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Z Trebatíc až do vesmíru!

 Deti so záujmom počúvali každé slovo starostu obce.
Školský vzdelávací program našej materskej školy Prvé krôčiky k múdrosti sa
skladá z deviatich obsahových celkov, ktoré na seba nadväzujú tak, aby deti učivo
ľahšie prijímali. Jedným z nich je i celok
Z Trebatíc až do vesmíru.
Jeho hlavným cieľom je vytváranie a posilňovanie úcty ku kultúrnym a národným hodnotám
našej vlasti, pocitu spolupatričnosti a hrdosti
na svoju obec. Deti staršej triedy poznávajú jej
históriu, ako vznikla, ktoré sú jej najstaršie budovy, aký má erb, zástavu, atď. V triede sme si
vytvorili výstavu predmetov z minulosti a krojov,
naučili sme sa niektoré ľudové tance a piesne
z nášho regiónu, na fotograﬁách porovnávali
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minulosť a súčasnosť našej obce. Plnením zásady postupnosti od bližšieho k vzdialenejšiemu sme previedli deti od poznávania histórie
a súčasnosti Trebatíc, až k poznávaniu celého
Slovenska a základným poznatkom o vesmíre.
Deti už vedia, že ich vlasť je Slovenská republika, poznajú jej hlavné mesto, štátne symboly
i hymnu. V ďalšom týždni sa zoznámili s jeho
prírodnými krásami, históriou, naučili sa základom práce s mapou. Svoje vedomosti si tak ako
každý rok overili na návšteve obecného úradu,
kde nás privítal starosta Mgr. Juraj Valo. Aj tento
rok si našiel na nás čas, za čo mu v mene detí
srdečne ďakujeme!
DANIELA MACHÁČOVÁ

Želáme Vám veľa smiechu,
na Veľ kú noc pre potechu,
a v pondelok veľ ký zhon,
návštevníkov plný dom!
Ženám patrí veľa vody,
chlapom zasa toľ ko vínka,
deťom tiež raz nezaškodí,
keď vo vrecku euro cinká...
Nakoniec už len vinš krátky:
Krásne veľkonočné sviatky!
Vám želá starosta obce, poslanci
obecného zastupiteľstva, zamestnanci
obecného úradu a redakcia TZ

PRÍHOVOR STAROSTU

Prekonáme našich
predchodcov?
Milí spoluobčania, vážení rodáci!
V týchto dňoch si znovu uvedomujem, že prvé
tri mesiace roka pre mňa
ubiehajú akosi rýchlejšie ako tie ostatné. Ešte
nedávno sme preciťovali
vianočnú atmosféru a už
sa nachádzame vo veľkonočnom období.
Viacerí sa tešíme z príchodu jari, sme plní
očakávania, čo nám tento rok prinesie.
Z pohľadu starostu obce viem, že toto
obdobie nebude opäť jednoduché. Programovacie obdobie na čerpanie ﬁnančných
prostriedkov sa končí, ﬁnancií v obecných
a mestských pokladniach je čoraz menej,
kompetencií pribúda, nezamestnanosť stúpa, medziľudské vzťahy sa z roka na rok
zhoršujú. V blízkej budúcnosti však vidím
i pozitívne veci. Trebatice v tomto roku budú žiť hudbou, kultúrou, športom a verím,
že sa podarí zrealizovať i naplánované
dlhodobé investičné akcie či zabezpečiť súčinnosť súkromným partnerom pri naplnení
ich investičných zámerov, ktoré pozdvihnú
životnú úroveň obce.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Z OBECNEJ MATRIKY

PRÍHOVOR STAROSTU

ku dňu 28. februára 2013

Prekonáme našich predchodcov?

NARODILI SA
Lukáš Dvorský, Trebatice 425
Dominika Drobná, Trebatice 514

PRISŤAHOVALI SA
Jozef Magula, Trebatice 515
Jana Magulová, Trebatice 515
Marek Magula, Trebatice 515
Ing. Emil Petruš, Trebatice 457
Peter Hornák, Trebatice 515
Miroslava Masariková, Trebatice 515
Alena Krajčovičová, Trebatice 513
Peter Gajarský, Trebatice 513
Róbert Plačko, Trebatice 515
Radka Paľová, Trebatice 515
Soﬁa Plačková, Trebatice 515
Mgr. Radovan Pagáč, Trebatice 151
Mgr. Alžbeta Pagáčová, Trebatice 151
Kristína Pagáčová, Trebatice 151

OPUSTILI NÁS
Vít Hadviga, Trebatice 315

ODSŤAHOVALI SA
Andrea Pavelská, Trebatice 202
Arpád Schek, Trebatice
- jb -

Ďalej to už nešlo –
SZTPaPCCH zaniká
Základná organizácia SZTPaPCCH
prešla v roku 2012 náročným obdobím.
Mnohí jej členovia boli vyššieho veku,
alebo s ťažkými zdravotnými problémami, preto sa činnosť organizácie musela
prispôsobovať ich obmedzeným zdravotným možnostiam. Počas roka usporiadali dve podujatia.
24. apríla 2012 sa stretli na výročnej
členskej schôdzi. Zúčastnilo sa na nej
15 členov a traja hostia – pani Petrášová
z Piešťan a za MO JDS pani Jankechová
a Matúšová.
V zložení výboru nedošlo k zmenám.
Predsedom bol naďalej Marián Polčan,
podpredsedníčkou Mária Tomašíková,
tajomníkom Jozef Kostúr, pokladníčkou
Mária Jankechová. Revíznu komisiu tvorili Terézia Cibulková, Oľga Urbanová
a Terézia Palkechová.
29. novembra 2012 si zorganizovali
posedenie, na ktorom bolo odsúhlasené
dôležité rozhodnutie. Nakoľko sa zmenila a značne skomplikovala legislatíva
pre takéto organizácie, s prihliadnutím
na vek a zdravotný stav sa členovia
zhodli na tom, že by neboli schopní ju
striktne dodržiavať, a preto činnosť organizácie ukončia. Schválené teda bolo,
že od 1. januára 2013 ZO SZTPaPCCH
v našej obci zaniká.
Členovia, ktorí majú záujem, budú naďalej spolupracovať s MO JDS Trebatice.
MÁRIA JANKECHOVÁ

