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Vzácny nález pod krížom

 Mince objavil Rudolf Mach s Jozefom Palkechom.
Od leta minulého roka je na obecnom úrade uložený vzácny nález – zachované mince
z rokov 1939 až 1946. Objavené boli počas
rekonštrukcie Hlavnej cesty, keď bolo potrebné podvihnúť a pootočiť kríž v strede dediny

pred bývalým hostincom na Hlavnej ulici.
Pri jeho dvíhaní objavili pod betónovou doskou 5 kusov mincí spolu s textom napísaným
na papieri, ktorý však už bol rozpadnutý.
(Čítajte na 6. strane.)

POZVÁNKA

Trebatické hody 2011
Organizátori:

Obec Trebatice
v spolupráci s Agentúrou
DUNA, s. r. o.
Termín:
12. – 14. augusta 2011
Miesto podujatia: piatok, sobota – tréningové
ihrisko OFK Trebatice
nedeľa – Areál zdravia Trebatice
Program:
PIATOK 12. AUGUSTA
16.00 – 16.45
Haluzotvoristika
17.00 – 18.20
Bank of Joe
18.45 – 19.45
Slniečko
20.00 – 21.00
Vidiek
21.30 – 23.00
Gladiátor
SOBOTA 13. AUGUSTA
16.00 – 17.00
Polemic
17.30 – 18.30
Bank of Joe
19.00 – 20.00
Hex

 O čom sa klebetí...
str. 4
 Kalendár vývozu
odpadu
str. 4
 Z diania v základnej
škole
str. 7 – 9
 Antarktída
str. 14 – 15
 OFK Trebatice
hodnotí
str. 16

20.30 – 21.30
Katarína Knechtová
22.00 – 23.00
Konﬂikt
NEDEĽA 14. AUGUSTA
18.30 – 23.00
Milkivej
Srdečne vás pozývame!
(Zmena programu vyhradená.)

PRÍHOVOR STAROSTU

Priemyselné objekty
pre obec prínosom
Milí spoluobčania!
Spoločne sa ocitáme v polovici letných
prázdnin. Niektorí
z Vás už absolvovali
dovolenky, niektorí sa
na ne pripravujú. Doterajšie leto nám príliš
slnka neprinieslo. Počasie ovplyvnilo i organizáciu obecného podujatia Deň detí,
ktoré sme plánovali organizovať v termíne končiaceho sa školského roka.
Žiaľ, pre dážď sme toto podujatie museli
presunúť na koniec prázdnin.
Zmena nastala počas leta i v tom, že
naša ﬁliálka rímskokatolíckej cirkvi bola
preradená do novovytvorenej farnosti Borovce. Do našej obce prichádza
z tohto dôvodu i nový kňaz (bližšie budeme informovať v budúcom čísle TZ).
Toto leto je iné i v tom, že z dôvodu
mojej časovej vyťaženosti sa vydanie
letného čísla Trebatického zrkadla posunulo až do druhej polovice leta. Takže
až teraz využívam možnosť Vás oboznámiť, na čom spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pracujeme, čo nás
trápi, aké máme stanoviská.
V prvom polroku sme si spoločne
s obecným zastupiteľstvom nastavili
systém vzájomnej spolupráce. V rámci
komisie školstva, športu, kultúry a mládeže sme zorganizovali vydarené podujatie Deň matiek, na ktorom vystúpila Jana Kocianová s Jánom Sucháňom a Art
Music orchestrom.
Administratívne doťahujeme projekt
rekonštrukcie Hlavnej cesty – etapa I. a.
Využili sme vypísané výzvy na získanie
dotácií z viacerých zdrojov, a tak sa nám
v prvom polroku podarilo zabezpečiť ﬁnancie na výmenu okien v sále kultúrneho domu, v obecnej knižnici, rekonštrukciu strechy obecnej knižnice ako i na
rekonštrukciu strechy na budove OFK
Trebatice, ktorá je vo vlastníctve obce.
V júni sme dokončili práce na rekonštrukcii triedy v miestnej základnej škole, ktorá tak bude mať po zakúpení interaktívnej tabule nadštandardnú úroveň. Rekonštrukčné práce sme realizovali vo vlastnej réžii – so svojimi zamestnancami a podobne tak tomu bude i pri
výstavbe autobusových zastávok.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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PRÍHOVOR STAROSTU

Priemyselné objekty pre obec prínosom
(Dokončenie z titulnej strany.)
V súčasnosti pracujeme na príprave trebatických hodov. Program hodov je uverejnený na inom mieste obecných novín. Vďaka
spolupráci s Agentúrou DUNA sú dohodnutí
veľmi atraktívni interpreti. Som presvedčený,
že toto podujatie bude ešte vydarenejšie ako
minuloročné.
Veľa úsilia venujeme investičnej lokalite
Dolné záplotie. Bytové domy sú krátko pred
dokončením. V auguste nás čaká ešte výstavba sietí a komunikácie. Plánovanú kolaudáciu
na prelome septembra a októbra by sme mali
stihnúť. Problém máme s majetkovo-právnym
usporiadaním pozemku vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“),
na ktorom bude komunikácia a uložené siete.
Vzhľadom na to, že do začiatku tohto roka
neboli schválené orgány SPF, nebolo s kým
rokovať. Riešenie tohto problému sa však
už našlo a v krátkom čase by dané pozemky
mala obec odkúpiť.
V súčasnosti sa zaoberáme i problematikou majetkovo-právneho usporiadania nehnuteľností a pozemkov v lokalite Hospodársky
dvor Doprastav. V obecnom zastupiteľstve
bol schválený predaj objektov a pozemkov
v danom území doterajším nájomcom, pokiaľ
sa dohodneme na kúpnej cene a ostaných
podmienkach. Finančné prostriedky takto
získané budú využité i na mnou už spomínané rozvojové projekty v Dolnom záplotí.

Potrebné bude v krátkom období venovať sa
inžinierskej činnosti za účelom vybudovania
rozšírenia komunikácie na Družstevnej ulici a predĺženia Záhumenskej ulice. Záväzok
rozšírenia Družstevnej ulice nám vyplýva zo
stanoviska Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v rámci stavebného konania pre Bytový komplex Dolné
záplotie. Záhumenskou ulicou je nazvaná
ulica, ktorá sa bude nachádzať v Dolnom
záplotí a predlžuje Slnečnú ulicu. V auguste
nás čakajú prípravy Kapustových hodov, ktoré
obec organizuje spolu so ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Popri už spomenutých aktivitách je nevyhnutné vybavovať každodennú agendu a najmä stavebná agenda si vyžaduje nemálo
času a energie. V súlade s územným plánom
sa realizovali v poslednom období viaceré
priemyselné stavby. V júni sme kolaudovali
objekt spol. Rhenus Logistics, s. r. o. Pri tejto
príležitosti chcem ešte zdôrazniť na margo
toho, čo sa šíri verejnosťou, že pozitíva pri
takýchto investíciách prevyšujú negatívne
stránky, ktoré so sebou výstavba priemyselných objektov prináša – zaberanie ornej

pôdy, zásah do krajiny, zvýšenie dopravnej
vyťaženosti ciest. Výstavbou halového skladu
spol. Rhenus Logistcs, s. r. o. obec získala
veľmi zaujímavý každoročný príjem do obecnej pokladne v podobe daní z nehnuteľnosti,
vybudovanie vodovodu pozdĺž Orechovej ulice v hodnote takmer 130 000 €, vybudovanie chodníka a autobusových odbočovacích
pruhov so zastávkami, ďalej treba spomenúť
vytvorenie pracovných miest a v neposlednom rade možnosť spolupráce pre miestnych
podnikateľov. Takže z nášho pohľadu jednoznačne je výstavba priemyselných objektov,
ktorá je obcou regulovaná, prínosom.
Milí spoluobčania, napriek tomu, že je dovolenková, „uhorková“ sezóna, máme rozbehnutých veľa aktivít. Snažíme sa nájsť priority
a postupne ich riešiť. Väčšina z nich bude
zrealizovaná už v tomto roku a začnú slúžiť
obyvateľom našej obce.
Na záver Vás chcem pozvať na podujatia,
ktoré obec pripravila počas hodových dní.
Prajem Vám i Vašim hosťom príjemné prežitie
trebatických hodov.
Mgr. JURAJ VALO, starosta obce

Z OBECNEJ MATRIKY
ku dňu 30. júna 2011
NARODILI SA
Alex Strapatý, Trebatice 417
Roman Petic, Trebatice 153
Paulína Štefanková, Trebatice 233

PRISŤAHOVALI SA
Marek Palkech, Trebatice 411
Erik Daniš, Trebatice 459
Daniela Galbavá, Trebatice 248
Jana Kuniková, Trebatice 438
Roman Kunik, Trebatice 438
Ing. Marián Valentovič, Trebatice 321
Ing. Marcel Horňák, Trebatice 100
Veronika Horňáková, Trebatice 100
Viktória Horňáková, Trebatice 100

OPUSTILI NÁS
Františka Jankechová, Trebatice 91
Ing. Dušan Strapatý, Trebatice 417
Antónia Jankechová, Trebatice 323

ODSŤAHOVALI SA
Adam Jankech, Trebatice 156
Tomáš Jankech, Trebatice 156
Alžbeta Čechvalová, Trebatice 49
Marta Čechvalová, Trebatice 49
Bc. Ondrej Čechvala, Trebatice 49
Zuzana Nedorostová, Trebatice 384
Žaneta Mrišová, Trebatice 427
Jana Kuniková, Trebatice 438
Roman Kunik, Trebatice 438
- jb -

 Spomínate si na vlaňajšie hody, keď nám spieval Kuly? Tento rok to bude aj
Gladiátor, Vidiek, Milkivej...

