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Deň matiek so vzácnymi hosťami

 Jana Kociánová s Jánom Sucháňom na vlaňajšom koncerte v Piešťanoch.
Takmer osem rokov uplynulo odvtedy,
ako sa s veriacimi v našej obci rozlúčil
dôstojný pán Mgr. Ján Sucháň. Na jeho
múdre myšlienky s úctou dodnes spomína mnoho Trebatičanov. V minulosti niekoľkokrát vystúpil v spoločnom hudobno-slovnom pásme s Janou Kocianovou
v Piešťanoch a toto podujatie si nenechali
ujsť ani obyvatelia našej obce.
Pri hľadaní vhodného programu pri príležitosti Dňa matiek preto nie náhodou padla voľba práve na túto dvojicu, ktorú budeme môcť

s potešením privítať v Areáli zdravia v nedeľu
15. mája 2011.
O vzniku ich spolupráce nám niekoľko základných informácií poskytol člen Art Music
Orchestra Ing. Rastislav Bielik:
„Spolupráca Jany Kocianovej a Jána Sucháňa sa zrodila ešte v období, keď bol
Sucháň správcom farnosti v Krakovanoch.
Impulzom pre ich tvorivú spoluprácu boli Jankove nedeľné duchovné úvahy vysielané na
rádiu Twist, kde ho prvýkrát oslovila Janka.
(Pokračovanie na 5. strane.)
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PRÍHOVOR STAROSTU

Bez obetavých ľudí
by bola obec prázdna
Vážení spoluobčania!
V nedávnom období
som sa stretol s viacerými z Vás, ktorí sa ma
pýtali na termín vydania
ďalšieho čísla obecných
novín. Táto skutočnosť
ma potešila. Uvedomil
som si, že väčšina obyvateľov Trebatíc si už
zvykla za deväť rokov na podávanie informácii prostredníctvom obecného periodika. V pravidelných intervaloch čaká, kedy
sa objavia „naše“ noviny v ich poštových
schránkach.
Osobitne ma teší, že nové informácie
očakávajú i niektorí obyvatelia z radov
mladšej generácie. Možno preto, aby sa
dozvedeli mená interpretov, ktorí vystúpia
počas trebatických hodov, alebo aby si
prečítali uverejnený príspevok svojho príbuzného či suseda. Snáď si ich obľúbia
i naši noví spoluobčania, ktorí už obývajú či
v krátkom čase budú obývať bytové domy
v lokalite Dolné záplotie.
Pri tvorbe novín sa snažíme byť aktuálni.
Chceme zaujať i vizuálne a naším prvoradým cieľom je odrážať skutočné dianie
v obci. Z tohto zámeru vychádzam i pri
spracovaní mojich príspevkov. Snažím sa
reagovať na veci, ktoré sa ma ako starostu
obce dotýkajú, ktoré sú pre mňa natoľko
dôležité, aby som sa o ne s Vami podelil.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Bez obetavých ľudí by bola obec prázdna
(Dokončenie z 1. strany.)
Nedávno nastalo pre mňa obdobie, ktoré mi
signalizovalo vyčleniť si čas na spracovanie
svojich príspevkov do obecných novín. V každom úseku roka mám určité priority, ktoré
chcem zverejniť. Boli už mnohé. V poslednom období považujem z hľadiska verejného
života za podstatnú skutočnosť – ukončenie
činnosti kostolníka pánom Bartolomejom Hornákom. Možno práve noví obyvatelia Trebatíc
sa pri čítaní týchto riadkov zamýšľajú nad tým,
prečo tomu prikladám takú dôležitosť. Zdá sa
im táto skutočnosť malicherná. No z môjho
pohľadu sa v tejto chvíli otvára priestor, aby
som vyjadril svoj svetský pohľad na človeka,
ktorý dlhé obdobie svojho života venoval iným
spoluobčanom.
Prevažná väčšina obyvateľov Trebatíc sú
katolíci. Pravidelne navštevujú obrady v miestnom kostole. Ich príprava si vyžaduje nemalé
úsilie, obetovanie sa. Mnohí z nás si veľmi
dobre uvedomujú, ako vyzeral vonkajší vzhľad
kostola v nedávnej minulosti. Potom, ako obec

Z OBECNEJ MATRIKY
ku dňu 31. marca 2011
NARODILI SA
Alex Podolský, Trebatice 21
Liana Zara Bednárová, Trebatice 538

PRISŤAHOVALI SA
Milan Ondačka, Trebatice 394
Tomáš Ondačka, Trebatice 394
Mgr. Vladimír Hornáček, Trebatice 513
Roman Bednár, Trebatice 538
Martina Bednárová, Trebatice 538
Alan Bednár, Trebatice 538
Viera Horváthová, Trebatice 237
Roman Sekáč, Trebatice 513
Petra Sekáčová, Trebatice 513
Radovan Julíny, Trebatice 513
Peter Trnka, Trebatice 513
Viera Tatranská, Trebatice 538
Danka Tonkovičová, Trebatice 395
Mariana Moravanská, Trebatice 244
Miroslav Moravanský, Trebatice 244
Viktória Moravanská, Trebatice 244
Martina Valová, Trebatice 170

 Bartolomej Hornák sa angažoval ako dlhoročný asistent viacerých kňazov.
získala do vlastníctva pozemok pri kostole,
sa zrealizovala jeho prístavba. Nasledovala rekonštrukcia strechy, fasády, nasvietenie
kostola, úprava okolia. Toto všetko sa udialo
za viacerých správcov farností, za viacerých
starostov obcí. Jeden človek však bol pritom
stále - pán Bartolomej Hornák. On bol hlavným
organizátorom brigád, koordinátorom stavebných prác. Už predchádzajúce vedenie obce
malo zámer vytvoriť z kostola sv. Štefana architektonickú dominantu centra obce. Podarilo
sa to i zásluhou tohto spoluobčana. Činnosť
kostolníka nie je len o zamykaní a odomykaní
kostola. Z môjho pohľadu je to aj o spolupráci s vedením obce, miestnymi podnikateľmi
a o spôsobe komunikácie so spoluobčanmi
v záujme získať ich pre spoločnú vec.
Súčasná doba nemá tendenciu uznávať

prirodzené autority. V spoločnosti prevažujú nálady podozrievania, ohovárania, závisti,
znevažovania práce iných. Človek, ktorý však
takmer 30 rokov slúži okrem Bohu i iným ľuďom, pre mňa zaiste je prirodzenou autoritou.
Ďakujem za spoluprácu, pán Hornák!
Milí spoluobčania, prajem Vám i sebe, aby
medzi nami bolo čoraz viac obetavých ľudí,
ochotných pomôcť. Vytvoriť niečo nielen pre
seba, ale i pre druhých. Ďakujem všetkým,
ktorí sa zapojili do výroby ľadovej plochy
v Areáli zdravia počas minulej zimy, dôchodcom za upratovanie cintorína, obyvateľom obce, ktorí sa zúčastnili jarného upratovania, či
všetkým funkcionárom miestnych organizácii.
Bez Vás by bola naša obec „prázdna“.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

OPUSTILI NÁS
Bernardína Palkechová, Trebatice 354
Jozef Jankech, Trebatice 25
Adela Moravanská, Trebatice 244

ODSŤAHOVALI SA
Monika Lazarová, Trebatice 262
Katarína Jankechová, Trebatice 156
Róbert Jankech, Trebatice 403
Dagmar Jankechová, Trebatice 403
Juraj Jankech, Trebatice 403
Denis Jankech, Trebatice 403
Róbert Jankech, Trebatice 403
Lucia Gajdošíková, Trebatice 437
Eliška Gajdošíková, Trebatice 437
Margita Bugová, Trebatice 105
- jb -

 Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa po rekonštrukcii.
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Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1962

be školy každý utorok.
Vzrast životnej úrovne bolo badať najmä
v rodinách, v ktorých boli 2 – 3 členovia zamestnaní. Priemerný zárobok kvaliﬁkovaného
robotníka bol 1500 Kčs, nekvaliﬁkovaného
800 Kčs. Robotníčka v Trikote vo Vrbovom

