 Stretnutie rodákov 1971 2 - 3

ZRKADLO
Ročník XI.

Číslo 2

 Vyznania obci
 100 rokov školy

4-7
8 - 12

 Monografia a CD
 Zabavia vás

13
14 - 17

 Program osláv

18

Jún 2013

900. VÝROČIE 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI TREBATICE – 8. a 9. JÚNA

Stretneme sa na oslavách

 Trebatice. Hlavná ulica v súčasnosti.
Milí spoluobčania, vážení rodáci!
Životné jubileum je u ľudí dôvodom
na oslavu, zastavenie a obzretie sa za minulosťou. Je priestorom na zhodnotenie
prežitého, ale je i chvíľou zamyslenia sa
nad budúcnosťou. Rovnako vnímam i jubileum v živote obce. Je sviatkom a dôvodom zamyslieť sa nad naším vzťahom
k miestu, ktoré je pre mnohých z nás
naším rodiskom či pre iných miestom,
ku ktorému majú vzťah z iných dôvodov.
Oslavy prvej písomnej zmienky o obci sú
slávnostnou chvíľou na zamyslenie sa
nad našou spolupatričnosťou k obci, ku
ktorej nás viaže určité puto.
Držíte v rukách číslo Trebatického zrkadla,
ktoré je tematicky venované oslavám významného jubilea obce. Prečítate si v ňom vyznania viacerých rodákov či prispievateľov, ktorí
v dejinách Trebatíc zanechali svoje posolstvo.
Ich príhovory sú dôkazom toho, že spoločne
vnímame 900. výročie prvej písomnej zmienky
o obci ako historickú udalosť a obec Trebatice
má navždy svoje miesto v našom srdci. V tomto období sa nám viac ako inokedy prehrávajú
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900. výročie prvej písomnej zmienky má
pre nás i inú výpovednú hodnotu. Toto výročie
neznamená, že naša obec má 900 rokov, ale jej
zápis v Zoborskej listine z roku 1113 je dôkazom
toho, že je staršia ako prvá písomná zmienka.
Skutočný dátum vzniku obce nám nie je známy.
Môžeme vychádzať len z tohto prvého záznamu. Za deväť storočí obec prešla mnohými
zmenami. Viackrát sa menil jej názov. Generácie občanov, ktorí v nej žili, sa snažili ju budovať,
zveľaďovať. Dnes sa usilujeme konať podobne.
Zanechať pre ďalšie generácie dôstojné životné
podmienky, tradičné hodnoty. K tomuto cieľu
sa priblížime len cestou vzájomnej spolupráce,
spoločného záujmu a lojality k našej obci.
Milí čitatelia, oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebatice sú jednou z mojich
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výročia prvej písomnej zmienky
o obci Trebatice bolo pre nás výzvou a motívom ku konaniu, postojom a šíreniu názorov v prospech
o
našej obce.
Mgr. Juraj VALO
starosta obce
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Z OBECNEJ KRONIKY
„Najväčšou udalosťou v tomto roku bolo stretnutie rodákov. S iniciatívou prišli bývalí športovci
a funkcionári športového klubu v Trebaticiach
Vít Rakovický, úradník, tunajší rodák a Michal
Valo, mechanizátor JRD. Toto podujatie chceli
spojiť ako s oslavou 40. výročia založenia prvého športového klubu, tak i s oslavou 50. výročia
KSČ a zorganizovať ho tiež z pohnútky, že
stretnutie rodákov ešte u nás nebolo.“
Termín konania bol určený na 3. a 4. júla
1971. Do príprav tohto veľkého podujatia sa zapojili všetky organizácie a spolky pod vedením
MNV a JRD. S nebývalým nadšením a chuťou
sa do plánovania, nacvičovania, vyzdobovania,
čistenia pustila doslova celá dedina.
Vít Rakovický s užším kruhom spolupracovníkov začal prípravy ešte v decembri 1970.
Vytvorili prípravný výbor, neskôr organizačný
výbor. Členmi výborov boli Michal Valo, Vít
Rakovický a predsedovia komisií vytvorených
špeciálne pre túto príležitosť: Jozef Žák –
predseda MNV a predseda komisie pre zveľaďovanie obce, Ľudovít Hochel – predseda
komisie pre propagáciu, Ján Karkuš – správca osvetovej besedy a predseda komisie pre
kultúrno-zábavný program, Jozef Macháč –
predseda TJ a predseda komisie pre športový program, Štefan Miklovič – riaditeľ ZDŠ
a predseda komisie pre výstavy, Bartolomej

Stretnutie rodákov

v roku 1971 v obecnej kronike
V tomto monotematickom čísle Trebatického zrkadla nemôže chýbať téma osláv
výročia prvej písomnej zmienky o našej obci ani v rubrike Z obecnej kroniky. Vzorom pri ich organizovaní je pre obecné zastupiteľstvo prvé veľké Stretnutie rodákov
konané v roku 1971. Jemu je venovaná aj dnešná časť tejto rubriky. K roku 1969 sa
vrátime v budúcom čísle TZ.

 Sprievod dychovky, krojovanej skupiny a športovcov po dedine.
Hornák – tajomník MNV a predseda komisie
pre hospodárske zabezpečenie.
Hneď na začiatku roka začali všetky komisie s prípravami. Vyhľadávali adresy rodákov žijúcich mimo obce, pripravovali pozvánky, odznaky, začali s nácvikom kultúrneho
programu – trebatickej svadby a páračiek,
zbierali staré fotografie, nástroje, keramiku,
kroje... Svoj program nacvičovala dychovka,
športovci, pripravovali objekty na štadióne,
kde bolo hlavné dejisko osláv.
Na stretnutie prišlo veľa pozvaných hostí,
i takí, ktorí od mladosti vo svojom rodisku
neboli. Ich počet sa odhaduje na 2 000. So
slzami sa vítali so známymi i s rodným domom
a mnohí už ani nespoznávali zmenenú dedinu.
Program osláv bol pestrý a bohatý. Sprievod
športovcov, krojovaných skupín a dychovky
prešiel dedinou na futbalový štadión. Tu vystúpila krojovaná skupina s programom Trebatická svadba, odmeňovaní boli členovia športo-

 Krojovaná skupina.

 Riaditeľ školy Štefan Miklovič pri otváracom príhovore.
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Dedinôčka je to, kde si sa narodil,
odkiaľ si pred rokmi do sveta odchodil.
Ona je tá spomienka milá a vábna!
Zve, pekne ťa volá, domovina moja...

 Trebatická svadba na stretnutí rodákov.

 Hlavní organizátori stretnutia.
vého klubu, futbalové zápasy odohrali mladí,
starší futbalisti, deti i ženy, požiarnici predviedli
ukážku hasenia starou i novou striekačkou, vystúpili poľovníci, žrebovala sa bohatá tombola.
Program natáčala aj Slovenská televízia
a hneď vo večerných správach zábery vysielala. Dokonca aj ťah v tom čase veľmi obľúbenej
Športky sa odohralo v Trebaticiach, jednotlivé
čísla ťahali predsedovia a funkcionári organizácií.
Počas osláv bola v škole usporiadaná výstava pod heslom – Trebatice kedysi a dnes.
Na starosti ju mal riaditeľ školy Štefan Miklovič. Jedna jej časť bola venovaná dokumentačnému materiálu o našej obci – staré fotografie, diplomy, obrazy... Tú vkusne zriadila
učiteľka Miroslava Bašnáková. V druhej časti
bola Slovenská izba s vystavenými krojmi,
keramikou, nástrojmi... Túto veľmi pekne nainštalovala učiteľka Aurélia Karkušová. Obe
výstavy navštívilo viac ako 1 400 návštevníkov a na vstupnom vybrali 2 500 Kčs.
Celkový príjem z podujatia bol 95 400 Kčs,
výdavky 65 700 Kčs, akcia teda bola zisková. Organizačný výbor sa rozhodol peniaze venovať na zriadenie Slovenskej izby
v Trebaticiach. Toto veľké podujatie bolo
úspešné po všetkých stránkach. Nadšená
práca všetkých obyvateľov obce, vynikajúca
organizácia a schopní ľudia dokázali pripraviť podujatie, na ktoré s láskou spomíname
podnes.
Jana PALKECHOVÁ

 Ťah Športky v televízii bol vysielaný z Trebatíc.
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ulíc, rekonštrukcia základnej i materskej školy,
usporiadanie pozemkov pre výstavbu troch
bytoviek, výstavba bytového komplexu Dolné
záplotie, výstavba Areálu zdravia, získanie
investorov do priemyselných zón. Zvlášť oceňujem prácne a zdĺhavé jednania s vlastníkmi
pozemkov v lokalite Dolné záplotie.
Niekedy sa mi zdá, že za slovíčkami demokracia, samospráva, kompetencie, je stále
niečo pre občanov nedopovedané a nevysvetlené. Rozvoj obce vidím i v náraste počtu občanov v našej obci. Tam niekde sa smerovalo,
aby nezívala naša materská i základná škola
nedostatkom žiakov, a teda i mladej generácie.
Myslím, že poviem pravdu, keď tvrdím, že obec
je v tomto smere stabilizovaná, má zodpovedné vedenie obce, schopných funkcionárov
v organizáciách a firmách v obci, ktorí chcú
spolupracovať ďalej na jej rozvoji.
Oživením spoločenského života v obci je

Som jeden z tých, ktorí sa v obci narodili,
založili si rodiny, bývajú v nej a počas života
zažili jej premeny. Viem, že k slovíčku stretnutie patrí i opak – rozchod. O tom by som
nechcel hovoriť. Chcem si to zjednodušiť
a používať slovíčko mladých „stretávka“.
Už pri narodení nový človek sa stretáva
s novým svetom, prostredím, do ktorého ho
poslal život. Po dojčenských, detských i žiackych rokoch sa stretáva s novými ľuďmi, novými poznatkami, novým prostredím. Slovíčko
„stretávka“ má aj inú príchuť, a to hlavne pre
tých, ktorí sa narodili v našej obci, ale život
ich zavial do sveta, kde majú svoje rodiny,
bydlisko i zamestnanie.
Naše Trebatice boli vždy považované
za obec roľnícku a robotnícku, obec skromných pracovitých ľudí, so zmyslom pre rodinu
a jej starostlivosť. Moje detstvo v tejto obci
bolo podobné ako i v iných dedinách v našej

Obec skromných pracovitých ľudí
Nedávno dostali Trebatičania, rodáci, rodiny, známi i niektorí hostia Pozvánku na stretnutie pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebatice. Tí, ktorí prídu,
budú mať možnosť sa na stretnutí a oslavách dozvedieť
vlasti. Ako malým chlapcom nám pre hry
a pohyb stačili humná, záhrady, dvory i naše
Dolné a Horné záplotie, kde sme sa mohli
hrať, behať, rozprávať sa s kamarátmi, tiež
pásť husi.
Spomínam, ako nádejní muzikanti v dychovke sme po poľnej ceste na Záplotí pochodovali a nacvičovali veselé a smútočné
pochody a za nami ostávali iba mraky prachu.
V našej obci, ani v zimnom období nebola
núdza o pohyb a šport. Veľmi šikovne sa dal
využiť potok Holeška a podpúšťanie kapustníc, z ktorých v zime bola ideálna ľadová
plocha. Vôbec neprekážalo, že sem-tam trčali
miestami hlúby z kapusty. Dnes na „našom“
Záplotí máme vystavané nové ulice, materskú
školu, rodinné domy, bytovky i nové firmy.
Aj naša obec prešla rôznymi zmenami,
ktoré ovplyvnili jej život. Jednou z tých je
i založenie jednotného roľníckeho družstva.
Po ťažkých začiatkoch sa pracovitosť našich
družstevníkov začala prejavovať i na lepších
výsledkoch a zárobkoch, čo následne bolo
vidieť i na rozvoji obce. Pribúdali nové rodinné domy, modernizovali sa staré, zlepšovala
sa životná úroveň a občianska vybavenosť
v obci. I v tomto novom prostredí sa ľudia
stretávali, nielen v práci, ale i na rôznych spoločenských podujatiach, pribudli i rekreácie.
Ja sám, ako všetci ľudia, po skončení základnej školy, strednej školy a po základnej vojenskej službe, som si založil rodinu a postavil
rodinný dom v obci.
Práve v tom období bolo v obci organizované stretnutie rodákov, ktoré malo veľmi vysokú úroveň, veľký ohlas hlavne u tých, ktorí
žijú mimo obce. Na toto podujatie sa doteraz
nezabúda a istotne bude spomínané i teraz.
V tomto období som sa, ako poslanec i ako
funkcionár TJ, spolupodieľal na rozvoji a činnosti v obci. Možno aj preto „rada starších“
v obci ma navrhla na predsedu MNV a následne vo voľbách som bol do tejto funk-

o obci všetko od jej vzniku až po dnešok. O jej histórii hovorí prvá kniha, ktorá už bola publikovaná, o ďalšom rozvoji
sa môžete dozvedieť z rôznych materiálov a novej knihy,
ktorá bude k dispozícii pre záujemcov.

