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PRÍHOVOR STAROSTU

Príjemné prežitie ve
veľľ konočných sviatkov
v kruhu najbližších
čitateľom Trebatického zrkadla
praje redakčná rada

POĎAKOVANIE

Fantastické splnenie nášho sna!
Pred niekoľkými týždňami sme neverili,
že náš sen – získať nové ležadlá pre deti
– sa tak skoro stane skutočnosťou. Dnes
už vieme, že ak všetko pôjde podľa plánu, v budúcom čísle Trebatického zrkadla
vám budeme môcť ukázať, ako sa deťom
spí na novučkých ležadlách, v mäkučkých
perinkách.
Naše obrovské poďakovanie za to všetko
patrí štedrým sponzorom – Agro-družstvu Trebatice a ﬁrme Telux, s. r. o. Zlúčením ich darov
so ziskom z karnevalu vznikla suma, za ktorú

môžeme zakúpiť potrebné množstvo ležadiel.
Náš zriaďovateľ – Obec Trebatice nám
k nim dokúpil nové vankúše, paplóniky a dve
sady (t. j. 100 ks) posteľnej bielizne. Nevýslovne sa všetci tešíme a sme zvedaví, aké budú
reakcie detí na túto veľkú pozitívnu zmenu.
Záujem a pomoc štedrých sponzorov si
skutočne úprimne vážime a aj touto cestou
im za ňu za všetky deti posielame velikánske
ĎAKUJEME!
JANA PALKECHOVÁ
riaditeľka materskej školy

Trebatičanov pribúda
Vážení spoluobčania!
Pri tvorbe obecných
novín máme zámer,
aby sa každé číslo viac
či menej odlišovalo od
predchádzajúcich. Cieľom je zaraďovať nové
rubriky, témy, zážitky
našich obyvateľov z rôznych kútov sveta. Nájsť
a použiť v jarnom čísle Trebatického zrkadla niečo nevšedné, nebolo vôbec ťažké.
Toto číslo sa líši v porovnaní s ostatnými
informáciou o hromadnom počte prisťahovaných v rubrike Z obecnej matriky.
K 31.12.2011 evidovala obecná matrika 1310 obyvateľov obce. Z historického
prehľadu demograﬁckého vývoja v našej
obci je tento počet obyvateľov dosiaľ najvyšší. Súvisí s úspešnou realizáciou projektu, ktorý sme naštartovali ešte v roku
2003 pod názvom Bytový komplex Dolné
záplotie. Za toto obdobie sa nám spoločne
s poslancami obecného zastupiteľstva podarilo vykonať obrovský kus práce. Lokalita Dolné záplotie na začiatku pozostávala
z 26 právnych parciel, ktoré vlastnilo 106
fyzických, resp. právnických osôb. Obec
Trebatice nebola ani len spoluvlastníkom
parcely. V tom období nám rapídne klesal
počet obyvateľov, znižovali sa počty žiakov
v školách, čo by následne malo dopad na
pracovné miesta v školách a školských zariadeniach. Existencia základného školstva
v Trebaticiach by bola časom ohrozená.
Naším cieľom sa stal rozvoj bytovej politiky
a následne vytváranie pracovných miest.
Realizáciou bytového komplexu so 44 bytovými jednotkami, ktoré tento rok budú
doplnené o ďalších jedenásť dvojizbových
bytov do osobného vlastníctva, získaním
investorov do našich priemyselných zón sa
náš zámer podarilo naplniť. Určite však nie
ukončiť. Zostáva dobudovať infraštruktúru
pre individuálnu bytovú výstavbu a hlavne
prekonať problémy súvisiace s majetkovoprávnym usporiadaním niektorých pozemkov v danej lokalite.
V strednodobom horizonte nás však čaká ďalšia výzva – rozšírenie občianskej
vybavenosti, vytvorenie relaxačných a oddychových možností. Naša vízia – BÝVANIE, PRÁCA, RELAX sa začína napĺňať,
prinášať konkrétne výsledky. Popri problémoch, s ktorými pri spravovaní našej obce
zápasíme takmer každý deň, sú hnacím
motorom mojej práce.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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PRÍHOVOR STAROSTU

ku dňu 23. marca 2012

Trebatičanov pribúda

1/2012

NARODILI SA
Soﬁa Moravčíková, Trebatice 262
Tobias Žák, Trebatice 514
Tadeáš Černek, Trebatice 276
Martin Zbojan, Trebatice 30
Nam Cuong Nguyen, Trebatice 136

PRISŤAHOVALI SA
Igor Kučavík, Trebatice 514
Martin Košťál, Trebatice 514
Petronela Košťálová, Trebatice 514
Karolína Košťálová, Trebatice 514
Timea Košťálová, Trebatice 514
Rastislav Igaz, Trebatice 514
Eva Igazová, Trebatice 514
Timotej Igaz, Trebatice 514
Soňa Simová, Trebatice 514
Vanesa Simová, Trebatice 514
Ján Cimoradský, Trebatice 514
Pavol Dadík, Trebatice 514
Ivana Drobná, Trebatice 514
Martin Slimák, Trebatice 514
Veronika Pivarčiová, Trebatice 514
Michal Pivarči, Trebatice 514
Damian Pivarči, Trebatice 514
Henrieta Dršková, Trebatice 514
Karol Drška, Trebatice 514
Jessica Dršková, Trebatice 514
Marta Strapatá, Trebatice 514
Marta Ďuráková, Trebatice 514
Miroslava Ďuráková, Trebatice 514
Martin Ďurák, Trebatice 514
Patrícia Škamlová, Trebatice 514
Patrik Škamla, Trebatice 514
Lucas Škamla, Trebatice 514
Eva Mineková, Trebatice 514
Peter Minek, Trebatice 514
Katarína Mineková, Trebatice 514
Martin Minek, Trebatice 514
Iveta Duchoňová, Trebatice 514
Nikoleta Duchoňová, Trebatice 514
Laura Duchoňová, Trebatice 514
Dušan Čuridlo, Trebatice 514
Peter Kováč, Trebatice 514
Adam Kováč, Trebatice 514
Veronika Orichová, Trebatice 514
Marek Gloss, Trebatice 514
Jaroslav Kalný, Trebatice 513
Lenka Holecová, Trebatice 513
Zdenka Miháliková, Trebatice 513
Mgr. Juraj Takáč, Trebatice 513
Richard Kaffel, Trebatice 514
Petra Miklíková, Trebatice 514

OPUSTILI NÁS
Františka Jankechová, Trebatice 294
Ján Lipka, Trebatice 135
Anton Jurica, Trebatice 327
Mária Žažová, Trebatice 184
Lígia Palkechová, Trebatice 312

ODSŤAHOVALI SA
Jozef Radošinský, Trebatice 380
Lukáš Urbančok, Trebatice 107
Nikola Porubská, Trebatice 257
- jb -

 Novopostavené bytové domy v lokalite Dolné záplotie.
(Dokončenie z 1. strany.)
Veľmi ma teší i skutočnosť, že sa noví
obyvatelia našej obce začínajú zapájať do
spoločenského života, čo je pre nás nesmierne dôležité. S niektorými som sa stretával
na zimnom korčuľovaní, na futbale, iní sú už
členmi našej obecnej knižnice, viacerých môžete stretnúť počas bohoslužieb v miestnom
kostole. Úprimne ich v našej obci vítam a prajem im, aby sa čo najskôr dokázali adaptovať
na nové životné prostredie.
Milí spoluobčania, napriek ťažkej ﬁnančnej
situácii samospráv, chceme Vám i v tomto roku vytvárať možnosti na kultúrne vyžitie. Toto
číslo Trebatického zrkadla obsahuje i Kalen-

dár kultúrnych a spoločenských podujatí na
rok 2012. Môžete sa tešiť na vystúpenia DH
Borovienka, Drietomanka, ale i na Richarda
Műllera počas trebatických hodov, či mnohých ďalších. Cieľom rozpočtu na rok 2012
je ﬁnančná stabilizácia. Obrovský paradox je
v tom, že Trebatice dosiahli najväčší investičný rozvoj práve v čase globálnej ekonomickej
krízy. A tak je nevyhnutné v tomto roku spomaliť investičný rozvoj, pripraviť nové projekty
a zabezpečiť ﬁnančnú stabilitu obce.
Prajem Vám krásnu jar a teším sa na spoločné stretnutia na podujatiach organizovaných obcou.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

 Noví obyvatelia Trebatíc sa adaptujú na nové životné prostredie.

OBECNÁ KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

Ponuka rozšírená o tri programy
Káblovú televíziu bude i v roku 2012
v našej obci prevádzkovať ﬁrma Dušan
Sika - STELAR Čachtice. Pre občanov sú
v ponuke 2 programové balíčky pri zachovaní nezmeneného užívacieho poplatku:
 minibalík – 26,- € (pri polročných splátkach 2 x 14,- €)
 základný balík – 52,- € (pri polročných
splátkach 2 x 26,50 €)
Za účelom zatraktívnenia káblového distribučného systému je v roku 2012 rozšírená ponuka o 3 programy bez zvýšenia
užívacieho poplatku. Za účelom rozšírenia
služieb ponúkaných prevádzkovateľom bol
KDS uznesením OZ č. 67/6/2010 prenechaný

do podnájmu spoločnosti Lombard, s. r. o.,
Piešťany z dôvodu šírenia internetu. Uvedený zámer by mala spoločnosť Lombard,
s. r. o., Piešťany zabezpečiť rekonštrukciou
káblového distribučného systému v termíne
do 30.6.2012.
Obec Trebatice má zámer v rámci skvalitňovania služieb pre občanov v tomto termíne
vytvoriť a začať prevádzkovať aj obecný informačný kanál.
Prevádzkovateľ má sprístupnenú 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.
- jb -
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TREBATICKÉ ZRKADLO

Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1965
Podľa záznamov kronikára Štefana
Mikloviča bol rok 1965 mimoriadne daždivý. Jar bola chladná, ešte v máji museli
ľudia kúriť, stromy nemali ovocie. Úroda
zemiakov bola podpriemerná, dovážali sa
z Poľska a zo Sovietskeho zväzu. Dažde trvali aj v lete. Obilie poľahlo, neskoro zrelo,
žatva sa začala až v auguste.
Na niekoľkých miestach museli družstevníci
žať kosami, organizovali brigády na záchranu
úrody. Stále dažde spôsobili vysoký stav
vody v potokoch a riekach a v mesiaci jún sa
pretrhla ochranná hrádza na Dunaji pri Čičove a Patinciach. Spôsobila obrovské škody,
48 000 ľudí muselo byť evakuovaných.
V našom chotári počasie bezprostredne
úrodu neohrozilo, ale výnosy obilia, kukurice
i zemiakov boli nízke: pšenica 29 q/ha, kukurica 29 q/ha, zemiaky 118 q/ha. Dobrá bola
úroda zeleniny. Jesenné práce sa pretiahli až
do novembra, vojaci z patronátneho útvaru
vylamovali kukuricu ešte v decembri.
Okrem rastlinnej výroby sa družstvo venovalo živočíšnej výrobe. Vlastnilo 554 kusov
hovädzieho dobytka, 934 kusov ošípaných,
3000 sliepok.
V tomto roku začali s výstavbou veľmi potrebnej sociálnej budovy s kanceláriami, kuchyňou, jedálňou a sprchami.
V obci naďalej pôsobilo 10 súkromne hospodáriacich roľníkov, ktorí vlastnili nad 2 ha
pôdy, 13 vlastnilo od 0,5 ha do 2 ha pôdy.
Národný výbor pracoval pod vedením predsedu Jozefa Žáka a tajomníka Ľudovíta Hochela. Pokračovali vo výstavbe domu služieb,
no dokončený nebol pre nedostatok remeselníkov i materiálu. O brigády občania neprejavovali záujem, nechcelo sa im. Z obecného
rozpočtu boli v tomto roku budované chodníky
a cesty v novom stavebnom obvode, rozšírený bol obecný rozhlas.
V roku 1965 sa v Trebaticiach narodilo 20
detí, zomrelo 6 ľudí, sobášov bolo 17. Do nových domov sa nasťahovali 4 ľudia, budovať
ďalšie začalo 11 občanov. Výstavba sa začala
aj na hornom konci dediny. Mizli staré šopy
v humnách, obec sa zväčšovala a skrášľovala. Domov bolo spolu 170.
Ceny tovarov neboli stále, menili sa podľa
dopytu. Napríklad cena televízora klesla na
konci roka zo 4500 Kčs na 3900 Kčs, cena
košele zo 60 Kčs na 35 Kčs, topánok z 200
Kčs na 105 Kčs. Ceny potravín sa nemenili.

1 kg múky stál 3,50 Kčs, 1 kg masla 36 – 40
Kčs, 1 kg chleba 2,30 Kčs. O tzv. „čierny obchod“ už nebol záujem, lebo potravín i mäsa
bolo v obchodoch dosť.

Stravovanie dôchodcov
„V tomto roku zaviedlo sa v Trebaticiach
stravovanie dôchodcov (hlavne zásluhou B.
Hornáka, predsedu soc. zdravot. komisie rady NV). Toto stravovanie prevádza Jednota
– ľud. spotreb. družstvo. Z vývarovne Jednoty
vo Veľkých Kostoľanoch každý deň autobus
priváža teplé jedlo, ktoré potom v miestnej
Jednote (v hostinci) sa dôchodcom rozdeľuje.
Takto 29 dôchodcov dostáva denne teplý obed
za 0,50 – 3,- Kčs. Do plnej hodnoty sa kryje
hodnota obeda zo štátnych prostriedkov.“
4. apríla 1965 sa uskutočnila oslava 20. výročia oslobodenia Trebatíc Sovietskou armádou. O 14.00 hod bolo v kinosále slávnostné
zasadnutie národného výboru, po ňom žiaci
základnej školy zahrali divadlo Čarovná sila
pod vedením učiteľky M. Bašnákovej.
Aktívnu činnosť vykonávala organizácia
Výbor žien. Členkami jeho výboru boli V.
Hadvigová, B. Tonkovičová, M. Potroková, K.
Reháková, J. Polčanová, M. Kubranová, O.
Tóthová, A. Kucharová, F. Jankechová, predsedníčkou bola Oľga Tóthová.

Horeli dva stohy slamy
„V tomto roku boli v obci dva požiare. Dňa
1.II.1965 dopoludnia podpálil mladistvý V. G.
stoh slamy rozbuškou. Požiar ľudia hneď zbadali a požiarnici oheň uhasili. Dňa 4.IX.1965
večer neznámy páchateľ zapálil stoh slamy.
Požiar tiež ľudia hneď zbadali, no hasiť sa nedalo, lebo v poli nebolo vody, tak stoh nechali
dohorieť.“
Požiarnici nielen hasili požiare, ale aj sa
zúčastňovali na súťažiach. V okresnom kole
muži skončili na treťom mieste, ženy zvíťazili.
TJ Družstevník mala 98 členov. Činnosť vykonával futbalový a stolnotenisový oddiel. Futbalisti hrali okresnú súťaž v skupine východ.
Po skončení ročníka 1964/65 sa umiestnili
v dolnej časti tabuľky, jesennú časť zakončili
muži na 4. a dorastenci na 8. mieste. Väčší
úspech dosiahli stolní tenisti, ktorým patrilo
2. miesto v okresnej súťaži a vybojovali si postup do súťaže v Západoslovenskom kraji.
ZDŠ navštevovalo 109 žiakov. V tomto roku
do nej zaviedli vodovod zo studne na dvore
domu služieb. Návštevnosť kina stále klesala,
ľudia dávali prednosť televízii.
- jp -

Parlamentné voľby
2011
Dňa 10. marca 2012 občania obce
Trebatice mali možnosť rozhodnúť sa,
v akom zložení bude najbližšie 4 roky
pracovať Národná rada Slovenskej republiky. Vyberali sme z 26 kandidujúcich
politických strán.
Niekoľko čísiel, ktoré zhodnotia výsledky
volieb do NR SR:
Počet osôb zapísaných v zozname
voličov
1 060
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní
666
Z toho účasť v %
62,80 %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
podľa § 30
666
Počet platných odovzdaných hlasov
658
Výsledky volieb podľa počtu získaných hlasov:
Číslo Politická strana

Počet hlasov

11 SMER – SD
2 KDH
4 SNS
5 OĽaNO
6 SaS
22 SDKÚ-DS
17 99%
10 ĽSNS
25 SSS – NM
13 NaS – NS
12 Zmena zdola, DÚ
16 MOST – HÍD
20 SF
9 SZ
14 KSS
7 PaS
18 ĽS-HZDS
3 SDĽ
24 SMK – MKP
26 SŽS
1 Zelení
8 NÁŠ KRAJ
15 SRÚS
19 +1 HLAS
21 Obyčajní ľudia
23 SOSKA

Podiel

325 49,39 %
68 10,33 %
55 8,35 %
40 6,07 %
39 5,92 %
39 5,92 %
20 3,03 %
15 2,27 %
14 2,12 %
10 1,15 %
8 1,21 %
8 1,21 %
4 0,60 %
3 0,45 %
3 0,45 %
2 0,30 %
2 0,30 %
1 0,15 %
1 0,15 %
1 0,15 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Okrsková volebná komisia bola zložená z 11 členov a nemusela riešiť žiadne problémy, ktoré by narúšali priebeh
volieb.
Obec Trebatice sa zapojila do elektronického sčítania hlasov, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci so Štatistickým úradom
Slovenskej republiky, čo taktiež prispelo
k bezproblémovému odovzdaniu výsledkov
hlasovania.
Ing. JANKA BELICOVÁ
zapisovateľka miestnej
volebnej komisie

 K budúcemu školskému roku 2012/2013
sme zapísali jedenásť prvákov.
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zmenila sa výška daní a miestne poplatky
Od vydania štvrtého čísla našich novín v roku 2011 sa obecné zastupiteľstvo
v Trebaticiach zišlo trikrát.
 Prvé zasadnutie sa konalo dňa 16.
decembra 2011 s týmito hlavnými bodmi
programu:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Trebatice č. 3/2011 o spôsobe označovania platby miestnej dane a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Trebatice č. 4/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Trebatice. Schválený
poplatok za komunálny odpad je 0,046 € na
osobu a deň. Poplatok na osobu za rok činí
16,79 €.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Trebatice č. 5/2011 o dani
z nehnuteľnosti – starosta
obce Mgr. Juraj Valo informoval poslancov, že nárast
sadzby dane z nehnuteľnosti
bol orientovaný prevažne na
podnikateľskú časť daňovníkov, pre fyzické osoby sa
sadzby zvyšujú len mierne
za stavby.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Trebatice č. 6/2011 o miestnych daniach za psa, za
užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za jadrové zariadenie. Sadzba dane
sa stanovuje za jedného psa
a kalendárny rok takto:
a) 4 € za psa chovaného
v rodinnom dome,
b) 2 € za psa chovaného v rodinnom dome,
ak vlastníkmi sú osamelo žijúci dôchodcovia,
c) 12 € za psa chovaného v bytovom dome.
5. Bytový komplex Dolné záplotie – nájomný bytový dom – návrh na schválenie
bytových zmlúv.
Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku mesačného nájomného v bytovom komplexe na
Záhumenskej ulici nasledovne: 2-izbový byt
vo výške 97,41 €, 3-izbový menší byt vo
výške 150,24 €, 3-izbový väčší byt vo výške
167,92 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj výšku
mesačných úhrad do fondu prevádzky, údržby
a opráv, poistenie, poplatok za vodné a stočné, spoločné priestory, poplatok za dodávku
elektrickej energie – spoločné priestory.
6. Vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej
súťaže – predaj nehnuteľného majetku obce:
parcely č.
1317/1 – ostatné plochy o výmere 3072 m2
1250/2 – ostatné plochy o výmere 1019 m2
1265/3 – orná pôda o výmere 745 m2
1265/4 – ostatné plochy o výmere 192 m2
Starosta obce Mgr. Juraj Valo informoval
poslancov, že bol dodržaný harmonogram organizačno-technického zabezpečenia obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na
vybudovanie Športového komplexu. Obecné
zastupiteľstvo na základe predloženej ponuky,

ktorá spĺňala podmienky obchodnej verejnej
súťaže, schválilo predaj uvedeného nehnuteľného majetku obce Erikovi Hochelovi.
7. Návrh na zmenu Rozpočtu Obce Trebatice na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 4.
8. Vyhodnotenie činnosti Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach a jeho komisií v roku
2011 – informoval starosta obce. OZ zasadalo
v r. 2011 deväťkrát, prijalo 135 uznesení,
účasť poslancov predstavuje 96,29 %, aktívne
pracovali i komisie.
9. Správa o činnosti obecného úradu v roku
2011.
 Druhé zasadnutie OZ sa konalo dňa
17. februára 2012. Medzi dôležité body
programu patrili:

