorá pre prevádzkovateľa inkasuje užívacie
poplatky. Pani Hermanová predložila požiadavku viacerých občanov, aby bol z programovej
štruktúry vyradený kanál Nautic (teraz Televízo). OZ schválilo zrušenie programu Nautic
a jeho nahradenie (pozri str. 4).
Aby obec znížila ﬁnančnú zaťaženosť občanov, je v rozpočte obce vyčlenená suma
1992 € (60 000 Sk) určená na spoplatnené
programy.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce ku
návrhu záverečného účtu obce za rok 2008

-právne usporiadanie a vytváranie stavebných pozemkov,
- Územný plán obce Trebatice – vypracovanie zadania územného plánu,
- rekonštrukcia verejného osvetlenia,
- projekt Revitalizácia vidieckeho prostredia
hlavnej cesty.
5. Správa o inventarizácii majetku obce za
rok 2008.
6. Zmena rozpočtu Obce Trebatice na rok
2009 – č. 1.
7. Vyhodnotenie obecného grantového
programu na rok 2008 – správu predniesla p.
Monika Kollárová.
8. Obecný grantový program na rok 2009
– návrh predložila predsedníčka komisie OZ
pre mládež, šport a kultúru Mgr. Alena Jankechová. OZ schválilo predložený návrh na pridelenie grantov na rok 2009 týmto žiadateľom:
(Pokračovanie na 4. strane.)
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1958
(Pokračovanie z minulého čísla.)
Postupne sa začal meniť spôsob života
obyvateľov dediny. Mladí ľudia už nemali
záujem zostávať pracovať doma na dedine,
za prácou cestovali do okolitých miest. Menil
sa aj štýl obliekania – z mladých žien už kroj
nosila len máloktorá, vo všedný deň chodili
v krojoch len celkom staré ženy. Mužský kroj
nosili len starci, i to iba v nedeľu. „Naše dievčatá sa vo sviatočné dni obliekajú podľa módy
– do nylonu a silonu.“
Takmer polovica mladých chlapcov mala motorku, v každej domácnosti už bol rádioprijímač.

ka Justína Polčanová)
za výdatnej pomoci
DOKSS.“ Počas roka
zorganizovali viacero
podujatí – oslavu
MDŽ, divadelné predstavenia Mozoľovci,
Smiech – soľ života
a Svedomie, usporiadali čajové večierky, tanečné zábavy,
prednášky. Pre mládež zriadili v požiarnej zbrojnici klubovňu, do ktorej zakúpili
televízor v hodnote
 Hlavná ulica.
4300 Kčs.
V národnej škole
učili traja učitelia, zapísaných bolo 100 žiakov.
Starší žiaci chodili do
Osemročnej strednej školy
vo Vrbovom. Do materskej
školy bolo zapísaných 35
detí.
Verejná ľudová knižnica
mala 617 zväzkov a evidovala 105 čitateľov, väč-

Štefan Miklovič, knihy boli uložené v skriniach
na chodbe školy, čo bolo veľmi nevyhovujúce.
SČSPO (Požiarna ochrana) mal 73 členov, z toho bolo 8 žien. Zadelení boli do 5
družstiev. Družstvo mužov a družstvo žien
postúpili až do krajskej súťaže v Bratislave.
Členovia organizácie brigádnicky pomáhali
pri žatve a mlatbe na JRD, organizovali prednášky, čajové večierky, tanečné zábavy. Vo
výbore požiarnej ochrany pracovali Štefan

 Zbrojnica.
„Kultúrno-osvetovú prácu robili v tomto
roku: Osvetová beseda a jej jednotlivé zložky: Čsl. sväz mládeže (predseda Peter Jankech), Telocvičná jednota Sokol (predseda
Michal Valo), Požiarna ochrana (predseda
Štefan Jankech) a Výbor žien (predsedníč-

šinou z radov
mládeže. Otvorená bola každý
utorok od 15.00
do 16.00 hodiny.
Knihovníkom bol

 Štadión.

BLAHOŽELANIE

 Vo februári zavŕšil krásnych 90 rokov náš spoluobčan pán Vít Trandžík. K jubileu
srdečne blahoželáme a do ďalšieho života mu želáme veľa zdravia, pohody a životného optimizmu.
Redakcia

Jankech – predseda, Gašpar Masár, Jozef
Holec – tajomník, členovia Jozef Jankech,
Jozef Ondrejka, Peter Galbavý, Rudolf Jankech, Dominik Krepop, Jozef Sedlák, Peter
Radošinský, Bernard Ondačka, Vít Hadviga
a Mária Hornáková.
V TJ Sokol pracovali ako funkcionári Otto Häusler – predseda, Emil Tonkovič, Ján
Polčan, Jozef Vido, Jozef Minarech, Alojz
Jankech, Mária Palkechová a Apolónia Jankechová. Organizácia mala 113 členov, združené v nej boli oddiely – futbalový, stolno-tenisový, hádzanársky a šachový.
Na kultúrnom živote v obci sa najviac podieľala organizácia ČSM (Československý sväz
mládeže), ktorej predsedom bol Peter Jankech. Pripravovala divadelné estrády, večierky,
aktívne spolupracovala s osvetovou besedou.
Výbor žien vyvíjal taktiež aktívnu činnosť,
predsedníčkou bola Justína Polčanová.
Dychová hudba mala 25 až 30 členov.
Predsedom bol Alojz Urban č. 97. Svojimi
vystúpeniami spestrovala v obci oslavy, večierky, a pod. Jej odbornému vedeniu však
chýbal kapelník.
Ceny tovarov sa v tomto roku nemenili. Stále sa zvyšovala zamestnanosť obyvateľstva,
v dedine bol veľký nedostatok pracovných
síl.
- jp -
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Ani v tomto roku nebude zber zeleného bioodpadu
Nedisciplinovanosť zvyšuje náklady. Zber dužinatého bioodpadu sa i naďalej javí ako problém. V roku 2008 obec vynaložila
na zber bioodpadu sumu 136 435 Sk. Išlo o náklady spojené s drvením tohto druhu odpadu ako i o náklady súvisiace s uložením
odpadu, ktorý nebolo možné z určitých dôvodov zdrviť. V záujme zminimalizovania nákladov na zneškodnenie odpadu, a tým
i miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad, sa rozhodlo obecné zastupiteľstvo i v tomto roku zelený
bioodpad nezbierať.
Toto stanovisko vychádza z minulosti, keď obec zabezpečovala zber
tohto druhu odpadu. Žiaľ, obyvatelia ho odovzdávali nedisciplinovane
- častokrát spolu s koreňovým systémom, ktorý obsahoval hlinu alebo
kamene, či spolu s motúzom alebo drôtom. Následne nebolo možné
takýto bioodpad podrviť bez toho, že by bol zbavený týchto neželaných prísad a musel byť zneškodnený skládkovaním, čo predstavovalo zvýšené ﬁnančné náklady. Zelený bioodpad by mal každý z nás
uskladňovať na domácom kompostovisku. Spôsob jeho výstavby sme
uverejňovali v predchádzajúcich číslach obecných novín.
Aj poplatok za odpad stúpa. Náklady obce na zabezpečenie zberu

Z ROKOVANÍ OZ
(Dokončenie zo str. 2.)
OFK Trebatice, OTK - stolný tenis, Jednota dôchodcov na Slovensku, PZ Bažant,
ZO SZCH, SZTP a PCCH. Z rozpočtu obce
bola na tento účel vyčlenená suma 13 278 €
(400 000 Sk).
9. Plán práce OZ v Trebaticiach na rok
2009.
10. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za
rok 2008.
11. Voľby hlavného kontrolóra obce Trebatice – OZ zvolilo za hlavného kontrolóra
obce Jána Sedláka, ktorý bol jediným prihláseným kandidátom. Kandidáti na funkciu
hlavného kontrolóra sa mohli prihlásiť na
základe oznamu zverejneného na obecnej
tabuli v termíne 16. január 2009 – 12.
február 2009.
12. Plán práce hlavného kontrolóra na 1.
polrok 2009.
13. Odpadové hospodárstvo obce Trebatice – správu predniesol starosta obce, informoval poslancov, že náklady obce
za zber a zneškodňovanie odpadu za rok
2008 činili 994 356 Sk.
Starosta obce tiež informoval poslancov,
že ﬁrma odvážajúca PET fľaše pristúpila
ku spoplatňovaniu vyvážaných vriec s PET
fľašami. V budúcnosti bude potrebné, aby
občania pripravovali na vývoz len plné
plastové vrecia.
- ab -