zarobila približne 1000 Kčs, lepšie platení boli
napríklad robotníci na dôležitých stavbách či
v baniach v Ostrave, kam za prácou dochádzalo aj niekoľko ľudí z našej obce. Jedna
(Dokončenie z minulého čísla.)
košeľa stála 40 – 80 Kčs, pánsky oblek 500
Kultúrnu a osvetovú činnosť v obci vykoná– 1500 Kčs, topánky 150 – 300 Kčs, dámvali požiarnici, TJ Družstevník,
ske pančuchy 15 – 40 Kčs.
ČSM a škola. Aktivity Výboru
Z potravín 1 kg ryže stál 4
žien postupne upadali, a preto
– 5 Kčs, 1 kg múky 3,80 Kčs,
sa dňa 23.11.1962 uskutočni1 kg cukru 8,40 Kčs, 1 kg
la reorganizácia, ktorá mala
bravčového mäsa 20 – 30
za cieľ opätovné zaktivizovaKčs, 1 kg masti 32 Kčs.
nie jeho členiek. Požiarnici
„V tomto roku javil sa ešte
v tomto roku nacvičili a zahrali
nedostatok mäsa a niektodivadlo Vietor do tvárí, v ktorých potravín. Ku koncu rorom hral aj predseda MNV
ka sa zásobovanie mäsom
Ján Markech a predstavenie
veľmi zlepšilo a mäsa bol
Na krížnych cestách. Telodostatok. Okrem uvedených
výchovná jednota pripravila
úradných cien boli i vyššie
divadelné predstavenie Návceny, t. z. „čierne ceny“, hlavšteva neprichádza a základná
ne za obilie, kukuricu, vajíčka
škola rozprávkovú hru Figliari
a masť. Po týchto produkspod Poľany. Mladí členovia
toch bol stále veľký dopyt. Za
ČSM pripravili vydarený es1 q kukurice sa platila „čierna
trádny večierok Nová dedina,
cena“ 450 – 500 Kčs, za 1q
v ktorom účinkovali aj vojaci
jačmeňa alebo 1q pšenice
patronátneho útvaru z Pieštiež toľko, za 1 kg masti 35
ťan. Okrem divadelných pred– 40 Kčs, za 1 vajce 1,50 – 2
stavení jednotlivé organizácie
Kčs, za 1 l mlieka 3 Kčs, za
usporadúvali aj niekoľkodňové
1 kg cibule 7 Kčs. Priemyselzájazdy pre svojich členov.
ného tovaru bol dostatok.“
V kine sa v roku 1962 preToto sú posledné slová prmietlo 154 ﬁlmov, vstupné bového zväzku kroniky obce
lo 1,2 a 3 Kčs.
Trebatice. Pri jej písaní sa
„Miestna škola (ZDŠ 1.
postupne vystriedali Štefan
– 5. ročník) mala 4 učiteľov
Ondrejkovič, František Choa 115 žiakov. Vyučovalo sa
van a Štefan Miklovič. Je
len v dvoch učebniach, dve
najvzácnejšia nielen svojou
učebne chýbali, preto sa vyvýpovednou hodnotou, ale
učovalo striedavo. Materská
už pohľad na úhľadné písmo
škola mala 35 detí, hoci do
písané perom namáčaným
tejto školy bolo prihlásených
do atramentu na zažltnutom
viac detí, no národný výbor
papieri vyvoláva nostalgicmusel pre nedostatok miesta
ké spomienky. Rozlúčme sa
deti odmietnuť.“
s ňou teda pohľadom na jedDo 6. ročníka ZDŠ vo Vrnu z prvých strán písanú prbovom odišlo v tomto roku
vým trebatickým kronikárom
z Trebatíc 15 žiakov. Ľudová
Štefanom Ondrejkovičom
 Kroniku Trebatíc písal aj jeden z prvých kronikárov Štefan Ondrejkoknižnica mala 1059 zväzkov.
(pozri fotograﬁu).
vič. Toto je jeho rukopis.
Knihy sa požičiavali na chod- jp -

AJ TAK SA DÁ...

Myslím, že to stojí za zamyslenie!
Takmer tridsať rokov som zastával
v Trebaticiach funkciu kostolníka. Už
dávnejšie som požiadal pána farára, že
zo zdravotných dôvodov chcem skončiť.
Asi po polroku som sa dozvedel, nie od
dôstojného pána farára, že ma nahradí
pani Kája Ševčovičová.
Po osobnom rozhovore a oboznámení
s povinnosťami kostolníka som pani Ševčovičovej odovzdal celú agendu.
Na sv. omši v nedeľu 13.2.2011 dôstojný
pán farár oznámil, že končím ako kostolník,
poďakoval mi a uviedol pani Ševčovičovú.
Po sv. omši ohodnotili veriaci a členovia
kostolnej rady moju prácu a poďakovali mi
darovaním kytice ruží a darčekového koša.
Nebolo im umožnené urobiť tak pred oltárom v kostole, a tak som sa ani ja nemo-

hol poďakovať vám, vážení veriaci, hlavne
za veľmi dobrú spoluprácu pri vykonávaní
mojich povinností, za pomoc pri výstavbe
sakristie, oprave strechy, obnove fasády
a úprave okolia kostola. Myslím, že by nebolo dôstojné, aby som toto celé konanie urobil
pred kostolom, kde následne viacerí veriaci
odsúdili takýto záver mojej činnosti vo funkcii
kostolníka.
Využívam túto príležitosť na poďakovanie
všetkým veriacim ako i miestnym podnikateľom za brigádnické práce, zbierky, za milodary venované na opravu kostola.
Na záver mi nedá nepovedať, že ma mrzí,
že mi nebolo umožnené zastupovať pani
Ševčovičovú počas jej neprítomnosti. Či som
túto prácu vykonával zle?
BARTOLOMEJ HORNÁK

 Trebatický kostol pred rekonštrukciou.
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O ČOM SA KLEBETÍ

... a ako to v skutočnosti naozaj je
Problematika obecnej kanalizácie je
v našej obci už dlhší čas horúcou témou.
Pravidelne býva zaradená do rokovania
obecného zastupiteľstva, viackrát sme sa
jej venovali i na stránkach obecných novín. Obyvatelia obce už boli oboznámení
s dôvodom založenia Obecnej kanalizačnej, s. r. o., so spôsobom jej fungovania,
hospodárenia. Z dôvodu úpravy – zvýšenia stočného na kalendárny rok 2011 je
témou i tohto príspevku.

Nemáme čističku

„TAVOS“) Cena za čistenie odpadovej vody je
na rok 2011 stanovená a. s. TAVOS vo výške
0,8480 €/m³. Takže rozdiel medzi výškou
celkového stočného a cenou za čistenie činí
0,002 €/m³. Táto suma ani zďaleka nedokáže
pokryť náklady na prevádzku kanalizácie.

Obec stále dopláca
Celkový výsledok hospodárenia Obecnej
kanalizačnej, s. r. o., za rok 2010 činil za stredisko Trebatice schodok vo výške - 9416,47 €.
Náklady boli 34 220,13 €, pričom len cena za

rozhodlo zvýšiť stočné na sumu 1,02 €/m³, čo
predstavuje zvýšenie ceny o 5,58 €/osoba/rok.
Zdôrazňujeme skutočnosť, že ani táto úprava
nedokáže vykryť náklady (vychádzame z roku
2010) na prevádzkovanie kanalizácie.

S dôrazom na údržbu
Ďalším opatrením bude snaha o ich zníženie na položke opravy čerpadiel tlakovej
kanalizácie (v roku 2010 činili 2168,1 €) preventívnymi kontrolami, ktoré budú mať za cieľ
zabezpečiť pravidelnú údržbu čerpacích šácht

Doterajšia cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len
„stočné“) bola v Obecnej kanalizačnej, s. r. o.,
v Trebaticiach vo výške 0,85 €/ m³ s DPH.
Obecné zastupiteľstvo na svojom marcom
zasadnutí po predchádzajúcom prerokovaní
vo ﬁnančnej a podnikateľskej komisii skonštatovalo, že táto cena je ďalej už neudržateľná.
Tvorba ceny vychádza z celkových nákladov
na zabezpečenie prevádzky verejnej kanalizácie vrátane čistenia odpadovej vody. A tu
narážame na najväčší problém, ktorý najviac
ovplyvňuje celkovú výšku stočného. Obec
Trebatice nevlastní čističku odpadových vôd.
Odpadové vody z obce sú čistené na čističke
v Krakovanoch, ktorá je vo vlastníctve Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., (ďalej len

Oznámenie o výške
stočného v r. 2011
Obecná kanalizačná, s. r. o., 922 08 Veselé 346 oznamuje ako prevádzkovateľ
verejnej kanalizácie v obci Trebatice, že
v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví – 0139/2011/V zo
dňa 21.12.2010 a po schválení v Obecnom zastupiteľstve v Trebaticiach stanovuje cenu za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
(stočné) v Trebaticiach v období 1.1.2011
– 31.12.2011 vo výške 1,02 €/m³.
OK Veselé

čistenie predstavovala 20 881,34 €. Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo, že deﬁcit hospodárenia bude za rok 2010 znášať obec. Smerom
do budúcnosti je to však nemožné. I obec sa
z nášho pohľadu musí správať ako obchodná
spoločnosť a nemôže dotovať všetky oblasti,
ktoré zo zákona zastrešuje. Pokiaľ by tomu tak
bolo, nedokáže zabezpečiť svoj investičný rozvoj. Vzhľadom k tomu sa obecné zastupiteľstvo

NEPREHIADNITE
OZNÁMENIE
o konaní volieb hlavného kontrolóra
Obce Trebatice
Obecné zastupiteľstvo obce 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 26. mája 2011 o 19.30 h. v zasadačke obecného úradu
Rozsah úväzku: 0,15
Deň predpokladaného nástupu do práce:
1. jún 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 12. mája 2011
do 16.00 h. v podateľni Obecného úradu
v Trebaticiach.
K prihláške je potrebné pripojiť:
- doklady o vzdelaní,
- odpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace,
- doklady o vykonávanej praxi.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