1. Obecná káblová televízia – prerokovanie
programovej štruktúry a poplatku na rok 2012.
Na zasadnutí sa zúčastnil i zástupca prevádzkovateľa káblového distribučného systému p. Sika. Obecné zastupiteľstvo schválilo
rozšírenie programovej štruktúry o tri nové
programy (z 18 programov na 21 programov).
Poplatok zo strany spoločnosti Stelar na rok
2012 sa nezvyšuje, zostáva v takej výške ako
v r. 2011: minibalík – ročný poplatok 26 €,
pri polročných platbách 14 €, základný balík
– ročný poplatok 52 €, pri polročných platbách
26,50 €.
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu zabezpečiť v termíne do 30.6.2012
zriadenie obecného spravodajského kanála
v KDS.
2. Športový komplex Matchpoint – starosta
obce Mgr. Juraj Valo informoval poslancov, že
do termínu stanoveného v podmienkach obchodnej verejnej súťaže jej víťaz Erik Hochel
kúpnu zmluvu s Obcou Trebatice neuzavrel.
Dôvodom boli jeho požiadavky, o ktorých na
zasadnutí informoval poslancov.
3. Plán práce Obecného zastupiteľstva
v Trebaticiach v roku 2012 – vypracoval
a predložil starosta obce Mgr. Juraj Valo.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2012 – poslancov
oboznámila Bc. Simona Bičanová, hlavná
kontrolórka obce.

5. Návrh investičných akcií na rok 2012
– starosta obce informoval poslancov, že navrhované investičné akcie prevažne predstavujú projekty, ktorých realizácia bola začatá
v predchádzajúcom období a v roku 2012 sa
počíta s ich doﬁnancovaním.
Návrh investičných akcií na rok 2012:
- Klub MO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dome služieb
- Kultúrny dom, obecná knižnica
- HBV DZ – bytový dom – 22 b. j.
- HBV DZ – technická vybavenosť
- Dolné záplotie – nákup pozemkov
- Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej cesty
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a výhľadu na roky 2013 – 2014.
7. Návrh Programového
rozpočtu Obce Trebatice na
rok 2012 a výhľad na roky
2013 – 2014.
8. Interná smernica poskytovania informácií v podmienkach Obce Trebatice.
9. Návrh Dodatku č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Trebatice č. 6/
2008 – Sadzobník poplatkov
za služby poskytované Obcou
Trebatice.
10. Návrh Dodatku č. 2
k Pracovnému poriadku zamestnancov Obce Trebatice.
11. Návrh na zmeny a doplnky k Územnému plánu Obce Trebatice č.1.
12. 900. výročie obce Trebatice – menovanie komisie
pre zabezpečenie organizácie osláv v roku 2013.
13. Bytový komplex Dolné záplotie.
14. Návrh na kúpu parciel 1510/73, orná
pôda o výmere 78 m2, 1510/75 orná pôda
o výmere 79 m2 v k. ú. Trebatice.
15. Žiadosť o kúpu parcely č. 580/1, záhrada o výmere 47 m2, k. ú. Trebatice – Ing. Dušan Kováč a manž.
 Tretie – mimoriadne zasadnutie OZ sa
konalo dňa 12. marca 2012 s týmito dvoma
hlavnými bodmi programu:
1. Návrh Záložnej zmluvy č. 204/432/2010
uzatvorenej medzi Štátnym fondom rozvoja
bývania SR (záložný veriteľ) a Obcou Trebatice (záložca).
2. Návrh Záložnej zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (záložný veriteľ) a Obcou
Trebatice (záložca).
Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
schválilo Záložnú zmluvu č. 204/432/2010 na
zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti
vedené na LV č. 1000, k. ú. Trebatice, ktorých
výlučným vlastníkom je Obec Trebatice, a to:
a) bytový dom číslo súpisné 514, postavený
na parcele reg. CKN č. 1510/158,
b) par. reg. CKN č. 1510/158, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 443 m2 v prospech veriteľa Štátny fond rozvoja bývania,
Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava.
- ab -
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Kalendár

POKOJ VÁM!

kultúrno-spoločenských
akcií v obci Trebatice
v roku 2012

Čoho sa dotkne Láska,
je uchránené od smrti

 Máj:
13.5.2012 o 15.00 hod. (nedeľa)
Deň matiek v Areáli zdravia
- kultúrny program žiakov ZŠ, MŠ Trebatice
- DH Borovienka
organizátor: obec v spolupráci so školami
 Jún:
1.6.2012 (piatok) o 16.00 hod.
Deň detí v areáli Obecného futbalového
klubu Trebatice
- (športové disciplíny, atrakcie, táborák...)
organizátor: obec v spolupráci so školami
 Júl:
29.7.2012 (nedeľa)
Bežecké preteky Memoriál Petra Minárecha – IV. ročník
organizátor: obec, OFK Trebatice

Drahí moji priatelia, všetko, čoho sa dotkne Láska, je uchránené od smrti. Dôkaz
pravosti týchto slov si pripomenieme počas sviatkov Veľkej noci, ktoré sú pre nás
kresťanov najväčšími sviatkami vôbec.
Veď vtedy Láska – Ježiš Kristus, premohol
smrť a zjavil nám vo svojom zmŕtvychvstaní nový život, ktorý dosiahne každý, kto ho
nasleduje vo viere a v láske.
Pekným príkladom a vzorom pre nás
všetkých, ako žiť vo vzájomnej láske, je prvé
kresťanské spoločenstvo, ktoré opisuje evanjelista Lukáš takto: „Vytrvalo sa zúčastňovali
na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.
Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov
a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu
a všetko mali spoločné. Predávali pozemky

 August:
17. – 18.8.2012 (piatok, sobota)
Hody v areáli Obecného futbalového
klubu Trebatice
- AYA, Smola a Hrušky, Richard Müller...
19.8.2012 o 19.00 hod. (nedeľa)
Hody v Areáli zdravia
- hudobná skupina DISK
organizátor: obec, agentúra DUNA
 September:
22.9.2012 (sobota)
Kapustové hody v Areáli zdravia
DH DRIETOMANKA
organizátor: MO JDS, obec
 Október:
26.10.2012 (piatok) o 18.00 hod.
Posedenie s dôchodcami – Úcta k starším – v kultúrnom dome
- DH Dubovanka
organizátor: obec, ZŠ
 November:
Nie sú plánované žiadne akcie.
 December:
5.12.2012 (streda) o 17.00 hod.
Mikulášsky večierok v Areáli zdravia
organizátor: obec v spolupráci so školami
Zmena programu vyhradená.
Spracovala: Komisia školstva, kultúry,
športu a mládeže, 12. 3. 2012
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 PaedDr. Patrik Katrinec, farár.
a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa
toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne
zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb
a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu.
A Pán každý deň rozmnožoval počet tých,
čo mali byť spasení.“ Toto je opis prvotného
spoločenstva kresťanov, ktoré by sme aj my
všetci mali nasledovať ako ideál. Samozrejme, to vylučuje akúkoľvek pýchu, aroganciu
a neúctu voči každému človeku. Jedine láska
dokáže premôcť zlo, hriech a zničiť smrť.
Myslím na slová sv. kňaza Jána M. Viannea,
ktorý keď videl, ako ľudia urážajú svojimi
hriechmi Božiu lásku, tvrdošijne zotrvávajú
v hriechu a vlastnej zlobe, so slzami hovoril:
„Ó, priateľ môj, plačem ja, lebo vy neplačete!“
Pán Ježiš pri zjavení sv. Faustíne povedal:
„Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu.“
Drahí moji, zoberme si tieto slová k srdcu.
Buďme k sebe navzájom milosrdní a dobrí,
a tak zavládne pokoj v našich rodinách i me-

dzi nami navzájom. Žime tak, ako nám to
ukázali prví kresťania, lebo v každom človeku
je kus dobra, len ho treba objaviť a rozvíjať.
Boh vie, ako túžim byť pastierom všetkých
vás, predovšetkým mojim milovaným katolíkom, ale vo svojom srdci a v modlitbách
denne myslím i na všetkých ľudí v mojej farnosti a túžim vás milovať tak, ako nás to učí
Kristus. Som vďačný Bohu za každého z vás,
lebo ste mnohí príkladom pokory, lásky a obetavosti aj pre mňa, úbohého hriešnika. Som
rád, že sa s vami môžem stretávať na ulici,
v škole, v rodinách, v kostole i na rôznych
spoločných akciách.
Chcem sa vám poďakovať za to, že sme aj
vďaka vašej pomoci prežili peknú slávnosť sv.
Jozefa, ženícha Panny Márie, pri ktorej biskup Mons. Dominik Tóth požehnal základný
kameň nového farského úradu v Borovciach.
Všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek
spôsobom prispeli k úspešnému
priebehu tejto
slávnosti, chcem
z úprimného srdca
poďakovať. V nasledujúcich dňoch
by sme radi začali
so stavbou fary.
Ďakujem všetkým,
ktorí ste sa neotočili chrbtom k tomuto dielu, ale ho
naďalej podporujete. Kiežby naša
farnosť bola akoby
jedna veľká, milujúca sa rodina,
kde si dokážeme
navzájom nezištne
pomáhať.
Chcem vás pozvať na liturgické
slávenia, ktoré budú počas veľkonočných sviatkov v kostole v Trebaticiach. V sobotu 5. mája bude v Kultúrnom dome v Borovciach prvý ročník farského plesu (majáles) na
ktorý vás už teraz srdečne pozývam. Výťažok
z tejto akcie bude použitý na stavbu fary. S deťmi a mladými chceme 12. mája ísť na misijnú
púť do Rajeckej Lesnej a 20. mája bude
v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. V piatok 1. júna pripravujeme aj v našej
farnosti väčšiu celodiecéznu akciu pod názvom
Noc kostolov, kedy budú vo farskom kostole
v Borovciach rôzne vystúpenia a akcie podľa
programu. Všetkých vás chcem srdečne pozvať
na všetky podujatia a slávnosti, ktoré nás čakajú
v nasledujúcom období.
Drahí priatelia, prajem vám, aby vás
Zmŕtvychvstalý Kristus pretvoril v nové
stvorenie, aby sme zachovávali a verne
žili Jeho slovo v tomto svete, a tak raz dosiahli večnú odmenu v nebi. Na príhovor
Matky Božej i sv. Jozefa vám všetkým zo
srdca žehnám.
PaedDr. PATRIK KATRINEC, farár
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Voda – základ života
Na Jozefa nás navštívili v našej škole dvaja muzikanti, ktorí svojím spevom
a hudbou oslavovali vodu. Tá je veľmi
dôležitá pre náš život.
Veľmi sa to páčilo žiakom našej školy, ale aj
malým škôlkarom. Pesničky, ktoré nám spievali, sme všetci poznali. Spievali piesne od
skupiny Elán a iných známych spevákov na-