cie zvolený. Ako bývalý poľnohospodársky
mechanizátor, údržbár a priemyslovák, som
si zvykal na túto funkciu a postupne v spolupráci s ostatnými funkcionármi, poslancami
a občanmi sa nám podarilo dosiahnuť dobrú
úroveň rozvoja v obci.
Vtedajšia výstavba objektov v obci bola
zabezpečovaná zo štátnych fondov v Akcii Z.
To znamenalo, že časť výstavby musela byť
vykonaná brigádnicky. Tu by som znova v istom zmysle použil slovíčko „stretávka“. Naše
stretávky na brigádach boli veľmi časté a slúži
ku cti občanov, že chceli, aby sa v obci stále
niečo budovalo a slúžilo všetkým. Pri veľmi
skromnom občerstvení sa vykonalo veľa užitočnej a potrebnej práce. Výsledkom tohto
spoločného snaženia boli stavby, ako ukončenie výstavby materskej školy, dom smútku,
oplotenie cintorína, plynofikácia obce, rozvod
vodovodnej siete, rozvod televíznych a telefónnych káblov, otvorenie nových stavebných
obvodov, prístavba na štadióne, budova AMK,
I. časť kanalizácie. Obec novou výstavbou,
vybavenosťou dostávala novú tvár, zvyšovala
sa občianska vybavenosť, rástla spokojnosť
občanov.
Organizácie v obci, TJ, AMK, chovatelia,
poľovníci, požiarnici svojou činnosťou patrili
k najlepším v okrese. Veľmi dobré výsledky
dosahovali trebatickí družstevníci.
Moje „richtárovanie“ skončilo po 21 rokoch
odchodom do dôchodku. Trebatičania si do tejto funkcie na ďalšie volebné obdobie zvolili
mladého a ambiciózneho starostu Mgr. Juraja
Valu, ktorý problematiku vedenia poznal, nakoľko rok vykonával na obecnom úrade vojenskú civilnú službu. Som rád, že na tomto
mieste je niekto, kto túto prácu vykonáva nie
ako obyčajné zamestnanie, ale ako človek
k tejto obci cíti niečo viac a je jej ochotný obetovať svoje schopnosti. Jeho doterajšiu robotu
spolu s poslancami potvrdzujú i ukončené akcie v obci: celoobecná kanalizácia, revitalizácia

i vrátenie sa k starým tradíciám, a to formou folklóru, teda krojov, ukážok, posedení, vystúpení
súboru Kapustár a organizovaní kapustových
hodov. Dnešná moderná, pretechnizovaná doba prináša nielen nové poznatky a možnosti, ale
i láka hlavne mladých k pohodlnosti. Je preto
potrebné, aby nielen mládež, ale i ostatní pochopili, že prvoradé je zdravie, a to bez pohybu,
životosprávy a striedmosti nebude.
Svojím skráteným, nie vždy úplným pohľadom do minulosti i do súčasnosti v našej obci,
som chcel priblížiť svoju obec i Vám, čitateľom Trebatického zrkadla. Verím, že na našej
„stretávke“ sa naozaj stretneme a pospomíname na časy minulé, terajšie a možno pohovoríme v rámci našich možností i o budúcnosti.
Všetkým Vám prajem veľa zdravia, pohody
a radosti v rodinách a teším sa na stretnutia.
Ján SEDLÁK
exstarosta Trebatice

 Rok 1943. Spolužiaci Anna Urbanová,
rod. Devanová a Bartolomej Hornák.
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Človek sa rád vracia v spomienkach
do obdobia svojho detstva, najmä ak bolo
pekné a zanechalo príjemné zážitky a dojmy.
Tak to je aj v mojom prípade. V Trebaticiach
som sa síce nenarodil, ale spolu s rodičmi
a súrodencami sme tu prežili v rokoch 1953
až 1960, kedy sme sa presťahovali do Bratislavy, najkrajšie obdobie nášho detstva.
Spolu so starou mamou sme sa starali o drobné domáce zvieratká, o malú záhradku a pracovali na políčku. Detstvo bolo spestrené hrami
s kamarátmi na humnách, v hliníku, známych
priestranných kapustniciach, kúpaním sa a člnkovaním na korytách na potoku Holeška, ktorá
v zime plnila funkciu klziska. Na jar sme sa tešili
na šibačku, plietli z vŕbového prútia šibáky, otĺkali píšťalky, cez leto sme si užívali prázdniny, tešili
sa na tradičné trebatické hody, chodili na futbalové zápasy a na jeseň sme púšťali vlastnoručne vyrobené šarkany. Po nástupe do školy mi
utkveli v pamäti zaujímavé hodiny z kreslenia,
fyziky, prírodopisu a poľných prác na malom
školskom pozemku, ako aj hry na priestrannom
školskom dvore. Tešili sme sa na časopis Zornička, na športové hry školy na ihrisku, besiedky
a ochotnícke divadelné predstavenia. S nadšením sme robili nástenku, ako aj výzdobu triedy
na Vianoce. Takýchto zážitkov bolo veľa.

Človek sa rád vracia
Do Trebatíc chodievam veľmi rád. Môj
záujem o dianie v obci sa zintenzívnil po odchode do starobného
dôchodku. Pravidelne
navštevujem webové
stránky obce, fotogalériu
z organizovaných podujatí, čítam Trebatické
zrkadlo, sledujem sprístupnené kroniky obce
a na rodinných stretnutiach informujem o dianí
v Trebaticiach.
Žijem s rodinou v Bratislave. Dlhé roky som
pracoval v energetike pri
uplatňovaní psychologických poznatkov v priemyselnej praxi a svoje skúsenosti som odovzdával
študentom na Komenského univerzite v Bratislave, kde som externe
prednášal inžiniersku psychológiu.
Zmeny v Trebaticiach sú veľmi markantné,
či už je to vybudovanie vonkajšej moto-

Som pyšná na Trebatice
Naša rodina Devanová sa
do Trebatíc prisťahovala
v roku 1910. Dedko Štefan
a babička Anna Devanovci,
spolu s piatimi deťmi, prišli
do Trebatíc na žiadosť obce.
V tom čase totiž nemali v Trebaticiach kováča. Dedko sa
v kováčskom remesle vyznal
a verný mu ostal i jeho syn,
môj otec Štefan (Pišta) Devan.
V roku 1930 sa oženil so Štefániou, rodenou Polčanovou
a narodili sme sa im my, dve
deti – sestry Oľga a Anna.
Po postavení kultúrneho domu v roku 1941
moji rodičia kúpili vo Výhone oproti kostolu
bývalý učiteľský byt. Prednú časť, bývalú školu,
si kúpila rodina Štefanková. Zbúrali ju a postavili nový dom. Náš dom – Staničná č. 71 – je
pôvodný, len s malými opravami asi 140-ročný.
Dedko i môj otec okrem kováčskeho remesla sa zapájali do kultúrnej a športovej
činnosti obce, čo je zachytené i v obecnej
kronike. Boli pri založení futbalu, spotrebného
družstva a otec hrával i divadlá.
Ja, Anna Urbanová, rodená Devanová, budem mať v tomto roku 79 rokov. I keď bývam
už 49 rokov v Piešťanoch, dovolím si povedať, že som „Trebačanka“. Veď som tu prežila
svoje detstvo, mladosť. Ako 17-ročná som začala pracovať na Miestnom národnom výbore
v Trebaticiach, kde som zotrvala nepretržite
od 1.10.1951 do 31.7.1989.
S Trebatičanmi som prežívala dobré i menej dobré časy. Mojím dobrým učiteľom, ktorý
ma uviedol a zaučil do úradníckej práce, bol
vtedajší vedúci úradu Michal Valo, dedko súčasného pána starostu. Počas tých 38 rokov

boli funkcionármi Jozef
Ondrejka, Emil Vojtko, Michal Labuda, Peter Radošinský, Jozef Maco a Ján
Sedlák. Na všetkých
s láskou spomínam.
Okrem iného aj preto, lebo v časoch, ktoré preferovali ateizmus, ani jeden
mi nebránil a neudal ma
pre moje vierovyznanie.
Nebola som okrem spoločenských organizácií
v politickej strane (KSS).
S radosťou spomínam
na rôznorodé činnosti
spoločenských organizácií, do ktorých som sa
zapájala. Boli asi všetky. Najkrajšie spomienky
mám na divadelné hry, ktoré s nami nacvičoval
náš pán riaditeľ Štefan Miklovič. Bolo ich veľa,
škoda, že som si to nezaznamenala.
S Berckom Hornákom a stálym mojím najlepším kamarátom sme nacvičovali v kinosále, lebo nebola telocvičňa, prostné. S dievčatami sme boli na prvej spartakiáde a predtým
sme skladbu cvičili i na našom novom štadióne. Bolo to veľké haló v obci, keď sme v sprievode pochodovali v športových úboroch. Možno sa naše staré mamy pohoršovali...
Ako členky a členovia SZM sme usporadúvali
zábavy, výlety a všetko, čo prišlo v tých časoch.
Ťažké časy boli najmä pri zakladaní JRD.
Veľmi mi bolo ľúto našich roľníkov. Súdruhovia
z ONV a KNV, ktorí ich presviedčali, aby vstúpili do JRD, mi zazlievali, že ich obhajujem.
Mala som však na to dôvod, lebo si statočne
platili dane a plnili predpísané kontingenty.
Po založení JRD v roku 1957 nastali ľahšie časy, i napriek tomu, že boli prinútení hospodáriť
spoločne. Chopili sa práce a začali budovať.

károvej dráhy, rekonštrukcia domu služieb,
vybudovanie areálu zdravia, postupujúca individuálna bytová výstavba,
ako aj dokončenie bytoviek,
rekonštrukcia budovy školy,
rozsiahla rekonštrukcia centra, rekonštrukcia tribúny,
otvorenie nového klubu JDS
a ďalšie. Tieto zmeny urobili z Trebatíc modernú obec
s bohatou históriou a s čulým kultúrnospoločenským
životom s množstvom podujatí, ktoré získavajú popularitu a upevňujú svoju tradíciu.
K 900. výročiu písomnej
zmienky o obci Trebatice
úprimne želám obyvateľom
tejto krásnej obce veľa zdravia a úspechov, samospráve
múdre a prezieravé rozhodnutia pri jej zveľaďovaní, založené na úcte
k tradičným hodnotám a dôvere k mladej generácii Trebatíc.
PhDr. Dušan JANAS, Bratislava
Tiež ostatní občania mali prácu a začali si
stavať nové rodinné domy – nové ulice. Na toto
obdobie veľmi často spomínam aj v spánku.
Keď idem do našej záhrady alebo na cintorín,
každý dom mi pripomína tie časy, teda výkup
stavebných pozemkov, stavebné povolenia, kolaudácie a všetko dobré a často i zlé okolo toho.
Okrem rodinných domov sa naši občania plne
zapájali do Akcií Z – do výstavby domu služieb,
nového štadióna, materskej školy, domu smútku
s rozšírením cintorína, prístavby kultúrneho domu s rozšírením sály, motokárovej dráhy.
Veľmi ma teší i terajší rozvoj a život obce.
Som pyšná na Trebatice – ich Areál zdravia, vynovenú časť ulice od základnej školy a hlavne
okolie nášho kostolíka. Teší ma, že sa zachovávajú naše hody a vďaka našim dôchodcom Kapustové hody. O všetky tieto činnosti sa zaujímam a podľa možnosti sa na nich zúčastňujem.
Od roku 1964 bývame s rodinou v Piešťanoch. Môj verný manžel Tonko, tiež „Trebačan“,
je už dávnejšie činný ako chovateľ v Trebaticiach. Máme dve deti, už dávno dospelé.
Dcéra Majka a syn Michal sú našou duševnou
oporou. Majú, chvalabohu, prácu. Ja, ak môžem
a pamäť mi slúži, s láskou pomôžem objasniť
niektoré veci terajšiemu pánu starostovi. Mám
ho veľmi rada už aj z toho dôvodu, že jeho i jeho
sestričku občas varovala moja druhá mama,
babka Devanka. Vyvarovala veľa detí našim
trebatickým rodinkám, lebo vtedy neboli jasle.
Teším sa na oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Dúfam, že sa na nich
stretnem s mnohými mne blízkymi ľuďmi,
ktorých som dávnejšie nevidela.
Pri tejto príležitosti prajem mojim spoluobčanom veľa zdravia, Božieho požehnania.
Budujte si našu obec i pri týchto horších
finančných situáciách. S láskou sa dá všetko
zvládnuť! Lebo ja chcem ležať v našej peknej dedinke i po smrti, o čom svedčí i miesto
na cintoríne. Mám Vás rada!
Anna URBANOVÁ, rod. Devanová,
Piešťany
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Som Trebatičan od narodenia. Moja kniha života má už 78 strán. Na stránkach
tejto knihy sú aj najkrajšie spomienky
na moju rodnú dedinku Trebatice. V nej
som prežil detstvo, mladosť, otcovstvo
a prežívam aj starobu, ktorej sa nikto
z nás neubráni.
Z detstva sa moje spomienky viažu na zimné obdobie, kedy Horné Kapustnice boli
zaplavené vodou a zamrznuté aj niekoľko
týždňov. My, deti, sme sa tu do sýtosti vyšantili na „kvintákoch“ a doma vyrobených
drevených alebo železných sánkach. Veľmi
rád spomínam aj na letné obdobie, kedy
nie na ihrisku, či v športovom areáli, ale pri
kozloch (stohoch) slamy sme mali ihriská
a hrávali sme futbal „horňanci proti dolnancom a stredňanom“. Ako futbalová lopta nám
slúžila papuča vypchaná slamou, handrami
alebo iným materiálom.
V mládeneckom veku sa v dedine začali
tvoriť skupinky mládeže podľa svojich záľub.
Časť mládeže chodila na skúšky do dychovej hudby, kde som začal chodiť aj ja. No viac
ma to ťahalo k divadlu. Riaditeľ školy Štefan
Miklovič založil divadelný krúžok. Ročne
sme pod jeho vedením nacvičili dve – tri
divadelné hry. Spomínam si, že tieto divadelné hry sme nacvičovali v sále kultúrneho
domu pri veľkých kachliach. Aby nám nebola
zima, každý musel priniesť z domu 5 – 10
kusov polienok do týchto kachieľ. Divadelné
hry sme hrávali i po susedných dedinách
a za peniaze získané touto činnosťou sme
si mohli zakúpiť aj nové kulisy. Rád spomínam na tento skvelý, zanietený divadelný
kolektív, v ktorom boli Anna Urbanová, Anna
Hermanová, Antónia Jankechová, Mária Pal-

Milujem moju rodnú dedinku!

kechová, Peter Jankech, Michal Holec, Dezider Mosný, Cyril Jankech, Vojtech Hornák,
Anton Urban, Gašpar Labuda a iní. K našim
najlepším divadelným hrám patrila hra Geľo
Sebechlebský. Po Pašiových hrách to bola
najúspešnejšia divadelná hra.
Aj pracovne som bol spätý so svojou rodnou dedinou. Najprv som pracoval na MNV
v Trebaticiach ako pomocný úradník, po založení JRD v roku 1957 až do odchodu do dôchodku som pracoval ako účtovník práce