(Dokončenie z 1. strany)
V tomto roku budete môcť počuť na júnových oslavách obce okrem iných i Cigánskych
diablov s Desmodom, na tradičných trebatických hodoch sa už s iným repertoárom predstaví opäť Desmod. Doplnia ho také kapely
modernej hudby ako je Gladiátor, Horkýže
Slíže či Zuzana Smatanová. Samozrejme, že
v septembri nebudú chýbať obľúbené Kapustové hody. V júli obec v spolupráci s obecným
futbalovým klubom organizuje tradičné bežecké preteky. Z investičných
stavieb budeme pokračovať
v rozvoji bytovej výstavby
v Dolnom záplotí a verím, že
sa podarí vytvoriť podmienky pre realizáciu súkromných
aktivít, ako je výstavba športového komplexu Matchpoint
a čerpacej stanice pohonných
hmôt.
Milí čitatelia, oslovenie v titulku môjho príspevku nie je
omylom. Obecné noviny získali na publicite a s očakávaním a radosťou ich čítajú i naši
rodáci žijúci v mnohých kútoch
našej vlasti či za jej hranicami. Mnohým z nich pravidelne zasielame jednotlivé čísla
obecných novín. Dostávame
od nich ďakovné a podporné
listy. Mnohí z nich sa k našej
obci hlásia, sledujú jej rozvoj,
spoločenský život.
V tomto roku bude mať obec
ambíciu im ich lojalitu a vernosť opätovať podujatím, ktoré
sa bude niesť v spomienke na
Stretnutie rodákov v roku 1971.
Toto podujatie sa bude konať pri príležitosti
900-tého výročia prvej písomnej zmienke o obci. I touto cestou pozývam všetkých rodákov
či niekdajších obyvateľov obce na spoločné
stretnutie 8. – 9. júna 2013. Súčasných obyvateľov chcem požiadať o lojalitu a spolupatričnosť s ich rodiskom či bydliskom. Zámerom
vedenia obce je pripraviť podujatie s rovnakou
neopakovateľnou atmosférou, ako tomu bolo
v roku 1971 (o podujatí si môžete prečítať
na www.trebatice.sk v rubrike Kronika obce

– rok 1971). Organizačne to určite zvládneme,
program bude bohatý (zverejnenený v mesiaci
apríl na webovej stránke obce).
Sami sme však zvedaví, či sa v dobe ľudskej neznášanlivosti, ľahostajnosti k druhému
človeku či apatii k veciam verejným dá zmeniť vzťah ľudí k ich rodisku či bydlisku. Sme
takí istí lokálpatrioti, ako boli naši predkovia?
Z vlastnej skúsenosti viem, že väčšiu hrdosť
k rodnej obci či bývalému bydlisku prežívajú
ľudia, ktorí už v Trebaticiach nežijú. Verím, že

súčasní obyvatelia obce sa nedajú zahanbiť
a vytvoria si časový priestor, aby sa na tomto
podujatí zúčastnili.
Chcem Vás požiadať, aby ste moje pozvanie adresovali Vašim známym, pochádzajúcim z našej obce. V roku 1971 sa na podujatí
zúčastnilo dvetisíc účastníkov. Dokážeme ich
prekonať?
Vážení spoluobčania, rodáci, prajem Vám
príjemné jarné dni a teším sa na stretnutie.
Mgr. JURAJ VALO

ROK 2013 – 900. VÝROČIE 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI

Podeľte sa o spomienky
zo Stretnutia rodákov
Vážení občania! Redakčná rada Trebatického zrkadla pripravuje pri príležitosti
osláv 900. výročia 1. písomnej zmienky
o našej obci mimoriadne vydanie novín.
V tomto vydaní by sme sa chceli okrem
iného zamerať aj na Stretnutie rodákov, ktoré sa konalo v roku 1971. Určite v mnohých
z vás zanechalo toto stretnutie nezabudnuteľné momenty, na ktoré spomínate doteraz.

Chceme vás touto cestou poprosiť, aby ste
sa so svojimi spomienkami podelili v našich
novinách aj s ostatnými spoluobčanmi, ktorí
sa na oslávách nezúčastnili, prípadne v tom
období ešte nežili, alebo nebývali v našej obci. Svoje príspevky môžete priniesť
na obecný úrad osobne, prípadne poslať
e-mailom.Tešíme sa na ne a veríme, že budú
obohatením našich novín.
- aj -

1/2013

3

TREBATICKÉ ZRKADLO

Z OBECNEJ KRONIKY

Rok 1968
To, ako prežívali naši občania rok nádejí
a sklamaní, rok 1968, najlepšie vystihnú citáty
z obecnej kroniky:
„Do našej vlasti vtrhli v noci z 20. na 21.
augusta 1968 vojská sovietske, nemecké,
bulharské, poľské a maďarské. Do Trebatíc
vtiahli sovietske tanky, delá, transportéry a iná
bojová technika nad ránom okolo 5. hodiny
21. augusta 1968. Tiahli hradskou od Boroviec smerom na Vrbové. Občania so strachom
a prekvapením vychádzali z domov a dívali
sa na ozbrojené vojská. Nikto z občanov toto
netušil. Sklamanie a rozhorčenie občanov bolo veľké. Ľudia sa spytovali: „Prečo vtrhli tieto
vojská k nám? Kde je naša armáda? Sme štátom suverénnym?“ Zvlášť mládež dožadovala
sa odpovedí na tieto otázky.
Vojská prechádzali našou obcou celý deň
i ďalšie tri dni. V obci sa však nezastavili.
Tanky a celá ťažká bojová technika poškodili
hradskú, na Dolnom konci a na Záplotí dolámali oplotenia na záhradkách, iných škôd
nebolo. Nad Vrbovým ostala skupina ruských
spojárov. V Piešťanoch bola skupina maďarského vojska.“
Ani v týchto pohnutých časoch práca
MNV neustala. Zásluhou predsedu Jozefa
Žáka a pracovníčok obecného úradu Anny
Urbanovej a Ľudmily Minarechovej nebolo
narušené zásobovanie obce, doprava, ani
verejné práce.
Členmi Rady NV boli Jozef Tonkovič – predseda poľnohospodárskej komisie, Rudolf Tonkovič – predseda komisie pre výstavbu, Jozef
Jankech – predseda ﬁnančnej komisie, Štefan
Jankech – predseda komisie pre verejný
poriadok, Bartolomej Hornák – predseda sociálnej komisie, Štefan Miklovič – predseda
školskej komisie. Funkcie tajomníka NV sa
vzdal Ľudovít Hochel, ktorý svojou rozvahou,
iniciatívnou prácou a skúsenosťami značne
prispel k rozvoju našej obce.