šich, ale aj českých. Tak sa nám to páčilo, že
sme s radosťou spievali spolu s nimi. Naučili
nás, že vodu si treba vážiť, šetriť ňou, lebo je
veľmi vzácna a veľa ju aj piť, lebo je dôležitá
pre naše zdravie.
Od tej chvíle som si dala záväzok, že vypijem denne aspoň dva litre vody.
Ninka Mešterová, 3. ročník

 Bolo to naozaj príjemné vystúpenie. Aj sme sa zabavili, aj čosi naučili...

Komu sa nelení, tomu sa zelení
V pondelok 19.3.2012 k nám do školy
prišli Ondro a Majo, muzikanti zo Zvolena.
Hrali nám piesne o vode. Napríklad Dážď
od Petra Cmoríka. Popri spievaní nám aj rozprávali o tom, aká je voda dôležitá a vzácna.
Dávali nám aj rôzne otázky, aby sa presvedčili, že ich počúvame a keď sme správne
odpovedali, dali nám nejakú peknú odmenu.

V iných piesňach sa zasa spievalo aj o tom,
že v lese nemôžeme vyhadzovať odpadky.
Keď nejaké nájdeme v lese, mali by sme ich
zobrať domov a dať ich do koša. Mali sme aj
súťaž v triedení odpadu.
Veľmi sa mi ich vystúpenie páčilo.
Matúš Moravčík, 3. ročník

V knižnici sme spravili výstavku
Marec je Mesiac knihy. Preto sme
7. marca navštívili obecnú knižnicu. Celá
je vynovená.
Privítala nás vedúca knižnice Antónia Ba-

bišová a zaviedla nás do miestnosti, kde boli
knihy pre deti. Dovolila nám, aby sme si ich poprezerali. Potom sme sa premiestnili do druhej
miestnosti, kde boli časopisy, knihy s rôznymi

 Na kvízové otázky sme odpovedali rozdelení v troch skupinách.
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Chceli s ňou byť
stále...
Pani Janka Scott pôsobila v našej škole ako vychovávateľka ŠKD od 9. marca
2009 do 31. januára 2012 počas zastupovania našej zamestnankyne čerpajúcej
materskú dovolenku.
Pani Scott je výnimočne nadaná osoba
pre kreatívnu prácu s deťmi. Viedla deti
k disciplíne, poriadkumilovnosti, slušnosti
a tvorivému vzťahu k práci i životu. Deti
na ňu pozerali, ako na vlastného rodiča
– s láskou a rešpektom.
U detí rozvíjala estetické, literárno-dramatické i pohybové kompetencie. Keďže
má skúsenosti v ochotníckom divadelnom
súbore, pravidelne pripravovala detské
vystúpenia k rôznym podujatiam v škole
i v obci počas celého pôsobenia v našej
škole. Program nacvičený pod jej taktovkou
mal iskru, myšlienku i kreativitu. Vedela
si s deťmi zhotoviť aj rôzne malé kulisy
k pripravovaným scénkam. Svoje hudobné
nadanie odovzdávala deťom aj tým, že ich
pripravovala na spevácku súťaž. Ochotne
zastupovala neprítomné kolegyne v práci.
Ovláda anglický jazyk slovom aj písmom,
čo bol v dnešnej dobe pre školu mimoriadny prínos. Je veľmi vynaliezavá, a preto sa
deti pri nej nikdy nenudili. Zaujíma sa tiež
o prírodu a vychováva deti k úcte a láske
k prírode, k stromom, kvetom, zvieratám
a aj správaniu medzi sebou navzájom. Deti
nechceli odchádzať domov z družiny a pravidelne ju odprevádzali k autobusu, aby boli
s ňou čo najdlhšie.
Som veľmi rada, že pani Scott pracovala
v tejto náročnej dobe na našej ZŠ ako vychovávateľka. Bola veľkým prínosom pre
našu školu a priniesla nové nápady a jej
oddelenie bolo s obľubou navštevované.
Bola spoľahlivá, zodpovedná, na vysokej
morálnej i odbornej úrovni, veľmi obľúbená
aj v pedagogickom zbore, a preto jej vyjadrujem aj v mene kolegýň svoje
ďakujem
za svedomitú a ochotnú prácu. Radosť,
svetlo a pokoj, ktorý šírila, nás všetkých
obohatil.
Želám jej na novom pracovisku všetko,
všetko dobré.
Mgr. MÁRIA GONOVÁ
riaditeľka

receptami na varenie a knihy pre dospelých.
Sadli sme si do kresiel a pani Babišová nám
ukázala, z čoho sa skladá kniha: z prednej
dosky, zo zadnej dosky a z chrbta. Potom nám
pani učiteľka Zabadalová pripravila čitateľský
kvíz. Boli sme rozdelení na tri skupiny. Odpovedali sme na rôzne otázky. Nakoniec prvá
skupina vyhrala farebné a čierne perá. Potom
sme si prečítali ďalšie knižky. V knižnici sme
urobili výstavku našich výtvarných prác, aby
návštevníci videli, ako pekne vieme kresliť.
Pani riaditeľka našej školy odovzdala víťazom
školských súťaží aj diplomy.
Potom sme si obliekli kabáty a čiapky, nahlas sme zaďakovali pani knihovníčke za jej
ochotu a milotu a povedali sme dovidenia.
Kristínka Ružičková, 4. ročník
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Pri recitovaní mi tréma prešla
V prvý marcový týždeň sa uskutočnila
na našej škole súťaž v recitácii s názvom
Hollého pamätník. Súťažili sme tak ako
každý rok – v prednese poézie a prózy.
Všetko sa to začalo výberom básní a rozprávok, ktoré nám pomohla vybrať naša triedna pani učiteľka. Najskôr sme mali triedne
kolo súťaže. Pani učiteľka vybrala niektorých
žiakov, ktorí postúpili do školského kola. Stretli sme sa v triede druhého ročníka. Mali sme
porotu, ktorá pozostávala zo žiakov a pani

učiteliek. Väčšina súťažiacich boli dievčatá.
Aj ja som vystupovala. Na začiatku som mala
trému, ale neskôr, keď som už recitovala,
tréma mi prešla. Oplatilo sa mi poslúchnuť
pani učiteľku a ísť súťažiť, lebo nakoniec som
sa umiestnila na 2. mieste v kategórii poézie.
Dostala som diplom a sladkú odmenu.
Súťaž sa mi veľmi páčila. Možno nabudúce
vyhrám 1. miesto. Bol to veľmi pekný deň
v našej škole.
Rebeka Reginová, 3. ročník

SÚŤAŽE V ŠKOLE

Recitujeme, spievame...
 Hollého pamätník
Poézia
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Próza
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Lívia Milecová, 2. ročník
Rebeka Reginová, 3. ročník
Saloma Siváková, 3. ročník
Miroslava Mozoláková, 4. ročník
Kristína Moravčíková, 2. ročník
Nina Mešterová, 3. ročník

 Putujeme za ľudovou piesňou
1. miesto Simonka Bardoňová, 4. ročník
2. miesto Nina Mešterová, 3. ročník
3. miesto Sárika Belanová, 2. ročník

Reprezentovala som
našu školu

 Tak toto sme my – víťazky Hollého pamätníka v kategórii poézie i prózy.

Na exkurzii v Coca-Cole
S pani učiteľkou Otrubovou sme išli na
exkurziu. Po prvej vyučovacej hodine sme nasadli do autobusu a odišli sme do Coca-Coly,
ktorá je v Lúke nad Váhom blízko Piešťan.
Keď sme prišli, pustili nám prezentáciu o výrobe Coca-Coly. Obliekli sme si reﬂexné vesty
a išli sme do výroby. Videli sme výrobu Spritu
a plnenie ﬂiaš. Išli sme ďalej a ukázali nám

Keďže som vyhrala v našej škole súťaž v speve, zúčastnila som sa na okresnom kole súťaže Putujeme za ľudovou
piesňou v Piešťanoch.
Konala sa 13. marca v CVČ Ahoj. Začalo
sa to tým, že sa predstavili porotcovia.
Jedna teta bola z umeleckej školy. Súťažilo
sa v dvoch kategóriách. Prvá kategória
bola od prvého po tretí ročník. Ja som bola
v druhej kategórii, kde súťažili žiaci od 4.
po 6. ročník. V celej miestnosti sa ozýval
veselý spev. Pesničky boli rôzne, napríklad
Včera bola sobota, Čie sú to kone, Dnes nie
som šťastná.

výrobu ﬂiaš z polotovarov. Teta nám ukázala
balenie Spritu. Keď sme sa vrátili, prehrali
nám rôzne reklamy. Teta Lujza nám povedala,
prečo tu bola postavená táto továreň. Preto,
lebo blízko vyviera prameň Bonaqua a Matúšov prameň. Nakoniec sme dostali Coca-Colu. Najviac sa mi páčila výroba Spritu.
Ninka Ilavská, 4. ročník