 Čierne skládky – „okrasa“ obcí na Slovensku.
a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa z roka na rok zvyšujú. V minulom činili sumu 994 356 Sk. Táto
suma v porovnaní s rokom 2007 predstavuje nárast o 160 639 Sk.
Obecné zastupiteľstvo sa pri tvorbe poplatku za komunálny a drobný
stavebný odpad na rok 2009 rozhodlo dotovať túto položku viac ako
40 %. V súlade so zákonom o odpadoch sa počíta tento miestny poplatok z celkových nákladov za predchádzajúci rok. V tomto roku bude
činiť 13,32 € na osobu za rok, čo predstavuje sumu 401 Sk. Možnosti
poskytnutia zliav rieši Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trebatice
č. 5/2008, ktoré je občanom k dispozícii v kancelárii obecného úradu
a bude zverejnené i na webovej stránke obce.
Spoplatnený bude zber PET ﬂiaš. Každý z nás by mal mať na pamäti skutočnosť, ktorú sme už uviedli. Celkový poplatok, ktorý obec
za odpad od občanov vyberá, sa odvíja od nákladov za predchádzajúci rok. Preto by nám malo záležať na tom, aby sme ich spoločne
minimalizovali - separovaním, kompostovaním či stláčaním PET
ﬂiaš v igelitových vreciach za účelom ich maximálneho využitia. Od
začiatku tohto roka totiž spoplatnil zmluvný partner obce zber PET
ﬂiaš v závislosti od počtu naplnených igelitových vriec. K zníženiu
samotného poplatku takisto neprispeje vytváranie čiernych skládok.
V prípade, že sa nenájde vinník, musí ich likvidovať na svoje náklady
obec, v ktorej katastri sa objavili.
- jv -

Zmeny v obecnej káblovej televízii
V roku 2008 prevádzkovala obecnú káblovú
televíziu ﬁrma Dušan Sika - STELAR Čachtice. Pre občanov boli v ponuke 2 programové
balíčky: Prvý - základný balík obsahuje ponuku televíznych staníc STV1, STV2, Markíza,
JOJ, TA3, Nautic (premenovaný na Televízo).
Druhý - rozšírený balík obsahuje ponuku televíznych staníc STV1, STV2, STV3, Markíza,
JOJ, JOJ+, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, Nautic
(premenovaný na Televízo), NOVAšport, Film+, Minimax, LUX, Óčko a Karpaty.
Užívatelia obecnej káblovej televízie v roku 2008 platili nasledujúce poplatky:
- základný balík – 780 Sk (pri polročných
splátkach 2 x 400 Sk),
- rozšírený balík – 1400 Sk (pri polročných
splátkach 2 x 720 Sk).
Na zmiernenie ﬁnančnej náročnosti pre
užívateľov káblovej televízie obec Trebatice
prispela v roku 2008 na prevádzku sumou
59 500 Sk a zároveň zakúpila digitálny prijímač v hodnote 9 282 Sk na pripravovanú
inštaláciu obecného informačného kanála.
Tento by sa mal spustiť do prevádzky v priebehu 1. polroka 2009.
V mesiaci február 2009 už začala p.
Hermanová inkasovať polročné poplatky
za káblovú televíziu, a to: základný balík
– 13,28 € (400 Sk), rozšírený balík – 23,90
€ (720 Sk).

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Trebaticiach dňa 26.2.2009 bola jedným
z bodov rokovania programová štruktúra
a výška poplatkov pre rok 2009 (zmluvné
obdobie je od mája do mája). Pani Hermanová predložila požiadavku občanov o zrušenie programového kanála Nautic (Telelvízo)
a jeho nahradenie iným prírodopisne zameraným programovým kanálom. Uznesením
obecného zastupiteľstva bolo odsúhlasené
nahradenie programového kanála Nautic
nasledovne:
- v základnom balíku sa nahrádza kanálom STV3 – bez zvýšenia ročného poplatku, ktorý bude pri ročnej splátke 25,89
€ (780 Sk), alebo 2 x 13,28 € (400 Sk) pri
polročných splátkach,
- v rozšírenom balíčku sa nahrádza spoplatňovaným kanálom Discovery pri zvýšení
ročného poplatku zo sumy 46,47 € (1400 Sk)
na sumu 50,45 € (1520 Sk) pri ročnej splátke, alebo 2 x 25,89 € (780 Sk). Prevádzkovateľ zároveň v rámci skvalitňovania svojich
služieb sprístupnil novú webovú stránku
www.stelartv.sk. Ide hlavne o nové kontakty
na nahlasovanie porúch: telefonicky na čísla:
0902 481 875 alebo 0949 866 751, e-mailom: porucha@stelartv.sk.
Ing. JANKA BELICOVÁ
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Naša knižnica má vyše dvoch stoviek čitateľov
Do knižnice pravidelne dochádzali 4 periMedzi hodnotami pre človeka má kniha
odiká – časopisy Slovenka, Život, Línia a Záprioritné postavenie. Nedotýka sa to každého rovnako, ale sila knihy sa neustále hradkár. Mnohí čitatelia pravidelne prinášali do knižnice ďalšie periodiká – týždenník
prelína naším životom a má svoje čaro.
Na dedinách už v minulosti patrili kniha Markíza, Plus 7 dní, mesačníky Eva, Ema.
a dedinská knižnica medzi významných I v tomto roku počet výpožičiek periodík priašíriteľov kultúry. Mnoho
vlasteneckých učiteľov,
kňazov, či osvetových
pracovníkov na dedine videlo práve v knihe
i v dedinskom divadle
nedozerné pole svojej
pôsobnosti. Nie inak
tomu bolo v minulosti
v našej obci Trebatice,
kde práve cez zanieteného riaditeľa školy Štefana Mikloviča si ľudia privykli čítať dobré knihy
a hrávať divadlo.
V našej obecnej knižnici
bolo v roku 2008 zaevidovaných 214 čitateľov.
Z tohoto počtu bolo 98
detí do 15 rokov a 50 študentov. Zostávajúcich 66
dospelých čitateľov tvorili
hlavne dôchodcovia. Knižnici teda chýbajú čitatelia
v produktívnom veku 25
 Žiaci Základnej školy v Trebaticiach na návšteve v knižnici.
– 50 rokov.
Spolu knižnica evidovamo v knižnici i mimo knižnice vzrástol.
la 10 811 výpožičiek. Z odbornej literatúry pre
Do knižnice pribudlo 37 nových kníh v hoddospelých to bolo 324 výpožičiek, z krásnej
note 8 493,40 Sk (281,93 €). 97 čitateľov
literatúry pre dospelých 2 842 výpožičiek,
využívalo v knižnici aj internetový kútik, ktorý
z odbornej literatúry pre deti 408 a z krásnej
tvoria dva počítače s pripojením na internet
literatúry pre deti 3 598 výpožičiek. U periodík
a tlačiareň.
bolo 3 639 výpožičiek.

V Mesiaci knihy - v marci knižnicu navštívili deti miestnej materskej i základnej školy.
Učiteľky MŠ v jej priestoroch zhotovili krásnu
výstavu prác detí na tému Moja najkrajšia
rozprávka, ktorú si prezrelo 36 rodičov.
Najobľúbenejšou u čitateľov bola slovenská
spisovateľka Táňa Keleová - Vasilková a jej romány
Modrý dom, Nataša, Rozbité šťastie. Z ruky do ruky išli
aj jej ďalšie romány, ktorých
knižnica vlastní 11 kusov.
U detí bol najobľúbenejší
7. diel knihy o malom čarodejníkovi Harry Potter a dary smrti.
Zápisné do knižnice je:
deti, študenti a dôchodcovia – 0,16 € (5 Sk), dospelí
– 0,33 € (10 Sk). Knižnica
je otvorená vždy v piatok
od 16.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 17.00 do
19.00 hodiny.
Dobrá a múdra kniha je
dokonca v istom slova zmysle i našou druhou matkou,
povzbudzujúcou k odvahe
a statočnosti. Dáva nám
oprávnenú nádej, že ešte
nič nie je stratené, že ešte
stále môžeme dúfať v lepší
a krajší svet.
Slovenský spisovateľ Andrej Chudoba
o knihe hovorí: „Často ľúbime tak, ako nás to
naučila naša matka a prvá láska, často žijeme tak, ako nás to naučila naša prvá dobrá
kniha...!"
Mgr. ANTÓNIA BABIŠOVÁ