Mám veľa pekných spomienok
Milí občania obce Trebatice, srdečne
Vám blahoželáme k 900. výročiu prvej
písomnej zmienky o obci Trebatice. Ja
a moja rodina sme poctení, že sme boli
pozvaní na oslavu tohto sviatku.
Môj otec Gašpar Tonkovič sa narodil v Trebaticiach 8.12.1908. V roku 1927 sa priženil
do vedľajšej obce Kocurice. Jeho manželka
Helena, rod. Janechová, mala veľa príbuzných (bratrancov a sestreníc) v Trebaticiach.
V roku 1936 moji rodičia odcestovali do Kanady s tromi dievčatami – Máriou, Apolóniou
a Margitou. Ja som najmladšia zo štyroch
sestier, narodila som sa už v Kanade.
V roku 1946 sa moji rodičia vrátili späť
na Slovensko a bývali až do smrti v Kocuriciach. Detstvo som strávila na Slovensku
a v roku 1964 som sa vrátila do Kanady,
kde dodnes žijem v Meste Whitby neďaleko
Toronta, provincia Ontario.
Mám veľmi veľa milých spomienok z mojej
mladosti, i keď životné podmienky neboli vždy
ružové. Chodila som často do Trebatíc navštíviť moju babku Katarínu Hadvigovú. Vždy som
prišla naspäť s kanvičkou kyslej kapusty a pár
korunami na cukríky. Ako dievka, aj s ostatnými Kocuričanmi, som často chodila na zábavu
a tiež cez zimu do kultúrneho domu na diva-

delné predstavenia. Trebatickí mládenci boli
dobrí tanečníci a tiež sa im páčili kocurické
dievky. Dôkazom toho je, že niekoľko mojich
vrstovníčok má manželov z Trebatíc a tiež pár
Trebatičaniek má zase manželov z Kocuríc.
V rokoch 1961 – 1962 som pracovala
na JRD v Trebaticiach ako pomocná účtovníčka. Ľudia z Trebatíc, hlavne zo staršej
generácie, ma prijali ako svoju. Mám veľa
pekných spomienok na toto obdobie.
Už 49 rokov žijem v zahraničí, ale keď chodievame na návštevu na Slovensko, párkrát
som bola ubytovaná v Trebaticiach u môjho bratranca Michala Janecha s manželkou
Lenkou, alebo u mojej kamarátky z detstva
Anky Jankechovej (Bosnákovej).
V Trebaticiach sa mi veľmi páči, že si občania udržujú staré tradície, ktoré si ja pamätám ešte z detstva. Za posledných 10 – 15
rokov, keď som bola na návšteve, videla som
veľké zmeny a pokrok nielen v Trebaticiach,
ale aj v okolí. Podľa môjho názoru ľudia,
hlavne mladá generácia, majú oveľa väčšie
možnosti ako moja generácia, čo vyrastala
v komunizme. Možno namietať, že to môžem
ťažko posudzovať, keď tu nežijem, ale to je
môj osobný názor.
Ja a moja rodina želáme starostovi
a všetkým občanom Trebatíc veľa úspechov

a mzdy. Spomínam si, aký som bol hrdý
na to, že pracujem na JRD, ktoré dosahovalo
najlepšie výsledky v pestovaní obilnín na Slovensku a bolo ocenené najvyšším štátnym
vyznamenaním – Radom práce!
Rád spomínam aj na svoje mimopracovné
dobrovoľné aktivity – jedno volebné obdobie
som bol poslancom ONV v Trnave, 15 rokov
členom Okresnej posudkovej komisie v Piešťanoch, dve volebné obdobia členom Krajskej
posudkovej komisie v Bratislave, členom Rady MNV v Trebaticiach.
Po nežnej revolúcii som aktívne pracoval
na politickej scéne v Trebaticiach ako predseda KDH, neskôr SDKU.
V mojich spomienkach najviac dominuje
moja 30-ročná práca kostolníka nášho filiálneho kostola. Spomínam si, ako sa po krôčikoch menil jeho vzhľad prístavbou sakristie,
výmenou okien, výmenou celej strechy, odvodnením a izoláciou celého kostola, novou
omietkou a fasádou, výmenou lavíc a ústredného kúrenia, kúpou parcely, výsadbou drevín
a úpravou celého okolia.
Mojou srdcovou záležitosťou bol, je a bude
futbal. I vo svojom pokročilom veku pracujem
v OFK Trebatice ako člen výboru a člen revíznej komisie. Každú nedeľu sa veľmi teším
na futbalový zápas nášho družstva.
Ako dôchodca úprimne želám k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o obci veľa
zdravia a trpezlivosti starostovi Mgr. Jurajovi
Valovi a celému obecnému zastupiteľstvu pri
rozhodovaní o ďalšom zveľaďovaní našej obce.
Bartolomej HORNÁK, Trebatice
pri budovaní, rozvoji obce a zachovávaní
tradícií na ďalších 900 rokov.
Srdečne pozdravuje
Emily WOLFF, rod. Tonkovičová
Whitby, Kanada

 Gašpar Tonkovič, otec Emily Wolff.
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Žili sme pri sebe
blízko, dôverne
Raz pred Vianocami sme ako študenti
na teologickej fakulte v Bratislave pripravovali
vianočný večierok. Tam a vtedy sme sa bližšie
zoznámili s bohoslovcom Milanom Gonom
– rodákom z Trebatíc. Dozvedel som sa, že
Trebatice sú pekná dedinka pri Piešťanoch.
Potom išli mesiace a roky a v auguste
1992 som dostal z arcibiskupského úradu
dekrét za správcu farnosti do Krakovian,
s filiálkami Ostrov a Trebatice.

Ozdobou každej dediny popri jej obyvateľoch, rodinných domoch je chrám, kostol. Tak
je to aj v Trebaticiach. Kostol je taká zvláštna
stavba medzi našimi príbytkami. Je pozvánkou rásť zo zeme do neba. Je miestom túžob,
nádejí, viery. V kostole sa modlíme, spievame, počúvame staré dávne biblické príbehy
a cez ne hľadáme odpovede na naše dnešné
otázky, ktoré máme zodpovedať, hľadáme
riešenie našich dnešných problémov.
V kostole si podávame ruky ako sestry
a bratia, aby sme aj takto prejavili vzájomnú
spolupatričnosť, ochotu pomáhať si, ako to robil dávno Priateľ a brat Ježiš z Nazareta. Robíme to na jeho pamiatku, ale aj jeho živú prítomnosť medzi nami. Pri ňom sa učíme rozumieť,
že život, žiť, žitie je o prijímaní a dávaní.
Vo chvíli zrodu k nám život prichádza ako
dar, aby sme sa my potom usilovali druhým
zo života robiť hostinu, dar. Lebo život nám
nestačí len mať, životu sa treba dať, životu
treba patriť. Život je darom, prejavom Lásky, Božej Lásky. A Láska znamená prijímať
i dávať. A Láska je základom toho veľkého
spoločenstva ľudí – viery a nádeje – cirkvi.
Na Druhom vatikánskom koncile, kde sa
cirkev definovala ako znamenie a sviatosť
spásy, odzneli aj slová o dôležitosti a význame malých miestnych spoločenstiev – cirkví.
A ja aj po rokoch bez zveličovania spomínam, že aj v Trebaticiach, keď som tam pôsobil, sa nám podarilo dotknúť sa akoby týchto
mét. Žili sme pri sebe blízko, dôverne. Spolupatričnosť, vzájomnosť, ochota pomôcť v chráme, okolo chrámu sa prenášala aj do ostatných obrazov života v rodinách a v dedine.
Ďakujem obyvateľom Trebatíc, že pri
nich, a aj skrze nich, mi bolo, je dopriate
o Láske, Priateľstve nielen hovoriť, ale aj
žiť. Vďaka. S úctou Ján SUCHÁŇ, Čataj

Obdivujem zmeny v centre
V obci Trebatice som sa narodila (1942),
prežila detstvo aj mladosť. Pamätám si, aj
keď len matne, posledný rok 2. svetovej vojny. Najprv mali v našej prednej izbe krajčírsku dielňu nemeckí vojaci, neskôr v našom
dome oslavovali postup ruskí vojaci a my
sme boli niekoľko dní v záhrade vo vykopanom bunkri. Iba otec chodil kontrolovať
dom a kŕmiť kone a dobytok. Strach z toho
obdobia som asi ešte nevnímala, až neskôr,
z rozprávania príbuzných o vojne, som pochopila jej hrôzy.
V Trebaticiach som chodila aj do základnej
školy až po 5. ročník, ďalšie ročníky 6. až 8.
vo Vrbovom. V prvých ročníkoch školy sme
sa na začiatku a na konci vyučovania modlili,
neskôr sme spievali Pieseň práce, ale náboženská výchova bola vyučovacím predmetom
počas celej mojej školskej dochádzky.
Pamätám si starú štrkovú cestu cez
dedinu s hlbokými priekopami, ktoré bývali po letnej búrke plné vody. Každý dom
mal nad priekopou vlastný mostík a v predzáhradkach rástli hrušky, až neskôr prišli
do módy marhule. Náš kostol bol postavený
v humnách a jeho vtedajšie okolie tvorili stodoly a šopy.V dedine boli dve krčmy (šenky),
dva obchody s potravinami, kultúrny dom
s kinom, železničná stanica, autobusová zástavka a futbalové ihrisko na Dolnom záplotí.
Z remeselníkov boli v dedine kováči, krajčíri,
krajčírky, obuvníci, mlynár, obecný pekár
a jedna konzerváreň Trekap (trebatická kapusta). Za domami tiekla Holeška, kde sa
napájal dobytok aj prali šaty. Každý dom
mal nad Holeškou vlastnú lávku, ktorou sa
chodilo do Zadných záhrad a na povestné
Kapustnice – veď preto sme boli vždy Kapustári. Postupom času sa obec menila,

rozširovala novou výstavbou domov, novými
ulicami, novým štadiónom, obchodmi. Moja
mladosť v rodnej obci bola pekná, napriek
násilnej kolektivizácii a s tým spojenými ťažkosťami a novotami. Mali sme známu dychovú hudbu, hudobnú skupinu na tanečné
zábavy, aktívny hasičský spolok, rozvinutú
telovýchovnu činnosť s atletikou a neodmysliteľným futbalom, divadelný krúžok, mládežnícku skupinu.
Toľko zo spomienok, podrobnejšie a zaujímavejšie sú kroniky obce. Od roku 1970
už nežijem v Trebaticiach, 5 rokov som bývala a pracovala v Tlmačoch (pri Leviciach)
a od roku 1975 bývam v Bratislave. Dnes už
na zaslúženom dôchodku.
S rodnou obcou som však v stálom kontakte. Dožili tu moji príbuzní, stará mama,
moja mama, býva tu moja sestra. Rada sa
sem vraciam pri rodinných príležitostiach
a obdivujem zmeny, obzvlášť v okolí kostola a na Hlavnej ulici. V kontakte s dianím
v obci som aj prostredníctvom Trebatického
zrkadla, ktoré má vždy zaujímavý obsah,
vyčerpávajúce informácie o živote v obci
a niekedy aj pekné cestovateľské príspevky.
Prajem mojej rodnej obci, aby sa ďalej
vzmáhala, opeknievala, aby sa jej obyvateľom
dobre žilo. Nech sa kultúra rozšíri aj medzi
mladých ľudí, aby to nezostalo všetko na Jednote dôchodcov, ktorej činnosť si veľmi vážim
a obdivujem. Nech sa darí Poľnohospodárskemu družstvu, aj ostatným firmám v obci, aby
mali ľudia kde pracovať, lebo v zmysluplnej
práci tkvie dôstojnosť každého človeka.
S úctou a prianím dobrého zdravia
všetkým obyvateľom a rodákom Trebatíc
Mária HORŇÁKOVÁ, rod. Valová
Bratislava

Znamenáte pre mňa veľa!
Trebatice, dedinka v ktorej som vyrastala, prečo Ťa mám rada? Sama som si túto
otázku položila x-krát. Naposledy, keď som
išla pozrieť kamarátku Olinku na stanicu.
Už cestou dolu Výhonom sa mi ako film
premietla sánkovačka. Pozriem na vyschnutú Holešku a už sa mi
vynárajú
spomienky
na kvintáky a začiatky
korčuľovania od lávky
po lávku. Na Kapustniciach vidím ľudí, ako
špliechajú plantu. Stanička stíchla, ale spomienky na cestu vláčikom
zostali. Blízka Sigota sa
mi spája s vôňou fialiek.
V predstavách vidím náš
veľký školský dvor a záhradu plnú ovocných
stromov. Stromy – to bola veľká láska môjho tatu.
Okolo záhrady Záplotie

so stodolami, kde sme sa dosýta nabehali
a hrali na schovávačku – kúšanú. Vybavujú
sa mi tety pristrojené v krásne vyšívaných
krojoch, ako sa ponáhľajú do kostola.
Toto všetko vo mne rezonuje pri náhodných stretnutiach s Trebatičanmi. Znamenajú pre mňa veľa.
Teším sa, keď ma spoznajú a spolu zaspomíname. Podozvedám sa,
ako si nažívajú a čo je
v Trebaticiach nové, aj
keď ľudí, čo poznám,
ubúda. Hoci už 38 rokov nežijem v Trebaticiach, mám ich stále
rada. Pre pekné detstvo a pre ľudí, ktorých
odtiaľ poznám.
Marta MATULOVÁ,
rod. Miklovičová
Piešťany
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900. VÝROČIE 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI TREBATICE

100 rokov novodobej trebatickej školy
Vážení priatelia, v tomto kalendárnom roku si naša škola pripomína 100 rokov svojej novodobej existencie. „Opakovať si významné veci je kľúč a klinec
k pamäti.“ Tak ako v knižnici pribúdajú zväzky kníh, a tým sa stáva bohatšou,
tak nám pribúdajú roky a stávame sa skúsenejšími a múdrejšími.
Pribúdajúce roky však nie sú dôvodom
na nostalgiu. Čas sa zastaviť nedá. Ja si to
uvedomujem o to viac, že táto chvíľa nás núti
zamyslieť sa nad minulosťou. Prešlo 100 rokov odvtedy, ako sa otvorila brána tejto školy
a my spomíname na ľudí, ktorí tu boli a zanechali stopy svojho pôsobe¬nia.
Ako ten čas rýchlo letí!
Všedných dní rad, občas sviatky…
A zrazu tak divno je ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.
Zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa roja v mysli.
Tie, čo radosť prinášali
i čo smútok v dušu vtisli.
Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých, čo sú naokolo,
pre všetko, čo je tu milé,
žiť tie roky hodno bolo.
Do roku 1870 chodili školopovinné deti z Trebatíc do školy v Krakovanoch. Pre
vzdialenosť i nepriaz¬nivé počasie žiaci
túto školu navštevovali veľmi nepravidelne. Prvá zmienka o škole v Trebaticiach sa
da¬tuje do roku 1870, kedy sa obyvatelia
dediny postarali o jej výstavbu. Mala cirkevný ráz. Prvým učiteľom v jednotriedke bol
Ján Kováčik. Z iniciatívy Župného výboru
v Nitre v roku 1893 obec pristavila k pôvodnej škole ešte jednu učebňu a učiteľský byt.
Ale stav budovy bol stále nevyhovujúci,
vzhľadom k veľkému počtu žiakov a ohrozenosti ich zdravotného stavu. Trojtriednou
sa stala škola až 1. septembra 1912, keď ju
prevzal štát. Dovtedy bola nástrojom silnejúcej maďarizácie. Vyučovalo sa po slovensky a nemecky. Až od 18. novembra 1918
sa úradným jazykom stala slovenčina.
Významným medzníkom bol rok 1913, keď
štátna správa začala so stavbou dnešnej
školskej budovy na pozemku, ktorý darovala obec. Bola ukončená v roku 1913 a 1.
novembra toho istého roku sa v nej začalo
vyučovať. Priečelie školy bolo architektonicky zaujímavé, postavené z betónových
kvádrov. Učebne veľ¬kosťou zodpovedali
počtu žiakov, boli veľké, priestranné, presvetlené. Miestnosti sa vykurovali kachľami
a voda bola vo vedrách. Odtiaľ sa nalievala
do lavóra, v ktorom si žiaci umývali ruky.
Vodovod bol do budo¬vy školy zavedený až
v r. 1965.Toalety (drevené latríny) boli vonku
na školskom dvore. Pozornosť venovali aj
úprave okolia školy – boli vysadené kríky,
stromy a kvety. Pôvodná škola sa zachovala s menšími i väčší¬mi úpravami dodnes.
Učili sa tu žiaci 1. – 7. ročníka. Tí šikovnejší
pokračovali v štúdiu na Meštianskej škole
vo Vrbovom. Pre zaujímavosť uvádzame, že
napr. v školskom roku 1934/1935 boli počty
v triedach nasledovné: I. trieda: 73 žiakov, II.