 Toto je pamiatka na školské kolo súťaže, v Piešťanoch spievala Simonka v kroji.
Ja som spievala piesne Keď sa tá sýkorka a Páslo dievča pávy. Na túto súťaž
som sa obliekla do kroja, lebo sa hodil
k ľudovým piesňam, ktoré som spievala.
Deti zaspievali veľmi pekne. Potom porotcovia vyhlásili desaťminútovú prestávku,
lebo sa museli poradiť. A nakoniec bolo
vyhodnotenie. Vo svojej kategórii som sa
umiestnila na treťom mieste. Dostala som
pekný diplom.
Veľmi sa mi tam páčilo a dúfam, že pani
učiteľka Zabadalová ma prihlási aj na ďalšiu súťaž.
Simonka Bardoňová, 4. ročník
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Prvý karneval vo vynovenej sále kultúrneho domu
Fašiangy, masky a veselá zábava patria
nerozlučne k sebe. Mohli sa o tom presvedčiť aj všetci návštevníci detského karnevalu, ktorý sa konal v sobotu 4. februára
2012 v trebatickom Kultúrnom dome. Farebné, nápadité masky zaplnili sálu a vytvorili naozajstnú fašiangovú náladu.
Karneval v tomto roku organizovalo Rodičovské združenie pri Materskej škole Trebatice a treba povedať, že sa svojej úlohy zhostilo
veľmi ochotne a zodpovedne.
Vo vynovenej sále učiteľky MŠ pripravili
krásnu výzdobu, no najviac sa vynímali a deti
potešili desiatky balónov vznášajúcich sa pod
stropom. Úlohy moderátora sa zhostil ujo
Martin Směřička, ktorý masky vyspovedal,
zatancoval i zasúťažil si s nimi. Veľký úspech
mal aj tanec zumba, tú deťom predcvičovala
Simonka Mozolová. Obrovský záujem o súťaže zaskočil i učiteľky, ktoré za splnené úlohy
pre súťažiacich minuli viac ako sto odmien.
Nezvyčajne bohatá bola aj tombola, do ktorej
prispeli rodičia detí i podnikatelia z obce a jej
okolia. Prvú cenu – tablet, darovala ﬁrma
Lombard, s. r. o., a tešila sa z nej rodina Martinky Balekovej. O dostatok energie sa postarali obetavé mamičky, ktoré napiekli krásne
vyzerajúce a výborne chutiace zákusky a,
samozrejme, pizza a pizza štangle, tie ani
nestíhali piecť a privážať. To všetko prispelo k príjemnej a milej atmosfére karnevalu,
v ktorej čas preletel ako voda.
Bez ochoty a aktívnej pomoci mnohých ľudí
by to možné nebolo, preto veľké poďakovanie
patrí všetkým, ktorí „priložili ruku k dielu“:
Nádhernú balónovú výzdobu nám vytvoril
Michal Sekáč.

 Kto si so mnou zatancuje?
Pizzu, pizza štangle a víno nám zdarma
zabezpečila Monika Belmechri a Marek Urban – Piváreň u notára v Krakovanoch. Ich
ochotu si skutočne vážime a ďakujeme za
ňu. Chutné a krásne zákusky napiekli: Monika Belmechri, Emília Hornáková, Martina
Hornáková, Magdaléna Hochelová, Vladimíra
Ferancová, Mária Krištofcová, Jana Lipková,
Jarmila Malinová, Ľubica Malinová, Lucia
Palkechová, Katarína Treskoňová, Zuzana
Strapatá, Lenka Sučičová.
Poďakovanie za prinesené suroviny na
chlebíky patrí Daniele Balekovej, Sylvii Sekáčovej a Lenke Škrabákovej.

Utopili sme zlú Morenu!

Vstupné na karneval a tombolu predávali
Daniela Baleková a Jarmila Malinová. V bufete v sále predávali Lucia Palkechová a Mária
Krištofcová. V bare v kuchyni boli Denisa Bábiková, Michaela Dadíková a Renáta Trnková. Tombolu predávali Petra Hornáková, Petra
Reginová a Magdaléna Potroková. Ceny do
súťaží priniesli Janette Kováčová a Lucia Palkechová.
Za ceny do tomboly ďakujeme rodičom detí
z materskej školy, starostovi obce Mgr. Jurajovi Valovi, ﬁrmám a podnikateľom: Agrodružstvo Trebatice, Autoservis Drahovský,
Classic, s. r. o., DOFA, s. r. o., ELKO, Hochel Slovakia, s. r. o., I.M.P.P., s. r. o., Javex,
J.M.L.I., spol. s r. o., KPS, s. r. o., Kvietok,
LP šport, s. r. o., Lombard, s. r. o., Nábytok
Parama, Eva Palkechová, autolakovňa, P +
J Trans, s. r. o., Peter Radoský, Rondo Club,
RSP autolakovňa, spol. s. r. o., Rudolf Moravčík, Telux, s. r. o.
No a, samozrejme, velikánske poďakovanie
ide do materskej školy všetkým zamestnancom, ktorí neľutovali svoj osobný čas a ochotne pripravovali všetko tak, aby boli spokojné
hlavne deti, ale s nimi aj ich rodičia.
JANA PALKECHOVÁ

Chceme kúpiť skrinky

 Morena, Morena, kde si prebývala...
Aj my sme už mali zimy dosť! Tak sme
sa ju počas tematického týždňa pokúsili
odohnať a privolať jar. V pondelok sme sa
naučili rozlišovať ročné obdobia, počasie
a vytvorili sme šaty pre pani Jar.
V utorok sme zasiali semienka a vyskúšali
s nimi niekoľko pokusov, napríklad ako by
rástli bez vody, pôdy, v tme, ... V stredu sme
vyniesli k potoku Morenu a zahrali sme sa
s ňou hudobno-pohybové hry. Potom sme sa
s ňou rozlúčili, zapálili ju a hodili do potoka.

Možno sa plaví až niekde do mora a s ňou aj
zima a všetky choroby. Vo štvrtok sme riešili
jednoduché sudoku – kvetinkové, zrniečkové,
naučili sme sa pieseň o jari, pri ktorej sme si
zahrali na rytmických nástrojoch a stihli sme
aj vyrobiť veselé jarné pozdravy. V piatok si
deti vypočuli rozprávku o víle Jaruške a zahrali sme sa na záhradníka Mrkvičku a maškrtných zajačikov. A aby naozaj Jar prišla do
čistého, upratali sme si školský dvor.
DANIELA MACHÁČOVÁ

Budova materskej školy oslávila svoje
30. výročie a jej vnútorné vybavenie už
nutne potrebuje výmenu. Nákup ležadiel
máme zabezpečený, ale starého, opotrebovaného nábytku je v nej ešte neúrekom.
Najbližší náš plán je získať ﬁnancie na výmenu šatňových skriniek pre deti, nakoľko
tie terajšie si môžete pamätať ešte zo starej
škôlky v dome služieb.
Preto Vás touto cestou prosíme o darovanie 2 % z Vašich daní Rodičovskému
združeniu pri Materskej škole Trebatice.
Právnické osoby tak môžu učiniť priamo v daňovom priznaní, fyzické vyplnením
a odovzdaním jednoduchých tlačív do 30.
apríla 2012.
Všetky potrebné informácie a údaje
nájdete na našej webovej stránke alebo
priamo v škôlke.
Za Váš záujem a ochotu pomôcť Vám
patrí naše úprimné poďakovanie!
- jp -
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Máme šikovných maliarov
Riaditeľka materskej školy touto cestou gratuluje našim malým
šikovným maliarom, ktorí uspeli vo výtvarnej súťaži Vesmír očami
detí. Regionálne kolo súťaže organizovala Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. So svojimi prácami v nej získali
svoje prvé úspechy:
Martinka Baleková, umiestnila sa na 4. mieste a jej práca postupuje
do celoslovenského kola. Odbornú porotu zaujali i práce Samka Grúňa
a Žanetky Šulíkovej. Okrem nich krásne práce namaľovali Arturko Halo, Lukáško Hochel, Nelka Mešterová, Kristianko Škrabák a Miriamka
Tonkovičová.
Ďalšie práce putovali do Piešťan na výtvarnú súťaž organizovanú
Slovenským zväzom záhradkárov. Sem práce s tematikou ovocia a zeleniny zhotovili Martinka Baleková, Martinka Malinová, Nelka Mešterová, Letícia Belmechri, Timejka Bučková a Sárka Hornáková.
Všetkým deťom ďakujeme za reprezentáciu našej materskej školy
a prajeme im, aby aj naďalej mali také šikovné pršteky ako doteraz.
JANA PALKECHOVÁ

 Pán starosta sa na chvíľu vrátil do učiteľských čias.

Navštívili sme pána starostu
Tematické týždne o našej obci a Slovensku sme s deťmi
v materskej škole zakončili návštevou na obecnom úrade, kde
nás privítal a venoval sa nám starosta Mgr. Juraj Valo.
Primeranou formou deťom porozprával o svojej práci, ukázal
im insígnie obce, kroniku, richtársku palicu, vlajky... Previedol ich
priestormi úradu, dokonca si mohli vyskúšať, ako sa spieva do mikrofónu obecného rozhlasu. Deti mu porozprávali, čo všetko o svojej
obci už vedia a bolo toho veru dosť. Znovu sme sa presvedčili, že
naše deti sú veľmi múdre a šikovné a môžeme byť na ne všetci
hrdí. Pánovi starostovi za jeho ochotu a čas, ktorý nám venoval,
srdečne ďakujeme.
DANIELA MACHÁČOVÁ

 Takto podľa nás vyzerá vesmír.

Aj z nás budú čitatelia
Ani v tomto roku škôlkari so svojimi učiteľkami nezabudli na
Marec – mesiac knihy a pri tej príležitosti dňa 15.3.2012 navštívili
obecnú knižnicu. Táto naša návšteva v nej bola výnimočná. Deti
s priestormi, vybavením a účelom knižnice oboznamovala knihovníčka Antónia Babišová, ktorá už nevyučuje v škole a má možnosť
venovať sa nám aj dopoludnia.
Po tom, ako privítala deti i učiteľky, im vysvetlila systém zapožičiavania
kníh v knižnici, porozprávala o vzniku knihy, naučila deti, ako sa volajú
jej jednotlivé časti. Deti si mohli pozrieť leporelá, encyklopédie, aj vypočuť rozprávku. K spestreniu priestorov knižnice sme aj tento rok prispeli
malým darčekom a výtvarnými prácami detí na tému Moja obľúbená
rozprávka. Návšteva zanechala v deťoch pozitívne dojmy a tešia sa na
ďalšie, už s rodičmi ako pravidelní čitatelia.
IVANA POHUBOVÁ

 Naučili sme sa o svojej obci toho toľko, že už by sme sa
celkom iste nestratili.