Oslava sviatku všetkých matiek
Presne pred rokom sa v trebatickom
Areáli zdravia konala oslava Dňa matiek,
na ktorej vystúpilo hudobné zoskupenie
rodiny Jendruchovcov. Piesne a skladby
v ich podaní všetkých doslova nadchli, a preto bolo veľmi
ťažké nájsť niekoho, kto by
dokázal rovnako upútať a nesklamať. Po dlhom rozhodovaní nakoniec padla voľba na
hudobný projekt ART MUSIC
ORCHESTRA.
Je to združenie muzikantov
z Červeníka, Krakovian, Leopoldova, Piešťan a Prieval. Jeho
základ tvoria členovia Ľudovej
hudby Heskovci, ktorí v Červeníku odovzdávajú svoje skúsenosti detskej Ľudovej hudbe Mladí
huslisti. V snahe zaujať verejnosť
a spestriť hudobný obzor mladým
ľuďom, vytvorili projekt, v ktorom
v spolupráci s hudobnou skupinou Milkivej rozšírili obsadenie
kapely o rytmickú formáciu - bicie, basgitara, klávesové nástroje
a 3 trúbky. Vzniklo tak spojenie dvoch úplne
rozdielnych kapiel v jeden 18-členný, žánrovo
všestranný, orchester. Ich zámerom nie je
spopularizovať ľudovú hudbu lacným komerčným ťahom, ale skôr naopak. Prostredníctvom
tohto projektu sa snažia zmenšiť priepasť

medzi hudbou tradičnou a komerčnou. Pojem
komerčná hudba v ich podaní zahŕňa hudbu
k ﬁlmom, muzikálom a k scénickým predstaveniam. V našom Areáli zdravia teda v nedeľu

17. mája 2009 o 16.00 hod. zaznejú skladby
zo slávneho muzikálu West Side Story, z muzikálu Mamma Mia, ústredné skladby z ﬁlmov
Leví kráľ, Osobný strážca, Vtedy na západe,
Americký gigolo, piesne Whitney Houston,
Eltona Johna, ale i Jany Kirschnerovej. Ďalšiu

časť repertoáru tvoria ľudové piesne z Dolného Považia a piesne Gejzu Dusíka upravené
pre nástrojové obsadenie tohto zoskupenia.
Repertoár zostavil, aranžoval a naštudoval Marek Bielik, ktorý je spolu
s manželkou Katarínou dušou
celého projektu.
Obsadenie ART MUSIC ORCHESTRA: 1. husle: Simona Miháliková - spev, Kristína Hesková
- spev, Martin Hesko - spev, Katarína Bieliková, 2. husle: Terézia
Nosická - spev, Patrik Hesko
– spev, Jana Hesková, 3. husle:
Marcel Sobota, Tomáš Hesko,
Lukáš Hesko – spev, kontrabas: Peter Hesko, trúbky: Marek
Bielik - spev, Rastislav Bielik,
Rastislav Kalenský, harmonika:
Jozef Hesko, klávesy: Katarína
Micháliková - spev, Marek Bielik,
basgitara: Dušan Hesko, bicie:
Pavol Zeman, perkusie: Pavol
Bielik.
Pevne veríme, že vystúpenie
tohto netradičného zoskupenia
troch generácií naše matky, staré matky, ale
samozrejme aj celé ich rodiny zaujme, strávia pri ňom veľa príjemných chvíľ a dôstojne
tak oslávia svoj sviatok. Srdečne všetkých
pozývame!
- ocú -
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Nezabúdajme na našu minulosť
Čo bolo na miestach, kde dnes leží naša
dedina, kedysi veľmi dávno? Aký erb má
naša obec? Ako sa obliekali naše praprababičky? Čo robili drotári? Ktorá budova
je v Trebaticiach najstaršia? A prečo tá
zlá baba nasypala Jánošíkovi hrach pod
nohy? Na tieto, i mnohé ďalšie otázky
súvisiace s minulosťou i prítomnosťou
našej obce, ale i celého Slovenska sme
spoločne s deťmi hľadali odpovede počas
2
troch tematických týždňov, zameraných na
regionálnu výchovu
a vytváranie národného povedomia u detí.
A dozvedeli sme sa
veľmi veľa.
Naučili sme sa základom orientácie na mape, kašírovaním sme si
zhotovili vlastnú mapu
Slovenska, vieme, aká
je naša najdlhšia rieka,
najvyššie pohorie, hlavné mesto, hymnu vieme
zaspievať celú a bez
chybičky, poznáme našu vlajku. A keďže platí,
že lepšie je raz vidieť,
ako stokrát počuť, pripravili sme si v škôlke výstavu trebatických krojov a predmetov
z minulosti, ktoré nám zapožičali ochotní
ľudia. Starodávne ľudové tradície, piesne
a vzácne ľudové nástroje nám predstavili
vo výchovnom koncerte manželia Hlbockí,
bývalí členovia SĽUK-u (foto 1). Na obecnom
úrade nám starosta obce Mgr. Juraj Valo
primeraným spôsobom priblížil svoju prácu
i históriu obce, ochotné tety nám poukazo-

vali všetky prístroje,
ktoré pre svoju prácu potrebujú. Keď
nám počasie dovolí,
a bude sa dať prejsť po chodníku cez
pole do Krakovian,
veľmi radi by sme
navštívili tamojšiu

1

izbu ľudových tradícií a ešte viac si prehĺbili
svoje poznatky o našej histórii (foto 2).
V závere týchto zaujímavých tém sme sa
zhodli na tom, že Trebatičania v minulosti boli
veľmi zruční, múdri, tradície, ktoré nám zanechali sú pre nás veľkou vzácnosťou a musíme
sa snažiť, aby sme si ich ešte čo najdlhšie
uchovali.
Materiály na tejto strane pripravila: Jana Palkechová, riaditeľka MŠ Trebatice

Vyšantili sa, veď boli fašiangy!

Ešte to stihnete
Aj v tomto roku Rodičovské združenie
pri Materskej škole Trebatice s vďakou
prijme ﬁnančnú pomoc vo forme darovania 2 % z Vašich odvedených daní.
Právnické osoby tak môžu urobiť do
konca marca priamo vo svojom daňovom
priznaní, fyzické osoby do konca apríla.
Všetky potrebné informácie dostanete v materskej škole alebo nájdete na
www.rozhodni.sk.

Spomienka na Vianoce
Aj keď už odvtedy prešlo niekoľko týždňov, ba i mesiacov,
spomienka na ne v nás ožíva pri pohľade na fotograﬁe, či pri hre
s hračkami, ktoré nám „priniesol Ježiško“. V stredu 17. decembra 2008 boli deti v materskej škole akési iné. Nedočkavo čakali
na popoludnie, kedy jedáleň zaplnia ich najbližší a oni im budú
môcť predviesť, čo všetko sa dokázali naučiť. No a, samozrejme, veľmi zvedavé boli na to, či sa aj tentokrát pod stromčekom
objavia darčeky. Trému mali všetci, aj deti, aj pani učiteľky.
Našťastie, všetko dobre dopadlo. Deti svoje vystúpenia zvládli
na jednotku, prskavky krásne žiarili, spoločný spev Tichej noci
mnohým vtlačil do očí slzy dojatia a - to najdôležitejšie pre deti
- darčekov pod stromčekom bolo neúrekom. Na pamiatku si ešte
každé dieťa odnieslo domov vlastnoručne vyzdobený svietnik
s kahančekom a Vianoce sa mohli začať...