OZNÁMENIE
o konaní volieb hlavného kontrolóra Obce Trebatice
Obecné zastupiteľstvo Trebatice
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra Obce Trebatice na 30. septembra 2011 o 18.30 h
v zasadačke obecného úradu
Rozsah úväzku: 0,15
Deň predpokladaného nástupu do práce:
1. október 2011
Plat hlavného kontrolóra bude stanovený
obecným zastupiteľstvom v súlade s ustanovením § 18c zákona SNR č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra
obce sú povinní odovzdať písomné prihlášky
kandidatúry najneskôr do 16. septembra
2011 do 12.00 h v podateľni Obecného úradu v Trebaticiach.
K prihláške je potrebné pripojiť:
- doklady o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace,
- doklady o vykonávanej praxi.
V Trebaticiach dňa 19. júla 2011
Mgr. JURAJ VALO, starosta obce
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1963
Rokom 1963 začíname spomienky na život v našej obci zapísané v druhom zväzku
obecnej kroniky. Kronikárom bol, tak ako
v rokoch minulých, riaditeľ základnej školy Štefan Miklovič.
Zima v roku 1963 bola mimoriadne tuhá,
teploty klesli až na –30º C. Prejavil sa prechodný nedostatok uhlia, z čoho mali veľkú
radosť hlavne deti, pretože mali od 19. januára do 10. februára mimoriadne „uhoľné“ prázdniny. Tuhé a suché mrazy poškodili
poľnohospodárom oziminy, hlavne pšenicu
a ďatelinu, preto ich museli na jar nahradiť
inými plodinami.

Prosperujúce JRD
Napriek prechodným problémom s nedostatkom krmiva, nedostatočnými skúsenosťami s niektorými prácami a aj nie vždy dobrou
morálkou zamestnancov sa Jednotnému roľníckemu družstvu darilo dosahovať dobré
výsledky a aj to prispelo k ďalšiemu zvyšovaniu životnej úrovne v našej obci.
Od 18. apríla nastúpil ako účtovník Ľudovít
Cíbik, dovtedajší účtovník J. Štefánik odišiel
do dôchodku. JRD malo 163 členov, 192
stálych zamestnancov a obhospodarovalo
680 ha pôdy. Svoju kanceláriu malo stále
v budove národného výboru, riadenie činnosti
bolo komplikované, a preto bola výstavba
novej administratívnej budovy veľmi naliehavá. Žatvu ukončili v rekordne krátkom čase,
už okolo 5. augusta. Zásluhu na tom mala
dobre riadená práca zo strany funkcionárov,
mechanizátora Michala Valu a svedomito pracujúcich kombajnistov a traktoristov, z ktorých
pochvalné uznanie získali Jozef Palkech, č. d.

285 a Jozef Ondrejka, č. d. 100.
Predsedom Miestneho národného výboru
Trebatice bol Ján Markech, tajomníkom Jozef
Žák. Rada MNV na svojich zasadnutiach
riešila otázky poľnohospodárstva, dopravy,
obchodu, výstavby, zdravotníctva, školstva,
KSS a dedinských organizácií. S plánovanou
výstavbou domu služieb nezačali, pretože nemali dostatok ﬁnančných prostriedkov.

Koniec tehelne
Na príkaz vyšších orgánov bola v roku 1963
zastavená činnosť miestnej tehelne. Zariadenie a materiál boli rozpredané súkromníkom a JRD. Dôvodom bola šíriaca sa zásada,
že výroba v malých tehelniach je nerentabilná
a vyrábať sa má iba vo veľkých továrňach.
Ukázalo sa však, že po zrušení malých tehelní veľké nestačili s výrobou, a to sa prejavilo
nedostatkom tehál.
Do januára 1963 bola v dome č. 28 umiestnená lekárska stanica. Lekár dochádzal do
Trebatíc dvakrát týždenne. Ústav národného
zdravia a doktor Oslanec však mali proti nej námietky, nevyhovovala hygienickým
požiadavkám, preto bola zrušená a trebatickí občania museli dochádzať k lekárovi do
Veselého.
Aj v tomto roku pokračovala výstavba rodinných domov na Záplotí. Sedem občanov
stavať začalo, do hotových domov sa nasťahovali štyri rodiny. Trebatice mali vtedy 281
popisných čísel domov. Začal sa však prejavovať odliv mladých ľudí hlavne do Piešťan,
do družstevných bytov.
V tomto roku sa podľa kroniky v obci narodilo 13 detí, zomrelo 11 ľudí, bolo 15 sobášov.
Jednota u nás zriadila predajňu priemyselného tovaru v dome č. 81. Výhodou bolo,
že sa zväčšil sortiment a oddelil sa predaj
priemyselného tovaru od potravín.

Ochotnícke aktivity
V obci pracovali dva divadelné krúžky.
Žiaci základnej školy pod vedením E. Hornákovej nacvičili divadlo Zajačik – Furtáčik
a Ján Markech s požiarnikmi naštudoval hru
Trampoty s láskou. Miestna mládež predviedla v decembri estrádu Naša dedina.
Aktívne boli aj dve hudobné telesá. Dychová
hudba hrávala na štátnych oslavách a pohreboch, chýbal jej však stály kapelník, starí
členovia postupne odchádzali, a preto bola na
úpadku. Na zábavách hrával tanečný orchester:
„Mládež obľubuje radšej džez ako dychovku.“
Svoju činnosť oživil aj Červený kríž, ktorého predsedníčkou sa stala E. Kolláriková.
Telocvičná jednota mala 97 členov. „Najlepší
bol futbalový oddiel. Futbalisti hrali v III. triede
(tzv. Piešťanskej skupine). Po skončení roč.
1962/63 boli na 3. mieste s rovnakým počtom
bodov ako prvý Červeník a druhé Orvište.“
Kino hrávalo v zimných mesiacoch trikrát
do týždňa. Správcom bol Michal Valo, premietačom Jozef Jankech, č. d. 265, upratovačom
Štefan Devan.
Škola mala dve učebne na prízemí, na
poschodí budovy bola umiestnená materská
škola. Základnú školu navštevovalo 108
žiakov, učili v nej štyria učitelia. Do materskej
školy chodilo 35 detí.
Ľudová knižnica bola umiestnená stále iba
v skriniach v budove školy. Knihy sa požičiavali od novembra do apríla každý utorok.
Kroj z našich ulíc už takmer úplne vymizol,
nosili ho iba staré ženy do kostola. „Dievčatá
obliekajú sa do tesilu, silonu, atď. Javí sa už
taká skutočnosť, že už nie sú im dobré naše
výrobky, ale výrobky zo zahraničia. Tieto kupujú v obchodoch „Tuzex“ za tzv. tuzexové
koruny – bony (1 tuzexová koruna na čiernom
trhu stojí 5 – 6 Kčs).“ Ceny a zárobky sa oproti
minulým rokom nezmenili.
- jp -

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Stravovanie v škole nákladnejšie
Od vydania ostatného čísla našich novín
do uzávierky tohto čísla sa Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach zišlo jedenkrát.
Zasadnutie sa konalo dňa 29. apríla 2011
s týmito hlavnými bodmi programu:
1. Kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Kontrola plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok
2011.
3. Návrh na zmenu Rozpočtu Obce Trebatice č.1 – poslanci schválili zvýšenie rozpočtu o sumu 14 610 €, čím sú príjmy a výdavky rozpočtu vyrovnané v celkovej sume
1 849 377 €.
4. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Trebatice č. 9/2009
o výške mesačného príspevku na úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území
obce Trebatice. Návrh predniesla riaditeľka
školskej jedálne Oľga Mikušová. Vzhľadom
na neustále sa zvyšujúce náklady na prípravu stravy (zvýšenie cien energií, surovín,
zvýšenie sadzby DPH), nie je možné zabezpečiť stravovanie na požadovanej úrovni. Na
základe tejto skutočnosti poslanci schválili

preradenie školského stravovacieho zariadenia do 3. ﬁnančného pásma nákladov na
nákup potravín. Zároveň sa upravuje aj výška
úhrady čiastočných nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca podľa vekových kategórií
stravného.

5. Správa o činnosti obecnej knižnice za
kalendárny rok 2010 – predniesla knihovníčka
Mgr. Antónia Babišová.
6. Stavebná lokalita Dolné záplotie – starosta obce informoval poslancov o postupe
prác pri výstavbe obecných nájomných bytov.

Bola vykonaná kontrola zo strany Štátnej stavebnej inšpekcie Bratislava.
7. Zámer obce – odpredaj nehnuteľností v Hospodárskom dvore. Zo 6 oslovených
subjektov sa 5 vyjadrilo kladne. Starosta
obce požiadal ﬁnančnú komisiu v spolupráci
s JUDr. Vladimírom Jankechom, aby pripravila podklady na predaj nehnuteľností.
8. Zámer na prenájom obecného káblového distribučného systému – starosta obce
v zmysle novej platnej legislatívy požiadal
poslancov o schválenie zámeru na ďalší
prenájom obecného káblového distribučného systému ako prípad osobitného zreteľa.
Firma Lombard, s. r. o., Piešťany požiadala
o možnosť využiť rozvody káblovej televízie
na prístup k internetu.
9. Rôzne – starosta obce predložil poslancom pracovný návrh projektu autobusových
zastávok pri COOP Jednota Trebatice. Poslanci vyjadrili svoje pripomienky a tieto starosta obce odovzdá projektantovi. Gestorka
sčítania za obec Trebatice – Ing. Janka Belicová – informovala poslancov o prípravách
na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré
sa uskutoční v mesiaci máj 2011.
- ab -
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Kalendár vývozu
separovaného odpadu
2. polrok 2011
PAPIER A OSTATNÉ PLASTY
Mesiac
Termín
august
september
2. (piatok)
október
14. (piatok)
november
25. (piatok)
december
Plastová nádoba (140-l – slúži na zber
papiera a ostatných plastov )
Zberá sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne
zoznamy, lepenky, vlnité lepenky, vrecká,
fólie, igelity, plastové nádoby z potravín
(tégliky).
Nezberá sa: pergamenový, asfaltový,
dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný,
lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky nevhodný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek,
papier a plasty znečistené potravinami.