Rušné diskusie
Na objasnenie politickej situácie sa organizovali verejné občianske schôdze, na ktorých
delegáti KNV a ONV vysvetľovali ťažkú politickú situáciu v našom štáte. Diskusie bývali
veľmi rušné.
Na počesť 50. výročia založenia ČSR bolo
v tomto roku vysadených 24 lipiek v novom
stavebnom obvode na Záplotí a tiež Lipka slobody – strom republiky pred domom služieb.
O výstavbu nových domov bol veľký záujem, no nebolo pozemkov. Na návrh predsedu
Jozefa Žáka bolo vydané povolenie stavať aj
na území Horného záplotia.
Za výdatnej pomoci MNV a JRD opravili

si športovci šatne na futbalovom štadióne.
Verejné osvetlenie už nespĺňalo požiadavky
doby, a preto boli žiarovky vymenené za „výbojkové osvetlenie“.
Po opakovaných žiadostiach občanov boli od 1. júna 1968 Trebatice vyčlenené zo
zdravotného obvodu vo Veselom a pridelené do VII. obvodu polikliniky v Piešťanoch
MUDr. Benedigovej.
Z tunajšej školy bola dňa 1.9.1968 preložená učiteľka E. Kolláriková a na jej miesto
bola prijatá Zlatica Karkušová. Jej manžel Ján
Karkuš začal v našej obci vykonávať funkciu
správcu osvetovej besedy.

Prebudená dychovka
Činnosť dychovky stagnovala. V tom čase bola rozdelená na mladých a starých

muzikantov. Mladých viedol František Strapatý a starých príležitostne kapelník Peter
Jankech. Ich spolupráca však nefungovala
a hudba pre rozbroje upadala. Preto sa obec
rozhodla starých muzikantov, ktorí ešte chcú
hrávať, pripojiť k mladým. Kapelníkom sa stal
Peter Jankech a základný nácvik robil František Strapatý. Ten sa mladým obetavo venoval
doma vo svojom súkromí, dal im dôležité
základy, na ktorých potom mohol kapelník
stavať. Dychovke sa začalo dariť, často reprezentovali obec aj na podujatiach v okolí.

Expanzia kultúry
V roku 1968 bolo v obci 41 kultúrnych podujatí – 14 zábav, 3 koncerty dychovky, 3
divadlá, 4 oslavy, 8 prednášok a kurzov, 4 zájazdy a 5 súťaží. Všetko organizovali miestne
organizácie, ktoré mali predsedov: Požiarna
ochrana – veliteľ Gašpar Masár, TJ Družstevník – predseda Róbert Štefanka, ČSM – predseda Ján Jankech, Dychová hudba – Peter
Jankech a František Strapatý, ZSŽ – predsedníčka Oľga Tóthová, ČK – predsedníčka
Ľudmila Kolláriková, Rodičovské združenie pri
ZŠ – predsedníčka Matilda Čelínová.
V tomto roku bol zavedený 5-dňový pracovný týždeň. Privítali ho najmä robotníci,
družstevníkov sa netýkal.

Úspešnosť poľnohospodárov
Jar bola toho roku skorá a suchá. Žatva
začala tiež skoro a už 21. júla bola ukončená.
Úroda bola dobrá, plánované výnosy nedosiahla iba kukurica, ktorú zničila veterná smršť.
Zato u obilia, cukrovej repy a cibule boli výnosy
i tržba rekordné. Životná úroveň družstevníkov
stúpala a bola vyššia ako u robotníkov.
V roku 1968 bolo v obci 12 osobných áut.
Ceny tovaru oproti minulým rokom mierne
stúpli. 1 q zemiakov stál 90 Kčs, pánsky oblek
1200 – 1300 Kčs, televízor 3000 – 4500 Kčs.
Vo všeobecnosti bol dostatok peňazí, ale
nedostatok spotrebného tovaru.
- jp Ilustračné foto: internet

ROK 2013 – 900. VÝROČIE 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY - VÝZVA

NA ZASMIATIE

Zapojte sa do ankety
Osobnosť obce Trebatice

Sedia dvaja chlapi vo väzení a jeden
sa pýta druhého:
- Za čo sedíš?
- Za ozbrojený prepad banky. A ty?
- Ále... ja kvôli sliepkam.
- Kvôli sliepkam?
- Hej. Mrchy jedny, vyhrabali svokru...

V predchádzajúcich vydaniach TZ sme
vás požiadali, aby ste svojimi návrhmi prispeli do tejto ankety. Oslavy 900.
výročia prvej písomnej zmienky o obci
Trebatice sa pomaly blížia, preto vás opätovne vyzývame k elektronickému, resp.
osobnému (na Obecnom úrade v Trebaticiach) hlasovaniu v rámci tejto ankety.
Pri svojich návrhoch môžete zohľadniť aj
nami uvedené kritériá.
Osobnosťou obce Trebatice by sa mala
stať:
 osoba, ktorá sa obzvlášť významným
spôsobom zaslúžila o rozvoj a zveľaďovanie
obce, ochranu jej záujmov a šírenie dobrého
mena vo svete, alebo ktorá obohatila ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi,
 osoba, ktorá dosiahla vynikajúce tvorivé

výkony a významné výsledky vo vedeckej,
technickej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
 osoba, ktorá sa významným spôsobom
pričinila o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí,
 osoba, ktorá sa podieľala na záchrane
ľudských životov a majetku obce a jej občanov,
 osoba, ktorá sa vyznačovala úspešnou
a záslužnou činnosťou v prospech obce,
 osobnosťou obce Trebatice sa môže
stať žijúca, prípadne zomrelá (in memoriam)
osoba, ktorá zviditeľnila obec v oblasti kultúry, športu, vzdelávania.
Termín uzatvorenia prijímania návrhov
je 15. apríl 2013.
- aj -

Mladomanželom sa narodí syn a babka
vraví šťastnému otcovi: - Syn môj, nezdá
sa ti čudné, že váš drobček má tmavú pleť,
hoci vy s manželkou ste bieli?
- Ale, babka, vieš, manželka mala málo
mlieka, tak ho pridájala černoška, a preto
mu stmavla pleť.
A babka nato: - Syn môj, keď si sa ty narodil, tiež som mala málo mlieka a pridájala
som ťa kravským. Ale že bude z teba taký
veľký vôl, to som si nikdy nemyslela.
Rozhovor:
- Mne vždy, keď prídem opitý domov,
tečie mi z nosa krv.
- Chápem, aj ja mám takú manželku...
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Kalendár