Sú z nás Kapustári

 Aj nás bavia počítačové hry, večer do postieľky si však radšej
vezmeme leporelo...

Odkiaľ som? To jedna z prvých vecí, ktoré učíme naše deti,
keď sa už naučia rozprávať. Veď keby sa náhodou stratili, mali
by poznať svoje meno a adresu.
V materskej škole ich však učíme aj omnoho viac. Poznať svoju
obec, jej vznik, históriu i súčasnosť, byť hrdí na to, odkiaľ pochádzame. Históriu o vzniku našej obce deti spoznávali prostredníctvom povestí, predmetov z minulosti, krojov s typickou trebatickou
výšivkou. Na vychádzkach sme vyhľadali najstaršiu budovu – kaplnku, kostol, o ktorom deti vedia, že je zasvätený sv. Štefanovi,
Uhorskému kráľovi. Poznajú jeho korunu v obecnom erbe, trebatickú žltozelenú zástavu. Odfotili sme si aj významné budovy a miesta
v obci a porovnali ich so starými fotograﬁami, ktoré máme v škôlke.
Zistili sme, že veľa sa zmenilo, niektoré budovy zmenili svoj vzhľad,
niektoré pribudli a že naša obec sa mení k lepšiemu. Veľmi milé je
sledovať, ako všetko toto naše nadšenie zdieľajú s nami aj deti,
ktoré nebývajú v Trebaticiach. V ich srdiečkach takéto spomienky
určite zostanú navždy.
DANIELA MACHÁČOVÁ
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Knižnica zasa o čosi bohatšia
„Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím
knihe.“
Maxim Gorkij
Najvýznamnejším a najrozšírenejším
komunikačným prostriedkom v dejinách
ľudskej spoločnosti bola a je kniha. Vedci
až doteraz skúmajú životopis knihy ako
prameňa poznania, ako pamiatky hmotnej kultúry a určitej epochy dejín i ako
technického prostriedku zabezpečujúceho
styk medzi ľuďmi.
Prvé „knihy“ boli vyryté do hlinených, ne-

skôr do voskových doštičiek alebo na steny
chrámov a hrobiek. Starí Gréci a Rimania
písali diela ručne na zvitky papyrusu. Papyrus
predstavoval dlhé pruhy zlepené z vlákien
rastliny Cyprus papyrus. Spôsob výroby papyrusu vynašli už Egypťania. Keď čitatelia čítali,
nelistovali, ale rozvíjali rolku – zvitok. Ten bol
natočený na drevenú paličku.
Drahá výroba a dovoz papyrusu bránili rozšíreniu literatúry. V stredoveku sa síce robili
už skutočné knihy, krásne viazané, ale sa
ručne opisovali. Rozpisovali sa na trvanlivý

 Čerstvo zrekonštruovaná knižnica.

AJ TAK SA DÁ...
To, že ﬁnančná situácia samospráv
je v posledných rokoch neľahká, vieme
všetci. Často je veľmi ťažké rozhodnúť,
ktorú rekonštrukciu či výstavbu uprednostniť, na ktorú dať peniaze, keďže tých
je stále málo.
Preto sa môžeme tešiť, že napriek ﬁnančným problémom naša samospráva nezabúda
na kultúru, poznanie a rozhodla sa zveľadiť
priestory obecnej knižnice. V októbri minulého
roku v nej boli vymenené okná, v novembri
bola vykonaná rekonštrukcia strechy, v januári tohto roku priestory vymaľovali, vymenili
podlahu a svietidlá, natreli zábradlie na schodišti. Nemalú čiastku obec venovala aj na
zakúpenie nových kníh a publikácií pre deti
i dospelých. To všetko prispelo k tomu, aby sa
čitatelia v knižnici cítili príjemne a pohodlne.
Avšak najcennejšia v nej je obetavá práca
našej knihovníčky Mgr. Antónie Babišovej.
O obecnú knižnicu sa stará od 8. januára 1975, neuveriteľných 37 rokov. V júni
2011 sa rozlúčila s celoživotným povolaním
učiteľky a odišla do starobného dôchodku.
O jej vysoko kvalitnej práci a o tom, že si
ju na jej dlhoročnom pôsobisku v Základnej
škole v Chtelnici vážili, svedčí aj získané
ocenenie – Plaketa J. A. Komenského, ktorú
pri odchode dostala. Za dlhoročné výborné
výsledky pri príprave žiakov na chemické
olympiády získala Ďakovný list z Krajského

pergamen, zhotovený z vypracovaných oslích
koží. Až keď sa Európa zoznámila so starým
čínskym vynálezom – papierom a keď v roku
1440 Nemec Ján Guttenberg vynašiel kníhtlač, začali sa knihy zhotovovať vo väčšom
množstve. Bol to jeden z najdôležitejších objavov v dejinách ľudstva. Tento objav umožnil,
aby sa s vedou a umením zoznámili milióny
ľudí.
Naša obecná knižnica má už roky svojich
skalných čitateľov a nebolo tomu inak ani
v uplynulom roku 2011.
Knižnica počas neho zaevidovala 201 čitateľov, z toho 119 detí do 15 rokov. Výpožičiek
bolo zaevidovaných 9202.
Z odbornej literatúry pre dospelých zaevidovala 275 výpožičiek, z krásnej literatúry
pre dospelých 2616 výpožičiek. Z odbornej
literatúry pre deti 430 výpožičiek, z krásnej
literatúry pre deti 3271 výpožičiek a 2610
výpožičiek periodík.
Do knižnice dochádzali pravidelne tieto
periodiká: Život, Slovenka, Línia, Záhradkár.
Okrem nich si čitatelia mohli vypožičať z knižnice aj ďalšie, ktoré priniesli do knižnice jej
čitatelia: Markíza, Plus 7 dní, Ema, Eva...
V kalendárnom roku 2011 do knižnice pribudlo 52 nových kníh v celkovej hodnote
410,42 €. V mesiaci marec knižnicu navštívili
opäť deti z materskej školy, ktoré so svojimi
učiteľkami pripravili v jej priestoroch výstavku
výtvarných prác. Tú si prezrelo 64 čitateľov.
Zápisné na rok 2012 je 0,50 € pre dospelých a 0,30 € pre deti. Priestory knižnice
sú pre všetkých známych i nových čitateľov
otvorené každý piatok od 16.00 do 18.00 hod.
a v sobotu od 17.00 do 19.00 hod. Ste úprimne očakávaní!
Mgr. ANTÓNIA BABIŠOVÁ

Naša skvelá knihovníčka
školského úradu v Trnave.
Pani Babišovej za jej prácu aj touto formou
úprimne ďakujeme a k získaným oceneniam
srdečne gratulujeme. Veríme, že vynovené

 Antónia Babišová vo svojom kráľovstve.

priestory knižnice prilákajú ďalších čitateľov,
možno aj z radov nových obyvateľov našej
obce, ktorým bude môcť sprostredkovať čaro
knihy a objavovania múdrosti v nich.
- jp -
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Z VÝROČNEJ SCHÔDZE PZ BAŽANT

Stavy zveri sme zhodnotili ako primerané
Nespôsobilo vypílenie stromov v okolí potokov viac škody ako osohu?
V sobotu 18.2.2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza PZ Bažant v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Trebaticiach. Zúčastnilo sa na nej 14 členov
a pozvaní hostia – starosta obce Mgr. Juraj
Valo a za ZO SZCH Jozef Vančík.
Schôdzu otvoril predseda Ján Bača. Vo
svojej správe zhodnotil činnosť združenia,
ako aj prácu členov vykonanú v roku 2011.
Na začiatku roka sme ešte stále žili v neistote kvôli nájomnej zmluve na výkon práva
poľovníctva, ktorá bezmála rok čakala na

organizácia SPZ Piešťany v priestoroch Spoločenského centra Slovenských liečebných
kúpeľov. Na túto výstavu predložili trofeje
srnčej zveri aj naši členovia. V mesiaci apríl
bolo kúpených na zazverenie poľovného revíru 10 ks sliepok bažanta, ktoré boli vypustené
v lokalite za Agro-družstvom. V tomto mesiaci
sa ďalej členovia venovali opravám a údržbe
posedov a zariadení na blížiacu sa sezónu
lovu srncov. Mesiac jún je Mesiacom poľovníctva a ochrany prírody a práve v tomto
období u väčšiny voľne žijúcej zveri prichádza

kalom z priľahlých polí. Preto potom v období
daždivého počasia nestíha zachytiť potrebné
množstvo vody. Nemyslíte si, že toto všetko
sú fakty na zamyslenie?
V mesiacoch júl až november členovia navštevovali revír za účelom tlmenia škodnej,
lovu srnčej zveri a v rámci monitoringu na
KMO lovu diviakov. Taktiež pripravovali kŕmne zariadenia na blížiacu sa zimu. V rámci
spoločenských podujatí sme sa zúčastnili na
3. ročníku streleckých pretekov O putovný
pohár predsedu Mikroregiónu nad Holeškou
na strelnici vo Veselom a tiež na Kapustových
hodoch v Trebaticiach. Tu sa družstvo zložené z troch našich členov zapojilo do súťaže
vo varení kapustnice. Patronát nad nimi mal
Róbert Štefanka ml., ktorému aj touto cestou
ďakujeme za dobrú propagáciu nášho poľovníckeho združenia.

Prvý rok po novom
bol dobrý

 V rámci zazverenia sme pred rokom vypustili do revíru desať sliepok bažanta.
podpísanie na Pozemkovom fonde v Bratislave. Situácia sa zmenila dňa 4. februára 2011,
kedy bola zmluva podpísaná, dňom 14.2.2011
bola zaevidovaná Lesným úradom Trnava,
a tým nadobudla platnosť. Nakoľko sa skončilo volebné obdobie výboru PZ, dňa 29.1.2011
bol na členskej schôdzi zvolený nový výbor na
ďalšie päťročné obdobie v zložení: predseda
PZ – Ján Bača, tajomník – Jozef Jankech,
poľovný hospodár – Tibor Štefanka, ﬁnančný
hospodár – Róbert Štefanka ml., člen výboru
– Patrik Jankech, kontrolór PZ – Branislav
Jankech a členovia poľovníckej stráže Ján
Bača a Tibor Štefanka.