Mesiac
august
september
október
november
december

PET FĽAŠE
Termín
2. (piatok)
14. (piatok)
25. (piatok)
-
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O ČOM SA KLEBETÍ
...a ako to v skutočnosti naozaj je

Dažďové vody do kanalizácie? Nie!
V ostatnom čísle obecných novín sme
sa venovali v rámci pravidelnej rubriky
O čom sa klebetí problematike obecnej
kanalizácie, najmä hospodáreniu Obecnej
kanalizačnej, s. r. o. Uverejnenie tohto
príspevku neostalo bez odozvy.
Na obecný úrad nahlásil anonym, že niektorí obyvatelia – producenti odpadových vôd
odvádzajú kanalizáciou i dažďové vody, a to
tak, že majú pripojený ku kanalizácii odkvapový systém zo striech. Konkrétne má ísť o obyvateľov Cintorínskej ulice. Sťažovateľ ďalej
uviedol, že takýmto spôsobom doplácame na
konanie niektorých osôb všetci ostatní, ktorí
dodržiavame stanovené pravidlá. V závere
vyzval obec, aby zjednala nápravu.
Na stránkach obecných novín sme už uvádzali a vyplýva to i zo Zmluvy o odvádzaní
odpadových vôd, ktorú má uzatvorenú s obcou resp. s Obecnou kanalizačnou spoločnosťou, s. r. o., každý producent odpadových
vôd, že obecná kanalizácia v našej obci slúži
na odvádzanie len splaškových odpadových
vôd a nie i dažďových vôd. V prípade, že
niekto toto nerešpektuje, hrozia mu sankcie
vo výške 333,- €.
Aké sú následky takéhoto nezákonného

konania? Každý jeden z nás zaplatí viac za
odvádzanie odpadových vôd, pretože i dažďové vody tvoria množstvo, ktoré je merané
na vstupe do čistiarne odpadových vôd (ďalej
len „ČOV“). A navyše obci hrozia sankcie od
vlastníka ČOV, keďže dažďové vody nie sú
prípustné na vpúšťanie do ČOV, narúšajú
proces vyčistenia na požadované hodnoty.
V prípade preukázania tohto konania je možné zo strany obce uplatňovať si prípadné
sankcie od prevádzkovateľa ČOV u toho
producenta, ktorý vypúšťa do kanalizácie
i dažďové vody.
Ako to v skutočnosti je? V súčasnosti stanovisko, ktoré nám bolo nahlásené, nemáme
ešte potvrdené. Vieme však, že prevádzkovateľ obecnej kanalizácie sa v krátkom
období na túto skutočnosť sústredí a bude
monitorovať odvádzanie odpadových vôd
z jednotlivých striech v rámci celej obce.
V prospech nás všetkých, ktorí dodržiavame
stanovené zásady. V prípade preukázania
skutočnosti, že niekto odvádza obecnou kanalizáciou i dažďové vody, budú z tohto konania vyvodené závery – sankcie a okamžité
zjednanie nápravy.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

AJ TAK SA DÁ...

Igelitové vrecia (slúžia na zber PET ﬂiaš)
Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických
nápojov v stlačenom stave.
Nezberá sa: vrecká, fólie, igelity, plastové
nádoby z potravín (tégliky).
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Mesiac
Termín
september
23. - 24. (piatok – sobota)
október
november
11. - 12. (piatok – sobota)
december
Zberné miesta: parkovisko za cintorínom
– Hraničná ulica
Zberá sa: konáre, odrezky zo stromov.
Odvoz odpadu: individuálne
Prosíme o dôkladné triedenie odpadov. Prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín
ako i zníženiu nákladov na zneškodnenie
odpadu. Za spoluprácu a účasť pri triedení
ĎAKUJEME!
- OcÚ -

Kde nestačí osveta, nastúpi represia
Jednou z mojich priorít ako starostu obce a obecného zastupiteľstva je v tomto
volebnom období zrekonštruovať chátrajúce obecné budovy. Orgány obce sú
povinné chrániť a zveľaďovať obecný
majetok i zo zákona o majetku obcí. Rovnako však by k tomu mali pristupovať
i občania.
Potrebné je si uvedomiť, že vybudované
stavby nie sú moje či poslancov obecného
zastupiteľstva, ale nás všetkých. A tak sme
museli na zasadnutí obecného zastupiteľstva riešiť v rámci prerokovávania problematiky dopravnej situácie i nedodržiavanie
dopravného značenia vodičmi prechádzajúcimi našou obcou najmä v mieste zrekonštruovanej Hlavnej cesty, kde je dopravným
značením stanovená rýchlosť – 40 km/h
a zákaz státia v celom úseku zrekonštruovanej ulice. Na zastavanom území obce je
zákaz vjazdu nákladným vozidlám okrem
dopravnej obsluhy.

Ako postupovať na pohrebisku Obce Trebatice
1) Obstarávateľ pohrebu (pozostalý) má
právo si vybrať prevádzkovateľa pohrebnej
služby, ktorý vykoná pohrebné služby na
cintoríne v Trebaticiach (výkop hrobu a pochovanie). Obstarávateľ predloží pohrebnej
službe doklad o práve užívať hrobové miesto
(nájomnú zmluvu na hrobové miesto, kde
bude zosnulý pochovaný). V prípade nového hrobového miesta obstarávateľ navštívi
prevádzkovateľa pohrebiska (Obecný úrad

Trebatice), kde uzatvorí nájomnú zmluvu na
príslušné hrobové miesto.
2) Zástupca dohodnutej pohrebnej služby
sa dostaví do sídla prevádzkovateľa pohrebiska (Obecný úrad Trebatice), kde podpíše prehlásenie o zabezpečovaní pohrebnej
služby, zaplatí správny poplatok vo výške
16,50 € (položka 9 zákona č. 145/1995 Z.
z.) a prevezme kľúče od brány cintorína.
(Pokračovanie na str. 5.)

Naším zámerom pri spracovaní dopravného značenia bolo okrem iného i chrániť obecný majetok, ktorý patrí všetkým obyvateľom
obce. Nie všetci však dokážu prechádzať
zrekonštruovaným úsekom Hlavnej cesty
v stanovenej rýchlosti, parkujú na chodníku a nie na vyznačených parkoviskách. Na
stránkach obecných novín som už viackrát
spomínal, že prioritou projektu rekonštrukcie
Hlavnej ulice bolo i vyriešiť parkovanie áut
na krajnici cesty, a tak zamedziť zápcham,
sťažnostiam susedov a pod. Projekt bol nastavený tak, aby sa na parkovanie využívali
vyznačené parkovacie miesta, predzáhradky
– v tejto časti vo vlastníctve obce, a dvory
a garáže vo vlastníctve súkromných osôb.
Vybudované chodníky nie sú svojím podložím a nosnosťou stavané na parkovanie
tak ako parkovacie miesta. Vzhľadom na to
obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi
obce v záujme ochrany obecného majetku
vyvolať rokovanie s Policajným zborom SR
a prostredníctvom polície zabezpečiť ochranu obecného majetku. Po mojom rokovaní
s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ vo
Vrbovom sme sa dohodli na „rozšírenej“
spolupráci, ktorá bude zameraná práve na
dodržiavanie dopravného značenia na území
obce Trebatice. Tam, kde nepomôže prevencia a osveta, musí nastúpiť represia. V záujme ochrany obecného majetku, v záujme
nás všetkých. Túto informáciu zverejňujem
aj preto, aby som vyzval nedisciplinovaných
občanov – vodičov k dodržiavaniu dopravného značenia a zároveň upozornil na prijaté
opatrenia ostatných spoluobčanov.
Mgr. Juraj VALO, starosta obce
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Odložený vydarený Deň matiek

Ako postupovať
na pohrebisku
Obce Trebatice
(Dokončenie zo str. 4.)
K prehláseniu doloží list o prehliadke mŕtveho a fotokópiu objednávky obstarávateľa
pohrebu. Zástupca prevádzkovateľa pohrebiska určí na pohrebisku miesto na pochovanie podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy.