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

kultúrno-spoločenských akcií
v obci Trebatice v roku 2013

Zvýšil sa poplatok za odpad

MÁJ
12.5.2013 o 15.00 hod. (nedeľa) –
Deň matiek v Areáli zdravia
- kultúrny program žiakov ZŠ,
MŠ Trebatice
organizátor: obec v spolupráci so školami
JÚN
8. – 9. 6.2013 Oslavy 900-tého výročia
prvej písomnej zmienky o obci Trebatice - Art Music Orchestra, Desmod –
Cigánski diabli
organizátor: obec v spolupráci
s Agentúrou DUNA
JÚL
28.7.2013 (nedeľa) – bežecké preteky
Memoriál Petra Minárecha – V. ročník
organizátor: obec, OFK Trebatice
AUGUST
16. – 17.8.2013 (piatok, sobota) –
Hody v areáli AMK Trebatice
- Desmod, Gladiátor, Horkýže Slíže,
Zuzana Smatanová
18.8.2013 o 19.00 hod. (nedeľa) –
Hody v Areáli zdravia
- hudobná skupina DISK
organizátor: obec, agentúra DUNA

Od vydania tretieho čísla našich novín
v roku 2012 sa Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach zišlo jedenkrát.
Riadne zasadnutie sa konalo dňa 14.
decembra 2012 s týmito hlavnými bodmi
programu:
1. Kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Trebatice č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Trebatice – starosta
obce Mgr. Juraj Valo informoval poslancov
o výdavkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. Tieto výdavky za rok 2012
činili 37 094,70 €. Obecné zastupiteľstvo
schválilo zvýšenie poplatku za KO a DSO od
1.1.2013 na 20,44 € (za obyvateľa) na rok.
V roku 2012 bol tento poplatok 18,27 € (za
obyvateľa) na rok.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Trebatice č. 5/2012 o miestnych daniach na území obce Trebatice. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky

5. Programový rozpočet Obce Trebatice na
roky 2013 – 2015 – hlavná kontrolórka Bc.
Simona Bičanová informovala poslancov, že
návrh Programového rozpočtu Obce Trebatice na rok 2013 –2015 bol uverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. K návrhu
nepodal nikto pripomienku z radov verejnosti.
Obecné zastupiteľstvo schválilo tento návrh.
6. 900. výročie založenia obce – organizačné zabezpečenie osláv. Starosta obce
informoval poslancov, že komisia vytvorená
pre zabezpečenie osláv zasadala v roku 2012
trikrát.
7. Vyhodnotenie činnosti OZ v Trebaticiach
a jeho komisií za rok 2012. Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach zasadalo v roku 2012
deväťkrát. Aktívne pracovali i komisie. Obecné zastupiteľstvo prijalo v tomto roku 130
uznesení. Účasť poslancov na zasadnutiach
OZ možno hodnotiť pozitívne, ale hlavne ich
aktivitu pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí v priebehu celého roku.
8. Správa o činnosti obecného úradu v roku
2012 – poslancov informoval starosta obce
Mgr. Juraj Valo. V kalendárnom roku 2012

určovania a vyberania nasledujúcich miestnych daní na území obce Trebatice:
a) daň z nehnuteľnosti,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za jadrové zariadenia.
Vo VZN č. 5/2012 nedošlo k navýšeniu
sadzieb daní.
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu obce za rok 2013 – 2015
– hlavná kontrolórka obce Bc. Simona Bičanová informovala poslancov, že návrh Rozpočtu Obce Trebatice na rok 2013 spĺňa
všetky podmienky stanovené zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov. Bolo splnené aj dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Trebatice
– návrh rozpočtu Obce Trebatice bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Poslanci
schválili navrhovaný rozpočet na rok 2013,
ktorý je vyrovnaný v príjmoch a výdavkoch
v hodnote 653 173 €.

agendu obecného úradu zastrešovali 3 zamestnankyne obce:
Ing. Janka Belicová – samostatná referentka pracujúca na úseku vnútornej správy
(evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov a listín, koordinovanie činnosti v sociálnej
oblasti, správa cintorína, správa daní a poplatkov, agenda COO) a organizačno-administratívnom (zabezpečuje úlohy súvisiace
so sekretariátom starostu obce, účtovným
vedením pokladne, archívnictvom, prípravou
podkladov VZN, plní funkciu zapisovateľa).
Monika Kollárová – samostatná referentka
pracujúca na úseku ﬁnančnom (účtovníctvo)
a na úseku správy majetku (inventarizácia,
nájomné zmluvy, koordinovanie činnosti so
školami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce).
Oľga Mikušová – samostatná referentka pracujúca na úseku personálnej agendy
s pracovným úväzkom 0,5.
Náplň práce zamestnancov obce pracujúcich na obecnom úrade sa súbežne s reformou verejnej správy veľmi rozšírila. Možno
konštatovať úplnú vyťaženosť zamestnancov
obce.
- ab -

SEPTEMBER
21.9.2013 (sobota) Kapustové hody
v Areáli zdravia
organizátor: MO JDS, obec
OKTÓBER
25.10.2013 (piatok) o 17.00 hod. –
Posedenie s dôchodcami – Úcta k starším - divadelné predstavenie
v kultúrnom dome
organizátor: obec
DECEMBER
8.12.2013 (nedeľa) – 14.00 hod. –
Vianočné trhy s privítaním Mikuláša
organizátor: obec v spolupráci
s materskou školou
Zmena programu vyhradená!
Komisia školstva, kultúry,
športu a mládeže

VTIPY
- Vojaci, teraz vás naučím plaziť sa po rovnej zemi! - velí nastúpenej jednotke kapitán.
- Ale Zem je guľatá! - ozve sa hlas z jednotky.
- Kto to povedal?
- Koperník! - odpovie ten istý hlas.
- Koperník, päť krokov dopredu!
Cigán kradne drevo v hore. Ide okolo
horár a kričí:
- Cigán, čo kradneš to drevo?!
- To je pre kravy.
- Hej? A odkedy kravy žerú drevo?
- Čo nezožerú, popálim...
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AJ TAK SA DÁ...
Hovorí sa, že príroda je mocná čarodejnica, svoj vlastný kolobeh si riadi sama.
Dáva život a umožňuje dýchať stromom,
rastlinám, zvieratám i človeku. Po určitom
čase sa dokáže ekologickým spôsobom
zbaviť ich odumretých telesných schránok. Problém nastáva vtedy, ak do tohto
prirodzeného procesu vstúpi človek a jeho
mylná predstava, že je pánom Zeme.