V roku 1913 prešli bránami novopostavenej
budovy školy prví žiaci. Táto významná udalosť je príležitosťou, aby sme si pripomenuli
najvýznamnejšie okamihy v jej živote. Výročie školy je tiež príležitosťou na to, aby sme
si pripomenuli jej základné poslanie – poskytovať svojim žiakom základné vzdelanie, vyzbrojiť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré
sa stanú pevným základom, na ktorom môžu
bez obáv stavať v ďalšej príprave na povolanie a dobre sa uplatniť v živote.
Toto poslanie škola 100 rokov zodpovedne plní, z mnohých našich absolventov vyrástli odborníci v rôznych profesiách, mnohí
sa dobre uplatnili v živote, stali sa platnými
osobnosťami kultúrneho a spoločenského
života. Storočná história našej školy je naplnená skromnou, ale pritom zodpovednou
a ušľachtilou prácou mnohých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, kto-

rí podľa svojho vedomia a svedomia vykonávali svoju prácu, stali sa súčasťou školy
a tvorili jej dejiny. S láskou a trpezlivosťou
vštepovali žiakom základy vied a vychovávali z nich dobrých ľudí. V nespočetných
činnostiach, často na úkor vlastného voľného času i svojich rodín, tvarovali ich osobnosti a charaktery, vytvárali ich dobrý vzťah
k iným ľuďom, k škole, obci i svojej vlasti.
My, ich nasledovníci, tiež chceme napredovať úspešne ďalej a plniť ciele, ktoré sme si
vytýčili do budúcnosti. Veríme, že s pomocou obce, rodičov a našich nadriade¬ných
orgánov tieto ciele naplníme.
Pri príležitosti tohto vzácneho výročia chcem
vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek poste
zaslúžili o dobré meno našej školy a jej rozvoj.
Našej škole želám do ďalších rokov veľa
dobrých a usilovných žiakov, zanietených
učiteľov, obetavých rodičov, dobré finančné zabezpečenie, pochopenie a pomoc
kompetentných pri riešení jej problémov,
všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti
a životného optimizmu.
Mária GONOVÁ, riaditeľka ZŠ

História školstva v Trebaticiach

 Pôvodná budova školy z roku 1913.
trieda: 51 žiakov, III. trieda: 63 žiakov.
Nepríjemné bolo každoročné premiestňovanie učiteľov zo školy na školu po celom
Slovensku. Šťastie mal ten, kto dostal tzv.
definitívu. Do roku 1945 sa v škole vystriedalo
veľa českých i slovenských na¬dučiteľov, podučiteľov a správcov školy, ako napríklad Helena Lackovičová, Alexander Straka, Ján Klčo,
Alexander Pázmány, Božena Vinklárová, Alois
Straka, František Hirner, Pavel Šindel, Margita
Liftnerová, Mária Čerňáková, Emília Tomašovičová, Oľga Hatalová, Anna Koštialová, Viktor
Horváth, Melánia Mes¬sersmidtová, Etela Héliová, Miloslav Podhorský, Jolana Oslanská,

Daniel Kozlík, Mária Ščekláčová, Miloslav Matušek, Čenek Bednář, Oľga Nohejlová, Jolana
Nováková, Anna Sedláková, Alžbeta Hulyaková, Margita Lattová, Irena Svátková, Alžbeta
Paštinská, Ján Piaček, Oľga Urbanová, Anna
Chovanová, Pavla Ondačko¬vá, Jaroslava Vagačová, Štefan Miklovič, Anna Miklovičová,
Mária Prišticová.

Poštátnenie škôl
Po roku 1945 bola škola poštátnená dekrétom inšpektorátu v Piešťanoch, a to 2. augusta. Správcom školy sa stal Štefan Miklovič
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20.5.1945. Škola mala 165 žiakov. Nová
reforma školstva v školskom roku 1945/46 priniesla novinky zavedením nových predmetov:
ruského jazyka, náuky o domácnosti a hospodárstve. Ok¬rem toho bola škola pridružená
do obvodu Meštianskej školy vo Vrbovom.
Okolo školského dvora vybu¬dovali drevené
oplotenie. 1. septembra 1948 nadobudol platnosť Základný školský zákon, podľa ktorého
vznikli tri typy škôl – národná, stredná nižšia
a vyššia a vysoká.
Je zaujímavé pozorovať demografický vývoj v povojnových rokoch, pretože škola mala
päť ročníkov a počet žiakov sa dlhšie obdobie udržal nad 100. Vyučovalo sa doobeda
i popoludní a žiaci jednotlivých ročníkov boli
pospájaní do troch, prípadne štyroch tried.
Dňa 18.9.1949 bolo pri škole založené
ZRPŠ. Od 1. septembra 1953 sa začalo učiť
podľa nových dočas¬ných učebných osnov
s dôrazom na materinský jazyk – hlavne čítanie, polytechnickú výchovu a počty. Vo februári 1953 do škôl zaviedli nové pravidlá slovenského pravopisu. Všetci učitelia sa povinne
podrobili pravopisnej skúške.
V roku 1956 prešla budova trebatickej
školy generálnou opravou. Opravená bola
strecha, vymenené ríny, vymaľované triedy,
okná, dvere. Opravený bol i školský byt. 1.
januára 1961 sa zmenila škola na Základnú deväťročnú školu (ZDŠ), 1. – 5. ročník.
V rokoch 1961 až 1974 bol riaditeľom školy
Štefan Miklovič. Školu v tomto období navštevovalo v priemere okolo 100 žiakov. Pre
nedostatok miestností sa vyučovalo dvojzmenne. Učiteľmi školy boli Anna Miklovičová, Eva Hornáková, Emília Koláriková,
od roku 1962 pribudla do učiteľského zboru
i Miroslava Bašnáková a od roku 1969 sa
učiteľkou školy stala Aurélia Karkušová. V lete v roku 1967 bolo do budovy ZŠ zavedené
ústredné kúrenie, vymaľované boli triedy
i okná. Na jar dala škola opraviť strechu nad
bytom riaditeľa. Bol vyd¬láždený chodník
na školskom dvore a pred budovou školy.
31.1.1967 skončila prevádzka materskej školy v budove ZDŠ, kde pôsobila od r. 1950,
a MŠ sa presťahovala do domu služieb.
V školskom roku 1968/69 bol zavedený
5-dňový pracovný týždeň. Opäť sa učilo
podľa nových učebných osnov. Opravy sa
dočkal starý drevený latkový plot, ktorý bol
nahradený kovovým.
K 1. januáru 1974 odišla do dôchodku Anna
Miklovičová, ktorá v trebatickej škole pracovala od roku 1945. Na jej miesto nastúpila Lýdia
Matúšová. Po 12 rokoch odišla z Trebatíc aj
Miroslava Bašnáková, ktorá dostala umiestnenie v Piešťanoch.
1. septembra 1975 bol za riaditeľa školy
ustanovený Ján Karkuš. Bývalý riaditeľ Štefan Miklovič odišiel k 27.8.1975 do dôchodku.
Uvoľnený byt po ňom prestavali a bola v ňom
vytvorená 2. trieda MŠ – predškoláci, ktorí
tu boli umiestnení až do otvorenia novopostavenej budovy MŠ dňa 1.9.1981.Škola bola
v priebehu rokov 1975 až 1989 striedavo
trojtriedna a štvortriedna, podľa potreby sa
vyučovalo dvojzmenne.
Od roku 1976 sa podľa nových učebných
osnov začala obsahová a organizačná prestavba školy. Počnúc 1. ročníkom sa žiaci
učili množinovú matematiku. Novinkou sa
stalo vytvorenie jedného oddelenia škol¬skej
družiny, kde výchovnú činnosť viedla Aurélia
Karkušová. V tomto období mala škola 76 žiakov. Od 1.1.1978 bola v prístavbe kultúrneho
domu otvorená školská jedáleň. V školskom
roku 1977/78 bol na scho¬dy a chodby polo-

 Riaditeľ školy Štefan Miklovič so žiakmi V. ročníka, školský rok 1970 – 1971.
žený gumolit, vymaľované triedy, natreté tabule, okná, dvere, lavice a stoly. Dňa 1.9.1978
odbor školstva ONV v Trnave rozhodol zriadiť
Základnú školu, 1. – 4. ročník v Trebaticiach
namiesto pô¬vodnej ZDŠ, 1. – 5. ročník.
Od 1.9.1981 sa rozšírili priestory školy. Po odchode MŠ do novej budovy začala škola užívať uvoľnené priestory. Bola tu zriadená malá
telocvičňa, jedáleň, kuchyňa, zborovňa, sklad
CO a hygienické zariadenia. V školskom roku 1983/1984 sa členkou učiteľského zboru
stala Mária Gonová a v roku 1986 Slavomíra
Ondreičková. 28.10.1986 v škole odovzdali
do užívania plynovú kotolňu.
V povojnovom Československu sa v trebatickej škole vystriedali učitelia: Emília Čierna,
Pavlína On¬dačková, Jolana Vrabcová, Alica
Záhoranská, Anna Gonosová, Mária Gregorová, Milina Žideková, Eva Hornáková,
Mária Podhorná, Emília Koláriková, Miroslava
Bašnáková, Libuša Lelková, Zlatica Karkušová, Topoľčanská, Štefánia Markofová, Lýdia
Matúšová, Anna Zajacová, Ján Karkuš, Mária
Gonová, Jozef Ha¬zucha, Oľga Lukačková
a vychovávateľky Mišáková, Cíbiková, Kvetoslava Gardonová, Valéria Hrubíková, Genovéva Kováčová.
Pred druhou svetovou vojnou sa o prevádzku školy starali Filoména Kuniková, Katarína
Cíbiková a v po¬vojnovom období to boli prevádzkoví zamestnanci Petronela Macháčová,
Jolana Hornáková, Anna Jankechová, Ján
Jankech, Viliam Mucina, Emil Petruš, Viera
Doktorová, Róbert Štefanka a Jozef Mikuš.
V súčasnosti je školníčkou Anna Valková
a kuričom Jaroslav Radošinský.
Revolučný rok 1989/90 priniesol veľké
zmeny vo všetkých sférach spoločenského
života, teda i v školstve. Na základe prípisu
ministerstva školstva sa voľbami vymenili
riaditelia škôl. Na trebatickej škole navrhli
rodičia žiakov školy zo štyroch kandidátov
Mgr. Máriu Gonovú, ktorú vo funkcii potvrdila
Rada ONV v Tr¬nave v marci 1990. Zmeny
nastali aj v organizácii vyučovania. Zavedený
bol nepovinný predmet nábožen¬ská výchova
a krúžok nemeckého jazyka. Začala platiť
nová platová sústava pre pedagogických pracovníkov podľa počtu odpracova¬ných rokov
(od 1.5.1992). Bola urobená rekonštrukcia
strechy, oprava tečúcich radiátorov, okien,
podláh, vymaľovali sa triedy a zriadila sa

zborovňa pre učiteľov. Skultivoval sa priestor
pred školou, školský dvor náterom oplotenia,
výsadbou ihličnanov, tují, kvetov, nového trávnika a zriadením pieskoviska pre žiakov.
Od školského roku 1991/92 sa v 1. ročníku žiaci neklasifikovali, iba slovne hodnotili,
v ostatných roční¬koch sa neklasifikovali výchovy. Na konci školského roka 2001/2002
na vlastnú žiadosť ukončila pracovný pomer
na trebatickej škole Mgr. Mária Gonová, ktorú
vyslalo Ministerstvo školstva a kultúry SR vyučovať slo¬venský jazyk na Ukrajinu.