 Darčekom obce pre mamy bolo aj spoločné vystúpenie Jany Kocianovej a Jána Sucháňa. Účinkujúcich sprevádzal Art Music Orchestra.
V nedeľu 15. mája sa počasie znovu
ukázalo nevyspytateľné a urobilo vrásky
na čele organizátorom oslavy Dňa matiek.
Hoci bolo všetko pripravené, vytrvalý dážď
a prudké ochladenie nás prinútilo zrušiť
toto podujatie a presunúť ho o týždeň neskôr.
V nedeľu 22. mája však už od samého rána
svietilo slniečko a nič nebránilo tomu, aby sa
oslava Dňa matiek mohla uskutočniť. Okolo 15.
hodiny sa do Areálu zdravia začali schádzať ľudia, aby si našli miesto na sedenie. Program začali naši malí škôlkari, ktorí svojím bezprostredným prejavom zaujali všetkých prítomných. Po
nich vystúpili so svojím bohatým a pestrým

programom žiaci základnej školy. Prítomným
ženám a matkám sa prihovoril aj starosta obce
Mgr. Juraj Valo. Veľkým lákadlom tohto podujatia však bolo vystúpenie Jany Kocianovej a vdp.
Jána Sucháňa, ktorých sprevádzal Art music
orchestra. Známe melódie a piesne Jany Kocianovej boli zaujímavo a pútavo doplnené hovoreným slovom bývalého správcu našej farnosti
Jána Sucháňa. Ich spoločné vystúpenie malo
veľký úspech a zožalo obrovský aplauz. Hoci
popoludňajšie slnko hojne pripekalo, čo pocítili
nielen ľudia v hľadisku, ale hlavne účinkujúci na
pódiu, môžeme skonštatovať, že v Trebaticiach
v Areáli zdravia sa uskutočnilo opäť jedno vydarené podujatie.
- aj -

Zamyslime sa sami nad sebou
ZO JDS má za sebou niekoľko úspešných akcií. Na Deň narcisov naše členky
vyzbierali v obci 811,90 €, a tak všetci,
ktorí prispeli, vyjadrili pomoc a nádej onkologicky chorým pacientom. Všetkým
ďakujeme.
Na Deň matiek 8. mája vystúpila naša
folklórna skupina s pásmom piesní a básní
v Dubovanoch. Už druhýkrát sa naši členovia
zúčastnili na Trdlofeste v Skalici. Ochutnali
vína a skalický trdelník. V meste si prezreli
kostoly a kultúrne pamiatky.
Na otvorení kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
4. júna 2011 sa naša folklórna skupina zúčastnila v sprievode. V Hudobnom pavilóne
v Piešťanoch sa 16. júna 2011 konala prehliadka seniorských súborov s účasťou aj
našej folklórnej skupiny.
A čo nás čaká v blízkej budúcnosti?
Pripravujeme výlet na kúpalisko a na Včelársku paseku do Kráľovej spojenú s prechádzkou v prírode a opekačkou.

Chceme sa zamyslieť nad brigádou na cintoríne, okolo krížov a kaplnky. Ďakujeme členom za účasť na brigáde a zároveň ďakujeme
p. Anne Tonkovičovej, Terke Jankechovej za
účasť na brigádach. Vďaka patrí aj p. Hercegovej, č. d. 410, za vyčistenie a vysadenie
kvetov pri kríži na cintoríne. Vyzývame aj
ostatných občanov, aby sa zúčastňovali na
brigádach vo väčšom počte, veď cintorín je pre
všetkých občanov. Je to záhrada zosnulých

BLAHOŽELÁME
Naši jubilanti, ktorí oslávili v našom
kruhu jubileá: 70 rokov – Anna Jankechová, č. d. 399, Vojtech Valo, č. d. 412,
75 rokov – Vojtech Potrok, č. d. 285.
Nech máte život ako sen,
užívajte si každý deň.
Od starostí žiadne vrásky,
v každej chvíli veľa lásky.

 Členovia JDS na Trdlofeste v Skalici.

3) Obstarávateľ pohrebu si na obecnom
úrade prevezme kľúče od domu smútku,
po obrade ich najneskôr do 2 pracovných
dní vráti na obecný úrad a zaplatí poplatok
za nájom domu smútku v zmysle platného
sadzobníka (4,- €/1 deň). Prevádzkovateľ
pohrebiska zabezpečí funkčnosť chladiarenského zariadenia a prevádzkyschopnosť domu smútku.
4) Zástupca pohrebnej služby, ktorá zabezpečovala pohrebné služby, najneskôr
do 2 pracovných dní po pohrebnom obrade doplní prehlásenie o údaje o hrobovom
mieste (pozícia a hĺbka uloženia) a vráti
prevádzkovateľovi pohrebiska kľúče od cintorína, čo potvrdí podpisom na prehlásení.
Ing. JANKA BELICOVÁ, referentka
Obecný úrad Trebatice
Telefón/fax: 033/7798 183
e-mail: belicova@trebatice.sk

duší, našich predkov a veľmi blízkych. Ale my,
občania, sme si z cintorína urobili park, vodíme
tam na prechádzky psy, ktoré tam nepatria!
Z kontajnera sme si urobili zber nepotrebných
vecí, ktoré nám doma prekážajú, napr. televízor, WC misa, plastové fľaše, sedačky z auta
a podobné predmety. Potom kahance a suché
kvety vyhadzujeme za ohradu cintorína medzi
tuje. Nerobme to, je to naša vizitka, akú si tu
pestujeme kultúru. Vážme si toto miesto a uctievajme ho s láskou k našim zosnulým.
Prosíme aj našich členov, aby čítali oznamy
na tabuli pri pošte.
Výbor JDS
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Vzácny nález pod krížom
Nominálna hodnota mincí v dobe vydania bola:

10 halierov
Rok razby: 1939
Materiál: mosadz
Na lícovej strane je vyobrazený Bratislavský hrad.
Na rube je vyobrazený slovenský znak
a nápis Slovenská republika.

20-halierová minca
Rok razby: 1940
Materiál: mosadz
Na lícovej strane je vyobrazený Nitriansky
hrad.
Na rube je vyobrazený slovenský znak
a nápis Slovenská republika.

(Dokončenie z titulnej strany.)
10 halierov, 20 halierov a 1 koruna
slovenská sú značne poškodené koróziou, 10 korún slovenských a 20 korún
slovenských je v zachovanom stave.
Z dostupných zdrojov vieme, že
po vypuknutí I. svetovej vojny došlo
k znehodnoteniu a neskôr i k zrúteniu
rakúsko-uhorskej meny.
Vznikom Československa 28. októbra 1918 hrozil rozvrat ﬁnancií nového
štátu. Kvôli tomu boli v januári 1919
po uzavretí hraníc Československa rakúsko-uhorské bankovky okolkované
a došlo k zavedeniu československej
korunovej meny. Kolkované bankovky
boli postupne vymieňané za československé štátovky. Od roku 1926 začala
svoju činnosť Národná banka československá.
14. marca 1939 bola vyhlásená samostatná Slovenská republika a v dôsledku toho vznikla Slovenská národná
banka.
Po druhej svetovej vojne v novembri
1945 sa Slovenská národná banka stala súčasťou Národnej banky Českoslo Nálezca s objavom.
venskej a dostala dôležitú úlohu – obnovu jednotnej meny na území celého
štátu. Slovenská koruna tak zanikla. Zavek 1.11.1945 sa udialo na základe dekrétu
denie novej československej korunovej meny
prezidenta republiky. Výmena za menové jednotky, ktoré boli dovtedy platné – slovenské
a protektorátne koruny sa určila v pomere 1:1.
Došlo k veľkému znevýhodneniu slovenskej
koruny, hoci bola hodnotnejšia a stabilnejšia.
- pamätná minca k voľbe prezidenta
Obmedzená bola výmena na fyzickú osobu,
republiky
a to vo výške iba 500 korún. Ostatné platidlá
Rok razby: 1939
museli byť zložené na vkladné knižky a účty
Materiál: striebro – meď
v bankách.
Na lícovej strane je vyobrazený portrét
Podobné, možno i také isté mince, vlastDr. Jozefa Tisu. Na rube je vyobrazený slonia pravdepodobne aj niektorí občania našej
venský znak a nápis Slovenská republika.
obce. Predsa len, doba, v ktorej sa používali,
nie je až tak ďaleko. Napriek tomu sú pre nás
vzácne, sú obrazom svojej doby, majú pre nás
historickú a výpovednú hodnotu.
Na ich miesto pod betónovú dosku starosta
obce spolu s kronikárkou napísali odkaz pre
budúce generácie a pred osadením kríža ho
pod spomínanú dosku vložili spolu so súčasnými mincami – eurami.
- jp, jk -

20 korún

1 koruna
Rok razby: 1940
Materiál: meď – nikel
Na lícovej strane sú znázornené klasy obilia. Na rube je vyobrazený slovenský znak
a nápis Slovenská republika.

10 korún
Rok razby: 1944
Materiál: striebro – meď
Na lícovej strane je vyobrazený portrét
kniežaťa Pribinu v pozadí s bojovníkom
s mečom a biskupom držiacim miniatúru
chrámu. Na rube je vyobrazený slovenský
znak a nápis Slovenská republika.