Začnime si prírodu viac vážiť
samočistiaci proces na Zemi.
Viacerí obyvatelia obce si určite všimli, že
podobná situácia so znečistením odpadkami
bola aj v okolí novovybudovaných bytových
domov. Problém v tejto časti obce spôsoboval

Vyrábať produkty ľudskej potreby,
výrobky pre život človeka nevyhnutné,
na tom nie je nič zlé. Papier, plasty,
kovové konštrukcie, výrobky z umelej
hmoty majú v živote človeka už zdanlivo
nezastupiteľné miesto. Sú to predmety dennej potreby. Ako všetko živé či
neživé na tejto Zemi, aj vyššie spomínané výrobky majú svoj účel, pre ktorý
boli vyrobené. Ideálna situácia nastáva
vtedy, ak sú dané predmety po splnení
svojho cieľa vhodené do zbernej nádoby,
a tým je umožnená ich recyklácia a následné opätovné použitie. Vo svete, ale
 Alebo to budeme robiť takto?
aj v našich maličkých Trebaticiach a ich
blízkom okolí, sa akoby stáva trendom,
že spomínané umelo vytvárané produkty ľudnedostatočný počet zberných nádob, silný
skej potreby končia niekde úplne inde ako
vietor ako aj túlajúce sa psy, ktoré vyčnievav smetnom koši či zbernej nádobe. Preto nie
júci odpad roznášali po okolí. Situácia je moje nič výnimočné, ak po roztopení snehovej
mentálne v štádiu riešenia a obyvatelia bytoprikrývky nájdeme v rôznych častiach našej
vých domov veria, že pridanie ďalšej zbernej
obce plasty, rozbité sklo, škatuľky od cigariet, nádoby a vhodné separovanie daný problém
ktoré nielen kazia celkový dojem z obce, ale
vyrieši. Avšak priamo v obci Trebatice ako aj
aj znečisťujú, ba až znemožňujú prirodzený
v blízkosti železnice, potoka a súbežne s no-

vovytvoreným poľným chodníkom vedúcim do
Krakovian je ešte stále kvantum miest, kde
sa z nepochopiteľných príčin odpadky len tak
povaľujú. Igelitové tašky s odpadom, prázdne
plastové a sklené fľaše, elektronika, stavebný materiál. To všetko neunikne oku
pozorného jedinca na prechádzke obcou alebo jej okolím.
Osobitnú kapitolu v znečisťovaní
obce tvoria psie výkaly. Viacerí obyvatelia si po roztopení snehovej prikrývky mohli na trávnikoch či chodníkoch
v okolí svojich príbytkov nájsť menšie
i väčšie kôpky so psím genetickým
materiálom. Je to vizitka majiteľa psa.
Preto je vhodné na prechádzky so
psíkom nosiť vrecko, a toto po vykonaní jeho potreby aj vhodne použiť.
Alebo aspoň ustrážiť a usmerniť psa,
aby potrebu vykonal mimo obce, v jej
menej frekventovaných častiach.
Je marec. Jedno z najkrajších
období roka, teda jar, sa nenávratne blíži.
Väčšinou jej predchádza jarné upratovanie.
Urobme prírode radosť a začnime si ju viac
vážiť a ochraňovať. Spravme si z našej obce
dôstojné, pokojné a čisté miesto pre život
a snažme sa ho také upravené aj čo najdlhšie
udržať.
JANA ŽÁKOVÁ
Ilustračné foto: internet

MAREC - MESIAC KNIHY
„Nemiluj knihy, aby si nimi ozdobil svoj
príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil
srdce i ducha.“
Ján Patočka
V kalendárnom roku 2012 obecná knižnica
zaevidovala 204 čitateľov, z toho 126 detí
do 15 rokov. Výpožičiek bolo zaevidovaných
10 945. Z odbornej literatúry pre dospelých
obecná knižnica zaevidovala
280 výpožičiek, z krásnej literatúry pre dospelých 3 485 výpožičiek. Z odbornej literatúry pre
deti 459 výpožičiek a z krásnej
literatúry pre deti 4 438 výpožičiek.
Čitatelia prejavujú i sústavný
záujem o vypožičanie periodík.
Knižnica zaevidovala 2 283 výpožičiek periodík. Do knižnice
dochádzali pravidelne tieto periodiká: Život, Slovenka, Línia,
Záhradkár. Okrem nich si čitatelia mohli vypožičať z knižnice
aj ďalšie, ktoré priniesli čitatelia:
Markíza, Plus 7 dní, Ema, Eva,
OK, Golf, Átrium... Za prinesené
časopisy patrí vďaka pánovi Viliamovi Jankechovi a Ing. Františkovi Hercegovi.
Knižnica bola od 23. januára
do 9. februára 2012 zatvorená
z dôvodu rekonštrukcie jej vnútorných priestorov. Zamestnanci
obce vymenili podlahu a svietidlá, steny boli vymaľované, natreté bolo zábradlie na schodišti.

Kniha má svoje čaro a dušu
V kalendárnom roku 2012 do knižnice pribudlo 48 nových kníh v celkovej hodnote 199
€. V mesiaci marec knižnicu opäť navštívili
deti z materskej školy, ktoré so svojimi učiteľkami pripravili v jej vynovených priestoroch

 Vynovená knižnica čaká aj na nových čitateľov.