Staráme sa o zver
i vegetáciu
Od januára do konca marca členovia chodili
do revíru prikrmovať zver a tlmiť škodnú zver.
V jarných mesiacoch už tradične v rámci revitalizácie a obnovy revíru vysádzali stromčeky
a kríky, podľa veterinárnych opatrení bola
vykonaná dezinfekcia, očistenie kŕmnych zariadení a ich oprava.
Pri jarnom sčítaní zveri jej stavy boli zhodnotené ako primerané, len u srnčej zveri sme
zaznamenali mierne stúpajúcu tendenciu.
Z tohto sčítania bol napokon zostavený plán
chovu a lovu. Koncom marca sa uskutočnila
chovateľská výstava zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2010, ktorú pripravila Okresná

k liahnutiu a vodeniu mláďat. My sme sa taktiež zameriavali na jej ochranu, čo sme propagovali aj osvetovou činnosťou. Práve v tomto
období by sme sa najviac mali zamýšľať nad
tým, čo sa v prírode deje.

Ostanú korene stromov
v zemi?
Mimochodom, viete koľko stromov zmizlo
z okolia potoka Dudváh a Holeška? Firma,
ktorá realizovala ich výrub, vyrezávala aj stromy, ktoré vôbec nebránili prietoku vody a boli
vzdialené aj viac metrov od vody. Možno bolo
treba niektoré spíliť, hlavne tie, ktoré bránili
prietoku vody a na ktorých sa zachytával
odpad vyhodený „ľuďmi“. Zamestnanci ﬁrmy
však vypílili aj veľa starých vŕb, ktoré sú pre
nich bezcenné, ale pre nás a prírodu je to veľká strata. Hniezdilo v nich veľa divých kačíc,
ktoré tu mali výborné podmienky na liahnutie
mláďat. Za obeť padli aj jelše, ktorých semená
sú v zimnom období zdrojom potravy pre čížika a niektoré ďalšie spevavce.
Objavuje sa tu aj otázka, či korene vypílených stromov v potoku ponechajú, alebo ich
odstránia spolu s odpadom a kde ho umiestnia. Aký význam má vypílenie stromov, keď
korene siahajúce až k vode zostanú? Poukázať chcem aj na to, že Dudváh je už približne
40 rokov vyschnutý a Holeška tečie len z vrbovskej priehrady, ktorá je rokmi zanesená

Záverom roka pri sčítaní malej zveri sa ukázalo, že početnosť zajačej zveri má klesajúcu
tendenciu aj napriek tomu, že počas celého
roka sme lovili škodnú zver. Po zvážení stavu
sme napokon zrušili naplánované poľovačky
na zajace. Uskutočnil sa iba odchyt zajacov,
no aj ten sa pre zlé počasie a malú účasť pomocníkov musel preložiť na január 2012.
V roku 2011 bolo celkovo ulovených: bažant 27 ks, srnčia zver 14 ks, diviak 9 ks, líška
6 ks, kuna skalná 2 ks, straka 10 ks.
V závere správy predseda konštatoval, že
poľovnícke združenie prežilo prvý rok od
schválenia novej nájomnej zmluvy na revír
dobre a poďakoval členom PZ za ich úsilie
a prácu. Poďakovanie vyslovil aj zástupcom
obce, Agro-družstvu, ZO SZCH a tiež rodinným príslušníkom členov PZ za pomoc pri
organizovaní naplánovaných podujatí.
V ďalšom bode programu ﬁnančný hospodár Róbert Štefanka ml. predniesol správu
o ﬁnančnom hospodárení združenia za rok
2011. O výsledkoch revízie hospodárenia informoval kontrolór Branislav Jankech. Následne členovia prerokovali návrh ﬁnančného
rozpočtu a plánu práce na rok 2012, ako aj
návrh na voľbu delegáta na okresný snem
SPZ, žiadosť o zrušenie členstva od Vladimíra Baču a žiadosť o prijatie za člena PZ
Jozefa Matejíka, ktorého hlasovaním členská
schôdza napokon prijala za nového člena.
Do diskusie sa zapojili všetci prítomní členovia, ako aj pozvaní hostia. Svojimi podnetmi
a názormi k danej problematike výrubu stromov a prerokovaným bodom programu prispeli
k uzneseniam z výročnej členskej schôdze.
V poslednom bode programu predseda PZ
poďakoval prítomným za účasť, tiež poprial
všetkým členom veľa pekných chvíľ a zážitkov v prírode a ukončil rokovanie výročnej
členskej schôdze.
Poľovníctvu a prírode zdar!
JÁN BAČA
predseda PZ Bažant Trebatice
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Život je krásny v každom veku
Život je krásny v každom veku,
je ako pieseň stále živá.
Je ako pieseň o človeku,
ktorá sa v ľudskom srdci skrýva.
I my, seniori, sme vďační za každú hodinu, za každý prežitý deň. Najväčšou radosťou je prebudenie, pohyb, práca i činnosť
našej organizácie. Chcem sa opäť podeliť s vami, milí Trebatičania, o informácie
z našej Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku Trebatice.
Bol pondelok 12. decembra 2011, keď 17
trebatických dôchodcov navštívilo Dom umenia Piešťany. Radošinské naivné divadlo pod
vedením Stanislava Štepku uviedlo satirickú
komédiu o háklivej téme dedičstva pod názvom Len tak prišli. Bol to hodnotný umelecký
zážitok.
Stalo sa tradíciou, že trebatickí dôchodcovia sa stretávajú v KD na predvianočnej
kapustnici. 14. decembra 2011 privítala predsedníčka našej organizácie 60 členov. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ pod vedením riaditeľky Mgr. M. Gonovej. Chutila nielen

 Spomínate? V zrekonštruovanej sále Kultúrneho domu v Trebaticiach sa 27. novembra 2011 uskutočnilo tradičné Posedenie s dôchodcami.
kapustnica, výborné boli i moravské koláče.
Veľkým prekvapením bol pohárik medu pre
každého člena.

 Ako by to bolo, keby so svojím programom neprišli za nami naše vnúčatá – žiaci
základnej školy?

MIKRO 2012
V tomto predjarnom období naši malí
futbalisti už netrpezlivo očakávali ďalší
ročník futbalového turnaja žiakov 2. – 5.
ročníkov obcí Mikroregiónu nad Holeškou.
Dočkali sa v piatok 2. marca 2012, kedy sa
v telocvični Základnej školy Veľké Kostoľany
zišlo 9 futbalových mužstiev, aby si zahrali
kvalitný futbal. Po tvrdých bojoch v troch základných skupinách a následne v skupinách
o umiestnenie si prvenstvo v poslednom zápase s vlaňajším víťazom právom vybojovali naši
futbalisti. Trebatické farby na turnaji obhajovali
Samko, Matúš a Šimon Valovci, Jurko Štefanka, Patrik Varga, Miško Valko a Denis Minárik.
Pomohla im aj zástupkyňa nežného pohlavia
Paťka Vargová. Na druhom mieste skončilo
družstvo Veľkých Kostolian, pred Ostrovom,
Dolným Lopašovom, Veselým, Borovcami,
Krakovanmi, Dubovanmi a Rakovicami. Najlepším strelcom turnaja sa stal náš Samko
Valo, ktorý vsietil 11 gólov. Naši futbalisti si
z turnaja odniesli putovný pohár, tričká s logom
Mikroregiónu nad Holeškou, futbalovú loptu
a veľa pekných zážitkov.
- aj -

A boli tu Vianoce. Vianočný čas sú krásne
chvíle. Čas znovu zažiť niečo milé.
V plnej svojej kráse vystúpil krojovaný súbor
Kapustár v kostole na jasličkovej pobožnosti.
Priblížil sa čas zábavy, spevu, tanca – fašiangy. Na plese v Dolnom Lopašove vybrané
členky našej organizácie predviedli módu 60.
rokov. Úspech bol obrovský.
I v susednej obci Borovce na fašiangy nezabudnú. Pán Pekarovič so svojím folklórnym súborom veselými piesňami, žartovnými
scénkami rozosmiali Borovčanov i Trebatičanov. Pohostenie bolo výborné.
8. marca 2012 sa 79 členov zúčastnilo na
výročnej členskej schôdzi, ktorá bola spojená s oslavou MDŽ. V kultúrnom programe
vystúpili žiaci ZŠ pod vedením Mgr. Diany
Otrubovej. Balzamom pre dušu bol darček pre
každú členku.
Čo nás čaká v krátkej budúcnosti: Po tradičnej jarnej brigáde pri úprave cintorína v apríli
usporiada Mesto Nitra výstavu kvetov. Chcete
vidieť tú krásu? Neváhajte!
Za JDS Trebatice
E. SUROVČÍKOVÁ

Putovný pohár získali Trebatice

 Trebatice – najúspešnejší kolektív futbalového turnaja Mikro 2012.

1/2012

13

TREBATICKÉ ZRKADLO

HODNOTIACA SCHÔDZA ZO SZCH TREBATICE

Prečo chovateľstvo mladých neláka?
Členovia ZO SZCH v Trebaticiach na svojom hodnotiacom zasadnutí dňa 26.2.2012
bilancovali minulé a plánovali nasledujúce
obdobie. Pozvanie na schôdzu prijali aj
hostia – starosta obce Mgr. Juraj Valo
a predseda PZ Bažant Ján Bača. Organizácia má v súčasnosti 38 členov.
Najstarším je dlhoročný úspešný chovateľ
králikov Viliam Štefanka, ktorý sa dožil 81
rokov. Predsedom je naďalej Štefan Balek,
podpredsedom Róbert Štefanka, tajomníkom
Jozef Melicher.
V úvode zasadnutia Róbert Štefanka prečítal správu o činnosti a výsledkoch organizácie
v roku 2011. Vyzdvihol aktivitu členov, ktorí
sa zapájali do prípravy a realizácie chovateľských podujatí.

Na výstavách bodujeme
V uplynulom roku sa členovia organizácie
so svojimi zvieratami zúčastňovali na výstavách, z ktorých si priniesli mnohé ocenenia.

 Chovatelia na oslave osemdesiatin svojho najstaršieho člena Viliama Štefanku.