Opäť v rukách obce
V tomto období sa od 1.7.2002 zriaďovateľom školy stala Obec Trebatice a zrušením
školských úradov bol vo Vrbovom vytvorený
Školský úrad ako vysunuté pracovisko pre
okolité základné školy. Nepriazni¬vý demografický vývoj v obci sa odzrkadlil aj v počte
žiakov, ktorých teraz býva už iba okolo 50.
Novou riaditeľkou sa po výberovom konaní stala Mgr. Slavomíra Ondreičková. Počas
materskej dovolenky Mgr. Slavomíry Ondreičkovej-Jančovičovej od 2.9.2003 bola poverená vedením školy Mgr. Anna Schottertová.
Od školského roku 2003/2004 do roku 2008
viedla školskú kroniku Mgr. Katarína Zabadalová – dovtedy ju viedli vždy riaditelia školy.
Začal vychá¬dzať školský časopis Fanfárnik.
Na škole sa začalo vyučovať podľa variantu
D, to je jazykový variant a v 3. a 4. ročníku
sa povinne vyučuje nemecký jazyk pod vedením Mgr. Anny Schottertovej. Náboženská
výchova sa začala učiť ako povinný predmet
v alternácii s etickou výchovou.
V tomto školskom roku bola v rámci projektu
Infovek vybudovaná v škole počítačová miestnosť so 6 počítačmi. K 24.8.2005 ukončila
svoj pracovný pomer zastupujúca riaditeľka
Mgr. Anna Schottertová a do svojej funkcie sa
vrátila Mgr. Slavomíra Jančo¬vičová. Naďalej
sa vyučovalo podľa variantu D, ale od školského roka 2005/2006 s vyučovaním anglického
jazyka, ktorý učí Mgr. Renáta Susová.
Funkčné obdobie riaditeľov škôl je určené
na 5 rokov. Od 1.9.2007 sa riaditeľkou školy
stala opäť Mgr. Mária Gonová, ktorá prešla
výberovým kona¬ním. Personálne obsadenie
učiteľov po roku 1998/1999 sa ustálilo vďaka
reorganizácii školstva. Na škole pracovali títo
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učitelia: Slavomíra Ondreičko¬vá-Jančovičová, Katarína Zabadalová, Slávka Mešencová,
Emília Drobná, Diana Megová-Otrubová, Anna Schottertová, Renáta Susová, František
Hromada a vychovávatelia Dana Tonkovičová-Kováčiková, Viera Matysová, Mária Húdziková, Lýdia Matúšová, Jana Scott, Daniela
Maráková a Katarína Valentíková.

Zmeny
Prvý stupeň základnej školy tvoria 1. až 4.
ročník. V školskom roku 2008/2009 vstúpil
do platnosti Štátny vzdelávací program, ktorý
je záväzným dokumentom pre 1. stupeň základných škôl v Slovenskej repub¬like, ISCED
1 – primárne vzdelávanie. V ňom je určených
štátom 76 vyučovacích hodín týždenne a škola
má možnosť 20 hodín týždenne doplniť podľa
vlastného školského vzdelávacieho programu.
Trebatická škola sa zamerala na posilnenie
slovenského jazyka, matematiky, telesnej výchovy a výtvarnej výchovy do jednotlivých ročníkov a posilnenie anglického jazyka v krúžkovej činnosti formou konverzácie. Súčasťou
vyučovania je práca s počítačom a informačno-komunikačnými technológiami.

Rekonštrukcia školy
V júni 2009 sa začala kompletná rekonštrukcia školy, jej statické zaistenie. Vymenené boli okná, zateple-ná budova, znížené
stropy, vymenená elektroinštalácia, vybudované nové sociálne zariadenia, klubovňa,
zborovňa, riaditeľňa a kabinet školských
učebníc. Škola má aj novú vonkajšiu fasádu.
Rekonštrukcia bola ukončená v septembri
2009. Ambície zriaďovateľa školy Obce Trebatice pod vedením starostu Mgr. Juraja Valu
sa naplnili, čím sa veľmi zlepšili hygienické
i priestorové podmienky pre žiakov, pedagogických i ne¬pedagogických pracovníkov.

 Súčasná budova školy.
Prioritou školy vždy bolo a je vzdelávať
a vychovávať zo žiakov slušných a vzdelaných ľudí, ktorí budú v budúcnosti úspešne
reprezentovať svoju školu a obec. K tomu
ich viedli pedagogickí pracovníci v rôznych aktivitách cez poznanie svojho regiónu i Slovenska, návštevami kultúrnych
podujatí, účasťou na matematických, recitačných, speváckych, výtvarných súťažiach,
pomoci na zveľaďovaní životného prostredia
a v krúžkoch záujmovej činnosti. Učitelia ich
viedli k láske k ľuďom, prírode, zvieratám,
samých k sebe. Úspechy žiakov mohli sledovať rodičia v obecných novinách Trebatické zrkadlo, v školskom časopise Fan¬fárnik
a na nástennej tabuli vedľa školy. Športovú

ZAMYSLENIE PÁNA UČITELA HAZUCHU

Ostáva dobrý pocit
V živote každého človeka sú významné
udalosti, na ktoré nezabúda, ktoré ostávajú v jeho pamäti a pri rôznych príležitostiach si na ne spomína. Ja napríklad veľmi
rád spomínam na príchod do školy v Trebaticiach, kde ma naozaj pekne prijali. Písal sa rok 1990. Boli to významné udalosti
po nežnej revolúcii, po 17. novembri 1989.
Aj v školstve sme očakávali zmeny.
Riaditeľka školy Mária Gonová sa aktívne
starala o zveľadenie školy a jej okolia. Pamätám, ako sme všetci učitelia sadili tuje,
ihličnany, živý plot aj kvety. Rýchlo sa urobila nová strecha na budove školy, vymenili sa radiátory, sklá na oknách, vchodové
dvere, nové záchody a podlahy v triedach
a zriadila sa aj zborovňa. Riadenie školy sa
nieslo v demokratickom duchu a vzájomnej
úcte voči učiteľom, rodičom i žiakom. Spomínam tiež na dobrú spoluprácu s rodičmi,
s obecným úradom a spoločenskými organizáciami. V takom prostredí sa človek dobre cíti a práca, do ktorej chodí, ho teší a má
z nej radosť, čo je vlastne cieľom každého
z nás. Vyučovanie aj výchovné problémy
boli vždy náročné.

Dnes, keď na to spomínam po uplynutí
takmer 24 rokov, ani sa mi nechce veriť, ako
sme to všetko zvládli. Je to až neuveriteľné,
čo všetko sa zmenilo v Trebaticiach, vybudovalo, skrášlilo, ako sa zlepšilo životné prostredie a nami sadené stromy zmohutneli. Aj škola v Trebaticiach je opäť vynovená, dostala
nový šat. Okolie je veľmi pekne upravené.
Teraz s odstupom 18 rokov, keď som
na dôchodku, často spomínam na veselé
príbehy so žiakmi, rodičmi a celým učiteľským kolektívom. Boli to rôzne stretnutia,
výlety, oslavy, návštevy významných pamätných miest a pod. Rodičia si vážili učiteľov.
Každý rok obecný úrad pripravil a veľmi
pekne zorganizoval oslavu Dňa učiteľov,
na ktorú pozýval aj učiteľských dôchodcov –
teda aj mňa. Už 17 rokov. Často sa náhodne
stretávam s rodičmi našich žiakov. Aj mnohí
žiaci sú už tiež rodičmi, vždy sa máme o čom
porozprávať, pospomínať na veselé príbehy.
Človeku to veľmi dobre padne, poteší sa
a zostáva v ňom dobrý pocit.
Toľko som považoval za potrebné napísať
a podeliť sa takto s čitateľmi.
Ostávame s Vami, buďte s nami !
Jozef HAZUCHA

zdatnosť si žiaci overovali počas 13 ročníkov
športovej súťaže, ktorá sa každoročne koná
na území niektorej neplnoorganizovanej školy v regióne pod názvom Športová olympiáda
neplnoorganizovaných škôl okresu Piešťany.
Žiaci trebatickej školy patrili vždy medzi najúspešnejších účastníkov. Zámerom projektu
je viesť žiakov k pravidelnému športovaniu
a rozvíjaniu ich telesnej zdatnosti, obratnosti a pravidelným pohybom predchádzať
obezite a budovať v nich zdravý život¬ný
štýl. Vzájomným súťažením v nich budovať
cieľavedomosť, vytrvalosť a odolnosť pred
nástrahami dro¬gových závislostí. Pri ich
vzájomnom zdravom súťažení vyhľadávať
talenty na rôzne športové disciplíny.
V tomto školskom roku je škola štvortriedna, s počtom žiakov 42. V učiteľskom kolektíve neprišlo k žiadnym zmenám. Riaditeľkou
školy je Mgr. Mária Gonová. Učiteľský zbor
tvoria Mgr. Renáta Susová, Mgr. Katarína
Zabadalová a Mgr. Diana Otrubová. V rámci
školského klubu pracuje jedno oddelenie,
ktoré vedie Mgr. Dana Kováčiková.

V súlade s dobou
Škola sa pravidelne zapája do projektov vyhlásených Ministerstvom školstva SR
a rôznymi miestnymi i európskymi inštitúciami. Medzi najúspešnejšie patria: Zdravá
škola, Mliečna školská liga, Ovocie do škôl,
Infovek, Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, Kultúrne poukazy, Sito pre
talenty, Otvorená škola pre IKT atď. Všetky
projekty skvalitňujú a obohacujú výchovnovyučovací pro¬ces bez finančných nákladov na školu.
Škola počas svojej existencie pravidelne
prechádzala kontrolou štátnej školskej inšpekcie, ktorá po-tvrdzovala vysokú úroveň
výchovno-vzdelávacieho procesu pod vedením vzdelaných a zanietených peda¬gógov.
Na základe dostupnosti historických prameňov, hlavne kroniky školy, podávame krátke
životopisy správ¬cov (neskôr riaditeľov) školy.
Každá učiteľka či učiteľ pôsobiaci na škole
zanechali trvalé stopy svojho účinkovania.
Riaditelia školy
1870 – 1872 Ján Kováčik – prvý učiteľ školy
1872 – 1873 Ján Klčo
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1873 – 1874 Alexander Pázmány
1874 – 1875 Alois Strakotay
1875 – 1883 František Hirner
do apríla 1883 roľník Michal Cíbik
1883 – 1884 Štefan Agner
1885 – 1891 Valent Šoka
1892 – 1896 Ludvik Pašteka
1897 – 1923 Ján Lackovič
1918 – 1919 Emília Tomašovičová
1923 – 1929 Jozef Valášek
1929 – 1938 Štefan Ondrejkovič
1939 – 1945 František Chovan
1945 – 1975 Štefan Miklovič
1975 – 1990 Ján Karkuš
1990 – 2002 Mária Gonová
2002 – 2003 Slavomíra Ondreičková
2003 – 2005 Anna Schottertová
2006 – 2007 Slavomíra Jančovičová
od r. 2007 Mária Gonová
Ján Lackovič
Narodil sa 21. júna 1873 v Borovciach,
kde navštevoval ľudovú školu. Študoval
Gymnázium v Trnave, kde ukončil aj trojročnú učiteľskú prípravku. V Ostrihome následne získal učiteľský diplom. Ako pomocný
uči¬teľ učil v Krakovanoch, Drahovciach
a vo Vágkirályfale. 1. júna 1896 sa stal
v Trebaticiach hlavným učite¬ľom. V júni
1899 sa oženil s Helenou Buznovou, diplomovanou učiteľkou pre materské školy.
Po vypuknutí 1. svetovej vojny bol povolaný v roku 1916 k činnej vojenskej službe
do Trenčína, následne preložený k chorvátskemu 27. pešiemu bataliónu ako dôstojník.
Z vojenskej služby na Balkáne sa vrátil 18.
novembra 1918 a prevzal svoj učiteľský
úrad. V školskom roku 1923/1924
bol správca školy Ján Lackovič aj
so svojou manželkou preložený
do Štátnej ľudovej školy v Čarnaku v Nitrianskej župe.

menovaný za správcu školy v Trebaticiach.
Po dvoch rokoch bol preložený na Štátnu
ľudovú školu v Topoľčiankach. Pre chorobu však nakoniec nenastúpil, a preto
1.5.1941 sa vrátil na pôvod¬né miesto. Keď
24.6.1941 vypukla vojna s Nemeckom, narukoval. Vo Ľvove bol 10 týždňov. V tom
istom roku sa oženil so svojou kolegyňou
Alžbetou Paštinskou. Opatrením školského
inšpektorátu v Piešťanoch bol aj so svojou
manželkou preložený na Štátnu ľudovú školu v Dobrej Vode (1945).
Štefan Miklovič
Narodil sa 26.12.1910 v Dobrej Vode. Učiteľský ústav absolvoval v Modre. Učiteľskú
spôsobilosť zložil v roku 1931 v Bratislave. Učiť začal 1.9.1929 na Rímsko-katolíckej ľudovej škole v Šarfii. Od 1.9.1932
do 31.8.1933 učil v Zelenči, od 1.9.1933
do mája 1945 v Dobrej Vode a od 20.5.1945
v Trebaticiach. Oženil sa s učiteľkou Annou Mitošinkovou, ktorá pracovala s ním
od 20.5.1945 do 1.1. 1974, kedy odišla do dôchodku. Vychovali dve deti. Dňa
27.8.1975 odovzdal správu školy a majetok
novému riaditeľovi. Počas 30-ročného pôsobenia v Trebaticiach položil spolu s manželkou základy vzdelania mnohým generáciám
a občania si ho veľmi vážili. Jeho zanietená
práca s mládežou pre divadlo, literatúru,
sústavné vzdeláva¬nie a kultivovaný spôsob
života zanechali hlbokú a trvalú stopu nielen
v žiakoch, ale aj v ich rodičoch. Vypestoval
v nich trvalú lásku ku knihám, k divadlu a šírením vzdelanosti pomáhal stierať rozdiely
medzi mestom a dedinou.