 Súčasný mincový odkaz pre budúce generácie sme uložili pod kríž aj my.
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Prišla k nám moderná Popoluška

Jedného dňa do školy prišlo putovné divadlo, ktorého herci nám zahrali rozprávku o Popoluške. Dej rozprávky sa podobal klasickej
rozprávke o Popoluške, bola však v modernom prevedení. Najviac sa mi páčil chlapec
zo Simpsonovcov, keď sa smial, alebo keď
Popoluška traﬁla jablko, ktoré mala na hlave
naša pani učiteľka. V rozprávke vystupoval
aj kohút Presley, ktorý zobúdzal Popoluškinu
rodinu. Herci zapájali do deja aj mojich spolužiakov, pomenovali ich podľa lesných zvierat.
Vyzývali nás aj do tanca. Využívali aj plyšové
hračky a veľmi pekné obrázky. Všetci sme
sa pobavili a zasmiali. Pozvané boli aj deti
z materskej školy s pani učiteľkami. Bolo to
príjemné spestrenie dňa v našej škole.
Juraj Š., žiak 4. ročníka

Zvieratká z modelárskej hliny
Reštaurácia Na lúke
opäť otvorená!
Srdečne pozývame všetkých obyvateľov do zrekonštruovaných priestorov Reštaurácie na Lúke na posedenie
a občerstvenie
– každý deň v čase od 9.00 – 22.00
hodiny.
Okrem denného menu a tradičných
jedál je v ponuke aj pizza.
Radi pre Vás pripravíme rodinné oslavy, posedenia, ﬁremné stretnutia, menšie svadby...
Kolektív Reštaurácie Na lúke
V jeden utorok prišla k nám do školy pani
učiteľka z piešťanského Centra voľného času
Ahoj. Priniesla modelovaciu hlinu a vysvetlila
nám, ako s ňou máme pracovať. Z hliny sme
modelovali mačky. Najprv sme si pripravili šúľoček, potom sme z neho oddelili hlavu a vy-

tiahli sme z hlavy uši. Našim mačkám sme
dali aj mená. Moja sa volala Zlatka. Prváci
a druháci robili zajačikov. Napokon sme urobili výstavku, kde sa vynímali naše výtvory.
Patrícia V., žiačka 3. ročníka

Vedomosti v praxi

 Spolužiaci s obdivom pozorovali, ako Lukáš a Miško využívajú to, čo sa naučili v škole.

Na hodine prírodovedy v téme Technika
a my predviedol žiak 4. ročníka Lukáš Chrvala svoje zručnosti z oblasti elektroniky.
Svojej úlohy sa zhostil bravúrne a svojimi zaujímavými ukážkami zaujal a očaril
spolužiakov. Miško Bardoň mu asistoval
a obaja potvrdili, že sa oplatí učiť, pretože
získané vedomosti zužitkujeme vo svojom
živote. Je dobré, ak aj rodičia budú viesť
svoje deti k zodpovednej práci. Učíme sa
pre seba, aby sme ľahšie zvládli život.
- mg -
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Na olympiáde prví z deviatich!
V utorok 24. mája sa uskutočnila žiacka olympiáda, na ktorej sa
zúčastnilo deväť neplnoorganizovaných škôl z Piešťanského okresu. Najprv nás odviezol autobus do Dubovian na futbalové ihrisko.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória – 1. a 2. ročník a 2.
kategória – 3. a 4. ročník. Mali sme pripravené súťaže: beh na 60 m,
600 m, futbal, vybíjanú, hod kriketovou loptičkou a preťahovanie
lanom. Získali sme najviac bodov zo všetkých škôl, dokonca až
64. Nakoniec sa ukázalo, že sme obsadili 1. miesto. Pani riaditeľka
bola na nás veľmi hrdá. Vybojovali sme aj pár medailí. Väčšinou
zlaté a strieborné. Naši najúspešnejší športovci boli: M. Valková,
P. Varga, S. Valo, J. Štefanka, D. Minárik. Blahoželáme a ďakujeme
za vzornú reprezentáciu školy.
Patrícia V., žiačka 3. ročníka

 Namiesto spojky, plynu a brzdy iba dva šliapacie pedále. Ale
aj tak to dalo zabrať.

Bezpečne a rozumne na cestách

 Pri futbalovom zápolení nás lopta neprekvapila.

Dopravné ihrisko. Pri vyslovení tohto slovného spojenia sa detská radosť šplhala do detských výšin. A bolo to tu. Deň D nastal
15.6.2011. Počasie si pripravilo privítanie, ako sa patrí, nálada
výborná, boli sme na mieste činu.
Vítali nás veselí inštruktori. Ich dobrá nálada sa ihneď preniesla na
budúcich mladých vodičov i chodcov. Úloha žiakov spočíva v absolvovaní a absorbovaní teoretických vedomostí a ich aplikácie v reálnej
cestnej premávke na dopravnom ihrisku. Vodiči v atraktívnych limuzínach na šliapací pohon dávali prednosť chodcom a snažili sa dodržiavať všetky pravidlá. Ak si niekto myslel, že je na pretekárskej dráhe,
pani inštruktorka ho okamžite zastavila a po slovnej pokute sa z neho
stal chodec. Inak dopravná akcia prebehla bez zranených, čo sa nedá
konštatovať o reálnej doprave. Najväčším prekvapením a radosťou
pre našich štvrtákov bolo získanie preukazu cyklistu. Ale nebolo to
zadarmo. Museli dokázať, že si ho právom vzorného účastníka cestnej
premávky zaslúžia.
Po ukončení dopravno-bezpečnostnej akcie sme sa všetci, hoci
unavení, ale spokojní, vrátili domov s tým, že získané vedomosti je potrebné používať aj mimo dopravného ihriska s ešte väčšou opatrnosťou
ako na ňom.
- rs -

 Na stupni víťazov. Celkove sme vyhrali, pred Krakovanmi
a Ostrovom.

Boli sme raketou vo vesmíre

 Semafor upozornil vodičov červenou, keď mali zelenú chodci.

 Z mäkučkých sedačiek sme sledovali dianie vo vesmíre.

V máji sme išli do Hvezdárne a planetária v Hlohovci. Cesta bola
dlhá. Krátila som si ju pozeraním do okna. Keď sme sa blížili do Hlohovca, videla som vysoké činžiaky. Nakoniec sme prišli do hvezdárne. Posadali sme si na sedačky. Bol tam ujo. Ten ujo sa nás opýtal, či
sa nebojíme tmy. Povedali sme, že nie. Potom zhasli svetlá. Poukazovali nám rôzne planéty a súhvezdia. Povedal nám, že Polárka sa
nikdy nepohne z miesta. A cestovali sme raketou do vesmíru. Bola to
zábava. Mám z toho veľký zážitok, ktorý nezabudnem.
Kristína R., žiačka 3. ročníka
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Deň Zeme z troch pohľadov

V apríli, pri príležitosti Dňa Zeme, prišli do našej školy traja odborníci,
ktorí nám prednášali o tom, ako si máme chrániť seba a svoje okolie.
Najprv sme mali prednášku o vode, čo všetko sa v nej nachádza a aby
sme neznečisťovali vodu. Robili sme tiež pokusy s mincou, s čiernym
korením a hlavne s vodou. Obliekli sme si aj tričká, aby sme boli ako
v laboratóriu.

 Na hrade sme sa pamiatku odfotili so svätými Cyrilom
a Metodom.

Naučili sme sa po kiribesky
Deň detí sme strávili na školskom výlete v Nitre. Ráno prišiel
pre nás pekný autobus. Cestou začalo pršať, ale náladu nám to
nepokazilo. V Nitre sme najskôr navštívili Nitriansky hrad, sídlo sv.
Cyrila a Metoda. Ujo sprievodca nám ukázal kaplnku sv. Emeráma,
ktorú navštívil aj pápež. Potom sme sa išli pozrieť do krypty, kde sú
pochovaní biskupi. Toto miesto sa pre verejnosť sprístupní iba raz
za rok, a to 2. novembra. Nás tam však pustili, lebo to vybavila sestrička Juliána. Páčilo sa nám aj v diecéznom múzeu, v ktorom bolo
veľa vzácnych pamiatok. Odtiaľ sme išli na Lukov dvor. Tu sme sa
stretli so sestrami z ostrova Kiribes. Naučili nás po kiribesky spievať
aj tancovať. Bol to pekný výlet. V oslave Dňa detí sme pokračovali
v piatok opekačkou na školskom dvore.
Kristián T., žiak 2. ročníka

Neskôr sme sa premiestnili do 3. triedy a tam sme sa dozvedeli
o zdraví človeka. Merali sme si teplotu, tlak a počúvali sme si aj srdiečko. Merali sme si výšku a vážili sme sa. Dostali sme papier s tabuľkou,
do ktorej sme si zapísali naše merania. Dozvedeli sme sa aj to, akú
výšku a váhu by sme mali mať na náš vek.

 Sestry z ostrova Kiribes nás naučili, čo sme naozaj ešte
nevedeli.

Deň Zeme si každoročne pripomíname aj starostlivosťou o naše
životné prostredie. Preto sme boli upratovať v obci i na štadióne. Bolo
tam veľmi veľa odpadkov. A najviac tam bolo pivových ﬂiaš a zvyškov
z cigariet a ešte veľa iných vecí. My sme takto prežili Deň Zeme
v našej škole. K ochrane našich lesov prispievame aj separovaním
odpadkov a zberom papiera. Medzi najusilovnejších žiakov v zbere
papiera patria K. Kollárová a M. Mozoláková.
Barbora G., žiačka 4. roč.
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Dôležité pre budúcnosť Zeme

 Maketu Naša zdravá krajina si deti vytvorili spoločne.

 Kým chvojky podrastú, budú z nás už veľkí školáci.