užívateľmi v súlade s uzatvorenými zmluvami. Pre zaujímavosť uvádzame skutočnosť,
že pokiaľ by sme mali vyrovnať náklady za rok
2010, stočné by muselo byť vo výške 1,25 €/
m³ s DPH. Zámerom obecného zastupiteľstva
však nie je vôľa takto zaťažiť producentov.
Naším cieľom je zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd v obci výhodnejšie ako v iných
vodárenských spoločnostiach, či likvidáciu
odpadovej vody iným zákonným spôsobom
– fekálnym vozom a následnou likvidáciou
na ČOV. Pre vytvorenie si verného obrazu
uvádzame, že stočné v a. s. TAVOS je určené
na rok 2011 vo výške 1,1306 €/m³ (v Trebaticiach po zvýšení – 1,02 €/m ³) a odvádzanie
odpadovej vody obecnou kanalizáciou je stále
oveľa výhodnejšie ako vývoz odpadovej vody
fekálnym vozidlom a následná likvidácia na
ČOV (Agrodružstvo Trebatice – 2,6422 €/m³,
ﬁrma Minárik – 3,9830 €/m³).
Uvedomujem si, že tento príspevok obsahuje viac čísiel. Ich použitie však bolo potrebné na zdokumentovanie opodstatnenosti
zvýšenia ceny za odvádzanie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou v obci Trebatice. Zostáva mi už len dúfať, že producent odpadovej
vody si vytvorí triezvy úsudok o nevyhnutnosti
zvýšenia stočného...
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce
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Ich prvé spoločné dielo CD Evanjelium
vzniklo v roku 1999. Táto nahrávka je syntézou originálneho umeleckého prejavu
charizmatickej speváčky Jany Kocianovej
a duchovných zamyslení Jána Sucháňa,
ktoré dávajú zmysluplným textom piesní
ešte hlbšie posolstvo.
Spolupráca Kocianová - Sucháň trvá až
dodnes. V roku 2009 vyšiel ich spoločný cyklus piesní a slova pod názvom Chlieb a soľ.
Druhú májovú nedeľu v Areáli zdravia bude
uvedené toto hudobno-slovné pásmo aj so
sprievodom Art Music Orchestra z Červeníka
(na fotograﬁi).
Je to 25-členný, žánrovo všestranný orchester, ktorý vznikol v roku 2009 spojením
viacerých zoskupení: ĽH Mladí huslisti, ĽH
Heskovci a HS Milkivej. Združuje hudobníkov z Červeníka, Hlohovca, Krakovian, Prieval a Skalice. Jeho umeleckým vedúcim je
Mgr. art. Marek Bielik.
Spolupráca Art Music Orchestra s Janou
Kocianovou a Jánom Sucháňom sa začala vo
februári 2010, kedy ich po úspešnom vystúpení oboch umelcov v Piešťanoch s programom
Chlieb a soľ oslovil Marek Bielik a navrhol
možnú spoluprácu so živým orchestrom.
Počas štyroch mesiacov spoločných stret-

nutí a skúšok bol program Chlieb a soľ obohatený o živý orchester. Premiéra koncertu
bola 3. júna 2010 v Piešťanoch. V poradí
piata repríza odznie aj v Trebaticiach.

Veríme, že nielen pre ženy, ale pre všetkých
obyvateľov našej obce bude toto vystúpenie
hlbokým zážitkom.
Srdečne vás všetkých pozývame!
- jp -

MAREC – MESIAC KNIHY

Sme Hrebendovými nasledovníkmi
Dom bez knihy je ako dom bez okien.

dva počítače, ktoré sú čitateľom k dispozícii
počas otváracej doby v piatok od 16.00 do
18.00 a v sobotu od 17.00 do 19.00 hod.
Zápisné pre deti je 0,30 € a pre dospelých čitateľov 0,50 €.
Zo správy o činnosti knižnice v roku 2010
vyplýva, že v minulom roku bolo zaevidovaných 209 čitateľov, z toho detí do 15 rokov
113. Do knižnice pribudlo 93 nových kníh
v celkovej hodnote 675,27 €.
Zaevidovaných bolo 10 111 výpožičiek.
Z odbornej literatúry pre dospelých to bolo

Marec - Mesiac knihy sa na našom území
spája najmä s príbehom o Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel práve
v marci. Žil v 18. storočí v okolí Gemera
a miloval knihy. Od narodenia trpel poruchou zraku, preto chodil od domu k domu
a prosil ľudí, aby mu čítali.
Takto putoval po celej krajine, dostal sa aj
do Čiech a Rakúska. Zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Prostredníctvom
slovenských a českých kníh šíril osvetu
a vzdelanosť medzi
ľuďmi. Rozširovaním
obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým
slovenským ľudom sa
zaslúžil o to, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú
kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí.
Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici
slovenskej a prvému
slovenskému Gymnáziu v Revúcej.
Celoživotný odkaz
tohoto národného buditeľa dôsledne napĺňa aj
naša obecná knižnica.
Jej priestory tvoria
dve miestnosti – časť
na literatúru pre deti
a časť na literatúru pre
dospelých. V detskej
 Verte, či neverte, niektorí škôlkari sú v knižnici ako doma.
časti sú umiestnené

402 výpožičiek, z krásnej literatúry pre dospelých 2 896 výpožičiek, z odbornej literatúry
pre deti 523 výpožičiek a z krásnej literatúry
pre deti 3 878 výpožičiek.
Čitatelia mali možnosť zapožičať si i periodiká, týchto výpožičiek bolo zaevidovaných
2 412. Najväčší záujem bol o časopisy Život,
Slovenka, Záhradkár a Línia.
U dospelých čitateľov najobľúbenejšou spisovateľkou, ktorej knihy išli z ruky do ruky,
bola Táňa Vasilková – Kelleová a spisovateľ
Dominik Dán.
V Mesiaci knihy,
v marci, navštívili knižnicu deti miestnej materskej školy, ktoré so
svojimi učiteľkami pripravili v knižnici krásnu výstavu výtvarných
prác. Výstavku si pozrelo 31 rodičov.
Opakovaným problémom knižnice je zatekanie strechy. To sa
prejavilo opäť aj v posledných týždňoch. Stekajúca voda tentokrát
neohrozovala knihy, ale
nebezpečne stekala do
stropného osvetlenia.
Obec už vyčlenila potrebnú ﬁnančnú čiastku na opravu, aby toto
kultúrno-informačné
centrum zostalo bezpečným a príjemným
miestom pre čitateľov
tak, ako doteraz.
Mgr. ANTÓNIA
BABIŠOVÁ
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Od vydania predchádzajúceho čísla našich novín sa Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach zišlo trikrát.
 Prvé zasadnutie sa konalo dňa 16.12.
2010.
Medzi dôležité body programu patrili:
1. Zloženie sľubu nového poslanca OZ –
Ladislav Regina, prvý náhradník za poslanca
Stanislava Urbana, ktorý sa vzdal mandátu,
zložil poslanecký sľub.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Trebatice č. 7/2010 o dani z nehnuteľnosti – obec nemá záujem o zvyšovanie daní
na úkor obyvateľov obce, úprava sadzieb sa
týkala podnikateľov v obci.
3. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trebatice č. 8/2010
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a miestne stavebné odpady – OZ schválilo
princíp, na základe ktorého 70 % nákladov na
likvidáciu odpadu budú platiť občania a 30 %
obec. Na základe toho je ročný poplatok za
osobu 14,3445 €.
4. Návrh Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Obce Trebatice.
5. Zástupca starostu obce – starosta obce
informoval prítomných poslancov, že výkonom

PRE ŠIBAČOV

Parížske rožteky
Potrebujeme
Cesto: 4 bielky, 300 g práškového cukru, 150 g mletých orechov, 30 g hladkej
múky.
Plnka: 3 dl mlieka, 1 vanilkový cukor,
100 g kryštálového cukru, 1 Zlatý klas
(krémový prášok), 4 žĺtky, 250 g masla,
150 g práškového cukru, polievková lyžica kakaa.
Poleva: čokoláda na varenie.

Postup
Bielky, práškový cukor a orechy šľaháme
nad parou asi 10 minút. Pridáme hladkú
múku a zamiešame, necháme vychladnúť.
Potom lyžičkou alebo striekačkou (vreckom) robíme malé rožky, ktoré ukladáme
na plech vyložený papierom na pečenie
vedľa seba. Upečieme a necháme vychladnúť. Mlieko, vanilkový cukor, kryštálový cukor, Zlatý klas a žĺtky zmiešame a uvaríme
dohusta. Maslo vymiešame s práškovým
cukrom, postupne pridáme vychladnutý
krém a kakao. Môžeme dochutiť trochou
rumu. Hotový krém nastriekame na upečené rožteky striekačkou. Parížske rožteky
nakoniec polejeme (alebo pokvapkáme) čokoládou na varenie rozpustenou nad parou
s lyžičkou Cery a masla.
-r-

funkcie svojho zástupcu na funkčné obdobie
2011 – 2014 poveruje Ing. Petra Kollára.
6. AD – Fruit Krakovany – žiadosť o prenájom. Obec Trebatice ukončila nájomný vzťah
s Máriom Galbavým – potraviny v Dome služieb a schválila žiadosť ﬁrmy AD – Fruit
Krakovany – Anna Detková, ktorá má záujem
prevádzkovať v našej obci predajňu ovocia,
zeleniny a potravín.