 Ako na výstave! Krásny hrvoliak je ako umelecké
dielo...

Na výstave holubov v Sobotišti
získal Martin Ďurišek čestnú cenu.
Ivan Ďurišek vystavoval holuby na
Špeciálnej výstave slovenských
hrvoliakov vo Veľkých Kostoľanoch, kde taktiež získal čestnú
cenu. Milan Ševečka úspešne reprezentoval našu organizáciu na
výstavách v Šenkviciach, vo Veľkých Kostoľanoch a na Národnej
výstave v Nitre, kde jeho hrvoliak
čierny sedlatý dosiahol titul šampión Slovenska a hrvoliak modrý
sedlatý získal titul Majstra Slovenska. Za mimoriadne úspešné
reprezentovanie trebatických chovateľov patrí Milanovi Ševečkovi
naše poďakovanie.
Vladimír Slávik bol úspešný na
výstave v Šenkviciach a v Tešo-

viciach na Morave, kde sa jeho hrvoliak čierny
sedlatý stal šampiónom výstavy.
Naši chovatelia sa zúčastnili aj na Jarmočnej výstave v Trnave v dňoch 9. až 11.
septembra 2011. Holuby tam vystavovali
Róbert Jankech a Alexander Kuchar, ktorý
získal čestnú cenu. Hydinu vystavovali Róbert Jankech a Róbert Štefanka, ktorý taktiež
získal čestnú cenu a ďalšiu si odniesol so
svojím králikom Ladislav Gaura. Na výstave
v Novom Meste nad Váhom sa so svojou
kolekciou králikov zúčastnil Ladislav Gaura
a odniesol si čestnú cenu.
Na výstave v Bošáci dňa 30.9. – 2.10.2011
mala naša organizácia bohaté zastúpenie.
Holuby vystavovali Emil Lipka, Róbert Jankech a Ivan Ďurišek, hydinu Róbert Jankech
a Róbert Štefanka a králikov taktiež Róbert
Štefanka.
Poslednou v roku bola Okresná výstava
vo Veľkých Kostoľanoch v dňoch 15. – 16.
10.2011. Zúčastnili sa na nej Alexander Kuchar, Emil Lipka a Róbert Jankech so svojimi
holubmi, hydinu vystavovali Róbert Jankech
a Róbert Štefanka, králikov Ladislav Gaura
a Róbert Štefanka.

Naplánovali sme veľa

 Predseda MNH Dušan Daloš pri udeľovaní cien najlepšiemu brankárovi turnaja Kristiánovi Čarnogurskému (Veľké Kostoľany) a najlepšiemu strelcovi Samuelovi Valovi
(Trebatice).

Okrem týchto podujatí členovia organizácie naďalej pravidelne organizovali nedeľné
burzy drobného zvieratstva, ktoré sú hlavným
zdrojom príjmov našej organizácie. V poslednú júnovú sobotu sme pripravili spoločenské
posedenie s rodinnými príslušníkmi.
V budúcom roku chceme naďalej pokračovať v usporadúvaní nedeľných stretnutí chovateľov, plánujeme zorganizovať autobusový
zájazd na Národnú výstavu v Nitre a aktívne
sa zúčastňovať na výstavách v regióne. Podmienkou je odpracovať minimálne 10 hodín
na akciách ZO.
Azda najťažšou úlohou je získavanie nových mladých členov do našej organizácie,
ktorí by postupne omladzovali a dopĺňali rady
nás, starších chovateľov.
JOZEF MELICHER
tajomník ZO SZCH Trebatice
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Vstup do jarnej časti nám vyšiel
Zimnú prípravu A-mužstvo začalo
10.1.2012 pod vedením trénera Andreja
Koprnu. Kladne môžeme hodnotiť prístup
hráčov k tréningovému procesu.
V zimnom prestupovom období sme získali na prestup Filipa Zemka, ktorý bol u nás
doteraz na hosťovaní z Dolného Lopašova.
Káder mužstva sa v jarnej časti súťaže posilní
o mladého talentovaného futbalistu Tomáša
Sviteka z Dubovian. Vystužil ho však i nestarnúci Dušan Kusý. Zimnú prípravu s mužstvom
začali aj staronoví hráči Martin Buchel, Štefan
Potúček, Roman Kuník, Ivan Gábriš a Matej
Jankech. Martin Buchel a Štefan Potúček
boli spolu s Lukášom Macháčom a Tomášom
Tonkovičom uvoľnení na polročné hosťovanie
do Boroviec. Z osobných dôvodov ukončil
činnosť u nás Boris Talajka.
V rámci zimnej prípravy odohralo A-mužstvo 11 zápasov – z toho v piatich zvíťazilo,
v troch remizovalo a v troch prehralo. Nezvládli sme generálku na jarnú časť sezóny,
keď sme podľahli Zvončínu 3:4. Najlepšími
strelcami v prípravnom období boli Netsch – 7
gólov, Kurinec – 6 gólov.
Káder A-mužstva OFK Trebatice do odvetnej časti súťaže tvoria: Marek Valovič a Daniel
Jankech, Filip Zemko, Peter Vlado, Martin
Bališ, Martin Žilka, Dušan Kusý, Pavol Nosko,
Lukáš Netsch, Michal Žilka, Martin Zelenay,
Peter Líška, Matej Jankech, Tomáš Svitek,
Ivan Gábriš, Ivan Kurinec, Jozef Horvát, Daniel Stolárik.
Vstup do jarnej časti nám vyšiel – vykročili
sme víťazstvom 2:1 nad Chvojničanom Radošovce, keď o naše dva góly sa postarali Horvát
s Kurincom. V Borskom Mikuláši sme vyšli strelecky naprázdno, a tak sme si domov odviezli

NAŠE TALENTY

Turnaj Mikro 2012
sme vyhrali
Dňa 2.3.2012 sme išli vybraní žiaci na
halový turnaj vo futbale do Veľkých Kostolian. Cestovali sme autom. Keď sme tam
prišli, prezliekli sme sa a pán učiteľ ZŠ
Veľké Kostoľany nás privítal a zaviedol do
telocvične. Tu sme hrali futbal. Najskôr sme
sa zhromaždili všetky družstvá a nastúpili
sme si do radu. Pán starosta z Trebatíc
nám povedal pravidlá hry a rozdelenie zápasov a družstiev. Prvý zápas sme hrali
so ZŠ Krakovany. Vyhrali sme 9:0, druhý
zápas sme hrali so ZŠ Dolný Lopašov, ktorý
sme tiež vyhrali 9:0. Do ﬁnále sme išli proti
ZŠ Veľké Kostoľany. Zápas skončil remízou 2:2, ale keďže sme mali lepšie skóre,
získali sme celkovo 1. miesto. Vyhrali sme
putovný pohár, futbalovú loptu pre školu
a pohár, ktorý zostane navždy ako pamiatka vo vitríne našej školy. Dostali sme aj
tričká, ktoré sa nám veľmi páčili.
Na záver sme sa fotili. Na budúci školský
rok by som chcel tiež reprezentovať našu
školu a zahrať si futbal. Teším sa.
Denis Minárik, 3. ročník

najtesnejšiu prehru 1:0. Škoda dvoch veľkých
šancí, ktoré nepremenili Horvát v prvom polčase a Netsch krátko pred koncom zápasu.
Dorastenci mali prvé jarné kolo odložené
rozhodnutím Výkonného výboru ObFZ Trnava.
V druhom kole zvíťazili na ihrisku vedúceho
mužstva súťaže v Siladiciach 2:4. Upozorňuje-

me našich priaznivcov na skutočnosť, že zlúčené družstvo Trebatice – Ostrov odohrá všetky
domáce zápasy vždy v sobotu ÚHČ dospelých.
Žiaci a prípravka do súťaže o majstrovské
body ešte nezasiahli.
Ing. JOZEF SVETLÍK
prezident OFK Trebatice

 Jozef Horvát v zápasovom nasadení.

NEUSPOKOJIVÁ SEZÓNA STOLNOTENISOVÉHO ODDIELU

Ak zabojujeme, úspech môže prísť!
A–mužstvo STO OFK Trebatice sa túto
sezónu nemá čím pochváliť. Nemá takú kvalitu, aby mohlo konkurovať vyššie
umiestneným mužstvám. Preto sme v tabuľke VI. ligy s 12 účastníkmi až na 10.
mieste. Kde hľadať príčinu?
Hádam v tom, že netrénujú všetci hráči,
ktorí by mali ťahať mužstvo k lepším výsledkom. Stále nehrávame v najsilnejšej zostave, čo ovplyvňuje naše výsledky. Pracovné
zaneprázdnenie a školské povinnosti sú tiež
príčinou našich prehier.
V jarnej časti súťaže sme odohrali doteraz 9

zápasov, vyhrali sme len dvakrát. Ostáva nám
odohrať ešte dva zápasy. Družstvá, ktoré nás
čakajú, sú v tabuľke pod nami a na jeseň sme
s nimi získali 6 bodov. Obsadili sme spomínané
10. miesto, preto by sme nemuseli mať obavy z vypadnutia. Stále však verím v úspechy
trebatického stolného tenisu. Ak sa dá dohromady úspešná partia niekdajších dorastencov
– Mgr. Juraj Valo, Ladislav Regina, Andrej Koprna a terajší mládežníci Juraj Hesko, Ondrej Macháč a Filip Havala, úspechy sa môžu dostaviť.
Držte nám palce!
VLADIMÍR REGINA
predseda SO OFK Trebatice

B-mužstvo zaostáva za očakávaniami
V jarnej časti súťažného ročníka hrávalo
B-mužstvo STO OFK Trebatice v VII. lige
najčastejšie v zostave – Ján Maco, Juraj
Valo, Miroslav Hubač, Filip Havala a Dávid
Orviský.
I toto mužstvo svojimi výsledkami zaostalo
za očakávaniami, keď po 21. kole je s 35 bodmi na 9. mieste tabuľky za 6 víťazstiev, dve

remízy a 13 prehier. Najúspešnejším hráčom
je nestarnúci Ján Maco, ktorý má úspešnosť 69,23 %. Takisto i výsledky B-mužstva
ovplyvnila slabá tréningová účasť niektorých
hráčov, ktorá je pri vyrovnanosti jednotlivých
mužstiev podmienkou úspechu v samotných
zápasoch.
JURAJ VALO
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