Na karnevale je vždy
veselo. Presne tak bolo aj
na tom tohtoročnom, ktorý usporiadalo rodičovské
združenie pri miestnej základnej škole. Pri veselej
hudbe, vystúpení nášho
známeho Šaša Jaša, pri
súťažiach, všade vládol
úsmev na tvárach a dobrá nálada. Medzi krásnymi
maskami boli aj mnohí naši škôlkari, prezlečení za
jemné princezné, farebných
motýlikov, tajomných Zorrov, či nebezpečných pirátov. Všetci využili príležitosť
schuti si zatancovať a vyšantiť sa, veď boli fašiangy.
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Karneval obveselil Šašo Jašo
Vyzdobený Kultúrny dom v Trebaticiach sa zaplnil v nedeľu
8. februára 2009 deťmi prezlečenými do rôznych nápaditých
karnevalových masiek. Boli zaujímavé i nevšedné. Karneval otvorila pani riaditeľka základnej školy Mária Gonová
a program pripravil Šašo Jašo. S deťmi spieval, tancoval, súťažil i žartoval. Zábavy i občerstvenia bolo neúrekom. Vrcholom programu bola všetkými očakávaná a obľúbená tombola.
Veď sa rozdalo 120 cien! Vďaka pri zabezpečovaní karnevalu
patrí starostovi obce Jurajovi Valovi, ﬁrmám Agrodružstvo
Trebatice, Elko Trebatice, Classic, Autolakovňa Milan Palkech,
Autoopravovňa Mozolák, Mrišo, Avon, pani Galbavej, pani Zetochovej, pánovi Moravčíkovi, pani Valkovej, pani učiteľkám
a všetkým ostatným rodičom, ktorí pomáhali a prispeli do
tomboly a na občerstvenie.
- rs -

Budú to šikovní prváci!
Budúcich prváčikov sme na zápise do našej školy postupne privítali 12. februára 2009. Väčšina z 15 detí vchádzala do pripravenej
triedy nesmelo a s obavami, aké to tam bude. Už po prvých slovách
a naučených básničkách tréma opadla a cítili sa dobre, na všetky
otázky odpovedali hladko a bez problémov. Odmenou za výborné vedomosti im boli sladkosti a výrobky z papiera na pamiatku od našich
žiakov. Budú to ale šikovní prváci! Už sa na vás tešíme.
- rs -

Spolu sme čakali na Vianoce
Vianočný program pre rodičov usporiadali žiaci vo štvrtok
18. decembra 2008 v popoludňajších hodinách. Nacvičili ho
pod vedením pani učiteliek a vychovávateliek. Všetci žiaci sa

Krajšie recitovali dievčatá
Súťaže Rozprávkové vretienko a Hollého pamätník sa na našej
škole uskutočnili 26. februára 2009. Žiaci si pripravili a predniesli zaujímavé básne, príbehy, bájky i rozprávky. Ich recitačné výkony hodnotila
žiacka i učiteľská porota. Rozhodovanie bolo ťažké, všetky prednesy
boli vynikajúce. Víťazmi v poézii sa stali Ninka Ilavská, Nikolka Borovská a Monika Nguyen. V próze boli najlepšie Aďka Balagová, Emka
Puváková, Natalka Štefanková. Gratulujeme všetkým.
- rs -

predstavili vo veľkom príbehu o Vianociach formou pesničiek,
básničiek, tanca, pranostík i riekaniek. Ich úžasný prednes
a herecké umenie dotváralo prezlečenie za anjelov, snehuliaka,
vločky, koledníkov, stromy a iné postavičky príbehu. Predstavenie doplnili deti tancom, spevom a hrou na klavíri. Program sa
všetkým vydaril a páčil. Strávili sme spolu krásny predvianočný večer, v ktorom vládla dobrá nálada, porozumenie, láska,
radosť. A bolo i chutné občerstvenie.
- rs -
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Aj Poľovnícke združenie Bažant hodnotilo
Prikrmovali, dezinfikovali, opravovali, vysadili štyristo stromčekov...
Výročná členská schôdza PZ Bažant Trebatice sa uskutočnila v sobotu 28. februára 2009. Zúčastnilo sa na nej 16 členov
a pozvaní hostia – starosta obce Mgr. Juraj
Valo, za OFK Ing. Jozef Svetlík, za miestnu
organizáciu SZCH Jozef Vančík a za ZO
JDS Vít Drobný. Schôdzu otvoril a rokovanie viedol predseda PZ Ján Bača.
Vo svojej správe zhodnotil splnenie vytýčených plánov chovu a lovu, zorganizované
aktivity a ich výsledky. Zima v januári a februári 2008 bola bez snehu a mrazov. Stavy
zveri v marci pri sčítaní jarných kmeňových
stavov sa ukazovali sľubne hlavne u srnčej
zveri a zajacov. V dňoch 27. – 30. marca sa
poľovníci zúčastnili na okresnej chovateľskej
výstave trofejí zveri ulovenej v poľovníckej
sezóne 2007, ktorá sa konala v priestoroch
spoločenského centra Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch. V mesiacoch
marec a apríl sa členovia venovali opravám
a dezinfekcii kŕmnych zariadení a v rámci revitalizácie revíru výsadbe stromov a kríkov,
ktorých bolo vysadených do určených lokalít
približne 400 ks.
V letných mesiacoch sa venovali vychádzkam do revíru za účelom ochrany mláďat po-

Z OBECNEJ MATRIKY

ľovnej zveri. Pod vedením Róberta Štefanku
ml. boli vybudované dva nové posedy v dolnom poli. Pri ich zhotovení pomáhali mladí
členovia Tomáš Galbavý, Matúš Galbavý,
Patrik Jankech a Martin Jankech. V auguste
sa výbor PZ zaoberal možnosťami prípravy spoločenskej akcie Posedenie pre občanov, ktorú združenie tradične v tomto mesiaci
organizuje. Z dôvodu vážnych technických
problémov sa rozhodol v tomto roku podujatie
neorganizovať.
Dňa 25. októbra sa členovia PZ zúčastnili na
kontrolných streľbách z brokovnice na strelnici v Borovciach, ktoré organizovala Okresná
organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu
v Piešťanoch. V novembri a decembri bolo
naplánovaných 6 spoločných poľovačiek na
malú zver. Z tohto počtu sa uskutočnilo 5
poľovačiek, plánovaný odchyt bol zrušený.
Ulovených bolo spolu 38 ks bažantov a 63 ks
zajacov. V období máj až november 2008
boli v revíri ulovené tieto druhy zveri: srnec
5 ks, z toho 2 boli usmrtené autom, srna 4 ks,
z toho 3 uhynuli, srnča 2 ks, z toho 1 uhynulo,
líška hrdzavá 8 ks, kuna skalná 4 ks.
V závere správy sa predseda PZ poďakoval členom za pravidelné prikrmovanie zveri

a ochranu pred škodnou zverou. Vyslovil poďakovanie aj sponzorom, priateľom poľovníctva, ako aj rodinným príslušníkom členov PZ
za pomoc v roku 2008.
Ďalším bodom programu schôdze bola
Správa o ﬁnančnom hospodárení za rok
2008, ktorú predniesol ﬁnančný hospodár
Róbert Štefanka ml. Uviedol v nej počiatočný, ako aj konečný stav ﬁnancií a ich riadne
prevedenie v banke konverzným kurzom
na euro. O výsledkoch revízie hospodárenia PZ informoval kontrolór Branislav Jankech. V ďalších bodoch členovia prerokovali a schválili návrh ﬁnančného rozpočtu
a plánu práce na rok 2009. Do diskusie sa
zapojili Ing. Jozef Svetlík, Mgr. Juraj Valo,
Jozef Vančík, Ing. Gerard Moravčík, Róbert
Štefanka st. a Miroslav Galbavý, ktorí svojimi podnetmi prispeli ku konečným uzneseniam výročnej schôdze. Na záver predseda
PZ poďakoval všetkým prítomným za účasť
na schôdzi, poprial členom veľa pekných
zážitkov v prírode a pozdravom Poľovníctvu
a prírode zdar! ukončil rokovanie výročnej
schôdze.
JÁN BAČA
predseda PZ Bažant

V škole sa objavili policajti!

ku dňu 13. marca 2009

Prisťahovali sa
Nikolas Gogol, Trebatice 31
Kristína Gogolová, Trebatice 31
Andrea Gogolová, Trebatice 31
Janette Kováčová, Trebatice 215
Kristián Kuštán, Trebatice 215
Roman Brucker, Trebatice 146
Zuzana Bruckerová, Trebatice 146
Roman Brucker, Trebatice 146
Andrea Bruckerová, Trebatice 146
Alexander Podolský Ing., Trebatice 21

Odsťahovali sa
Michaela Mikušová, Trebatice 446
Andrea Šuteková, Trebatice 34
Vanessa Šuteková, Trebatice 34
Ester Bábiková, Trebatice 34
Ingrid Reháková, Trebatice 312

ZASMEJME SA
 Kapitán vyučuje policajných nováčikov
matematiku.
– 5 mínus 7 plus 2 je 0, chápete? – pýta sa.
Nováčikovia samozrejme nechápu.
– Dobre, vysvetlíme si to na príklade:
V autobuse ide 5 policajtov, 7 ich vystúpi.
Koľko policajtov musí nastúpiť, aby v autobuse nikto nebol???
 Chlapec pozoruje na ulici muža
v uniforme a pýta sa ho:
– Pane, vy ste policajt?
– Ale kdeže, já som železničiar, to som
sa len tak hlúpo zatváril...