 Tretie zasadnutie OZ sa konalo dňa
25.3.2011.
Medzi dôležité body programu patrili:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010.
2. Stanovisko audítora k Záverečnému účtu Obce Trebatice za rok 2010 – Ing. Jozef
Adamkovič, audítor, vykonal audit účtovnej
závierky v našej obci za rok 2010. Vo svojej

 Druhé zasadnutie OZ sa konalo dňa
25.2.2011 s týmito hlavnými bodmi:
1. Obecná káblová televízia – prerokovanie
programovej štruktúry, poplatku na rok 2011,
prenajatie káblového rozvodu.
OZ schválilo programovú štruktúru na rok
2011, ktorá zostáva zachovaná ako v roku
2010. Po zrušení STV 3 bude tento priestor
určený na obecný infokanál.
Poplatky sú nasledovné:
základný balík – ročný poplatok 52 €, pri
polročných platbách 26,50 €.
minibalík – ročný poplatok 26,50 €, pri polročných platbách 14 €.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce na rok 2011.
3. Návrh investičných akcií na rok 2011
– starosta obce informoval poslancov, že
návrh plánu investičných akcií na rok 2011 je
ovplyvnený možnosťami obecného rozpočtu
a hlavne skutočnosťou, že v minulom roku
bola začatá realizácia viacerých investičných stavieb. OZ schválilo zrealizovať nasledovné investičné akcie rozdelené do dvoch
kategórií:
Záväzne stanovené
- IBV a HBV Dolné záplotie,
- Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej cesty,
- Rekonštrukcia a modernizácia miestnych
komunikácií – predĺženie Záhumenskej ulice.
Nezáväzne stanovené – závislé od navýšenia rozpočtu:
- Bytový komplex Dolné záplotie – dažďová
kanalizácia, verejné osvetlenie,
- Tlakové prípojky Presskan – 5 ks,
- Kultúrny dom – rekonštrukcia.
4. Návrh programového rozpočtu na rok
2011 a výhľad na roky 2012 – 2013.
5. Majetkovo – právne usporiadanie pozemkov v lokalite tzv. Hospodárskeho dvora.
6. Plán práce Obecného zastupiteľstva
v Trebaticiach na rok 2011.
7. Bytový komplex Dolné záplotie – starosta informoval poslancov o postupe prác
pri výstavbe nájomného bytového komplexu
v tejto lokalite.

správe uviedol, že účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz ﬁnančnej situácie Obce Trebatice k 31. decembru 2010 v súlade
so zákonom o účtovníctve.
Poslanci po uvedených stanoviskách hlavného kontrolóra, audítora a rozpravy schválili
záverečný účet obce so schodkom (dlhom)
953 849 €.
Schodok výsledku hospodárenia je vykrytý
prijatím dohodového úveru zo ŠFRB vo výške
462 961,71 € a krátkodobým preklenovacím
úverom vo výške 490 887,29 €.
3. Správa o inventarizácií majetku Obce
Trebatice za rok 2010 – členmi ústrednej
inventarizačnej komisie bola k 31.12.2010 vyhotovená inventarizácia obecného majetku
– stav obecného majetku predstavuje hodnotu
3 259 964 €.
4.Vyhodnotenie Obecného grantového
programu za rok 2010.
5. Obecný grantový program na rok 2011 –
OZ schválilo pridelenie grantov v rámci Obecného grantového programu na rok 2011 šiestim
organizáciám v celkovej sume 10 829 €.
6. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010.
7. Bytový komplex Dolné záplotie.
8. Obecná kanalizačná, s. r. o. – Ing. Ladislav
Straka informoval o hospodárskom výsledku
spoločnosti Obecná kanalizačná, s. r. o., za rok
2010, ktorá vykázala stratu vo výške 8099,61 €,
pričom podiel Obce Trebatice činil – 9416,47 €.
OZ schválilo s účinnosťou od 1.1.2011 poplatok za odvádzanie odpadovej vody (stočné) obecnou verejnou kanalizáciou vo výške
1,02 €/m3.Tento schodok je spôsobený:
a) vysokým poplatkom za čistenie odpadových vôd na ČOV v Krakovanoch, ktorý sa
uhrádza spoločnosti TAVOS,
b) poruchami na tlakových prípojkách Presskan.
9. Odpadové hospodárstvo Obce Trebatice
– poslancov informoval starosta obce, že
v súlade so zákonom o odpadoch obec zabezpečuje i zber druhotných surovín. V blízkej budúcnosti je potrebné zrealizovať zberný
dvor a vybudovať kompostovisko.
- ab -

2/2011

7

TREBATICKÉ ZRKADLO

Tešíme sa z prítomnosti
Čas je najlepší sudca a trpezlivosť najlepší majster. S týmto mottom kráčame
my, trebatickí dôchodcovia. Tešíme sa
z prítomnosti.
V januári naša organizácia v spolupráci s obecným úradom pripravila a pozvala všetkých obyvateľov obce do kultúrneho
domu na nedeľné popoludnie pod názvom
– Zimné večery v Trebatici. Vystúpila folklórna skupina JDS pod vedením Milana Pekaroviča. „Drápali“ perie, rozprávali veselé
historky, spievali piesne z regiónu. Na veselú
nôtu hral a účinkujúcich na harmonike sprevádzal p. Drlička.
Vo februári si naši členovia, obyvatelia rodnej dediny i blízkeho okolia pochutili na špecialitách zo zabíjačky. O kapustnicu, tlačenku,
jaternice, pečené mäso bol veľký záujem.
K fašiangovej nálade prispeli „obrovnávky“.
V marci sa 63 našich členov zúčastnilo
na výročnej členskej schôdzi. V kultúrnom
programe vystúpili žiaci ZŠ. Nasledovali
správy o činnosti organizácie. V druhej časti
schôdza pokračovala oslavou MDŽ. A to ste
mali vidieť! Módna prehliadka: 80. – 90. roky. Úsmev nechýbal ani na jednej tvári. Veď
smiať sa a usmievať – to je brána, ktorou môže do človeka vojsť veľa dobrého. Nakoniec
to najkrajšie – každá členka dostala červený
karaﬁát.
A čo nás čaká? Opäť klope na dvere ten
deň v roku, v ktorom ľudia vyjadria pomoc,
nádej onkologicky chorým – Deň narcisov. Blížia sa veľkonočné sviatky. Pomôžte, prosím,
vyčistiť cintorín a okolie. Patrí nám všetkým.
Veď chvíľka pomoci je lepšia ako desať dní
súcitu. Nájdime si čas, ten ostrovček radosti
a pokoja.
EMÍLIA SUROVČÍKOVÁ, JDS

 Už niekoľko rokov je brigádnická starostlivosť o miestny cintorín doménou trebatických dôchodcov.

Školáci zablahoželali ženám

POVEDALI O ŽENÁCH
 Snom ženy je mať malú nohu a žiť na
veľkej.
Julian Tuwim
 Ženy musia byť milované, aby ostali
krásne.
Bruno Bauer
 Lepšie je ženu rozčuľovať, než nudiť.
George Bernard Shaw
 Ženy sú anjeli, keď sa o ne uchádzame.
William Shakespeare
 Ženy, ktoré neklesnú, sú tie, ktoré nikto
nezvádzal...
Pitigrilli
 Ženy zachádzajú v láske ďalej ako
väčšina mužov, muži ich predstihnú
v priateľstve.
Jean de la Bruyére
 Každá žena je krásna, len o tom ešte
nevie!
Miloš Kopecký
 Krásne ženy ponechajme mužom bez
fantázie.
Marcel Proust
 Krásnym ženám odpúšťajú muži všetko,
ženy nič.
N. N.
 Aj najvýrečnejšiu ženu naučí láska mlčať.
Honoré de Balzac
 Neexistujú nebezpečné ženy, sú len slabí muži.
André Maurois
 Bystrá žena má milióny nepriateľov
– všetkých hlúpych mužov.
Mária Ebner Eschenbachová
 Ženy sú ako myšlienky, ktoré síce nie sú
pravdivé, ale sa nám páčia.
C. H. Fry

Naši dôchodcovia nezabúdajú na 8. marec, ktorý sa na celom svete oslavuje ako Medzinárodný
deň žien. A tak ich naši žiaci z hudobno-dramatického krúžku pod vedením pani učiteľky Otrubovej boli pozdraviť. V rámci peknej spolupráce s organizáciou JDS pripravili pre ženy z našej obce
pekný kultúrny program a aj takouto formou si ich uctili. Odmenou im bol búrlivý potlesk. - mg -
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VÝROČNÁ SCHÔDZA POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA BAŽANT TREBATICE

Napriek problémom sme urobili veľa práce
V nedeľu 27. februára 2011 sa stretlo
18 členov Poľovníckeho združenia Bažant Trebatice na svojej výročnej členskej
schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť za
uplynulý kalendárny rok. Pozvanie prijali
i hostia – starosta obce Mgr. Juraj Valo, za
ZO SZCH Štefan Balek a Jozef Vančík, za
OFK Ing. Jozef Svetlík.
V úvode predseda združenia Ján Bača vo
svojej správe zhodnotil činnosť združenia
a prácu v revíre za rok 2010.
Nakoľko v posledných dňoch roka 2009
nášmu PZ skončila platnosť nájomnej zmluvy
na revír, od prvých dní roka 2010 mohli členovia združenia chodiť do revíru iba prikrmovať
a pozorovať zver, pričom zbrane museli zostať „doma na klinci“. Mnohých z nás to netešilo, pretože škodná zver, ako líška či kuna
bola premnožená a ich lov v danej situácii
nebol možný. Preto výbor PZ urgentne začal
pracovať na obnove zmluvy na výkon práva
poľovníctva. Tu sa objavilo veľa problémov,
nakoľko nový zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve určoval omnoho náročnejšie podmienky uzatvárania nájomných zmlúv, hlavne v oblasti znenia návrhu novej nájomnej
zmluvy, vyhotovenia notárskej zápisnice či vo
výhradách Slovenského pozemkového fondu.
Aj napriek týmto problémom sa nám podarilo nájomnú zmluvu vypracovať a v marci 2010
ju dať podpísať dotknutým subjektom. Dňa
1.3.2010 nám radosť urobil Lesný úrad v Trnave, ktorý poveril naše PZ a vydal rozhodnutie na zabezpečenie ochrany poľovníctva
a starostlivosti o zver v poľovnom revíre Trebatice do doby schválenia nájomnej zmluvy.
Na základe tohto rozhodnutia mohli byť znova
vydané povolenia na lov.
V zimných mesiacoch január – február pretrvávali silné mrazy so snehovou pokrývkou,
preto sme museli prikrmovať zver častejšie
ako inokedy. Oteplenie prišlo až koncom marca. Sprevádzané bolo častým dažďom, koncom mája a začiatkom júna dokonca záplavami, ktoré zapríčinili, že hniezda bažantov,
jarabíc a ostatnej pernatej zveri boli premáčané, zachladnuté, a teda sa z nich nevyliahli
takmer žiadne kurčatá. To sa odzrkadlilo aj
na spoločných poľovačkách na bažanta. Po
jarnom sčítaní zveri sme skonštatovali, že
početnosť zajacov je priemerná, srnčia zver