SPOMIENKY
MIRKY BAŠNÁKOVEJ

Vďaka Všemohúcemu
za také pekné roky
Pri krátkej návšteve sa ma Mária Gonová, riaditeľka ZŠ v Trebaticiach, opýtala: „Ako si spomínate na Základnú školu
v Trebaticiach, kde ste učili 12 rokov od 1.
septembra 1962 do 30. júna 1974?“
Spomienky sú pekné chvíle života, a tak
som odpovedala: „Nuž – veľmi dobre.“ Čím
sme starší, tým rýchlejšie bledne prítomnosť a minulosť vystupuje v nádherných
jasných farbách. Boli to pokojné roky. Riaditeľ školy Štefan Miklovič usmerňoval náš
malý kolektív a riadil všetko bez zbytočných
stresov. Mohli sme tak nacvičovať divadlá
a celé kultúrne pásma, s ktorými sme sa
predstavili nielen doma, ale aj mimo našej
obce. Na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca školy s JRD v Trebaticiach. Ale bola
aj dobrá úroveň náboženskej výchovy detí,
ktorá mi pomáhala v práci mimo vyučovacieho procesu. Keď niekedy zahrmelo a prišla búrka, hrejivé lúče slnka prežiarili naše
duše, náš život v našom malom kolektíve.
A ja ďakujem Všemohúcemu, že mi dal
prežiť také pekné roky v mojom produktívnom veku v škole v Trebaticiach.
Mirka BAŠNÁKOVÁ

Jozef Valášek
Bol vymenovaný za správcu
školy v školskom roku 1923/1924.
Do Trebatíc bol preložený z Ľudovej školy Veselie na Morave.
V školskom roku 1929/1930 bol
preložený do Trnavy.
Štefan Ondrejkovič
Narodil sa v Dolných Drškoviciach, okres Bánovce nad Bebravou. Bol menovaný za správcu
školy v škol¬skom roku 1929/30
a prišiel zo Štátnej školy v Lednických Rovniach. Po deviatich rokoch
musel školu opustiť. Zaslúžil sa
o dôrazné pozdvihnutie školy, preto
bola rozlúčka s ním bolestná. Bol
preložený do Hlohovca na Štátnu
ľudovú školu.
František Chovan
Narodil sa 19. júna 1914 v Ludanoch, Turčiansky Svätý Martin. Jeho otec bol hlavný strojník
na veľkostat¬ku. Učiteľský ústav
absolvoval v roku 1935 v Banskej
Bystrici. Počas štúdia sa aktívne zúčastňoval na práci študentských spolkov. Článkami prispieval do rôznych časopisov. Učiť
začal v Šumiaci a na Štátnej ľudovej škole v Brezne. Na vlastnú
žiadosť bol preložený na Štátnu
ľudovú školu do Veľkého Medera,
kde ju vybu¬doval. 1.9.1938 bol

 Súčasný pedagogický kolektív trebatickej školy. Hore zľava:
Renáta Susová, Katarína Zabadalová. Dole zľava: Diana Otrubová, Mária Gonová, Dana Kováčiková.

Ján Karkuš
Narodil sa 6.10.1929 v Tótkomlóši (Maďarsko). Základnú školu absolvoval v rodisku.
V Trenčianskych Tepli¬ciach
nadobudol vzdelanie pre 1. –
5. ročník a na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave získal
diplom uči¬teľa pre 6. – 9. ročník s aprobáciou dejepis – zemepis. Ako učiteľ a zástupca
riaditeľa pôsobil v Šamoríne,
Horných Salibách a vo Vrbovom. 27.8.1975 sa stal riaditeľom v Trebaticiach, kde pôsobil
až do odchodu do dôchodku
dňa 1. februára 1990. Je otcom
dvoch detí.
Mária Gonová,
rodená Štefanková
Narodila sa 12.10.1953 v Trebaticiach ako najmladšia zo
šiestich detí. Základnú školu absolvovala v rodisku a vo Vrbovom, Gymnázium v Piešťanoch.
Na Pedagogickej fakulte UK v Trnave získala v roku 1977 diplom
pre učiteľstvo 1. – 5. ročník. Ako
učiteľka pôsobila v Dubnici nad
Váhom, v Krakovanoch, vo Veselom, Vr¬bovom a v ukrajinskom
Užhorode. V marci 1990 bola
po konkurznom konaní menovaná Radou ONV v Tr¬nave riaditeľkou školy, kde s menšími prestávkami pracuje v tejto funkcii
dodnes. Je matkou dvoch detí.
Mária GONOVÁ, riaditeľka ZŠ
Zdroj: Kronika obce Trebatice,
Kronika ZŠ Trebatice

12
Prevádzka síce bola celodenná, ale bez
stravy. Deti si nosili desiatu z domu. Väčšina
ich matiek pracovala na družstve, kde mali
cez obed prestávku, takže naobedovať sa
deti chodili domov a vracali sa späť do škôlky.
Mená učiteliek z tohto obdobia sa v kronikách
nezachovali.
Takto fungovala materská škola do roku
1967, kedy bola opäť premiestnená, tento raz
do novovybudovaného domu služieb. Od toho času prešla na celodennú desaťhodinovú
prevádzku a založená bola stravovňa. Navštevovalo ju 30 detí, čo značne prevyšovalo
povolenú kapacitu.
Riaditeľkou bola v tom čase Anna Tóthová,
učiteľkou Dana Ondrejková, upratovačkou
Anna Vavrová a prvou kuchárkou sa stala
Anna Jankechová.
Pretože záujem o umiestnenie detí v materskej škole vysoko prekračoval kapacitu
jednej triedy, riaditeľka spoločne s rodičmi
opakovane žiadali MNV o vyriešenie situácie. To sa naskytlo v roku 1975 po uvoľnení
učiteľského bytu v zadnej časti budovy základnej školy. Prestavba sa začala koncom
novembra 1975 a ukončená bola 1. marca
1976. Realizovali ju zamestnanci miestneho
JRD za pomoci rodičov a zamestnancov
materskej školy. 8. marca 1976 dostali
trebatické mamičky darček v podobe novej
triedy pre takmer 30 detí. Problém s neprijatými deťmi sa tým celkom vyriešil, materská
škola sa stala dvojtriednou.
Riaditeľkou bola naďalej Anna Tóthová, učiteľkami Daniela Ďuráková a dve novoprijaté
učiteľky Božena Reginová a Anna Žažová. Ku
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Škôlka v základnej škole
Súčasťou histórie Základnej školy v Trebaticiach bola v dvoch časových úsekoch
aj materská škola. O jej vzniku a začiatkoch máme iba málo správ. Vie sa, že bola
založená v roku 1950, bola bez celodennej prevádzky, bez stravovne. Postupne bola
prekladaná na viaceré miesta a až neskôr sa pre ňu našlo miesto v triede základnej
školy na poschodí.

 Alena Hanichová a riaditeľka Anna Tóthová s deťmi v roku 1977.
kuchárke Anne Jankechovej bola prijatá druhá kuchárka Emília Štefanková. Upratovanie
priestorov mala stále na starosti Anna Vavrová.
Do triedy v dome služieb chodili deti mladšieho veku, trieda v základnej škole bola pre
deti staršie, pripravujúce sa na vstup do základnej školy.
Kolektív pedagogických zamestnancov sa
postupne menil. Riaditeľkou sa v roku 1978
stala Marta Reginová, počas jej materskej
dovolenky ju zastupovala Anna Žažová. Učiteliek sa vystriedalo viacero, väčšinou tu však
pracovali krátko – Alena Zitová, Marta Galová,
Darina Juricová, Agnesa Antalová, Alena Hanichová, Mária Jankechová, Jarmila Pachlerová, Anna Drevenáková, Viera Garafová.
Upratovačku Annu Vavrovú v roku 1978
vystriedala Františka Urbanová.
V budove základnej školy bola materská
škola umiestnená do roku 1981, čiže šesť rokov. K 1. septembru 1981 bola daná do užívania nová budova, ktorá deťom a ich rodičom
slúži dodnes.
- jp -

 Škôlkari v triede základnej školy.

Ozefa Omáčkech z Krakován
Ľudová rozprávačka Ozefa Omáčkech
z Krakován, vlastným menom Daniela Piscová, odmala rada počúva príbehy iných
ľudí, ktoré ústnou formou podáva ďalej. Tým
nadväzuje na bohatú tradíciu rozprávačstva na Slovensku. Zábavnému rozprávaniu
na javisku sa intenzívnejšie venuje od roku 2001. Odvtedy sa pravidelne zúčastňuje
na súťažnej prehliadke ľudových rozprávačov v Lodne na Kysuciach. Zvyčajne býva
ocenená a trikrát sa stala laureátkou súťaže.
Svojím humorom zabáva divákov na rôz-
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nych podujatiach. Z tých najzaujímavejších
spomeňme vystúpenie v Slovenskej televízii
v programe Keď sme sa tak zišli, alebo
na medzinárodnom kongrese dentistov a ich
dodávateľov.
V našom regióne ju všetci dobre poznajú,
niekoľkokrát vystúpila aj u nás v Trebaticiach. Medzi Trebatičanmi má veľa priateľov,
spolužiakov i blízkych či vzdialených príbuzných. Veľmi radi si ju znovu vypočujeme, preto na našich oslavách určite nemôže chýbať.
- aj -
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900. VÝROČIE 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI TREBATICE

Zrodila sa monografia o nás
Stretnutie rodákov v roku 1971 zanechalo v tých, ktorí ho zažili a zúčastnili sa
na ňom, neuveriteľné spomienky. Preto
sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo zorganizovať II. Strenutie rodákov pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Trebatice. Aby sa toto stretnutie
vyrovnalo predchádzajúcemu, ba ešte ho
predstihlo, s jeho prípravami sme začali
už začiatkom minulého roka. Utvorili sme
komisiu na prípravu osláv, ktorej predsedom je Ing. Peter Kollár a sú v nej občania,
ktorí môžu svojimi skúsenosťami prispieť
k zdarnému priebehu osláv.
Komisia si na svojom prvom zasadnutí vytýčila ciele. Najnáročnejším bolo zostavenie
monografie o obci Trebatice. V minulosti už bola
vydaná publikácia História Trebatíc, zameraná
skôr na historické medzníky života v našej obci.
Cieľom novej knihy je zamerať sa okrem histórie
najmä na súčasné dianie, významné osobnosti
našej obce, prácu škôl, spoločenských organizácií, záujmových združení a podobne.
Monografia s názvom 900 rokov Trebatíc je
dielom kolektívu autorov. Každý z nich sa snažil v oblasti, na ktorú sa zameral, získať a spracovať čo najviac informácií z rôznych zdrojov.
Publikáciu vydala Obec Trebatice vo vydavateľstve Tripsoft Trnava, v spolupráci s WebHouse, s. r. o., s ktorými má už dlhoročnú dobrú
spoluprácu pri vydávaní obecných novín.
Skôr, ako vezmete do rúk túto zaujímavú
knihu a začítate sa do nej, dovoľte, aby som
vám ju stručne predstavila. Monografia má
232 strán a je rozdelená na dve časti.
Prvú časť – História Trebatíc – spracovali
historici Marian Klčo a Vladimír Krupa. Je
skrátenou formou podrobnejšej publikácie História Trebatíc z roku 2002. Autori v nej opisujú
polohu a prírodné pomery obce, dejiny obce
od praveku až do roku 1989 a symboly obce.
Druhá časť – Trebatice v treťom tisícročí
– je oveľa rozsiahlejšia. Rozdelená je na niekoľko kapitol, z ktorých je jedna zaujímavejšia

ako druhá a spracoval ju kolektív autorov, obyvateľov našej
obce. Každý písal
o tom, čo mu je blízke
a v čom sa vyzná.
Kapitolu Obyvateľstvo a sídelná štruktúra obce spracoval
starosta obce Mgr. Juraj Valo.
V kapitole Školstvo
sa problematike základnej a materskej
školy venujú ich riaditeľky Mgr. Mária Gonová a Jana Palkechová.
Cirkevný
život
v obci opísal starosta
obce Mgr. Juraj Valo.
Vynikajúce výsledky
našich družstevníkov
a spoločné hospodárenie roľníkov v Jednotnom roľníckom družstve Trebatice spracovali
Mgr. Antónia Babišová a Mgr. Mária Gonová.
Podnikateľské prostredie a kultúrny život v obci predstavil Mgr Juraj Valo.
Na ľudovú kultúru a miestne nárečie
z etnologického hľadiska sa zamerala
Mgr. Alena Jankechová, ktorá sa v stručnosti
venovala aj Zväzu invalidov.
Činnosť osvetovej besedy a kina priblížila Jana Palkechová.
Trebatická dlhoročná knihovníčka Mgr. Antónia Babišová sa v knihe venuje problematike obecnej knižnice a dychovej hudby.
Kronikárka Jana Palkechová predstavila
v publikácii svojich predchodcov kronikárov,
ochotnícke a žiacke divadlo i spoločenské
organizácie žien a mládeže.
Jednotu dôchodcov na Slovensku nepozná
lepšie nik iný, ako jej zakladajúce a veľmi aktívne
členky Lýdia Matúšová a Anna Jankechová.
Jana Palkechová zmapovala aj pôsobenie

Vitajte v obci Trebatice
Roky plynú, vzácne chvíle či dôležité
udalosti v nich ubiehajú veľmi rýchlo. Spomienky na ne postupne blednú a vytrácajú
sa. Osviežiť ich, vyloviť z pamäte aj drobné detaily, nám pomáhajú fotografie.
V dňoch, kedy naša obec
oslavuje významné výročie,
častejšie a s väčším záujmom ako inokedy siahame
po starých fotkách a spomíname na ľudí, na udalosti, ktoré sa v nej udiali.
Rozsvietiť milé spomienky na našich predchodcov,
našich blízkych, na známe
miesta, kde sme prežili toľko krásneho, nám pomôže

aj pre túto príležitosť zostavené CD s názvom Vitajte v obci Trebatice.
Je to približne 30-minútové video plné fotografií, podfarbené hudbou, ktoré nám približuje život našej dediny od čias, kedy vznikali
prvé fotografie, až podnes.
Za jeho vznik vďačíme
nášmu obecnému fotografovi Jurajovi Jankechovi. Fotografovanie sa už dávnejšie
stalo jeho vášňou a obetuje
mu všetok svoj voľný čas.
Už pred rokmi, keď obecné
zastupiteľstvo iba začalo premýšľať o oslave výročia prvej
písomnej zmienky o Trebaticiach, prišiel s návrhom takéto niečo vytvoriť. Odvtedy