Bolo že to prekvapenie, keď sa v piatok 6. februára 2009 objavili v škole policajti! Nie,
po nikoho neprišli, bola to milá návšteva, pozvaná z Trnavy. Policajti nám prišli ukázať
ako vycvičený psík Bad
vie chytiť zlodeja a psík
Blondiak vie nájsť drogy.
Bolo to pre nás veľmi zaujímavé, pretože sme takéto niečo na vlastné oči
ešte nevideli. Kapitánka
Veronika nám zasa na besede porozprávala o dopravnej výchove, o novom
cestnom zákone, ale aj
o tom, čo všetko vo svojej
práci zažila. Bolo to výborné dopoludnie, z ktorého
sme mali nezabudnuteľné
zážitky a mali sme o čom
ešte dlho rozprávať.
- rs -
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Dôchodcovia neľutovali čas ani námahu
Z výročnej schôdze JDS Trebatice
Svoju bohatú činnosť v roku 2008 členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku hodnotili na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala v nedeľu
18. januára 2009. V správe o činnosti predsedníčka organizácie Anna Jankechová
skonštatovala, že plán, ktorý si vytýčili
pred rokom, bol splnený.
Organizácia má v súčasnosti 100 členov.
Stretávali sa každý prvý pondelok v mesiaci
v zasadačke obecného úradu, naďalej spolupracovali s členmi Základnej organizácie
Slovenského zväzu telesne
postihnutých a postihnutých
civilizačnými chorobami.
V marci oslávili Medzinárodný deň žien, všetky ženy
dostali malý darček a občerstvenie. Zapojili sa do
projektu Ligy proti rakovine,
vyzbierali 20 601 Sk (683,86
€). Zúčastnili sa na kultúrnych podujatiach Stredoslováci, Ľadová revue. V letných mesiacoch sa členovia
boli kúpať na kúpaliskách
Vincov les a Podhájska. Na
nácviku folklórnej Trebatickej svadby sa zúčastnili tri
generácie. S týmto progra-

mom vystúpili na Kapustových hodoch, ktoré
sa konali 27. septembra 2008 za spoluúčasti
Mikroregiónu nad Holeškou. V jarných a jesenných mesiacoch sa konali brigády na
cintoríne a počas roka podľa potreby brigády
pri kostole. Tri členky organizácie sa v októbri
zúčastnili na podujatí Reumatologický deň
v Piešťanoch. Konferenciu Úcta k starším,
usporiadanú Trnavským samosprávnym krajom, navštívili ďalšie tri členky. V programe
bola aj prednáška o eure, vystúpenie súboru
zo Zavaru a ukončenie bolo v Divadle Já-

na Palárika. V areáli drobnochovateľov si
dôchodcovia dvakrát počas roka pripravili
opekačku a v decembri usporiadali podujatie
Vianočný punč, kde vystúpili s programom
Trebatická svadba. Toto vystúpenie malo veľký úspech aj vo Veľkých Kostoľanoch a v Rakoviciach
Rok 2008 bol tiež rokom, v ktorom niektorí
členovia z radov organizácie odišli na večný
odpočinok. Na ich poslednú rozlúčku boli
venované kvety.
V závere predsedníčka organizácie poďakovala starostovi obce
Mgr. Jurajovi Valovi za všestrannú pomoc, a vyslovila
presvedčenie, že spolupráca bude naďalej úspešne
pokračovať. Poďakovanie
patrilo aj členom, členkám
a hlavne výboru, ktorí pripravovali jednotlivé akcie
a neľutovali čas ani námahu. Zároveň vyzvala aj
ostatných členov k spolupráci a aktivite. Informácie
o pripravovaných aktivitách
budú k dispozícii na vývesnej tabuli pri pošte.
ANNA JANKECHOVÁ
predsedníčka JDS

Treba podchytiť záujem mladých
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov si vytýčila trvalé úlohy
Základná organizácia Slovenského zväzu
chovateľov v Trebaticiach svoju činnosť
za rok 2008 hodnotila na výročnej členskej
schôdzi konanej dňa 27. februára 2009.
Zúčastnilo sa na nej 30 členov organizácie
z celkového počtu 36 platiacich členov.
Pozvanie prijali hostia - starosta obce Mgr.
Juraj Valo, za OFK Ing. Jozef Svetlík, za PZ
Bažant Ján Bača. V hodnotiacej správe predseda organizácie Štefan Balek vyhodnotil všetky
uskutočnené podujatia, vyzdvihol aktivitu členov,
ktorí sa ochotne zapájajú do ich príprav a realizácie. Už dlhoročnou tradíciou sa stali pravidelné nedeľné dopoludňajšie stretnutia chovateľov,
v prvú nedeľu v mesiaci pre chovateľov exotického vtáctva, v druhú nedeľu v mesiaci pre

 Funkcionári ZO SZCH v akcii...

chovateľov všetkého druhu zvieratstva.
Najväčšou akciou roka bola v dňoch 24. a 25.
októbra 2008 obvodná výstava čistokrvných
plemien holubov, hydiny a králikov, ktorá bola
v tomto roku 30. jubilejná. Vystavených bolo
120 ks holubov, 159 ks králikov a 58 ks hydiny.
Na výstave sa zúčastnilo 50 vystavovateľov.
Po prvýkrát bola súčasťou výstavy súťaž trojčlenných kolekcií mláďat králikov od chovateľov
z trnavského regiónu. Pozornosti hlavne u detí
sa tešila expozícia pštrosa emu hnedého. Trebatickí chovatelia aj na tohtoročnej výstave získali veľmi pekné ocenenia, o ktorých sme písali
v decembrovom vydaní TZ.
Prítomní členovia schválili prednesenú
správu o činnosti organizácie, správu o hospodárení a správu kontrolnej komisie za uplynulé
obdobie. Za nového člena
revíznej komisie zvolili Jozefa Melichera.
Do roku 2009 si chovatelia
vytýčili nasledovné úlohy:
 pokračovať v zabezpečovaní nedeľných dopoludňajších stretnutí chovateľov,
 dňa 27.6.2009 usporiadať spoločenské posedenie členov i s rodinnými
príslušníkmi v areáli ZO,
 podľa možností usporiadať v mesiaci október
oblastnú výstavu holubov,
hydiny a králikov,
 v prípade konania európskej výstavy usporiadať

autobusový zájazd do Nitry,
 vo svojich chovoch dodržiavať zoologické
a veterinárne opatrenia,
 aktívne sa podieľať na organizovaní naplánovaných podujatí.
Trvalou pre všetkých členov zostáva neľahká úloha – podchytiť záujem mladej generácie
o chov zvierat a rozšíriť tak rady organizácie
o mladých chovateľov.
ŠTEFAN BALEK, predseda ZO SZCH

Športovci sa opäť
zabávali
VV OFK ďakuje všetkým sponzorom,
ktorí prispeli ﬁnančnou čiastkou alebo vecnými cenami ku zorganizovaniu pekného
spoločenského podujatia - 6. ročníka reprezentačnej zábavy športovcov. Obzvlášť by
som chcel vyzdvihnúť a verejne poďakovať
aj pp. Jozefovi Blaškovi, Petrovi Líškovi
a konferencierovi Andrejovi Vargovi. Šéfkuchárovi Jozefovi Valkovi s kolektívom patrí
poďakovanie za chutnú a kvalitnú večeru
ako aj obsluhe a šéfovi baru Rudolfovi Macháčovi s jeho spolupracovníkmi.
Osobitné poďakovanie patrí p. Jozefovi
Mrišovi za venovanie vyhratej prvej ceny
DD Opora Trebatice. Spokojnosť a skvelá
nálada je najlepším ohodnotením našej
snahy. Pevne veríme, že na budúci rok
zorganizujeme 7. ročník reprezentačnej zábavy športovcov.
Ing. JOZEF SVETLÍK
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Na nezvyčajných potulkách po exotickej Venezuele