Netvor Alkoholín
a obluda Drogera
Jednou z najdôležitejších vecí pre dobrý
a dlhý život je zdravá výživa, na ktorú sa
často zabúda. V detskom veku je vyvážená
strava veľmi dôležitá, potrebný je dostatok vitamínov, minerálov, bielkovín, vlákniny
a mliečnych výrobkov. Každoročne si tieto
zásady pripomíname v materskej škole počas akcie Týždeň zdravia. Hravou formou
deti triedia, čo škodí zúbkom, zdravé – nezdravé potraviny, príčiny možného nebezpečenstva a poškodzovania zdravia, získavajú
informácie z encyklopédií o ľudskom tele.
Azda najviac našich škôlkarov zaujali príbehy o nebezpečných tabakových banditoch,
zákernom a zlom netvorovi Alkoholínovi
a strašnej oblude Drogere. Prostredníctvom
nich sa deti primerane svojmu veku zoznamovali s každodennými nástrahami života
dospelých. Týždeň zdravia nám pripomenul,
že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho
mal každý z nás dostatočne vážiť.
DRAHOSLAVA LÍŠKOVÁ

Malé deti majú k prírode, ku zvieratkám veľmi citlivý vzťah a je dôležité na tomto vzťahu
budovať ďalšie, možno aj celoživotné postoje
k životnému prostrediu okolo nás. Že je to pre
budúcnosť Zeme veľmi dôležité, hádam ani
netreba pripomínať.
A preto sa v Mesiaci lesov – v apríli, deti materskej školy viac ako inokedy zaoberali témami
environmentálnej výchovy. Už v mladšej triede sa
s Lienkou Bodkulienkou učili, prečo a ako treba
ochraňovať prírodu, triediť odpad, sadiť rastlinky...
Staršie deti už do tejto témy načreli hlbšie. Pri triedení odpadu hovorili o jeho ďalšom využití, o dôsledkoch nesprávnych zásahov človeka do prírody,
spoločne vytvorili maketu Naša zdravá krajina.
Pracovali aj vonku na dvore – vyzberali odpadky,
popadané konáre, zakopali rôzne druhy odpadu do
zeme, aby mohli pozorovať, čo sa v zemi rozpadne
a čo zostane a v závere týždňa spoločnými silami
zasadili na dvore škôlky dve chvojky. Do všetkých
aktivít sa zapájali veľmi aktívne, preto snáď môžeme dúfať, že pri správnom ďalšom vedení z nich
vyrastú ľudia, ktorí si prírodu a životné prostredie
dokážu vážiť a aj vhodne k nemu pristupovať.
JANA PALKECHOVÁ

 Aj pozberaním konárov sme prospeli životnému prostrediu.

3/2011

11

TREBATICKÉ ZRKADLO

Na farme
medzi
zvieratkami
Jedným z cieľov výučby v materskej
škole je podporovať túžbu detí po poznaní
a uspokojovať ich prirodzenú detskú zvedavosť. Najlepšie vždy vlastnou praktickou skúsenosťou.
A preto v týždni, keď sme sa učili o hospodárskych a domácich zvieratách, sme navštívili blízku farmu EOK Australian Slovakia
v Krakovanoch. Rodina Zuzicovcov sa v nej
zaoberá chovom emu hnedého. Donedávna
sme toto zviera mohli vídať len v ZOO, dnes
už je to farmovo chované zviera aj na Slovensku. Ako nám povedal pán Zuzic, chová
sa pre mäso, olej, kožu, vajcia a perie. Deti
si všímali jeho mohutný vzrast, trojprsté nohy,

 Ani ovečky a barančeky už nie sú bežnou súčasťou gazdovstiev.
ale najmä počúvali, aké zvuky vydával – akoby niekto v diaľke bubnoval. A to sa im veľmi
páčilo. Vo výbehoch videli i iné domáce zvieratá – ovečky, sliepky, psy, ktoré mohli priamo
pozorovať a nášho sprievodcu neustále zasypávali množstvom otázok. Z farmy odchádzali
plné dojmov, zážitkov a poznania. Vôbec im
neprekážalo, že ich čaká dlhá cesta späť do
škôlky, a dokonca pešo.
DANIELA MACHÁČOVÁ

Z KÚPALISKA

 Emu hnedý deti zaujal nielen vzhľadom, ale aj vydávanými zvukmi.

Mravec: - Sloník, prosím ťa, poď von
z vody.
Slon nič nehovorí.
Mravec: - Slon, počuješ? Poď von z vody!
Slon mlčí ďalej.
Mravec: - Slon, ale ihneď poď von z vody!
Slon nahnevane vyjde z vody a podráždene sa pýta mravca: - Čo odo mňa chceš?
Mravec: - Už nič, len som sa chcel presvedčiť, že nemáš moje plavky...

V septembri deti od strachu neplačú

 Prvé chvíľky pri hre v škôlke trávili deti bez strachu – v prítomnosti svojich mamičiek.

Začiatok nového školského roka sa väčšinou spája s plačom novoprijatých detí.
Viacročné pozorovania a skúsenosti s touto
problematikou nás priviedli k realizácii adaptačného programu, ktorý sa v našej materskej škole realizuje už niekoľko rokov.
A tak každý štvrtok od polovice mája do
konca júna popoludní prichádzajú do škôlky
budúci škôlkari so svojimi rodičmi. Zoznámia
sa s prostredím škôlky, svojou budúcou triedou, kamarátmi, učiteľkami. Zakaždým ich
čaká nová aktivita – maľovanie, modelovanie, cvičenie, divadielko, hudobno-pohybové
hry... Vyskúšajú si hygienické úkony, umývanie zúbkov, používanie malého škôlkarského
umývadla i WC, ale aj ako sa leží na ležadle
v spálni. Podobným, hoci skráteným programom, prejdú aj deti, ktoré do škôlky nastupujú
v priebehu školského roka.
S adaptačným programom máme veľmi
dobré skúsenosti a najdôležitejšie je, že deti
pri nástupe v septembri málokedy plačú. Neboja sa nového prostredia, nových tvárí, lebo
všetko už dobre poznajú.
DANIELA MACHÁČOVÁ
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Ocitli sme sa v rozprávke

Riaditeľka Materskej školy Trebatice
touto cestou úprimne ďakuje:
 všetkým fyzickým osobám i ﬁrmám,
ktoré prispeli 2 % zo svojej dane na účet
nášho rodičovského združenia,
 pánovi Michalovi Sekáčovi za radosť,
ktorú poskytnutím skákacieho hradu na
oslavu MDD urobil všetkým našim škôlkarom,
 pani Martine Rajčákovej za to, že
tváričky detí počas oslavy MDD menila
na krásne farebné motýle, víly, čiernych
drakov...
 pani Lucii Halovej, Zuzane Bučkovej,
Jarke Malinovej, Monike Belmechri, Janette
Kováčovej za ochotu a drobné radosti pre
deti,
 pánovi Petrovi Kollárovi za podarované
chvojky, ktoré sme zasadili na dvore materskej školy,
 všetkým rodičom, ktorí nám aktívne
pomáhali počas celého školského roka.
Ďakujeme!
J. PALKECHOVÁ
 S úžasom v očiach deti sledovali krajinu, v ktorej sa ocitli.

 Starší kamaráti sa premenili na živé víly, vodníkov a iné rozprávkové bytosti...

Precvičujeme si jazýčky

Každoročne sa areál školského dvora
a záhrady Strednej odbornej školy v Rakoviciach premení na krajinu zázrakov
a rozprávkovú ríšu.
Pozvanie na túto zaujímavú akciu s radosťou prijala aj naša materská škola. Na Ceste
rozprávkovým lesom deti stretli víly, vodníkov,
ježibabu, čertov, Snehulienku a sedem trpaslíkov a iné rozprávkové bytosti, ktoré mali pre
ne pripravené rozličné úlohy v jednotlivých
stanovištiach. Na záver boli škôlkari odmenení malou pozornosťou.
Poďakovanie od nás patrí vedúcej školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej
škole Rakovice Katke Rafajdusovej a všetkým
jej pomocníkom za to, že sme mali možnosť
ocitnúť sa v rozprávke.
DRAHOSLAVA LÍŠKOVÁ

Zvýšený počet detí s narušenými komunikačnými zručnosťami, nesprávnou
výslovnosťou niektorých hlások v posledných rokoch zaznamenávame aj v našej materskej škole.
Je viacero možností, ako v tejto oblasti deťom pomôcť – logopédia v centrách
pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie (CPPPaP), v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie
(CŠPPaP), či klinickí logopédi. Je iba na
rodičovi, ktorú z možností pre svoje dieťa
vyberie. Dôležité však je, aby sa táto porucha nezanedbala a aby si deti svoje jazýčky
precvičovali pravidelne. V materskej škole
sme uvítali ponuku SCŠPP v Banke, a tak od
februára tohto roka k nám do škôlky pravidelne chodí špeciálny pedagóg, ktorý hravými
formami pracuje s deťmi na náprave výslovnosti. Od septembra budúceho školského
roka bude táto činnosť v škôlke pokračovať
a okrem rozvoja v oblasti správnej rečovej komunikácie bude rozšírená o program
podpory rozvoja všetkých ostatných oblastí
potrebných na bezproblémový vstup dieťaťa
do základnej školy.
JANA PALKECHOVÁ
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Deň plný pravej detskej radosti
Sviatok všetkých detí oslávili škôlkari
v piatok 3. júna v areáli materskej školy. Čakali na ne stanovištia s vedomostno-športovými aktivitami na rozprávkovú tému.
Pomáhali trom prasiatkam stavať domčeky,
Jankovi Hraškovi triediť a nosiť hrášok, ježibabe hasiť vodou chalúpku, Marienke zbierať
rozsypané kvietky a plnili mnoho ďalších úloh.
Po ich vyriešení si mohli dosýta poskákať na
nafukovacom hrade a maľbou na tvár sa dať
premeniť na rozprávkovú bytosť. Aby nikto
nebol hladný či smädný, všetci si pochutnali
na pripravenom občerstvení. Pred obedom
ešte všetky deti dostali darček na pamiatku tohtoročného Dňa detí. Popoludnie, kedy
mala oslava pokračovať, žiaľ, prekazilo počasie. Spríjemnila im ho mamička, ktorá aspoň
v triede deťom vytvárala zvieratká a postavičky z balónikov.
Poďakovanie za spestrenie Dňa detí patrí
Michalovi Sekáčovi za poskytnutie nafukovacieho hradu, Martinke Rajčákovej za maľovanie na tváre detí, Lucii Halovej za výrobu
balónikových zvieratiek a Zuzane Bučkovej za
darčeky pre deti.
IVANA POHUBOVÁ

 Po vyskákaní na nafukovacom hrade dobre padol krátky odpočinok.