výstavku výtvarných prác na tému Moja obľúbená rozprávka. Knižnicu navštívili aj žiaci
základnej školy, ktorí priestory knižnice, hlavne stoly a okná, obohatili výtvarnými prácami
na tému Moja obľúbená kniha a tiež projektmi
spisovateľov pre deti. Výstavky
prác si prezrelo 70 čitateľov.
V knižnici sú k dispozícii
2 počítače, ktoré môžu bezplatne využiť čitatelia knižnice pri
hľadaní informácií na internete.
Medzi deťmi a mládežou je
najväčší záujem o vedecko-fantastickú literatúru a moderné
dievčenské romány. Veľkej obľube sa tešia aj ženské romány
od súčasných slovenských autoriek a nemožno zabudnúť ani
na detektívky.
Zápisné do knižnice na rok
2012 bolo 0,50 € pre dospelých a 0,30 € pre deti a mládež.
Knižnica bola otvorená každý
piatok od 16.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 17.00 do
19.00 hodiny.
Naša vynovená knižnica je
otvorená aj v roku 2013, už od
4. januára. Myslím si, že internet nedokáže naplno nahradiť
knihu, ktorá má svoje osobité
čaro a dušu.
Mgr. ANTÓNIA BABIŠOVÁ
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Kristus – svetlo sveta a zdroj života
„Kto chce niečo iné ako Krista, nevie, čo
chce, a kto si žiada niečo iné ako Krista,
nevie, čo si žiada. Márnosť nad márnosť,
všetko je márnosť, okrem Krista. Kto koná,
a nie pre Krista, nevie, čo robí. Môj Kriste,
moja láska, celý svet je márnosť. Kto hľadá niečo iné ako Krista, nevie, čo chce,
kto hľadá niečo iné ako Krista, nevie, čo
si žiada.“
Drahí priatelia, bratia a sestry, s týmito slovami sv. Filipa Neriho by som sa Vám chcel
dnes prihovoriť, v čase kedy prežívame najväčšie sviatky nás kresťanov. Áno, Kristus
je našou nádejou a pomocou v tomto mori
bolestí a utrpenia, ktoré život prináša. Každodenne sa všetci presviedčame o tom, že
ak nekonáme spolu s Kristom, všetko je márnosť. Načo žijeme, ak po smrti nič neexistuje?
Načo plníme rôzne nariadenia a počúvame
hlas svedomia, čo máme robiť a čo nie, ak
Kristus neexistuje? Skutočne po smrti nás
„privíta“ len ničota? Má potom zmysel vôbec
žiť, namáhať sa, keď po smrti nič nejestvuje?
Má tento krátky časový úsek na tomto svete
vôbec nejaké opodstatnenie? Je dobré si
položiť otázku: „Načo som vlastne na tomto
svete?“ Cirkev jasne odpovedá: „Na to, aby
sme Boha chválili, starali sa o svet a dosiahli
večné spasenie.“
A práve o týchto dôležitých skutočnostiach
nám veľmi naliehavo hovoria aj tieto sväté
dni, ktoré prežívame. Kristus zomrel na kríži
len preto, aby nás zachránil pred večnou
smrťou a daroval nám svojím krížom a zmŕtvychvstaním nový život. Ježiš zomrel a vstal
z mŕtvych. Toto je najdôležitejšie posolstvo
týchto dní. Preto kresťania až podnes, už
vyše 2000 rokov, hlásajú túto pravdu, že
Kristus premohol smrť a daroval nám život.
Bez Krista náš život nemá zmysel. Môžu nám
maľované kraslice, čokoládové zajace dať
to, čo Kristus? Možno sú pre nás symbolom
nového života, ale nie sú Život sám.
Drahí priatelia, Biela sobota je poznačená
tichom. Kostoly sú bez výzdoby a nekonajú
sa v nich liturgické slávenia. V tomto čase očakávania a nádeje sme všetci pozvaní
k modlitbe, premýšľaniu a k obráteniu, a to
aj prostredníctvom sv. spovede, aby sme sa
vnútorne obnovení mohli zúčastniť na slávení
Veľkej noci. V túto presvätú noc zaznieva
po dobe pôstu slávnostný spev Aleluja, ktorý všetkým oznamuje Kristovo vzkriesenie
a ohlasuje víťazstvo života nad smrťou.
Chcem Vás povzbudiť k tomu, aby ste naplno prežili tieto sväté dni. Pozývam Vás na
obrady, pobožnosti a liturgické slávenia, ktoré
budú aj v našom chráme. Príďte aj so svojimi
deťmi pomodliť sa, pokloniť a poďakovať sa
k Božiemu hrobu. Spolu s nami oslávte vigíliu, kedy Kristus vstal z mŕtvych. Nech celé
Trebatice pocítia Kristovu prítomnosť a jeho
lásku ku všetkým. Nech táto láska a pokoj
Zmŕtvychvstalého sa rozlieva na všetkých Vás
a naplní Vaše rodiny pokojom a radosťou zo
vzkriesenia.
Vďaka Bohu, naša farnosť žije, ako o tom
svedčia i mnohé aktivity, ktoré spoločne prežívame. Počas fašiangov sme s hudobnou skupinou St. Stephan’s Band navštívili farnosť
Chynorany. Prosili sme o pomoc pri stavbe fary.
Táto akcia bola úspešná a odozvy ľudí veľmi
pekné, ako o tom svedčí tento mail: „Radi sme
Vás privítali. Boli ste všetci fantastickí. Zanechali
ste výborný dojem. Nech sa Vám darí.“

 Farár PaedDr. Patrik Katrinec pri bohoslužbe.
Pred prázdninami sme mali v miestnom
kultúrnom dome farský turnaj v hode šípkami.
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k peknej atmosfére tohto podujatia. Či už súťažiacim, fanúšikom, i ženám,
ktoré priniesli niečo na posilnenie i všetkým
usporiadateľom za ochotu a pomoc pri organizovaní akcie. Kiežby sme sa takto, vo vzájomnej priateľskej atmosfére, mohli stretávať

 Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
aj na ďalších podobných podujatiach. Fotky
z akcie si môžete pozrieť na našej farskej
web stránke.
Chcem Vám vyjadriť vďačnosť za to, že
ste sa zúčastňovali deviatnika k sv. Jozefovi,
ktorý sme ukončili 19. marca. S veľkou vďakou si spomíname na minulý rok, kedy pri
tejto slávnosti pán biskup Mons. Dominik Tóth
požehnal základný kameň nového farského
úradu. Odvtedy takmer fyzicky pociťujeme
pomoc sv. Jozefa vo všetkých našich potre-