Stratený svet
V minulosti, keď som listoval na internete zaujímavosti o jednotlivých vzdialených krajinách, tak som sa pozastavil pri
pútavom názve Stratený svet. Hneď som
spozornel. Pri žiadnej inej krajine som nenašiel podobné prirovnanie a nie je pritom
tak vzdialená. Je to Venezuela. Tejto krajine dominujú dve príťažlivé prírodné perly
- stolová hora Roraima (2723 m) a najvyšší
vodopád na svete - Salto Angel (976 m).
Ale prečo Sratený svet? To bolo to lákadlo,
ktoré ma ťahalo do tejto krajiny.
Na prelome novembra a decembra sa naskytá príležitosť, a tak v polovičke novembra
balím základné veci. Tentoraz je toho troška
viac. Do batožiny pridávam stan, karimatku,
spací vak, benzínový varič a zisťujem, že je
toho priveľa, tak oblečenia beriem minimálne.
Autobusom idem skoro ráno na letisko Schwechat,
odtiaľ odlietam smerom
Paríž a priam behom na
ďalší let. Mám na to iba hodinku, letím spoločnosťou
Air France smer Caracas,
zatiaľ stíham, čaká ma 10
hodinový let nad Atlantikom. Mám šťastie. Vedľa
mňa tri miesta prázdne, využívam to a tvrdo zaspím.
Na letisku v Caracase
vybavujem povinné vyplňovanie tlačiva a úspešne
prechádzam kontrolami.
Na druhej strane miestny sprievodca s tabuľkou
v ruke očakáva príchod.

lýtka a šmykľavé kamene. Až doteraz bola
dobrá páľava, no po prebrodení druhej rieky
začína výdatne pršať. Prebrodíme dva močiare a pokiaľ nepršalo, dobre nás doštípali malé
mušky jejenes. V diaľke sa už vyníma náš
cieľ - majestátna stolová hora Roraima a po
ľavej strane menší Kukenán (2600m). Obidve
majú okolo seba prstencový opar, ktorý ešte
viac vo mne vyvoláva túžbu zvedavosti, ako
to vyzerá na jej povrchu. Musím vydržať do
zajtra. Prichádzame na miesto prvého tábora
Campamento de Abajo. Už sa stmieva. Staviam stan, následne varím večeru.
O SUŠENÍ SA NEDÁ HOVORIŤ
Stále prší, snažím sa nezaspať, aby som
nebol skoro ráno hore. Nasledujúci deň odchádzame okolo 8.00 h a čaká nás prudký

rokov a svojou veľkosťou siaha do Brazílie
a Guayany. Vďaka geograﬁckej a klimatickej
izolácii na povrchu existujú endemické formy
rastlín. Povrch Roraimy mi pripomína miestami povrch na Islande, do čierna sfarbené,
vetrom a dažďom ošľahané skaly miestami až
bizarných tvarov. Tu rastú skutočne rastliny,
ktoré nenájdeme nikde inde na svete. Zvláštne kvitnúce kaktusy, zakrpatené stromy, mäsožravé kvety a iné drobné kvietky, všetky sa
snažia prežiť v týchto zložitých podmienkach.
Cestou natrafíme v jednej z mnohých roklín
na prírodný kráter s názvom El Foso (bazén),
do ktorého vteká povrchová voda. Kráter je
neveľký, kruhovitého tvaru a po jeho okraji
prírodou vytvorené stĺporadie. Dozvedám sa,
že sa dá do neho dobre ukrytou cestou vstúpiť
a vykúpať sa v ňom. Neváham a prikývnem,
že mám záujem a o necelých desať minút sa
nachádzam v útrobách malej jaskyne vedúcej
ku „bazénu“. Prezliekam sa do plaviek, voda
je studená, má necelých 15 °C. Kúpem sa
veľmi krátko a rýchlo von. Pokračujeme po
chodníku, natrafíme na roklinu plnú kryštálov.
Škoda, že je prísny zákaz (vysoká pokuta) čokoľvek z Roraimy odniesť. Ešte stihneme prísť na rozhranie
troch štátov, kde je betónový
obelisk s tabuľkami s názvami
príslušných štátov - Venezuela,
Brazília, Guayana. A vraciame
sa naspäť, ale začína znova pršať, a to dosť intenzívne, aj keď
sa mi doteraz podarilo udržať
obuv v suchu. Teraz som skoro
komplet mokrý a nepomáha ani
goretexové oblečenie. K stanu
príchádzam úplne mokrý, ale
našťastie mám suché veci na
prezlečenie.
PRI POTÔČIKU RYŽUJE
ZLATOKOP

PÄŤ MILIÓNOV ĽUDÍ
A HORÚČAVA
Sadáme do auta, prichádzame do hotela priamo
na námestí. Hotel je skromný, ale ide iba
o prespanie. V tento deň toho veľa nestíham.
Výmena peňazí a krátka prechádzka po námestí Bolívara, v Caracase nie je veľa pamiatok, zato 5 mil. ľudí a horúčava, preto venujem mestu už iba nasledujúci deň. Mám iné
ciele ako prehliadku mesta. Kvôli úspore času
využívam nočné presuny, čaká ma 14 hodín
cesty na druhú stranu Venezuely k brazílskym
hraniciam pohodlným, ale studeným (15°C)
klimatizovaným autobusom. Hotová pojazdná
chladnička do mestečka Sv. Helena. Po ubytovaní preberáme plán cesty na stolovú horu
Roraima. Trek má trvať 5 dní, treba prebrodiť
dve rieky a samotný výstup na horu, tu stráviť
dve noci. Domáci upozorňuje na veľkú horúčavu. Som nato vôbec pripravený? Uvidíme.
Na ďalší deň sadáme do džípu a nasleduje
ešte cca 80 km do osady Paraitepui. Tu odkladám nepotrebné veci, beriem stan, karimatku,
spací vak, benzínový varič, lekárničku, stravu
na päť dní, čelové svietidlo, trochu oblečenia,
„domovinu“ proti črevným problémom, voda
je po ceste. Dnes nás čaká 25-km úsek celkom nenáročnej trasy, prechádzame krátkym
dažďovým pralesom, brodíme dve rieky. Prvá
rieka Rio Tek nie je veľmi problémová, dá sa
popreskakovať po kameňoch, no tá druhá Rio
Kukenán – tu sa už namáčam, voda siaha po
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nástup cez dažďový prales. Na chodníku sú
rozmerné šmykľavé skaly, treba dávať veľký
pozor, ale to sme už pod samotnou Roraimou.
Dívam sa hore, no nedovidím, stále je v hmle,
ale našťastie neprší. Prechádzame popod
vodopádom, ktorý tečie z vrcholu Roraimy
a zase som mokrý, ale nedá sa tomu vyhnúť.
Okolo obeda som konečne hore, privíta ma
hmla, prejdeme po povrchu ešte asi 30 min,
chcem si rozložiť stan v jaskyni s impozantným názvom El Hotel. Je však plne obsadený
a možno je to dobre, lebo z vnútra vychádza
čudný zápach a našťastie neďaleko je skalný
previs práve vhodný na stan. Zaťažujem šnúrky od stanu skalami a o chvíľu znova prší.
Snažím sa sušiť veci, ak sa vôbec o sušení dá
hovoriť. Chcel som po utáborení urobiť prehliadku okolia, ale pre dážď to nejde, prestáva
pršať asi hodinku pred zotmením. Beriem
fotoaparát so sebou a snažím sa uloviť dobré
zábery. Urobil som dobre, slniečko sa snaží
predierať cez mraky a tento lúč ešte osvetľuje
povrch Roraimy. Na druhý deň ráno konečne
prestáva pršať a ideme na okružnú prehliadku
dlhú 23 km.
MÄSOŽRAVÉ KVETY SA SNAŽIA PREŽIŤ
Roraima je najvyššou stolovou horou Guayanskej vysočiny starou asi 500 miliónov