 Najprv bolo treba aktívne pomôcť rozprávkovým hrdinom.

Mamičkám
pre potešenie
Na oslavu Dňa matiek sa škôlkari pripravovali dlho dopredu usilovným nacvičovaním programu pre mamičky. Keď prišiel ten slávnostný okamih, s nadšením
sa postavili pred obecenstvo, v ktorom
ich sledovali okrem mamičiek aj oteckovia, babičky či tety.
Po krátkom privítaní sa deti predstavili
programom plným piesní, básní a tančekov. V jeho závere darovali mamičkám k ich
sviatku kvietok a spoločne si pochutnali na
pohostení.
Za úspešný priebeh oslavy patrí poďakovanie personálu materskej školy, rodičom
detí za sladké i slané pohostenie, pani Monike Belmechri za sponzorský dar – džúsy,
keksíky pre deti, pani Janette Kováčovej za
minerálky pre deti.
IVANA POHUBOVÁ

 Bolo príjemné premeniť sa za chvíľočku na motýlikov...
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Antarktída – krajina snehu a ľadu
Motto: Túžim spoznávať
tie najkrajšie miesta na zemi,
no náš krátky život na to nestačí...
Tak túžim aspoň navštíviť každý svetadiel.
Zostáva navštíviť ten posledný, šiesty,
no ako sa tam dostať? Pravidelná letecká
doprava nie je, tak nezostáva nič iné, iba
plavba loďou. S touto myšlienkou som
sa pohrával niekoľko rokov. Vzdialená neznáma krajina, žiadne trvalé obyvateľstvo,
územie všetkých, krajina snehu a ľadu,
čistý vzduch, veľryby, tulene, tučniaky
a plávajúce ľadovce. Áno, to je Antarktída.
Dali sme sa dohromady traja správne zanietení pre cestovanie a spoznávanie našej
prekrásnej planéty. Navštíviť Antarktídu a vynechať Ohňovú zem, to by nebolo múdre, tak
sme sa dohodli, že venujeme aspoň týždeň
tejto južnej časti Argentíny. Tomu sme prispôsobili aj náš program.
Najskôr sme vybrali termín návštevy Antarktídy cez internet a týždeň pred vyplávaním
lode sme objednali letenky.
Konečne nadišiel ten deň. V polovici februára sme odleteli cez Barcelonu argentínskou leteckou spoločnosťou do Buenos Aires
a následne vnútroštátnou linkou do najjužnejšieho mesta v Argentíne – Ushuaia. Toto
mestečko nás privítalo po zdĺhavej a namáhavej ceste dažďom, ktorý veľmi rýchlo ustal.
Taxíkom sme sa dostali do mesta pohľadať
ubytovanie.
Prišli sme v období konca leta, ale počasie
bolo veľmi príjemné, teploty sa pohybovali od
15º C do 20º C. Na druhý deň sme sa rozhodli
navštíviť 30 km vzdialený národný park Tierra
del Fuego s veľmi peknými prírodnými scenériami, jazerami a výhľadmi. Tu sme stretli aj
mladých Slovákov. Na ďalší deň bolo naším
cieľom vystúpiť na neďaleký kopec Monte
Olivia (1326 m). Výstup bol prudký, namáhavý, s prevýšením 900 m a šutorinové kamene
nám dali poriadne zabrať. Výhľady na okolie
v peknom počasí ale stáli zato.
Tretí deň sme si dali ako odpočinkový a vybrali sme sa peši k neďalekému ľadovcu Martial, kde bolo množstvo turistov. Naspäť sme
už zvolili taxík, a tak sme poobede stihli ešte
navštíviť dve múzeá. Prvé maličké múzeum

venované bývalým pôvodným obyvateľom –
Yamana, ktorí vymreli v päťdesiatych rokoch
postihnutí civilizačnými chorobami.
Druhé múzeum bolo v bývalej väznici, ktorá je čiastočne zrekonštruovaná, s veľkým
počtom exponátov týkajúcich sa samotných
väzňov, Antarktídy a modernejšej doby. Tu sa
vlastne začala písať história mesta Ushuaia.
V týchto končinách sa nachádzali miesta bo-

v prístave čakala neveľká loď pre 90 pasažierov. Nalodili sme sa a zoznámili s loďou. Posádka na čele s kapitánom bola ruská, a tak
sme oprášili ruštinu. Loď si prenajala kanadská cestovná spoločnosť, s ktorou sme cez
internet komunikovali. Celý turnus mal trvať
15 dní aj s cestou. Plavba dohromady mala
trvať tri až štyri dni a počítali sme i s nudnými
chvíľami. Posádka sa nám snažila skrátiť

 Dosiahli sme vytúžený cieľ – Antarktídu.
haté na lesy. Podnikatelia v Argentíne sa tu
preto rozhodli ťažiť drevo, a tak postavili väznicu. Väzni následne ťažili drevo v ťažkých
podmienkach hlavne cez zimu. Postupne sem
prichádzali ľudia a prakticky založili mesto
Ushuaia. Dnes sa toto mesto venuje turistike
a z väznice je múzeum.
Na ostatné dni sme si z požičovne zapožičali auto a navštívili postupne jazerá Fagnano, Escondido a oblasť Haberton. Cestou
sme pozorovali prekrásnu prírodu a množstvo
lám, ktorým sa tu evidentne darí. Dni ubiehali
veľmi rýchlo a na siedmy deň poobede nás

 Patagónia je prevažne územím s rozľahlými stepnými pláňami, v priehlbinách ktorých sa nachádzajú jazierka a jazerá poloslanej a sladkej vody.

chvíle prednáškami, ale tie boli krátke. Varili
nám však znamenite a veľké porcie. Išli na
to s rozumom, vedia, že spokojnosť ide cez
žalúdok.
Po dvoch dňoch plavby cez obávaný Drakov prieliv sme sa dostali na tisíc km od Antarktídy vzdialený ostrov Paulent. Stretli sme
prvé ľadovce, malé, veľké a obrovské, väčšie
ako samotná loď, sprevádzali nás albatrosy.
Priplávali sme k brehu, loď zakotvila, posádka
spustila zodiaky – gumené dvanásťmiestne
člny. Postupne, v nepremokavom oblečení
sme sa presunuli na ostrov. Počasie bolo celkom prívetivé, asi tri stupne, ale fúkal vietor,
na Antarktíde doznievalo leto.
Zažili sme prvé kontakty s pevninou, zatiaľ
iba s ostrovnou. Na ostrove bolo množstvo
tučniakov a vyvaľujúcich sa tuleňov, krátka
prechádzka po ostrove s výkladom o miestnej
ﬂóre. Poobede ďalší ostrov – Seymour. Na
ďalší deň ostrov Snow Hill, na ktorom sme absolvovali krátky trek. Konečne prišiel okamih
vstúpiť na pevninu šiesteho kontinentu o rozlohe 13,2 mil. km², na argentínsku základňu
Esperanza, kde pracujú výskumníci aj s rodinami. Počasie bolo proti nám, mrholilo a fúkal
vietor. Absolvovali sme krátku prechádzku
po základni, majú tam malé múzeum a dokonca pekný kostolík a už sme šli naspäť na
loď. Oboplávali sme severnú časť Antarktídy,
opustili Weddellovo more, počas plavby sme
pozorovali veľryby, ktorým sa tam evidentne
páči. Keď sprievodca vypal motor na člne,
s napätím sme očakávali, kde sa vynorí veľrybia rodinka. Celkovú atmosféru umocňovalo
nádherné ticho...
Postupne sme navštívili miesta ako Graham
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Passage, Wilhema Bay – malé ostrovy v blízkosti pevniny. Vždy pred možným zakotvením
posádka lode s vedením cestovnej kancelárie
prehodnotila podmienky – počasie a možné
ohrozenie ľadovcami. Nešlo sa preto presne
podľa vopred stanoveného scenára. Ďalšími
zastávkami boli Neko Harbor – miesto, ktoré
sa opäť nachádzalo na pevnine a popoludní
Paradise Harbor – to je najjužnejšie miesto,
aké sme dosiahli (64° 52´). Škoda, že sa mi
nepodarilo pred časom, keď sme sa rozhodovali o výbere cestovnej kancelárie, presvedčiť
kolegov, aby sme vybrali takú, s ktorou by
sme dosiahli južný polárny kruh. Bola to
jedinečná príležitosť, ktorá sa už v živote nenaskytne. Nachádzali sme sa už ôsmy deň na
mori a pomaly sme sa vracali naspäť.
Každý deň sme sa zastavili približne na
dvoch miestach a tento postup pokračoval.
Kotvili sme na Cuverrville a ostrove Melchior,
pozorovali obrovské ľadové zrázy vysoké
asi 25 m, z ktorých sa s rachotom oddeľovali veľké kusy ľadovcov. Žiaľ, ani raz sa mi
nepodarilo zachytiť tento jedinečný úkaz na
kameru. V posledný deň nášho pobytu na
území večného ľadu sme navštívili ostrovy
King George a Barrientos, ktoré patria medzi
Južné Shetlandské ostrovy. Tu nám svietilo

 Romantická Antarktída. Územie všetkých, krajina snehu a ľadu, čistý vzduch,
tučniaky...