bách a prácach na tejto stavbe, ako to aj sami
môžete vidieť.
Z niektorých akcií, ktoré nás čakajú, by som
Vás chcel už teraz srdečne pozvať na II. ročník farského plesu (majáles), ktorý sa bude
konať v sobotu 11. mája v Kultúrnom dome
v Borovciach. Výťažok z tejto akcie bude použitý na stavbu fary. 26. mája bude v našej
farnosti slávnosť prvého sv. prijímania.
Slávnostnú sv. omšu pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebatice
bude v nedeľu 9. júna celebrovať biskupský
vikár Trnavskej arcidiecézy vdp. Róbert Kiss.
Prednedávnom ste mnohí dostali do svojich domovov prosbu o 2 % z Vašich daní pre
Občianske združenie Vavrinec, ktoré pôsobí
v rámci našej farnosti. Chcem sa už teraz
poďakovať všetkým Vám, ktorí ste nám takto
pomohli, alebo ešte len pomôžete. Boh Vás
žehnaj! Ďakujem Vám všetkým za to, čo robíte pre svoju farnosť.
Slovami emeritného Sv. Otca Benedikta
XVI. chcel by som Vás všetkých pozvať, aby
ste obnovili pevnú nádej v Pána a zveriť vás
ako deti do jeho rúk v istote, že jeho ramená
nás vždy podopierajú a pomáhajú nám kráčať
dopredu každý deň i napriek námahám. Chcel
by som, aby sa každý cítil milovaný tým Bohom, ktorý vydal svojho Syna za nás a prejavil
nám lásku bez hraníc. Chcel by som, aby každý cítil radosť z toho, že je kresťanom.
V jednej peknej rannej modlitbe sa hovorí:
„Klaniam sa ti, môj Bože, a milujem ťa celým
srdcom. Ďakujem ti, že si ma stvoril a urobil
ma kresťanom...“ Áno, sme spokojní s darom
viery. Je to najvzácnejší dar, ktorý nám nik nemôže vziať! Ďakujme Pánovi zaň každý deň,
modlitbou a pravdivým kresťanským životom.
Boh nás miluje, ale očakáva, že ho budeme
i my milovať! V našich srdciach, v srdci každého z vás, nech je vždy radostná istota, že
Pán je po našom boku, neopustí nás, je nám
nablízku a objíma nás svojou láskou.
Toto Vám prajem a na príhovor Matky Božej
Sedembolestnej i sv. Jozefa Vám všetkým zo
srdca žehnám.
Požehnané veľkonočné sviatky!
PaedDr. PATRIK KATRINEC, farár
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ROK 2013 - 900. VÝROČIE 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI TREBATICE

Kronikári - zapisovatelia našej minulosti
Pri zachytávaní udalostí v živote obce
majú nezastupiteľnú úlohu obecní kronikári, v minulosti ešte oveľa dôležitejšiu ako
dnes, v časoch internetu a počítačov. Preto vám ich chceme predstaviť tak, ako postupne žili v našej obci, všímali si celkom
bežné i významné udalosti a javy, zachytili
ich na papier, aby sme si my dnes mohli
vytvoriť predstavu o živote v Trebaticiach
pred mnohými rokmi.
 ŠTEFAN ONDREJKOVIČ – prvý kronikár.
Narodil sa v Dolných Drškovciach, okres
Bánovce nad Bebravou. Študoval na gymnáziu v Nitre a v Učiteľskom ústave v Leviciach.
Do Trebatíc prišiel z Lednických Rovní a od 1.
septembra 1929 bol správcom Štátnej ľudovej
školy v Trebaticiach. (Na fotograﬁi s rodinou.)

Jeho zápisy sú pre nás veľkou vzácnosťou
pre svoju historickú a výpovednú hodnotu.
Pohľad na stránky písané perom namáčaným
do atramentu na zažltnutom papieri vyvoláva
nostalgiu. Z jeho slov v kronike doteraz cítiť
hlboký vzťah k našej obci, lásku a úctu k tunajšiemu ľudu.
Počas jeho pôsobenia v Trebaticiach sa
hrávali divadlá. Každý rok niekoľko predstavení nacvičili žiaci školy aj divadelní ochotníci. Pod jeho vedením a s pomocou jeho
syna Aladára, v tom čase študenta Obchodnej
akadémie v Nitre, sa podarilo skompletizovať
dedinskú svadbu so všetkými zvykmi, spevmi, rečňovankami. Obrovský úspech s ňou
mali nielen v okolí, ale aj v Trenčianskych
Tepliciach, kde ich vystúpenie vysielal rozhlas
do celej republiky, aj na Pribinových dňoch
v Nitre. Tiež vystúpenie folklórnej skupiny počas návštevy indického maharadžu, Imricha
a Ľudovíta Winterovcov bolo v ich réžii.
Rok 1934 bol posledným zaznamenaným
jeho písmom. Svoje pôsobenie v Trebaticiach
ukončil k 1. septembru 1938.
 FRANTIŠEK CHOVAN
Od 1. novembra 1938 prevzal správu školy
a stal sa kronikárom. Prišiel do Trebatíc z Veľkého Mederu, ktorý opustil po jeho obsadení
Maďarmi. Jeho životopis v kronike nie je zaznamenaný.
V novembri 1938 založil v obci Hlinkove
gardy, ktoré sa aktívne zapojili do kultúrneho
života, hrali divadlá, organizovali oslavy, cvičenia, pochody, zrazy. Najskôr chodili v krojoch, neskôr nosili uniformy.
V rokoch, kedy zapisoval kroniku, sa v nej
po prvýkrát začalo objavovať množstvo fotograﬁí z obecných podujatí. Pod všetkými je

jeho meno, takže ich pravdepodobne fotil on
sám, alebo niekto ním poverený fotil jeho.
František Chovan pôsobil v Trebaticiach 7
rokov, t. j. do konca vojny, kedy bol preložený
na Štátnu ľudovú školu na Dobrej Vode. (Na
fotograﬁi z roku 1942 prvý zľava.)
 ŠTEFAN MIKLOVIČ
Do Trebatíc bol preložený zo Štátnej ľudovej školy na Dobrej Vode. Z kroniky vieme, že
vyučovanie po vojne v škole sa začalo už 15.
mája 1945. Hneď po príchode začal vykonávať funkciu riaditeľa školy a kronikára. Stal sa
tiež prvým správcom Osvetovej besedy v Trebaticiach a mal na starosti aj knižnicu.
V úvode svojich záznamov sa Štefan Miklovič
(na fotograﬁi prvý zľava v strednom rade) vracia
do roku 1945, opisuje udalosti počas vojny.
Zaslúžil sa o bohatý kultúrno-spoločenský
život v obci. Divadlá pod jeho vedením hrávali
ochotníci i žiaci školy, každý rok bolo zorganizovaných niekoľko slávností.
Tí, čo si na neho spomínajú, majú v pamäti,
ako sa jeho vysoká statná postava prechádzala každý podvečer po dedine a všetky deti
sa pred ním schovávali, lebo im bolo jasné,
že v tom čase už mali byť doma, inak bude
na druhý deň v škole zle. Mal veľkú autoritu
nielen u detí, ale aj u dospelých.