Na druhý deň ráno sa na
nás slniečko usmieva, ale to
máme plánovaný odchod. Veci,
samozrejme, neuschli, najmä
obuv je stále mokrá. Pobalím
veci a pomaly ideme dolu po
výstupovej ceste a znova popod vodopád,
ale už mi je to jedno, aj tak som mokrý, ale
na šťastie je teplo. Dnes nás čaká prejsť
kus cesty, vychutnávam si naposledy krásne
výhľady a okolo poludnia prichádzame k riečkam, ktoré sa teraz po intenzívnych dažďoch
zmenili na dravé rieky. Mám čo robiť, aby som
sa udržal na nohách. Šťastne prichádzame do
posledného tábora a tu sa mi darí čiastočne
usušiť veci. Nálada je výborná, zajtra sa presunieme do cieľa, len škoda, že sa vraciame
po tej istej ceste, a tak sa znova ocitáme
v umelej osade, kde už čaká džíp. Konečne
si dám s úľavou trekové sandále. Z mokrých
topánok do ľahkej obuvi, konečne ma čaká
sprcha a čisté veci. Sadáme do džípu smerom Sv. Helena. Cestou sa zastavujeme na
obede a prechádzame vojenskou kontrolou.
Zastavíme u osamelého zlatokopa v džungli,
ktorý tu ryžuje a žije pri malom potôčiku.
Predvádza svoje umenie, ale evidentne sa mu
nedarí, lebo žije v úplne skromných podmienkach. Vyťahuje z vrecka malé zrniečko zlata,
ktoré niekde našiel. Pokračujeme v ceste do
Sv. Heleny. Prespávam a na druhý deň nás
čaká dlhá cesta do Ciudad Bolívar, kam prichádzame ráno. Odkladám veci v malom hoteli a taxíkom naľahko odchádzame na letisko
smer Salto Angel - najvyšší vodopád na svete
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(976 m). Všetko je zabezpečené, malá cesta
už čaká. Počasie je slnečné a veľmi teplé,
trojhodinový pokojný let a už sme na letisku
v Canaime. Tu nás čaká miestny sprievodca
a autom sa presúvame do priestorov, kde
sa skladám. Po obede ideme na malý výlet
motorovým člnom po lagúne Canaima, kde
sa skokovite vlieva rieka Carrao s bohatým
množstvom vody a vytvára štyri vedľa seba
nasledujúce vodopády a pod posledným sa
dokonca v plavkách dá pešo prejsť, pekný
zážitok.
JE TO TEN STRATENÝ SVET?
Po návrate a spánku v hamakoch na druhý
deň vystupujem nad vodopády a po spomínanej rieke proti prúdu, nás čaká 50 km
plavby na dlhom člne zhruba päť hodín. To ale
netuším, aký to bude zážitok, mohol by som
to prirovnať k cestovaniu časom, do neba sa
týčia stolové hory do výšky asi 1500 m a okolo
bohatá vegetácia. Pri troške predstavivosti
mohli byť pred miliónmi rokmi spojené a tvorili
zemský povrch. Postupom času sa rozpadávali do dnešnej podoby. Je to ten pomyselný
Stratený svet? A aký vlastne bol, to sa už
nedozvieme.
Po piatich hodinách priplávame k malému
provizórnemu táboru s hamakami, odladáme
veci a keďže je pekne, vyberáme sa cez dažďový prales k vodopádu. Vlhkosť je vysoká,
chodník šmykľavý, všade sú stromy obrastené machom, močiare. Po 40 min. chôdze
ho medzi stromami vidím. Majestátny, plný
vody, ktorá sa v spodnej časti miestami mení
na vodný aerosol - Salto Angel. Neviem sa
vynadívať, až ma krk bolí. Nevyhnutné foto,
prichádzam ešte vyššie a vychutnávam si
hluk padajúcej vody valiacej sa ďalej dolu
svahom po obrovských guľatých skaliskách,
strácajúcich sa pod horizontom.

Voda tvoriaca najvyšší vodopád na
svete padá zo stolovej hory Auyantepui
a je úplne závislá na
zrážkach. Keďže je
tesne po období dažďov, vodopád je plný
vody. V opačnom prípade môže byť veľmi
skúpy na vodu. Salto
Angel je pomenovaný
po americkom letcovi
Jimmi Angelovi, ktorý pristál na povrchu
v roku 1937. Nemohol sa kvôli močiarom
vrátiť a bez lietadla sa
vrátil naspäť. Toľko
hovorí história. Je čas
zísť dolu do tábora,
v džungli sa rýchlo stmieva. Po príchode padne vhod dobrá večera a odpočinok v hamakoch. Na druhý deň hneď ráno odchádzame
dolu prúdom, posledný pohľad na svetový
unikát a už sa nám stráca z dohľadu. Po
príchode do základného tábora Canaima sa
presúvame rýchlo na letisko, kde už čaká
lietadielko a odlet do Ciudad Bolivar. Návrat
do horúceho mesta, posedenie na terase pri
veľkej a prudkej rieke Orinoco tečúcej naprieč
Venezuelou do Karibského mora a večer nočný presun do mesta Barinas, kam príchádzam
až na poludnie nasledujúceho dňa. Tu už
čaká terénne auto smerujúce do vzdialenej
savany, kde zotrvávam dva dni s prehliadkou vodného safari s množstvom vodného
vtáctva, kajmanov, korytnačiek, mravenčiarov,
nosáľov, kapybary, rieky plnej piraní, riečnych
delfínov, stromových leguánov, ale najviac
som zvedavý na lov anakondy, čo sa mi čias-

točne darí, lebo chytajú iba malú anakondu.
Meria iba 3,5 m a strašne smrdí. Nakoniec
lovíme pirane na večeru, veľa mäsa nemajú,
ale sú veľmi chutné. Na tretí deň odchádzame
autom smer Barinas a cestou sa zastavujeme
na neďalekej rieke pri Barinase na rafting.
Nasledujúci deň sa presúvame autom cez
Andy s najvyšším bodom 3200 m do mesta
Merida, kde po prenocovaní na nás čaká
krkolomná cesta ku Karibskému moru do
prímorského mestečka Pueblo Colombia. Tu
trávim dva dni sladkého ničnerobenia a na
tretí deň odchádzam motorovým člnom po
mori do Caracasu a odlietam domov. Lietadlo
sa odlepuje od zeme. Smer Európa, dovidenia Venezuela, dovidenia Stratený svet, určite
sú na našej prekrásnej Zemi ďalšie „stratené
svety“. Už teraz sa teším.
VOJTO GALBAVÝ

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL

V tabuľ ke chceme byť aspoň štvrtí
Po ročnom účinkovaní v 5. lige stolného
tenisu, v ktorej sme skončili z 12 účastníkov na 8. mieste, rozbehol sa ďalší ročník.
Jesenná časť ročníka 2008/2009
trvala od 8. októbra do 20. decembra
2008. Vydarila sa vysoko nad naše
očakávania. Počas tohto obdobia naše A mužstvo odohralo 11 majstrovských zápasov, z ktorých 7 vyhralo,
2 prehralo a v 2 prípadoch remizovalo. Spolu sme dosiahli 25 bodov,
vďaka ktorým A mužstvo skončilo na
2. mieste, len 3 body za víťazným
Leopoldovom. Tento úspech sme dosiahli najmä pričinením našich piešťanských spoluhráčov Laca Košuta
a Bohumila Sedláka.
V jarnej časti súťaže, ktorá sa
začala 11. januára 2009, sme zatiaľ odohrali 7 zápasov, z toho 4
sme prehrali a 3 vyhrali. Tým naše A mužstvo kleslo na 4. miesto.
V nasledujúcich 4 zápasoch chceme
zabojovať a umiestniť sa aspoň na
4. - 5. mieste, s ktorým by sme boli
spokojní.
B mužstvo stolných tenistov sa
nemôže pochváliť takými výsledkami
ako A mužstvo. Jeho káder tvoria

hráči Juraj Valo, Ján Maco, Ondrej Macháč,
Dávid Orviský, Filip Havala, Ľuboš Palkech,
Andrej Koprna, Jozef Blaško. Do 6. ligy sa

B mužstvo prihlásilo bez skúseností. Okrem
Juraja Valu a Andreja Koprnu nemal nikto
z hráčov možnosť skúsiť, ako sa stolný tenis hrá súťažne. Na tréningoch sa
stretávame 2-krát týždenne, 1-krát
je zápas. Mladí hráči na tréningoch
podávajú dobré výkony, ktoré však
nevedia v majstrovských zápasoch
zužitkovať. Po 20. kole sa mužstvo
nachádza na poslednom 13. mieste,
s jednou výhrou a dvoma remízami.
V hráčoch B mužstva vidíme našu
perspektívu a veríme, že v budúcnosti
nadviažu na úspechy a dobré umiestnenie A mužstva.
Teší nás aj väčší záujem našich
amatérov, rekreačných stolných tenistov, ktorí sa pravidelne 2-krát do
týždňa zúčastňujú na tréningoch. Veríme, že aj z nich vyrastú kvalitné posily, ktoré budeme môcť zaregistrovať
a pomôžu tak B mužstvu dosiahnuť
lepšie umiestnenie.
Chceme poďakovať všetkým hráčom za zodpovedný prístup a predvedenú hru, zvlášť pánovi starostovi Jurajovi Valovi, ktorý je so 69 %
úspešnosťou náš najlepší hráč.
VLADIMÍR REGINA, JÁN MACO
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Výročná schôdza OFK
V nedeľu 22.2.2009 sa v popoludňajších hodinách v sále miestneho kultúrneho domu konala výročná členská
schôdza Obecného futbalového klubu
Trebatice. Správu o činnosti a hospodárení od poslednej členskej schôdze
predniesol prezident OFK Jozef Svetlík.
Správu revíznej komisie predniesol jej
predseda Ing. Ladislav Straka. Na nové 4-ročné obdobie bol zvolený 9-členný výkonný výbor, prezident Ing. Jozef
Svetlík a predseda revíznej komisie Ing.
Ladislav Straka.