mala mierne stúpajúcu tendenciu.
V dňoch 25. – 28. marca 2010 pripravila
Okresná organizácia SPZ Piešťany v priestoroch Spoločenského centra Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany chovateľskú výstavu trofejí zveri ulovenej v poľovnej sezóne
2009. Na nej vystavovali svoje trofeje srnčej
zveri aj členovia našej organizácie a zároveň
si mohli prezrieť a porovnať chov a lov iných
poľovníckych združení. V mesiacoch apríl
– máj 2010 podľa plánu revitalizácie a obnovy revíru sme vysadili približne 250 kusov
stromčekov a kríkov, vykonali sme dezinfekciu
a opravy krmných zariadení a posedov. V júni,
teda v Mesiaci poľovníctva a ochrany prírody, sme sa venovali propagačnej činnosti na

ochranu a pokoj v revíri, a to formou násteniek
na obecných tabuliach v obci, pretože práve
v tomto mesiaci sa liahnu mláďatá väčšiny
srstnatej či pernatej zveri. Preto aj v mesiacoch
júl až november navštevovali členovia PZ revír
za účelom tlmenia škodnej zveri, sledovania
a lovu srnčej zveri. V dňoch 25. a 26. septembra Agro-družstvo Trebatice požiadalo naše
združenie o pomoc pri jesenných prácach,
konkrétne pri triedení a vrecovaní zemiakov.

Na tejto brigáde sa zúčastnilo 9 našich členov.
V mesiacoch november a december sa začala
hlavná časť poľovnej sezóny, teda obdobie
spoločných poľovačiek, na ktorých môžeme
zúročiť výsledky plánu chovu a lovu malej zveri. Na plánovaných 4 poľovačkách a 1 odchyte
bolo ulovených 69 zajacov, z toho 34 odchytených pre súkromnú spoločnosť, bažantov bolo
ulovených 15 kusov. Z ostatnej zveri boli v mesiacoch máj až december ulovené 4 srnce, 3
srny (z toho 2 zrazilo auto), 2 srnčatá, 1 diviak,
7 líšok a 5 kún.
V závere správy predseda PZ konštatoval,
že napriek obavám a problémom so schvaľovaním prenájmu poľovného revíru členovia
PZ urobili veľa dobrej práce, hlavne v zimných
mesiacoch prikrmovali zver a ochraňovali ju pred zverou škodnou.
Poďakoval tiež predstaviteľom
obce, Agro-družstvu Trebatice, ZO
SZCH, OFK ako aj rodinným príslušníkom členov PZ za pomoc
pri uskutočňovaní naplánovaných
aktivít.
Zvlášť poďakoval bývalému poľovníckemu hospodárovi Róbertovi
Štefankovi st. za dlhoročnú príkladnú prácu vo výbore PZ či ako člena
poľovnej stráže a vyslovil presvedčenie, že sa i naďalej bude aktívne
zúčastňovať na činnosti združenia.
V ďalšom bode programu ﬁnančný hospodár PZ Róbert Štefanka
ml. predniesol správu o ﬁnančnom
hospodárení združenia za rok 2010.
O výsledkoch revízie hospodárenia
informoval kontrolór Branislav Jankech. Následne členovia prerokovali návrh ﬁnančného rozpočtu a plán
práce na rok 2011. Do diskusie
sa zapojili Tibor Štefanka, Miroslav
Galbavý, Róbert Štefanka st., Ján Bača a ďalší, ktorí svojimi podnetmi prispeli k uzneseniu
z výročnej členskej schôdze.
V závere predseda PZ poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým veľa pekných
zážitkov v prírode a ukončil rokovanie výročnej členskej schôdze.
POĽOVNÍCTVU A PRÍRODE ZDAR!
JÁN BAČA
predseda PZ Bažant Trebatice

Kalendár kultúrno-spoločenských akcií
organizovaných v obci Trebatice v roku 2011

Máj
 15.5.2011 o 15.00 hod. (nedeľa) – Deň matiek v Areáli zdravia
Vystúpenie žiakov ZŠ, MŠ,
koncert Music Art Orchestra
s Janou Kociánovou a Jánom
Sucháňom Organizátor: obec
 28.5.2011 (sobota) o 16.00
hod. – Deň detí v areáli Obecného futbalového klubu Trebatice (súťažné disciplíny, atrakcie, ...)
Organizátor: obec
v spolupráci so školami

Júl
 17.7.2011 (nedeľa) – Oslavy 80. výročia organizovaného
futbalu v obci Trebatice
Memoriál Ing. Jozefa Ondačku
st. – futbalový turnaj
Organizátor: OFK Trebatice
August
 12. – 13.8.2011 (piatok, sobota) – Hody v areáli Obecného
futbalového klubu Trebatice
Účinkujú Polemic, Gladiátor,
Katarína Knechtová, Vidiek,
Konﬂikt a ďalší

 14.8.2011 o 19.00 hod. (nedeľa) – Hody v Areáli zdravia
Dychová hudba
Organizátor: obec,
agentúra DUNA

Mesiaca úcty k starším
Dychová hudba
Organizátor: obec, ZŠ

September
 17.9.2011 (sobota) Kapustové hody v Areáli zdravia
Organizátor: MO JDS, obec

December
 5.12.2011 (pondelok) –
17.00 hod. – Mikulášsky večierok v Areáli zdravia
Organizátor: obec v spolupráci so školami

Október
 21.10.2011 (piatok) o 18.00
hod. – Posedenie s dôchodcami v kultúrnom dome v rámci

Spracovala: Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže, 21. 3. 2011
Zmena programu vyhradená
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ZO SZCH TREBATICE BILANCOVALA UPLYNULÝ ROK

Skúsení starnú, mladí sú bez záujmu
Opäť po roku sa členovia ZO SZCH v Trebaticiach zišli na svojej členskej schôdzi,
aby zhodnotili úspechy a problémy minulého roku a zároveň naplánovali aktivity
na rok nasledujúci. Na schôdzi sa dňa 26.
februára 2011 zišlo 37 členov z celkového
počtu 41.
Pozvanie prijali i hostia – starosta obce
Mgr. Juraj Valo a za poľovnícke
združenie Bažant jeho predseda
Ján Bača. Naše rady navždy opustil dlhoročný obetavý člen Alojz Šebesta.
Predsedom organizácie je naďalej Štefan Balek. Jej podpredseda
Róbert Štefanka vo svojej hodnotiacej správe oboznámil prítomných
s činnosťou a výsledkami počas
uplynulého roka 2010.

Na oblastnej výstave vo Veľkých Kostoľanoch v dňoch 2. až 3. októbra 2010 vystavovali kolekcie holubov Emil Lipka, Alexander
Kuchár a Róbert Jankech, hydinu vystavovali
Róbert Štefanka a Róbert Jankech, vodnú
hydinu a králiky tiež Róbert Štefanka.
Na výstave v Šenkviciach a v Tečovciach
na Morave získal čestnú cenu Vladimír Slávik

Maratón výstav
V dňoch 10. až 12. septembra
2010 sa naši členovia zúčastnili na
jarmočnej výstave v Trnave. Holuby tu vystavovali Alexander Kuchár
a Róbert Jankech, hydinu Róbert
Štefanka, ktorý získal čestné ocenenie. V kategórii Králik vystavovali Róbert
Štefanka a Ladislav Gaura, ktorý v nej taktiež
získal ocenenie.
V dňoch 1. až 3. októbra 2010 sa konala výstava v Bošácej. Na nej sa zúčastnili s kolekciami holubov Ivan Ušák, Emil Lipka, Róbert
Jankech a Ivan Ďuríšek, ktorý získal i čestné
ocenenie. Kolekcie hydiny vystavovali Róbert
Jankech a Róbert Štefanka, ktorý vystavoval
aj králiky a vodnú hydinu.

so svojím Českým stavákom. Naši členovia
Ing. Martin a Ivan Ďuriškovci získali čestné
ocenenia na výstave v Prietrži, vo Veľkých
Kostoľanoch a v Jablonici.
Všetkým menovaným patrí poďakovanie za
reprezentáciu našej organizácie.
Chovu exotického vtáctva sa venuje Štefan
Balek. Je škoda, že hoci sa takémuto chovu
venujú aj viacerí mladí chovatelia, nemajú
záujem o vstup do našej organizácie.

Z vlastných vreciek
Aj v roku 2010 sme organizovali pravidelné
nedeľné stretnutia v areáli pri železničnej stanici. Cítiť však bolo pokles návštevnosti. Príčin
je niekoľko. Určite k tomu prispieva zhoršená
ﬁnančná situácia, chovatelia sa totiž na všetky akcie musia presúvať na vlastných
autách a za vlastné peniaze. Členovia
organizácie starnú, mladí o chov nejavia záujem. Na týchto stretnutiach
majú členovia možnosť ponúknuť na
odpredaj svoje dochované zvieratá, prípadne zvieratá zakúpiť alebo vymeniť.
Zároveň majú priestor na nadviazanie
nových chovateľských kontaktov. Organizovanie výstav je hlavným ﬁnančným
zdrojom našej organizácie, preto v ňom
budeme pokračovať aj naďalej.
V poslednú júnovú sobotu sme pripravili spoločenské posedenie s rodinnými príslušníkmi. Na plánovaný
zájazd na chovateľskú výstavu do Nitry išlo tentokrát iba 11 členov. Poďakovanie za reprezentáciu patrí Milanovi
Ševečkovi, ktorý tu vystavoval svoje
holuby v kategórii Český stavák.