Červeného kríža, trebatického hasičského zboru, život významných osobností
obce a spolu s Jánom
Sedlákom chovateľskú činnosť.
Poľovníkov a šachový oddiel si „vzal
na mušku“ Ing. Peter
Kollár, záhradkárov
Anna Jankechová.
Futbal od A do Z rozobrali Ján Sedlák
a Peter Líška, stolný
tenis Mgr. Juraj Valo a aktívnej činnosti
AMK sa venovala Lýdia Matúšová.
Zakončenie
monografie bolo v réžii
starostu obce, ktorý
spracoval problematiku
ostatných 10 rokov
samosprávy, členstvo v regionálnych združeniach, pamiatky a historické pozoruhodnosti v obci a odkaz pod krížom.
V publikácii boli použité fotografie a reprodukcie od Juraja Jankecha, z albumov obce,
škôl, organizácií i občanov.
Všetkým, ktorí sa na príprave a vzniku monografie podieľali, patrí obrovská vďaka! Vynaložili
kus svedomitej práce. Dúfame, že to ocenia nielen súčasní obyvatelia, ale aj budúce generácie.
Monografia bude pokrstená počas osláv 900.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebatice dôstojným pánom Jánom Sucháňom,
a potom si ju už budú môcť záujemcovia kúpiť.
Práca komisie na prípravu osláv sa však
vydaním monografie ani zďaleka nekončila.
Čakalo a čaká nás ešte veľa práce na prípravách a zabezpečení slávnostných chvíľ,
na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame.
Veríme, že každý si nájde to svoje a na toto
stretnutie budeme dlho spomínať.
- aj sme ho často vídali s fotoaparátom na krku
fotiť rôzne miesta vo všetkých ročných obdobiach, zachytávať postup prác pri rekonštrukcii Hlavnej ulice, významných budov...
Preskenoval všetky staré albumy a fotografie nachádzajúce sa na obecnom úrade
i fotografie zapožičané od obyvateľov obce.
Fotografie zo súčasnosti poprepájal s fotografiami z minulosti, všetko podfarbil pôsobivou hudbou a vytvoril dielko, ktoré určite
mnohým z nás vženie slzy dojatia do očí.
Po prvýkrát si ho budete môcť pozrieť
v sobotu večer o 20.30 hod. v mieste konania osláv, v areáli AMK.
CD si budete môcť za symbolickú cenu
aj zakúpiť do svojich domácností. Veríme,
že oživí staré spomienky a pripomenie nám
krásne chvíle detstva, mladosti.
Všetkým občanom, ktorí zareagovali
na výzvu a poskytli na prefotenie svoje rodinné fotografie, patrí veľké poďakovanie.
Jana PALKECHOVÁ
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Kto obohatí
program osláv?
Program osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebatice bude
skutočne bohatý a zaujímavý. Pri výbere
účinkujúcich sa organizátori snažili pozvať
a predstaviť súbory, hudobné telesá a jednotlivcov, ktorí majú nejakú spojitosť s Trebaticami. Priamo v nich účinkuje obyvateľ
našej obce, alebo aspoň má u nás korene,
či blízkych príbuzných – dychová hudba
Tatrachemka, folklórny súbor Trnafčan, náš
folklórny súbor Kapustár, výtvarník Martin
Ševčovič, Hanka Puváková či Ozefa Omáčkech zo susedných Krakovian.
A potom je druhá skupina účinkujúcich,
súbory, ktoré majú dlhodobé priaznivé
ohlasy od divákov – Art Music Orchestra,
dychové hudby Lieskované, Borovienka,
Nadličanka, skupina Desmod a orchester
Cigánski diabli.
Veríme, že Vás všetci zaujmú a pobavia
a aj vďaka nim budú naše oslavy veľkým
dôstojným podujatím.
-r-

Dychová hudba
Lieskované
Dychová hudba Lieskované pôsobí
v obci Moravské Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom.
Vznikla v roku 1989, prvé vystúpenie mala na jar v roku1990 v Modrovej. Skupina
nadšencov sa už od začiatku drží svojho
cieľa – robiť dobrú muziku. O tom, že sa im
to darí, svedčia dobré ohlasy a neutíchajúci
záujem o nich.
Repertoár DH Lieskované tvoria ľudové
i umelé skladby so spevom, na ich tvorbe sa podieľajú aj členovia kapely. Vidieť
a počuť sme ich mohli v televíznych i rozhlasových reláciách Slovensko v notách,
Zahrajte mi takúto, Senzi Senzus, Anderov rebriňák, Záhorácka búda, Dychparáda
Hviezdy FM... Zúčastnili sa aj na viacerých
festivaloch, prehliadkach a súťažiach dychových hudieb. Doteraz natočili tri hudobné nosiče – Pesnička pekná Vás pohládzaj,
Javorinka šedivá a Večerná láska.
Kapelu tvoria:
Spev: Martina Vladová, Erika Pupáková,
Silvia Pašková, Pavol Gašparík, Ľubomír
Ferianec
Klarinety: Peter Lacko, Igor Bálent
Krídlovky: Milan Malíček – kapelník, Jozef
Lahvička
Trubky: Marián Vlado, Milan Búlik, Stanislav Sedlák, Milan Haruska
Pozauna: Ivan Vlado, Vlastimil Bocora
Tenor: Stanislav Tyzner
Barytón: Dušan Teska
Bicie: Ľubomír Kusenda, Lukáš Hronček
Tuba: Jozef Zámečník
Zvuk: Miloš Miklánek
- jp -

Art Music Orchestra

Hudobné zoskupenie Art Music Orchestra je obyvateľom Trebatíc už dobre
známe. Mali možnosť ho vidieť a počuť
na podujatiach v obci a ich vystúpenie si
u nich získalo mnohých priaznivcov.
Orchester tvorí kolektív mladých ľudí, ktorých spája radosť z hudby rozličných žánrov.
V súčasnosti sa ich počet pohybuje okolo
čísla 25, plus alternácie. Vznikol v októbri
2008 zlúčením troch hudobných zoskupení
pôsobiacich v obci Červeník – ľudová hudba
Mladí huslisti, Muzika Heskovci a tanečná
kapela Milkivej.
Umeleckým vedúcim orchestra je Mgr. art.
Marek Bielik, ktorý pre orchester zaranžoval aj všetky doposiaľ hrané skladby. Špecializuje sa na hudbu z muzikálov a filmov.
Svoj repertoár si orchester rozširuje aj ako
sprievodné teleso slovenských spevákov.
S Janou Kocianovou účinkuje v hudobnoslovnom pásme Otče náš spoločne s kňazom Jánom Sucháňom, koncertuje so Zdenkom Sychrom, Norou Blahovou, Jakubom
Gubkom, so sólistom SND Danielom Čapkovičom. Spolupracuje so sólistami Opery
Štátneho divadla v Košiciach Jaroslavom
Dvorským a Tatianou Paľovčíkovou.

Za jeden z najvýznamnejších úspechov orchester považuje svoje účinkovanie na najväčšom festivale na Slovensku – Bažant
Pohoda 2009. V roku 2010 sa zúčastnil aj
na Medzinárodnom festivale hudby v belgickom meste Tielt.
Ľudová hudba Heskovci a ľudová hudba
Mladí huslisti, ktoré sú súčasťou orchestra,
majú na svojom konte už 4 CD nosiče. 5. augusta 2013 v Červeníku bude slávnostne uvedené do života nové CD Art Music Orchestra
pod názvom Mestom zvoní smiech.
Veľkou udalosťou pre členov bola účasť
na nahrávaní nového CD slovenskej alternatívnej skupiny Karpatské Chrbáty. Orchester
môžeme počuť v 6 skladbách tohto CD.
V súčasnosti hrá orchester v tomto zložení:
sláčiková sekcia – Katarína Bieliková,
Simona Miháliková, Martin Hesko, Terézia
Nosická, Jana Hesková, Lukáš Hesko, Marcel
Sobota, Boris Dzíbela
dychová sekcia – Marek Bielik, Rastislav
Bielik, David Krajčí, Jozef Hesko, Richard Sládek
rytmická sekcia – Pavol Zeman, Pavol
Bielik, Dušan Hesko, Miroslav Kusý
vokály – Barbora Müllerová, Anna Jakubíková, Júlia Vlčková, Kristína Belčíková.
- jp - Zdroj: internet
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Nadličanka
Nadličanka je viac než hudobná skupina hrajúca dychovku. Je totiž aj nositeľkou neobyčajného záväzku – 125-ročnej
histórie dychovej hudby v obci, a to nie
je samozrejmý časový úsek ani v kraji,
kde sa to dychovkami len tak hemží.
Na začiatku tejto kultúrnej misie stáli
nadlický rímskokatolícky dekan Viktor
Ehrengruber a Ferenc Dzsányi, kapelník až z Viedne, ktorí na nadlickej fare
dva roky pripravovali štrnásť mládencov
na verejné hudobné vystúpenie.
Vznikla dobrá, a preto vzácna kapela.
Bola ozdobou mnohých slávnostných radostných i pietnych udalostí. Záznamy vydávajú svedectvo o tom, že ich poznali nielen
na okolitom Ponitrí, ale aj o tom, že v roku
1905 sa už zrelí chlapi – ako ich zachytil
fotografista – vybrali do známeho pútnickeho miesta v Rakúsku, Mariazellu. „Zájazd“
absolvovali peši a koňmo a trval dva týždne.
Po takmer úplnom zániku bohatej tradície na prelome storočí prišiel rok 1924, keď
sa na vzkriesenie Nadličanky podujal učiteľ
a riaditeľ školy Rudolf Kardoš s dvanástimi
muzikantmi. Nástroje si kúpili za svoje úspory, rôzne pôžičky a aj vďaka zbierkam v Nadliciach a okolitých obciach. Táto generácia už
naštartovala novodobú povojnovú éru nadlickej dychovky, ku ktorej sa hrdo hlásilo vyše
štyridsať mužov a začínajúcich chlapcov. Roky bežali, život košatel a renomé Nadličanky
sa šírilo svetom – domácim i zahraničným.
Pribúdalo nielen dôvodov na koncertovanie
v obci a okolí, ale aj pozvánok na súťažné či
prehliadkové festivaly dychovej hudby.
Nadličanom na pódiách tlieskalo obecenstvo vo viacerých európskych štátoch, rozrastá sa aj kolekcia nahrávok na moderných
nosičoch a kolektívnych i individuálnych
ocenení. Jedno a štvrť storočia, to je štatisticky šesť generácií. Pomery a podmienky,
v ktorých prastarí otcovia s láskou a pozitívnou zanovitosťou brali do tvrdých dlaní
hudobné nástroje, sa so súčasným svetom
dajú porovnať azda len v jednom – v zápale,
talentoch, obetavosti a láske k muzike.
Dnešný kapelník Nadličanky Július Paulička o nej hovorí: „Áno, láska k hudbe spojila
dnešných členov kapely v jeden silný kolektív,
ktorý s nadšením a obetavo chodí na skúšky
a vystúpenia. Potlesk a uznanie divákov nás
dokáže vyburcovať k stále lepším výkonom.
Máme silnú podporu u obecného zastupiteľstva a veľké pochopenie u rodinných príslušníkov, ktorí tolerujú našu častú neprítomnosť
doma. Jednou z najťažších úloh pred nami je
príprava a výchova mladých muzikantov, ktorí po nás prevezmú štafetový kolík. Odtrhnúť
dnešnú mládež od televízie a počítačových
hier hoci len na pár hodín, nie je ľahké, ale
veríme, že sa nám to podarí.“
Členmi kapely v súčasnosti sú: Jozef
Baláž – trúbka 3.Es, Július Paulička – spev,
Ladislav Rosa – krídlovka I.B, Marcel Bulík –
bicie, Marek Skaličan – bicie, Mgr. art. Andrej
Smolinský – tuba, Paľko Kúdela – klarinet B,
Pavol Andel – tenor, Peter Andel – barytón,
Viera Bakytová – spev, Viera Pauličková –
spev, Vladimír Mičko – klarinet B.
- jk -

Folklórna skupina Kapustár
Folklórna skupina Kapustár pôsobí pri
Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trebaticiach. Tvoria
ju členovia JDS, ktorí majú radi predovšetkým trebatické ľudové zvyky, piesne, kroje – teda milovníci trebatického
folklóru.
Prvýkrát táto folklórna skupina vystupovala
na 2. ročníku Kapustových hodov v Trebaticiach. Členovia JDS, ktorí sú hlavnými organizátormi Kapustových hodov, chceli návštevníkov potešiť nielen tradičnými kapustovými
jedlami, ako sú kapustníky, štrúdle, šaláty,
kapustné pery, fliačky, strapačky, trebatické
guľky, kapustnice, ale aj folklórnym pásmom
plným ľudových zvykov a ľudových piesní
pod názvom Trebatická svadba. Celú svadbu
nacvičil vedúci folklórnej skupiny Milan Pekarovič, hovoreným slovom prispela učiteľka
Lýdia Matúšová a harmonikár Jozef Drlička.
V Trebatickej svadbe vystúpili rodáci v tradičných trebatických krojoch a s tradičným trebatickým nárečím. Účinkujúcich návštevníci
odmenili dlhotrvajúcim potleskom. S Trebatickou svadbou vystúpil Kapustár aj v Piešťanoch a vo Veľkých Kostoľanoch.
V roku 2009 na 3. ročníku Kapustových
hodov vystúpil Kapustár s novým folklórnym
pásmom – Trebatčané idú s kapustú do Fraštáku. V decembri 2009 predviedli folkloristi

v kultúrnom dome pásmo s tradičnými zvykmi
Štedrý večer. Medzi úspešné folklórne pásma,
ktoré nacvičil zanietený, ale veľmi prísny vedúci Kapustára Milan Pekarovič, patria: Ako
sa gnávi v Trebaticách kapusta, Zimný večer
v Trebatici alebo Drápačky na dedine, Nedzela popoludní v Trebatici, V Trebatici na krščení, Vianočné čaro, Zabíjačka a Fašiangy.
V rokoch 2011 a 2012 folklórna skupina
Kapustár reprezentovala obec Trebatice
na otvorení kúpeľnej sezóny Piešťanoch.
Pozdravila a svojím spevom obveselila
i prezidenta SR Ivana Gašparoviča a ostatných prítomných.
Kapustár vyvíja svoje aktivity i mimo obce.
Tlieskali mu v Moravanoch nad Váhom, vo
Vrbovom, v Krakovanoch, vo Veľkých Kostoľanoch, v Piešťanoch. Už aj v tomto roku
vystúpil so svojím Zabíjačkovým a Fašiangovým pásmom vo Veselom a v Borovciach.
Na oslavách 900. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Trebatice vystúpi s folklórnym pásmom Trebatická svadba.
Zloženie folklórnej skupiny Kapustár:
Vedúci Milan Pekarovič, harmonikár Jozef
Drlička, členovia: Margita Drličková, Anna
Jankechová (č. d. 397), Anna Jankechová
(č. d. 430), Lýdia Matúšová, Zdenka Radošinská, Božena Reginová, Viera Šebestová,
Mária Tomašiková, Mária Tonkovičová, Marcela Valová, Vojtech Valo.
- ab -
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Borovienka
z Lančára