Kartárov vyradila
chrípka
Trojkráľový mariášový turnaj v tomto
roku nepriaznivo ovplyvnila chrípková
epidémia, ktorá mala za následok najnižšiu účasť vo svojej histórii. Na najpopulárnejšej kartovej hre sa zúčastnilo
len 39 kartárov. Minuloročné víťazstvo
neobhájil Štefan Bechera z Drahoviec.
Víťazom turnaja sa stal Štefan Orviský
z Moravian, ktorý nahral 23 bodov a celkovú sumu peňazí 734 Sk. Na 2. mieste
sa umiestnil Peter Pavlovič z Piešťan,
ktorý nahral 23 bodov ako víťaz, o jeho
umiestnení rozhodlo, že nahral menšiu
sumu peňazí, a to 674 Sk.
Tretie miesto získal Juraj Reško z Dolného Lopašova s 21 bodmi a nahratou
sumou 609 Sk.
Z domácich hráčov sa na peknom 4.
mieste s počtom 21 bodov a nahranou
sumou 605 Sk umiestnil Marián Moravčík.

1/2009

Musíme pritiahnuť viac divákov
Zimnú prípravu začali futbalisti pod vedením trénera Patrika Bogoru 16. januára.
Z jesenného kádra odišli Peter Herceg do
druholigového MFK Vrbové, Dušan Kusý do susedných Krakovian na polročné
hosťovanie a Marek Valovič do zahraničia.
Káder mužstva sme posilnili o stredopoliara Michala Kazíka z Prašníka, ktorý sa
v prípravných zápasoch ukázal vo veľmi
dobrom svetle.
Po polročnom hosťovaní v Krtovciach sa
vrátil Branislav Hečko, stabilná opora zadných radov. Brankárske posty sme vyriešili zrušením hosťovania Daniela Jankecha
a z Brunoviec prišiel Daniel Suchánek. Obaja
v prípravných zápasoch dostávali rovnakú príležitosť a o post jednotky budú musieť zviesť
súboj. Do ofenzívnej činnosti sme na polročné
hosťovanie angažovali Filipa Mišíka z Veľkého Orvišťa. Na poslednú chvíľu sme ešte

posilnili aj zadné rady talentovaným a fyzicky
veľmi zdatným stopérom Lukášom Makarom
z Vrbového a najviac očakávame od príchodu
hráčov druholigových Moravian nad Váhom
- Andreja Koprnu, Pavla Majerského a Borisa
Talajku. Odohrali sme 9 prípravných zápasov
v Piešťanoch na umelej tráve. V rámci zimného turnaja sme odohrali 5 zápasov. Všetky sme dotiahli do víťazného konca a stali
sa jeho víťazom. Generálku pred odvetnou
časťou sme odohrali v Krtovciach, kde sme
v oklieštenej zostave remizovali 2:2. Preverili sme svoje sily a schopnosti na ťažkom
trávnatom teréne pred prvým majstrovským
zápasom v Čáčove so senickým B mužstvom
dňa 15.3.2009 o 10.00 hod. Najlepším strelcom s 10 gólmi bol Jozef Horvát a s 5 gólmi
Marek Bondra. Do odvetnej časti si kladieme
najvyššie ciele a peknou kombinačnou hrou
pritiahnuť aj viac divákov na náš štadión.

Naši chlapci neprekvapili
Piaty ročník žiackeho halového turnaja
bol prvou športovou akciou, ktorú OFK
Trebatice v spolupráci s Obecným úradom
Trebatice a Oblastným futbalovým zväzom
Trnava zorganizoval v roku 2009.
V základných skupinách hrali družstvá každý s každým s týmito výsledkami: Borovce
– Trebatice 1:1, Krakovany – Borovce 0:1,
Trebatice – Krakovany 2:3, Dolné Němčí
– Veselé 4:0, Dubovany – Dolné Němčí 1:0,
Veselé – Dubovany 1:2.
Mužstvá umiestnené na 3. miestach hrali
o 5. miesto, v ktorom prehrali OFK Trebatice s TJ Veselé 0:3, v tomto stretnutí hostia
o všetkých stránkach prevýšili svojho súpera.
Mužstvá umiestnené na 2. miestach hrali o 3.
miesto, v ktorom sa stretli TJ Krakovany – TJ

Dolné Němčí s výsledkom 1:8. Hostia spoza
hraníc po bojovnom výkone a streleckej chuti Mareka Mančíka, strelca 3 gólov, vyhrali
a umiestnili sa na 3. mieste. Víťazi skupín
hrali o celkové víťazstvo na turnaji.
Vo ﬁnále sa stretli ŠK Borovce – OŠK Dubovany s výsledkom 0:1. Hostia potvrdili úlohu
favorita a vďaka technickej zdatnosti vyhrali V.
ročník žiackeho halového turnaja. Víťazný gól
strelil Strečanský. Najlepším brankárom bol vyhlásený Peter Kolár z OŠK Dubovany. Najlepším
strelcom turnaja s 5 gólmi bol Marek Mančík z TJ
Dolné Němčí. Cenu pre najlepšieho hráča si odniesol Tomáš Tinka z TJ Dolné Němčí.
Ceny mužstvám umiestneným na prvých
troch miestach odovzdali starosta obce Trebatice Mgr. Juraj Valo a prezident OFK Trebatice.

Družstvo organizátorov skončilo tretie
OFK Trebatice zorganizoval v spolu- Stará Turá – Lokomotíva Trnava 0:5, Spartak
práci s ObFZ Trnava a OÚ Trebatice dňa Myjava – PFK Piešťany 2:1, MFK Vrbové
28.2.2009 v telocvični Gymnázia Pierra de
– OFK Trebatice 1:4, FK Stará Turá – PFK
Coubertina v Piešťanoch 1. ročník zimPiešťany 0:1, Spartak Myjava – MFK Vrbové
ného halového turnaja prípraviek r. 1999 7:0, Lok.Trnava – OFK Trebatice 1:0, FK
a mladších Trebatice cup.
Stará Turá – MFK Vrbové 0:0, Spartak MyjaNa turnaji sa zúčastnilo
6 družstiev: OFK Trebatice,
PFK Piešťany, MFK Vrbové,
Spartak Myjava, MFK Stará Turá a Lokomotíva Trnava, ktorá nahradila družstvo
z družobnej obce Dolné Němčí, ktoré pre chrípkovú epidémiu odvolalo svoju účasť.
Hralo sa systémom každý
s každým. Nasledujúce výsledky určili konečné umiestnenie jednotlivých družstiev:
OFK Trebatice – PFK Piešťany 3:2, Spartak Myjava – FK
Stará Turá 3:0, MFK Vrbové
 Družstvo žiakov OFK na turnaji v Piešťanoch.
– Lokomotíva Trnava 0:2, FK

va – OFK Trebatice 3:2, Lok. Trnava – PFK
Piešťany 0:1, Strará Turá - OFK Trebatice
0:2, MFK Vrbové – PFK Piešťany 0:6, Spartak
Myjava – Lok. Trnava 3:3.
Ceny družstvám umiestneným na prvých 3.
miestach odovzdali starosta obce Trebatice
Mgr. Juraj Valo a prezident OFK Trebatice
Ing. Jozef Svetlík.
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Spartaka Myjava s počtom bodov 13 a skóre 18:6.
Na druhom mieste skončili hráči Lokomotívy
Trnava s počtom bodov 10, skóre 11:4. Na treťom mieste sa umiestnili hráči usporiadajúceho
oddielu OFK Trebatice s 9 bodmi a skóre 11:7.
Na štvrtom mieste skončili hráči PFK Piešťany s rovnakým počtom bodov ako Trebatice
a o poradí rozhodol vzájomný zápas. Na piatom
mieste sa umiestnili hráči MFK Stará Turá a na
šiestom mieste skončilo družstvo MFK Vrbové.
Stranu pripravil:
Ing. JOZEF SVETLÍK, prezident OFK
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