Ťažko bez sponzorov
Na organizovanie výstav máme vytvorené
veľmi dobré podmienky, avšak nezaobíde sa
to bez ﬁnančnej podpory sponzorov. Touto
cestou preto ďakujeme všetkým, ale hlavne
starostovi obce za jeho kladný prístup k našej
činnosti.
ŠTEFAN BALEK
predseda ZO SZCH Trebatice

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Nikto neodchádzal porazený
V sobotu 15.1.2011 sa v priestoroch
OFK Trebatice uskutočnil turnaj neregistrovaných hráčov v stolnom tenise. Zišlo
sa na ňom 13
stolnotenisových nadšencov
– amatérov, ktorí sa pravidelne
stretávali počas
celej zimy.
Slabšia účasť
na tomto ročníku,
bola spôsobená
najmä lyžovačkami a inými zimnými radovánkami.
Z tohto dôvodu
bol aj viackrát
presunutý termín
turnaja. Hralo sa
v dvoch skupinách systémom
každý s každým.
Diváci mohli vidieť krásne zápasy, kde jednotliví hráči hrali
s radosťou, ale aj

s patričným nasadením. Nechýbala zábava,
nadšenie a patričná bojovnosť.
Do štvrťﬁnále sa prebojovala najlepšia os-

mička hráčov, z ktorých neskôr vznikla semiﬁnálová štvorica, až napokon zostali dvaja
najlepší, ktorí si zmerali sily v dramatickom
ﬁnále.
Pre hráčov bolo zabezpečené malé občerstvenie a pre víťazov boli
prichystané vecné ceny,
za čo chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa o to
pričinili. Osobne si myslím, že nakoniec nikto
neodchádzal porazený
a večer po skončení
turnaja si všetci odniesli
so sebou pekný športový zážitok a kus dobrej
nálady. Nakoniec želám
všetkým veľa úspechov
a dúfam, že na budúci
rok sa stretneme vo väčšom počte.
Konečné poradie najlepších hráčov: 1. Stanislav Urban, 2. Rasťo Jankech, 3. Jozef
Blaško, 4. Jozef Janech.
ANDREJ VARGA
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V MATERSKEJ ŠKOLE SA STÁLE NIEČO DEJE

My sme predsa Kapustári
Témy o vzniku našej obce, o minulosti
našej vlasti sú u detí staršej triedy materskej školy vždy obľúbené. Príbeh o pltníkovi Trebatickom, povesti o Jánošíkovi, o hradoch a rytieroch priam „hltajú“,
prostredníctvom nich si vytvárajú predstavy o živote v minulosti.
To, čo im však chceme vštepiť predovšetkým, je úcta a hrdosť na svoju obec,
na svoju vlasť. Keďže prvky regionálnej
výchovy sú trvalou súčasťou našej výchovno-vzdelávacej činnosti, aj v tomto roku sme
pre deti pripravili výstavku tradičných trebatických krojov a predmetov z minulosti.
Porovnávali sme život kedysi a dnes, deti
sa naučili spoznávať symboly Trebatíc aj
štátne symboly Slovenska, hymnu. Učili sa

 Škôlkari nad papierovou maketou svojej obce, ktorú zhotovili
pre starostu.

 Starosta Juraj Valo priblížil deťom to najdôležitejšie zo života
Trebatíc.

základom orientácie
na mape... Ich vedomosti doplnil starosta obce, ktorý si aj
tentokrát našiel čas
a primeranou formou
deťom vysvetlil náplň
a význam svojej práce. Ako dar od detí
prijal maketu Treba-

tíc, ktorú deti zhotovili z papierových škatuliek a farebného papiera.
Naše poďakovanie teda patrí starostovi
obce Mgr. Jurajovi Valovi za čas, trpezlivosť
a sladké bonbóny, za požičanie krojov, vzácneho dreveného náradia a ďalších predmetov
z minulosti ďakujeme Danielovi Sedlákovi,
Renáte Trnkovej, Jane Valovej a Miroslavovi
Malinovi.
JANA PALKECHOVÁ

Od kníh nevedeli oči odtrhnúť
Často sa v posledných rokoch hovorí
o tom, že čítanie kníh je na ústupe, že ich
vytláčajú počítače a veľmi málo rodičov
si počas dňa alebo večer nájde niekoľko
minút času na prečítanie rozprávky svojim
deťom. Z vlastnej praxe musíme potvrdiť,
že je to tak.
Naozaj neveľký počet detí sa môže pochváliť, že im mamina či ocino pred spaním
prečítajú príbeh z knihy, porozprávajú sa
s nimi. Zato je oveľa viac takých, ktorí pravidelne sledujú Šeherezádu alebo aj omnoho nevhodnejšie agresívne ﬁlmy v televízii.
V materskej škole sa snažíme záujem detí
o knihy podporovať po celý rok, ale ešte
intenzívnejšie sa im venujeme v marci – Mesiaci knihy. Tak aj v uplynulých týždňoch deti
získali nové informácie o vzniku a význame
knihy, kreslením deja rozprávky zhotovili
vlastné knihy, ilustrovali svoju obľúbenú rozprávku. Vyvrcholením témy bola návšteva
obecnej knižnice. V nej si deti prezreli krásne
nové publikácie a aj si naplánovali, ktorú knihu si prídu zapožičať. Pani učiteľky im prečítali rozprávky a zhotovili v knižnici výstavu
výtvarných prác detí.
Naše veľké poďakovanie patrí knihovníčke Antónii Babišovej, ktorá nám na-

 Trebatickým škôlkarom sa v knižnici veľmi páčilo.
priek veľkým problémom so zatekaním strechy pripravila v knižnici krásne prostredie
a množstvo nádherných nových kníh, od

ktorých deti takmer nevedeli oči odtrhnúť.
Ďakujeme!
- jp -
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Rodičia na návšteve u nás
Ešte stále si veľa ľudí myslí, že v škôlke sa deti iba hrajú a pani
učiteľky ich strážia, aby sa im nič nestalo. Je to veľký omyl. A aby sme
o tom všetkých presvedčili, každý rok organizujeme Deň otvorených
dverí. Počas neho všetky činnosti v oboch triedach vykonávame tak
ako po iné dni, iba s jednou zmenou – od rána nás pozorujú rodičia.
30. marca 2011 sa na svoje deti prišlo pozrieť v mladšej triede 9
a v triede starších detí 13 rodičov. Pozvanie prijala aj miestna základná škola, ktorú zastupovala pani vychovávateľka Mgr. Daniela Maráková. Poďakovanie patrí pani učiteľkám Drahoslave Líškovej a Daniele
Macháčovej, ktoré výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi viedli.

Heš, Morena, chceme jar!
Morena je staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Z dávnych čias sa
traduje, že ak ľudia chcú, aby prišla jar, musia ju spáliť a hodiť do
potoka. A keďže naši škôlkari sa už jari nevedeli dočkať, spoločne
s pani učiteľkami zhotovili slamenú škaredú babu a spoločnými silami ju odniesli k potoku za dedinou. Tu jej zaspievali poslednú pieseň,
pani učiteľky ju zapálili a hodili do potoka. Späť do dediny si už deti
so spevom niesli farebný konárik – letečko.
Aj takouto formou sa v materskej škole snažíme udržiavať tradičné zvyky našich predkov. A keď nám vyjde v ústrety aj počasie, všetky deti úprimne veria, že práve ony prispeli k príchodu jari a teplého
slnečného počasia.
JANA PALKECHOVÁ
Rodičia si počas tohto dňa mohli pozrieť, ako sa deň v škôlke
začína rannými hrami a aktivitami. Ako deti cvičia, desiatujú, učia sa
hrou počas edukačných aktivít, precvičujú si jemnú motoriku, počítajú,
pracujú na počítačoch. Tiež ako si dokážu navzájom pomáhať, podeliť
sa a vytvárať si pekné medziľudské vzťahy. Dúfame, že pre rodičov
bol tento deň prínosom a pomohol im spresniť si predstavu o funkcii
a význame materskej školy.
JANA PALKECHOVÁ