„Nedajme zahynúť slovenským ľudovým
piesňam, ktoré sú a zostanú svieže a aktuálne. Zbierajme ich od staršej generácie,
aby s ňou nevymreli a učme mládež spievať tieto piesne.“
Takýto odkaz vrbovského zberateľa ľudových piesní Štefana Antona Pyšného sa snaží
už 20 rokov realizovať ľudová kapela Borovienka z Lančára, ktorej vystúpenie bude
súčasťou programu pri príležitosti 900. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Trebatice. Tento odkaz bol aj mottom ich prvého cédečka,
ktoré vydali pod názvom Borovienka z Lančára. Kapelu Borovienka založil v roku 1993 vo
Vrbovom žijúci lančársky rodák Štefan Slabý.
Postupne sa obsadenie kapely menilo, no
štýl ich hudby ostal až dodnes nezmenený.
Borovienku obohatil príchod Mareka Bielika, harmonikára Michala Sedláka a huslistky
Katky Heskovej.
Keďže o ich hudbu bol záujem, kapela
nahrala prvé audiokazety a neskôr aj cédečka. Dnes má na konte celú desiatku CD
nosičov. Borovienka sa doteraz s úspechom
predstavila v Nórsku, Srbsku, Chorvátsku, Rakúsku i susednom Česku. Dostala
sa niekoľkokrát aj do televízie. Dvakrát vystupovala v relácii Senzi Senzus a dvakrát
v Drišľakovinách. Jej piesne možno pravidelne počuť aj v rádiu, napríklad vo vysielaní Rádia Regina. V lete usporadúva pre
turistov z USA a Nemecka v Krakovanoch
tradičnú slovenskú svadbu so všetkým, čo
k tomu patrí.
Borovienka má vo svojom registri mnohé
pesničky, ktoré vznikli už pred sto rokmi. Muzikanti si ich upravujú pre potreby svojej kapely,
a aj preto je ich repertoár iný než u ostatných
ľudových hudieb.
V súčasnosti hrá kapela v tomto zložení:
Štefan Slabý – sólo spev, trúbka, Michal Sedlák
– harmonika, klávesy, Jožko Žažo – klarinet,
spev, Braňo Galbavý – trombón, spev, Andrej
Vančo – trúbka, Adam Vakoš – husle, Ľubo Perenčay – tuba, bass gitara, Erik Zamec – bicie,
Kika Šedivá – spev.
- jk -

Hanka Puváková
Hanka Puváková je žiačkou 3. ročníka
Základnej školy v Trebaticiach. Je svedomitá, zodpovedná, všestranne nadaná, vyniká
vo všetkých vyučovacích predmetoch aj
v správaní. Aktívne sa zapája do všetkých
edukačných projektov školy a súťaží v recitácii, speve aj v športe. Navštevuje hru
na klavír v ľudovej škole umenia, ktorá má
elokované pracovisko v priestoroch budovy
našej školy. Reprezentuje školu v rôznych
súťažiach. V celoslovenskej výtvarnej súťaži získala cenu profesora Karola Ondreičku
a cenu časopisu Modrý plameň, ktoré si
bola prevziať v bratislavskom Primaciálnom
paláci v novembri 2012. Na oslavách prednesie Povesť o obci Trebatice.
-r-

Folklórny súbor Trnafčan
Folklórny súbor Trnafčan bol založený v roku 1984 párom nadšencov folklóru a nadviazal na tradície trnavského
regiónu. Do roku 2002 sa predstavoval
pod názvom FS Dudváh Trnava. Členmi
súboru sú milovníci ľudového umenia
rozličného veku a vzdelania. Dlhoročným
umeleckým vedúcim súboru bol do roku
2008 Jozef Stacho. Súčasným umeleckým vedúcim je Mgr. art. Andrej Kotlárik,
tanečnými pedagógmi sú Bc. art. Miroslava Hrušková a Andrea Ruislová.
Súbor sa úspešne prezentuje na domácich
folklórnych festivaloch (Myjava, Terchová,
Východná, Očová, Zuberec...) i v zahraničí
(Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko,
Taliansko, Turecko, Nikaragua, Grécko...).
FS Trnafčan sa taktiež zúčastňuje na súťa-

žiach tancov a tvorivých choreografií (Piešťany, Liptovský Hrádok, Považská Bystrica,
Košice, Dubnica nad Váhom).
Aj keď sa súbor svojou činnosťou zameriava na kultúrne dedičstvo trnavského regiónu,
veľkú časť jeho repertoáru tvoria aj tanečné,
hudobné a spevácke interpretácie ľudových
tradícií pochádzajúce z ostatných regiónov Slovenska. Tanečnú i spevácku zložku
sprevádza cimbalová muzika. V roku 2001
členovia súboru nahrali CD pod názvom
Piesne z Trnavskej roviny, ktoré obsahuje
pre verejnosť málo známe vianočné piesne
z trnavskej oblasti.
Organizačným vedúcim FS Trnafčan je
JUDr. Pavol Skaličan, rodák zo susednej
obce Borovce, ktorý v súčasnosti býva v Trebaticiach. Členkou súboru je i obyvateľka
našej obce Monika Hermanová.
- aj -
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Sprievodným podujatím osláv budú aj
výstavy v priestoroch miestnej základnej
školy. Po prvýkrát v rodnej obci predstaví
svoje diela výtvarník Martin Ševčovič. Má
za sebou už množstvo úspechov na Slovensku i v zahraničí. Je už najvyšší čas
bližšie predstaviť jeho prácu aj u nás v Trebaticiach, aby sa nezačalo napĺňať porekadlo, že doma nikto nie je prorokom.

Mgr. art. Martin Ševčovič
Keďže Martin je rodákom z našej obce, odmala
ho pozná každý obyvateľ Trebatíc. Narodil sa
v roku 1983. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných
umení v Bratislave v Ateliéri voľnej grafiky a iných
médií u profesora Róberta Jančoviča, akademic-

 Martin a časť jeho diela z cyklu Sonda – vrstvy v duši človeka.

Dychovka Tatrachemka
DH Tatrachemka je obľúbenou kapelou
nielen v okolí Trnavy, ale cestou rozhlasu
a televízie sa prihovára milovníkom dychovej hudby na celom Slovensku.
Účinkovala v rôznych televíznych reláciách, napr. Naša naj, Na Furmanskom dvore,
Zahrajte mi takúto, Slovensko v notách. DH
Tatrachemka založil v roku 1988 František
Fekete, ktorý ju viedol až do svojho odchodu do muzikantského dôchodku, kedy svoje
žezlo prenechal mladším.

DH Tatrachemka má za sebou úspešné vystúpenia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, napr. v Maďarsku, Rakúsku, bývalej Juhoslávii, Čechách, ako aj na medzinárodnom
hudobnom festivale v španielskej Castellone.
Umeleckým vedúcim je Radoslav Rupčík,
vedúcim súboru je Ivan Drábik. Sólisti: Mária
Adamkovičová, Anna Rupčíková, Mária Šišková, Jozef Machovič.
Od roku 2009 je členom dychovej hudby
Tatrachemka aj náš rodák Peter Potrok, ktorý
v tejto kapele hrá na B-klarinet.
- aj -

kého maliara. Zahraničnú stáž absolvoval v roku
2007 na Akadémii krásnych umení v Poznani
v Poľsku. Od roku 2010 študuje externe výtvarné
umenie na doktorandskom stupni u docenta Rastislava Trizmu, akademického sochára.
Od roku 2006 sa venuje organizovaniu skupinových výstav mladých výtvarníkov v meste
Piešťany. Od roku 2009 tieto výstavy označuje značkou Young art show. Ide o projekt,
ktorý poskytuje priestor pre komunikáciu s divákom a prezentáciu prác mladých začínajúcich výtvarníkov zo Slovenska i zo zahraničia.
Mladý výtvarník je členom Združenia grafikov Slovenska a Spolku výtvarníkov Slovenska. Jeho práce boli vystavené na viacerých
samostatných výstavách a desiatkach skupinových výstav v USA, Mexiku, Brazílii,
Egypte, Rusku, Belgicku, Holandsku, Fínsku, Švédsku, Nemecku, Grécku, Srbsku,
Bosne a Hercegovine, Macedónsku, Poľsku,
Litve, Lotyšsku, Maďarsku a, samozrejme,
na Slovensku. Jeho práce sú taktiež súčasťou
viacerých zbierok v USA, Mexiku, Brazílii, Fínsku, Belgicku, Maďarsku a v Grécku. V roku
2011 bol ocenený na medzinárodnom Bienále
grafiky a kresby v maďarskom Györy. V roku
2013 si z rúk primátora Mesta Piešťany Rema
Ciccuta prevzal cenu Kultúrna osobnosť mesta Piešťany za rok 2012.
V jeho portfóliu nájdeme práce vytvorené
pomocou grafického média, maľby, objektu
a iných.
- jp -

Vystavovať bude
i Vojtech Horňák
Oslavy 900. výročia prvej písomnej
zmienky o obci sa začínajú už v piatok
7.6.2013 výstavou diel Mgr. art. Martina
Ševčoviča, starých fotografií a prezentáciou pamätnej izby v budove Základnej
školy v Trebaticiach. Výstava bude v porovnaní s oficiálnou pozvánkou na podujatie
rozšírená o prezentáciu fotografií trebatického rodáka Vojtecha Horňáka, ktorý sa
tejto záľube venuje už dlhé roky. Slávnostné otvorenie výstavy bude o 18.00 hod.
a prípravný výbor na ňu pozýva všetkých
účastníkov osláv. Výstava fotografií V. Horňáka potrvá do nedele do 18.00 hod. - r -
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OSLAVY 900. VÝROČIA 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI A STRETNUTIA RODÁKOV 2

PROGRAM
PIATOK 7.6.2013
(sprievodné podujatia)
18.00 Otvorenie výstavy
- diel Mgr. art. Martina Ševčoviča
- fotografií Vojtecha Horňáka
- starých fotografií
- prezentácia pamätnej izby v budove
základnej školy

SOBOTA 8.6.2013
14.10 Art Music Orchestra
14.30 Príhovor starostu obce, hostí
16.00 Krst monografie
900 rokov Trebatíc
16.30 DH Tatrachemka
18.00 FS Kapustár
– Trebtická svadba v trebatickom nárečí
19.10 Hanka Puváková
– Povesť o obci Trebatice
19.30 DH Lieskované
20.30 Trebatice včera a dnes
– prezentácia obce v minulosti
a súčasnosti
21.10 DH Lieskované

NEDEĽA 9.6.2013
10.30 Slávnostná sv. omša
v kostole sv. Štefana
13.20 Slávnostný sprievod obcou
s dobovým hlásnikom
14.00 DH Borovienka
15.30 Udeľovanie ocenení
– čestné občianstvo, cena obce,
cena starostu obce
16.30 FS Trnafčan
17.40 Nadličanka
19.20 Ozefa Omáčkech z Krakován
20.00 Desmod – Cigánski Diabli
 
Súčasťou podujatia bude premávka historického vlaku Čango na trase Piešťany
– Vrbové a späť.

Desmod a Cigánski Diabli
Slávnostný nedeľný program ukončia
spoločným koncertom dve popredné slovenské hudobné telesá – rocková kapela
DESmod a svetový ethno orchester Cigánski Diabli.
Kapela DESmod, držiteľ mnohých hudobných ocenení, vrátane šiestich Slávikov, cien
SOZA a OTO, pôvodne vznikla roku 1996 ako
metalová formácia v Nitre. Základná zostava
skupiny sa postupne rozpadla, vystriedalo sa
obsadenie jednotlivých nástrojov a zároveň
sa zmenil aj ich hudobný štýl od heavy metalu
cez crossover, punk až k melodickému rocku.
Členmi kapely sú v súčasnosti: Mário „Kuly“ Kollár – spev, Ján Škorec – bicie, perkusie,
Richard, Nagy – gitara, Dušan Minka – bassgitara, vokály, Richard Synčák – gitara, vokály.
Orchester Cigánski Diabli je zložený z ôsmich profesionálnych hudobníkov. Je považovaný za jeden z najlepších svetových orchestrov v kategórii Etno a World Music a je veľmi
priaznivo prijímaný tak odbornou, ako aj širokou verejnosťou doma aj v zahraničí. Virtuózne husľové sóla primáša Štefana Banyáka, strhujúce výkony cimbalového kúzelníka Ernesta

Šarköziho, krásne farby tónov violončela jeho
manželky Silvie alebo klarinetové majstrovstvo
Zoltána Grunzu a skvelá rytmicko-harmonická
súhra celého orchestra sú zárukou tých najkvalitnejších hudobných predstavení.
Za sebou majú vystúpenia v prestížnych
koncertných sálach, ako je Berlínska filharmónia či Royal Opera House v Londýne, opery a koncertné sály v Mníchove, Prahe, Melbourne, vo Viedni, Istanbule, Novosibirsku.
Členovia orchestra si prevzali viacero významných ocenení. Získali tri Zlaté a Platinové
platne, tri ocenenia Grammy od Slovenskej
hudobnej akadémie, cenu Najlepší cigánsky
orchester na svete na medzinárodnom festivale v Poľsku a Silvia Šarköziová získala v roku
2008 ocenenie Žena roka v oblasti kultúry.
Orchester hrá v tomto zložení: Ernest
Šarközi – cimbal, Štefan Banyák – prvé
husle, Jozef Farkaš –viola, Tibor Lévai –
kontrabas, Silvia Šarköziová – violončelo,
Emil Hasala – husl, Zoltán Grunza –klarinet
a tarogáto, Alexander Mihok – kontrabas.
Veríme, že výnimočná spolupráca týchto
dvoch hudobných telies a žánrov všetkým zaručí nevšedný a jedinečný hudobný zážitok. - jp -

Cestovný poriadok (sobota 8.6.2013)
Piešťany – Vrbové
km 1
2
3
Piešťany
0 9.10 11.10 13.10
Trebatice
5 9.29 11.29 13.29
Krakovany
7 9.37 11.37 13.37
Vrbové
8 9.40 11.40 13.40

4
15.10
15.29
15.37
15.40

Vrbové – Piešťany
km 1
2
3
Vrbové
0 10.20 12.20 14.20
Krakovany
1 10.24 12.24 14.24
Trebatice
3 10.33 12.33 14.33
Piešťany
8 10.50 12.50 14.50

4
16.20
16.24
16.33
16.50
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