 Plávajúci ľadovec môže byť niekedy veľmi nebezpečný.

slniečko, a tak sa nám podarilo urobiť aj najkrajšie zábery.
Pobyt sa pomaly končil a my sme sa plavili
naspäť k argentínskemu pobrežiu zase cez
Drakeov prieliv, ktorý sa teraz naozaj prejavil
ako obávaný. Plávali sme za silného vetra
medzi obrovskými vlnami, loď mi pripomínala
malú škrupinku odovzdanú osudu. Personál
v kuchyni držal dvere na veľkej mrazničke,
v bare sa porozbíjali poháre a veľké ﬁltre na
pitnú vodu opustili svoje miesto. Tento stav
trval 24 hodín a najlepšia poloha bola v ľahu.
Bol som prekvapený, že za týchto podmienok
dokázal kuchár niečo uvariť. Po dvoch dňoch
sme bezpečne pristali na pobreží Argentíny
v Ushuaie. Ešte v ten deň sme stihli návštevu
miestneho múzea a nákup drobností a už
sme sa tešili na návrat domov.
Na druhý deň nám letelo lietadlo z miestneho malého letiska. Vzniesli sme sa nad mesto
a zasnežené Andy, ktoré sa za pekného počasia s nami symbolicky lúčili. Adios Antarktída,
adios Argentína!
VOJTECH GALBAVÝ
 Antarktída je najjužnejší svetadiel, nachádzajúci sa okolo južného pólu Zeme.
Je takmer celá trvalo zaľadnená a zaberá
plochu 13,2 mil. km². Obklopujú ju okrajové
moria Atlantického oceánu, Tichého oceánu
a Indického oceánu. Je to najchladnejší
svetadiel, má spomedzi všetkých svetadielov najväčšiu priemernú nadmorskú výšku
(2 280 m n. m.) a najnižšiu priemernú vlhkosť vzduchu. Antarktída je medzinárodnou
oblasťou, iba na ostrovoch majú niektoré
štáty meteorologické alebo rybárske základne. Najvyšším vrchom Antarktídy je
Vinson masív, ktorý je vysoký 4 892 m n. m.
Taktiež sa tu nachádza niekoľko činných,
ale momentálne spiacich sopiek, z ktorých
najznámejšia sa nazýva Mt. Erebus (vysoká 3 795 m n. m.).
Zdroj: Wikipédia

 Po poctivej a zodpovednej príprave bolo pobaviť mamičky pekným tancom pre
škôlkarov maličkosťou.
(Doplnok k článku na 13. strane.)

16

TREBATICKÉ ZRKADLO

3/2011

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB TREBATICE HODNOTÍ

Chceme bojovať o popredné miesto
A-mužstvo doplníme
S umiestením A-mužstva nie som celkom
spokojný, avšak zodpovedá skutočnosti.
Ovplyvnené bolo veľkou maródkou hráčov.
Hosťovanie skončilo Andrejovi Kolníkovi zo
Šípkového, Matúšovi Marekovi z Prašníka
a bratom Filipovi a Tomášovi Zemkovcom
z Dolného Lopašova. Na novú sezónu chceme mužstvo doplniť. Káder je vekovo vyvá-

TURNAJ

Memoriál
Ing. Ondačku st.
Pri príležitosti 80. výročia organizovaného futbalu v obci Trebatice usporiadal OFK
Trebatice v termíne 16.7.2011 futbalový turnaj Memoriál Ing. Jozefa Ondačku st. Za
pekného počasia sa na turnaji zúčastnili
mužstvá účinkujúce v II. lige (MFK Vrbové),
v III. lige (PFK Piešťany) ako aj dve mužstva z V. ligy (domáce OFK Trebatice, FK
Krakovany). Víťazný pohár odovzdala manželka zosnulého Ing. Jozefa Ondačku st.
Anna Ondačková kapitánovi MFK Vrbové,
ktoré si vo ﬁnále poradilo s PFK Piešťany.
I touto cestou si chcel VV OFK Trebatice
uctiť pamiatku Ing. Jozefa Ondačku st. Počas jeho pôsobenia zažila vtedajšia TJ Mier
Trebatice najväčšie úspechy a rozvoj.
Výsledky: OFK Trebatice – PFK Piešťany 1:3, MFK Vrbové – FK Krakovany
3:2, o 3. miesto: OFK Trebatice – FK Krakovany 2:2, na pokutové kopy – 4:2, o 1.
miesto: MFK Vrbové – PFK Piešťany 1:0
Ing. JOZEF SVETLÍK

NA SLOVÍČKO

žený a po vhodnom doplnení má predpoklad
bojovať o popredné umiestenie. Trénerom
mužstva zostáva i naďalej domáci odchovanec Andrej Koprna.

Dorast zlúčený s Ostrovom
Dorastenecké družstvo skončilo v uplynulej
sezóne na 15. mieste a vypadlo z V. ligy do
OM skupiny B. Vzhľadom na nízky počet hráčov sme boli nútení pristúpiť k zlúčeniu dorasteneckého družstva s dorastencami TJ Slovan Ostrov a spoločne pod hlavičkou oboch
klubov budú účinkovať v už spomenutých OM
skupiny B. Domáce zápasy budú striedavo
hrávať v Trebaticiach i v Ostrove.

Žiaci v FK Krakovany
Obdobná situácia je i v žiackom družstve,
keď vzhľadom na malý počet žiakov sme sa
zlúčili s FK Krakovany. Domáce zápasy sa budú hrávať v Krakovanoch. Osem našich kmeňových hráčov pôsobí v žiackych družstvách
PFK Piešťany. Ďalší boli i v uplynulej sezóne
členmi žiackeho družstva FK Krakovany, kde
boli na hosťovaní. Toto družstvo vyhralo svoju
súťaž, no v baráži o postup do vyššej súťaže
neuspelo so žiakmi zo Šúroviec.
Z dlhodobej perspektívy sa chceme zamerať na zastabilizovanie mládežníckych družstiev. Na strane druhej však nechceme brániť
našim hráčom ísť za lepšími možnosťami
hrávať do Piešťan. Následne sa nám zníži
počet hráčov tak, že nie sme schopní postaviť
žiacke družstvo. Zaoberáme sa však myšlienkou vytvoriť dve žiacke družstvá, aby sme
umožnili vekovo mladším žiakom hrávať so
seberovnými. V takom prípade by sme snáď
zamedzili odlivu hráčov do Piešťan, kde je
prvoradou výhodou skutočnosť, že chlapci

 Filip Zemko, hráč A-mužstva OFK Trebatice, v zápase vo Veľkých Kostoľanoch.

s Andrejom Koprnom, trénerom A-mužstva

Vstup do sezóny bude veľmi dôležitý
 Ako hodnotíš uplynulú sezónu?
- Z pohľadu umiestenia na 7. mieste a z pohľadu predsezónnych cieľov, keď sme pomýšľali na umiestenie v prvej trojke, nie som
úplne spokojný. Celkové umiestenie však bolo
poznačené nevídanou maródkou. Na viaceré
zápasy sme museli improvizovať so zostavou.
Po nevydarenej jeseni, keď sme doma prehrali šesť zápasov, prišlo na jar zlepšenia najmä na domácom ihrisku. Najlepším strelcom
mužstva bol Jozef Horvát, spokojný som bol
i s výkonmi Ivana Kurinca. Celkovú spokojnosť však môžem vyjadriť najmä so staršími
hráčmi. Práve od nich by sa mali mladí učiť
rozvíjať svoje futbalové danosti.

hrávajú proti svojim rovesníkom a majú väčšiu možnosť napredovať.
Zlúčenie družstiev jednotlivých kategórii
umožnil VV ObFZ v Trnave, vzhľadom na
klesajúci demograﬁcký vývoj v našej spoločnosti, nedostatku mládeže a detí, ktoré majú
chuť aktívne hrávať futbal a v nadväznosti na
skutočnosť, že podmienkou štartu A-mužstva
v V. lige je povinnosť klubu mať dve mládežnícke družstvá.
Ing. JOZEF SVETLÍK
prezident OFK Trebatice

 Aké sú ciele mužstva na novú sezónu?
- Tie zostávajú v porovnaní s predchádzajúcou sezónou nezmenené. Chceme bojovať
o najvyššie priečky tabuľky. To znamená, že
budem spokojný s umiestením do 3. miesta.
Všetko však bude závisieť od zdravotného stavu a hlavne doplnenia kádra kvalitnými hráčmi.
 Príprava na novú sezónu sa začala 1.
júla. Aký je jej doterajší priebeh?
- Trénujeme len v domácich podmienkach 4-krát do týždňa. Absolvujeme tri turnaje, na ktorých sa stretneme s mužstvami rôznych súťaží. Čo sa týka doplnenia kádra, trénuje s nami
Lukáš Netsch z Brezovej nad Bradlom. Vrátil
sa Marek Valovič z Boroviec. Šancu určite do-

stane z nášho dorastu i talentovaný Matej Jankech. Máme takisto záujem o Adama Doktora
z Piešťan a Matúša Mareka z Prašníka, ktorí
u nás už pôsobili. Rovnako je potrebné získať
do mužstva Filipa Zemka z Dolného Lopašova.
Mužstvo by malo byť doplnené o ďalších dvoch
– troch mladých hráčov z Vrbového. K mojej
spokojnosti by som potreboval ešte jedného
skúseného futbalistu.
 Aký máš názor na vylosovanie jesennej časti súťaže?
- Z pohľadu naplnenia našich cieľov bude
vstup do sezóny mimoriadne dôležitý. Sezónu začíname u nováčika v Radošovciach, na
hody privítame Borský Mikuláš a tretie kolo
cestujeme do Hlohovca. Spokojný budem so
siedmimi bodmi z týchto prvých zápasov.
- js -
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