Darujte nám 2 percentá z dane
Darujte 2 % zo svojej dane Rodičovskému združeniu pri MŠ
Trebatice. Peniaze takto získané chceme v tomto roku využiť na dokončenie výmeny nábytku, novú policu v umyvárni
a hlavne chceme začať s postupnou výmenou ležadiel, ktoré
sú už vo veľmi zlom stave.
Termín uzávierky pre fyzické osoby je 30. apríl 2011.
Všetky potrebné údaje nájdete na stránke materskej školy
alebo priamo v MŠ.
Za vašu pomoc vám úprimne ďakujeme!
RZ pri Materskej škole Trebatice
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AKTIVITY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Čítame a recitujeme radi
Jar sa hlási ostošesť,
máme tu zas novú zvesť.
Mesiac dobrej knihy je tu zas,
z každej malý hrdina žije v nás.
Žiaci, aj vy druhí,
vyberte si nové knihy.
Encyklopédie, rozprávky či romány,
urobia vám radosť hneď od jari.
Aj v tomto roku pokračujeme v školskom vzdelávacom programe, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je priblížiť a vzbudiť u detí záujem o knihy. Žiaci si pravidelne vymieňajú knihy v školskej knižnici
a pani učiteľka Otrubová každý mesiac
vyhodnotí najlepšieho čitateľa, ktorý dostane malú odmenu.
Okrem toho naši žiaci chodia pravidelne
aj do obecnej knižnice. V tomto roku sa už
boli zapísať aj naši prváci a dostali svoj prvý
čitateľský preukaz.
V rámci Mesiaca knihy sme si v škole urobili výstavku kníh s upútavkou a literárny kvíz,
v ktorom boli žiaci všetkých ročníkov rozdelení do skupín a preukazovali svoje vedomosti
nadobudnuté na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Takouto hravou formou sme
si spestrili vyučovanie a vzbudili záujem detí
o prezentovanie nadobudnutých vedomostí.
No a čo by to bolo za žiakov, keby sa neučili
recitovať! Všetkých predsa cibríme v rodnej
slovenčine a pripravili sme ich aj na súťaž
Hollého pamätník. Z triednych kôl postúpili
najlepší do celoškolskej súťaže a ukázali, čo
v nich je. Víťazi si odniesli diplom a odmenu.
K výsledkom gratulujeme:
Poézia: 1. miesto Nina Ilavská – 3. roč., 2.
miesto Barbora Galbavá – 4. roč., 3. miesto
Kristína Moravčíková – 1. roč.
Próza: 1. miesto Adriana Balagová – 4.
roč., 2. miesto Denis Minárik – 2. roč., 3.
miesto Nina Mešterová – 2. roč.
Suverénne najvyššiu úroveň mala žiačka

 O kvalitných knihách a ich význame sme rozprávali aj na vyučovacích hodinách
slovenského jazyka.

4. ročníka Adriana Balagová. Vyslali sme ju
aj do okresnej súťaže, ktorá sa konala v CVČ
v Piešťanoch. Aj keď odtiaľ nepriniesla diplom, našu školu reprezentovala vzorne a bola
skvelá. Ďakujeme, Aďka!
- mg -

Poďakovanie rodičom

 Účastníci školského kola recitačnej súťaže Hollého pamätník.

Základná škola
ďakuje všetkým rodičom, ktorí obetavo
pomáhajú vedeniu
školy pri náročnej
práci.
Ďakujeme za pomoc
pri príprave a zdarnom
priebehu karnevalu, zbere papiera a všetkej drobnej práci, ktorú nie je vidieť, ale zaberá veľa času a je nevyhnutná na plynulý
chod školy.
Mimoriadne poďakovanie patrí rodine
Mozolákovej, ktorá nám nesmierne pomáha nielen fyzicky, ale aj materiálne.
Mgr. MÁRIA GONOVÁ
riaditeľka školy
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Máme dve Trebatické slávičky

 Víťazky tohtoročného Trebatického slávika. Do okresného kola postúpila Simona
Bardoňová, druhá zľava.

V mesiaci marci sa na našej škole uskutočnil Trebatický slávik, školské kolo súťaže v speve ľudovej piesne, ktorú každoročne organizuje Centrum voľného času
v Piešťanoch. Cieľom súťaže je popularizovať ľudovú pieseň a získať deti pre
krásu a rozmanitosť ľudových piesní.
Dať mladým talentom možnosť prejaviť sa,
zachovávať čo najviac klenotov slovenského
folklóru.
Súťaží sa v niekoľkých kategóriách. Na
našej škole súťažili žiaci v I. kategórii – sólo
1. – 4. ročník ZŠ. Najskôr sa uskutočnili
triedne kolá, v ktorých žiaci vybrali najlepších
spevákov a tí súťažili v školskom kole. Porota
hodnotila výber piesne, interpretáciu a rytmus, technické zvládnutie piesne a celkový
umelecký dojem. Víťazi sa potešili diplomom
a sladkej odmene. V tomto roku porota udelila
dve prvé miesta a do okresnej súťaže sme
vyslali žiačku Simonku Bardoňovú. Víťazom
gratulujme!
Konečné poradie: 1. miesto Simona Bardoňová – 3. roč. a Nina Mešterová – 2.
roč., 2. miesto Linda Doktorová – 1. roč., 3.
miesto Natália Jankechová – 3. roč.
- mg -

Sme druhí, hneď za Veľ kými Kostoľanmi
V piatok 4. marca 2011 sa uskutočnil
tradičný futbalový turnaj MIKRO 2011 v telocvični ZŠ Veľké Kostoľany. Zúčastnili
sa na ňom žiaci 2. – 5. ročníkov deviatich
obcí Mikroregiónu nad Holeškou: Trebatice, Veľké Kostoľany, Rakovice, Borovce,
Veselé, Dolný Lopašov, Krakovany a Dubovany.
Súťažiť sa začalo hneď po privítaní predsedom mikroregiónu Dušanom Dalošom a organizačných pokynoch trebatického starostu
Juraja Valu. Družstvá boli rozlosované do
troch skupín. Po urputných bojoch v jednotlivých skupinách sa nakoniec do ﬁnále prebojovali družstvá z Trebatíc a Veľkých Kostolian.
Tento dramatický zápas sa skončil remízou
1:1, a preto bolo nutné kopať jedenástky, kde
mali väčšie šťastie chlapci z Veľkých Kostolian, ktorí skončili na 1. mieste. Hneď za nimi
– na 2. mieste – sa umiestnilo naše družstvo
v zložení: Samko, Matúš a Šimon Valovci,
Patrik Varga, Jurko Štefanka, Šimon Macháč
a Miško Bardoň. Našim chlapcom chceme
týmto poďakovať za úspešnú reprezentáciu
obce Trebatice a popriať im ďalšie športové
úspechy.
- aj -

 Trebatickým futbalistom chýbala pri kopaní jedenástok povestná troška šťastia.

V zdravom tele
zdravý duch
Týmto heslom sa riadime a plníme školský
vzdelávací program každé ráno pred vyučovaním. Ak nám to počasie dovolí, cvičíme na
školskom dvore, ak nie, cvičíme v triede.
Cvičenie je nevyhnutné k zdravému vývinu
našich detí, ktoré sú takto dobre „naštartované“ na vyučovanie a väčšina z nich veru cvičí
rada. A tých, ktorým sa nechce, rozcvičkou
zobudíme z ranného spánku. Veď sa hrdíme
certiﬁkátom Zdravá škola.
- mg -

 Najprv treba rozhýbať telo na školskom dvore, potom rozum v triede.
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Dovidenia v septembri, prváci!
Niektorí naši budúci prváci trocha bojazlivo, iní sebavedome
prechádzali 10. februára pod rukami pani učiteliek aj pani psychologičky testom školskej zrelosti. Rozprávali, kreslili, recitovali, počítali
a orientovali sa v zákutiach svojho prvého ozajstného testu zručnosti. Dokázali, že sú šikovní a ako pamiatku na tento deň si odniesli od
vedenia školy pamätný list a od našich štvrtákov malý darček.
Tešíme sa na vás 2. septembra, prváci! V základnej škole sa už
poobede „nechrapká“ na ležadle ako v materskej škole. Začínajú
sa povinnosti a ozajstný život. No báť sa nemusíte, spolu všetko
zvládneme!
- mg -

 Tak prosím, a potom že opica nemá rozum!? Jablko jej
chutilo viac ako našim deťom...

V triede sme mali hada!
Ale neplašte sa. Po vianočných prázdninách totiž zavítali do
našej školy chovatelia exotických zvierat so svojimi chovancami,
aby spestrili školský vzdelávací program vyučovania prírodovedy. Mali sme tu malú zoologickú záhradu. Pozvali sme k nám aj
škôlkarov, a tak malá opica svojimi nezbednými kúskami rozosmiala malé i väčšie deti a, samozrejme, aj učiteľky. Obrovský
had aj s krokodílom zasa v nás vyvolával zimomriavky a rešpekt.
Vo voľnej prírode by sme ich určite nechceli stretnúť! Takéto
niečo sme tu ešte nemali.
- mg  Niekto bez trémy, iný neisto a bojazlivo absolvoval test
školskej zrelosti.

Karneval ako má byť
Rušno bolo v prvú februárovú sobotu, keď sa zišli deti základnej a materskej školy v popoludňajších hodinách v kultúrnom
dome a predvádzali svoje krásne masky. Pestrá plejáda princezien, rôznych postáv z rozprávok, zvieratiek či vecí, tancovala
v rytme veselej hudby. Šikovné mamičky a babičky prichystali
občerstvenie - zákusky, koláče, chlebíčky, pizzu a kúzelník Ivan
z bratislavského magického klubu Abrakadabra sa postaral
o kúzelnícke zážitky. Zaspievali sme si aj za sprievodu gitary
pána Moravčíka a netrpezlivo čakali na tombolu. V tomto roku
zásluhou obetavých rodičov bolo vyše 100 cien. Deti boli spokojné, a to bolo to najhlavnejšie. Je však smutné, že pri organizovaní školských podujatí pomáhajú stále iba tí istí rodičia.
- mg -

 Ešte šťastie, že chovatelia tohto plaza poriadne držali. No
nebáli by ste sa?

2/2011
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Na ľad sa pomestia veľ kí i malí
Ľadové ostrie. Tak sa volá jeden určite
známy romantický ﬁlm o mladej krasokorčuliarke a bývalom hokejistovi. Mne nedá
zaspomínať si na našich malých aj veľkých korčuliarov a korčuliarky, aj keď sa
nám už zima skončila.
Minulú zimu sa partia nadšencov opäť dala
dohromady a pre všetky deti aj dospelých
pripravila v Areáli zdravia ľadovú plochu, ktorá
bola využitá doslova od rána až do večera.
Korčule si obuli nielen deti, ale aj ich
rodičia, a dokonca aj starí rodičia. Bola
radosť sa pozerať, keď hlavne cez víkend
bolo na ľade takmer päť desiatok korčuliarov. Až sme si chvíľami aj zavadzali. Keď
sa dodržujú určené pravidlá, pomestia sa
veľkí aj malí. Možno práve z tých malých
športovcov raz vyrastú veľké hviezdy ako
v spomínanom ﬁlme. Aj vďaka Areálu zdra-

 Korčule a hokej patria k sebe. Možno
niektorí z našich chlapcov raz vyhrajú
pre Slovensko majstrovstvá sveta!

 Spomienka na tohtoročný Trojkráľový zápas na konci zimnej sezóny.

Prázdniny zdravia
na korčuliach
Januárové mrazy urobili radosť malým aj
veľkým športovcom našej obce. Konečne
mohli tráviť voľný čas prázdnin aj hodiny
telesnej výchovy na korčuliach a zvyšovať
svoju pohybovú zdatnosť. Nemuseli sme
ani cestovať do Piešťan a platiť za cestu
i ľadovú plochu. Ľad sme mali tu a nie
hocijaký.
Takmer všetci žiaci našej školy už vedia korčuľovať, okrem niekoľkých výnimiek,
ktorým rodičia nie sú ochotní kúpiť korčule,
alebo súhlasia s nezáujmom svojho dieťaťa
o aktívny pohyb. Je to na škodu ich zdravia,
lebo obezita našej mladej populácie stále
rastie a spolupráca školy a rodiny by mala
ísť aj v tomto smere ruka v ruke. Radostný
bol pohľad na tých rodičov, ktorí sa aktívne pričinili a pomáhali svojim ratolestiam
zvládnuť prvé kroky na ľade. Tak by to malo
byť. Nemožno všetko nechávať na školu.
Obetaví „dospeláci“ mali s údržbou ľadovej plochy nemálo práce. Patrí im poďakovanie nás všetkých.
- mg -

via. A tí skôr narodení si po večeroch tiež
prišli na svoje, keď sa stretli v zaujímavých
hokejových súbojoch. Na ukončenie zimnej

sezóny si dospelí už tradične zorganizovali
Trojkráľový zápas.
Osobne som rád, že je tento krásny viacúčelový areál využívaný počas celého roku.
V zime je to korčuľovanie, od jari do jesene
futbal, hokejbal, basketbal, tenis a v neposlednom rade kultúrne podujatia. Jedným
z plánov využitia v najbližšej budúcnosti je
aj zorganizovanie trebatickej interligy v minifutbale, ale o tom bližšie až v budúcom
čísle TZ.
Nakoniec chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri úprave ľadovej
plochy a dúfam, že budúcu zimu sa zapojí do
údržby ľadu viac našich spoluobčanov.
ANDREJ VARGA

 Dievčatá uprednostňujú na ľade krasokorčuľovanie.
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OFK POZÝVA NA ŠPORTOVISKÁ

Mužom sa darí, dorast má výhovorky
Vážení spoluobčania, priaznivci trebatického futbalu! Rád by som Vás v stručnosti
poinformoval o dianí v Obecnom futbalovom klube Trebatice.

A-mužstvo s posilami
Zimnú prípravu futbalisti začali pod vedením trénera Andreja Koprnu 15. januára.
Z jesenného kádra zimnú prípravu neabsolvovali pre zdravotné problémy Ladislav Palkech,
Pavol Mucha a Marek Bílik. Pre pracovnú zaneprázdnenosť Branislav Hečko. Do mužstva
sme získali posily – do zadných radov prišiel
Peter Vlado z Vrbového a do útoku Andrej
Kolník zo Šípkového.
V zimnej príprave sme odohrali 6 stretnutí
s nasledovnými výsledkami Trebatice – Siladice 2:1, Nit. Blatnica 4:1, Krtovce 1:1, Prašník 3:0, Podolie 4:3. Posledný zápas prípravy
sme hrali u nás na tréningovom ihrisku. Ostatné zápasy boli na umelej tráve. Dva zápasy
sme museli zrušiť pre maródku v mužstve.

Generálku sme odohrali s Čachticami doma
na tréningovom ihrisku a remizovali sme 3:3.
V príprave sa najlepšie strelecký darilo Jozefovi Horvátovi, dal 8 gólov, Andrej Kolník
4 góly.
V jarnej časti sezóny 2010/2011 sa nám
zatiaľ darí. Z 5 stretnutí sme získali 12 bodov
a skóre 14:5. Vonku sme vyhrali v Jacovciach
3:2 a v Hlohovci 3:0. V Križovanoch s ašpirantom na postup sme prehrali nešťastne 3:0,
napriek tomu, že výkon mužstva nebol zlý.
V domácom prostredí sme vysoko deklasovali Kúty – rozdielom dvoch tried 6:0, keď sa
strelecky darilo kapitánovi Jozefovi Horvátovi
a Ivanovi Kurincovi, ktorí zhodne strelili po tri
góly. Vo farskom derby s Krakovanmi sme
vyhrali 2:0. Strelecky sa presadili peknými
gólovými strelami Boris Talajka a Martin Zelenay. Škoda silného nárazového vetra, ktorý
robil veľké starosti obom mužstvám, či už pri
spracovaní lôpt, alebo pri kombinácii a dlhých
pasoch. Mohli sme vidieť ďaleko kvalitnejší
zápas z oboch strán.

Dorast bez iskry

Dorastenci začali zimnú prípravu taktiež
15.1.2011 pod vedením novej trénerskej dvojice Martin Trnka a Vladimír Lago. Mrzí nás
slabá účasť hráčov na tréningu. Väčšina
z hráčov si vždy našla nejakú výhovorku, prečo nemohli prísť. Súťaž ovplyvní skutočnosť,
že Smolenice sa pred začiatkom jarnej časti
odhlásili zo súťaže.
Zo štyroch odohratých majstrovských stretnutí naši dorastenci získali 2 body za remízy
doma s Kútmi a Šaštínom. Dve stretnutia vonku prehrali, s Križovanmi 4:1 a v Hlbokom 2:0.

Prípravka musí pridať
Prípravka odohrala prvý zo série troch turnajov doma. Výsledkovo sa im moc nedarilo,
keď prehrali s Krakovanmi 4:2 a s Vrbovým
4:1. Krakovany vyhrali 2:0 nad Vrbovým.
Ing. JOZEF SVETLÍK
prezident OFK Trebatice

TROJKRÁĽOVÝ TURNAJ

Mariáš
s rekordnou účasťou
Na 11. ročníku Trojkráľového mariášového turnaja sa zúčastnilo 66 hráčov, čo je
doteraz najvyššia účasť vo svojej histórii.
Víťazom turnaja sa stal Stanislav Chrena
z Dolného Lopašova, ktorý nahral plný počet 25 bodov a celkom 69,50 €. Na druhom
a tretom mieste sa umiestnili hráči z Trenčína Emil Minarovich a Alfonz Beňo, ktorí
nahrali rovnako po 21 bodov, o umiestnení
rozhodla nahratá ﬁnančná čiastka. Prvý
menovaný nahral 63,55 €, hráč na tretom
mieste nahral 60,10 €. Z domácich hráčov
sa najlepšie umiestnil, tak ako aj po minulé
dva roky, Marián Moravčík s počtom bodov
17 a nahranou sumou 47,55 €.
- js -

MÚDRI O ŠPORTE
 Futbal spája dva druhy mužov: tých,
čo nemajú dievčatá a tých, čo majú doma ženy.
Dušan Radovič
 Šport dáva dohromady národy a vďaka športu majú aj lekári čo dávať dohromady.
Herbert Rosendorfer
 Keby bola na olympijských hrách
niekedy disciplína „spanie“, pokúsim sa
o zlatú...
Robert Fulghum
 Celý život som chodil na pohreby
svojich priateľov – športovcov.
Georg Bernard Shaw

VÝROČNÁ SCHÔDZA OFK

Kde sú trebatickí chlapci?
Na hodnotiacej členskej schôdzi boli členovia OFK oboznámení s činnosťou klubu
za ostatné dva roky. V súlade so stanovami
sa členské schôdze budú konať každý druhý
rok. V diskusii sa najviac rozprávalo o malom
záujme mladej generácie o futbal a o skutočnosti, prečo tak málo Trebatičanov hráva za
obecný futbalový klub. Funkcionárov to veľmi
mrzí, ale skutočnosť je taká, že ak chceme
hrať súťažne v V. lige západ, musíme mať
dve mládežnícke družstvá. Za dorast nám
hrajú traja hráči z Kočína, traja z Ostrova a jeden z Boroviec. Veľký obdiv a poďakovanie

patrí trénerskej dvojici Martin Trnka a Vladimír
Lago za ich trpezlivosť. Nie je jednoduché
vycestovať na zápas s jedenástimi hráčmi.
V diskusii rezonovala i otázka: „Kde sú trebatickí chlapci, keď polovicu mužstva tvoria
cezpoľní?“ V minulosti sme nemali veľké starosti s dorastom, väčšinou hrávali domáci
odchovanci. Situácia sa však veľmi zmenila,
mládež uprednostňuje predovšetkým pasívny
spôsob relaxácie a nie aktívne venovanie sa
športu. Výročnú schôdzu možno hodnotiť ako
vydarenú.
Ing. JOZEF SVETLÍK
prezident OFK Trebatice
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