Býval so svojou rodinou v učiteľskom byte
v zadnej časti dvora základnej školy.
Jeho zápisy v kronike končia rokom 1971.
Funkciu riaditeľa školy vykonával 30 rokov, do
1. júla 1975, kedy odišiel do dôchodku.
 JÁN KARKUŠ
Od 1. januára 1976 sa kronikárom stal Ján
Karkuš. Študoval
v Tu r č i a n s k y c h
Tepliciach a v roku 1958 ukončil
vysokú školu. Ako
učiteľ pôsobil v Hubiciach, Šamoríne,

v Horných Salibách a vo Vrbovom.
Obyvateľom Trebatíc sa stal v roku
1968. So svojou rodinou býval najskôr
v služobnom byte v Dome služieb, neskôr v rodinnom dome v Trebaticiach.
Od 1. septembra 1968 bol správcom
Osvetovej besedy a 1. septembra 1975
sa stal riaditeľom tunajšej ZDŠ. Kroniku
za roky 1972 – 1975 dopisoval dodatočne.
Osvetová beseda pod vedením Jána
Karkuša pokračovala v koordinácii organizovania podujatí miestnych organizácií a v usporadúvaní vlastných aktivít.
1. apríla 1973 bol pri MNV založený Zbor pre
občianske záležitosti, ktorého predsedníčkou
bola jeho manželka Aurélia Karkušová. Spoločne sa aktívne podieľali na bohatom kultúrno-spoločenskom živote v obci.
Ako správca osvetovej besedy mal Ján
Karkuš na starosti aj prevádzku kina, ktoré
v roku 1972 obnovilo svoju činnosť. Funkcie
osvetára sa Ján Karkuš po 16-ročnej práci
k 1. januáru 1985 vzdal.
Kronikárom a tiež riaditeľom školy bol do
roku 1989, kedy odišiel do dôchodku.
 ALOJZ TONKOVIČ
Od roku 1989 sa
stal kronikárom Alojz
Tonkovič. Pochádzal
z našej obce, prežil v nej svoju mladosť spolu s rodičmi
– samostatne hospodáriacimi roľníkmi
a so svojimi bratmi. Vyštudoval za
banského inžiniera.
V ťažkých 50-tych
rokoch 20. storočia
bol nútený sa aj s manželkou Teréziou odsťahovať a svoj druhý domov na dlhé roky
našiel vo Veľkom Krtíši. Tu pôsobil ako uznávaný odborník v bani Dolina a patril medzi
najvýznamnejších predstaviteľov tejto spoločnosti. Do Trebatíc sa vrátil až po odchode
do dôchodku. Zvolený bol za poslanca MNV
a spolu s manželkou Teréziou po roku 1989
písal aj obecnú kroniku.
Ako odborník – geodet ochotne pomáhal
obci a jej občanom pri vybavovaní dokumentácie týkajúcej sa pozemkov, pôdy.
Kroniku začal písať trocha iným štýlom.
Zmena bola hlavne v tom, že opisoval aj
udalosti z politického života a zo sveta. Rok,
ktorým začínal, si to aj vyžadoval. Nastali
v ňom prevratné zmeny v politickej situácii
– nežná revolúcia. Napísal to naozaj výstižne,
objektívne a zrozumiteľne. Druhou zmenou
bolo podrobné opisovanie počasia v jednotlivých mesiacoch, písanie konkrétnych mien
z matriky.
Prácu kronikára ukončil v decembri 2003 zo
zdravotných dôvodov.
 JANA PALKECHOVÁ
Obecnou kronikárkou sa stala v roku 2004.
Je rodáčkou z Trebatíc. Od roku 1988 učí
v miestnej materskej škole, kde je od roku
1994 aj riaditeľkou.
- jp -
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Vianočné trhy s požehnaním farára
Ani plynúci čas nezmazal dobré pocity
z podujatia, ktoré v predvianočnom čase
zorganizovalo Rodičovské združenie pri
Materskej škole v Trebaticiach. S nápadom
zorganizovať prvé vianočné trhy v našej
obci prišlo niekoľko mamičiek a cieľ bol
vopred jasný – získať peniaze na nákup
interaktívnej tabule pre deti v škôlke.
Už v minulom čísle Trebatického zrkadla
som vyzdvihovala ich skvelé nápady, zanietenosť, chuť stretávať sa a po večeroch vyrábať
produkty na predaj, investovať nemálo svojich
vlastných prostriedkov a najmä času. Pridali
sa k nim aj učiteľky materskej školy a svoje
plány spoločne dotiahli až do konca.
A tak sa v nedeľu 9. decembra 2012 vyzdobená sála kultúrneho domu zaplnila návštevníkmi, ktorí si prišli posedieť pri zákusku, kávičke, vianočnom punči, pečených gaštanoch,
kapustnici. Domov si mohli odniesť vianočné
ozdoby, ikebany, medovníky, vianočné pečivo,
oblátky...
Podujatie otvorila predsedníčka novovzniknutého občianskeho združenia Trebatické
deti Lenka Škrabáková. Aby sa trhy vydarili,
premiéru Petra Hornáková a zhostila sa jej na jednotku. Spoločne si
vypočuli básničky a pesničky detí,
rozdali veľké balíčky plné sladkostí
a rozsvietili vianočný stromček.
Po návrate do sály návštevníci netrpezlivo čakali na záverečné
prekvapenie – žrebovanie troch výhercov hodnotných vianočných cien.
Potom si už iba užívali príležitosť
príjemne si posedieť s rodinou či
priateľmi a pochutnať si na ponúkanom občerstvení.
Spokojne môžeme povedať, že
náš cieľ sme nielen splnili, ale aj
vysoko prekročili. Zisk z trhov prekonal naše očakávania, ale ešte
dôležitejší bol dobrý pocit z toho, že
sa nám spoločne podarilo pre obyvateľov našej obce pripraviť krásne
podujatie.
Tých, ktorí sa na jeho organizácii
požehnal ich aj farár PaedDr. Patrik
Katrinec. Pravú vianočnú atmosféru vytvorili členovia Folklórneho súboru Kapustár, ktorí mladým i skôr
narodeným predviedli pásmo Vianočné čaro s tradičnými vianočnými
zvykmi. Veľmi si vážime ich ochotu,
čas a námahu, ktoré vystúpeniu venovali a patrí im všetkým naše velikánske poďakovanie.
Po nich k atmosfére blížiacich sa
Vianoc prispeli deti materskej školy
spevom kolied. Pohľad na ne v červených mikulášskych čiapkach vyvolal úsmev na tvárach všetkých
prítomných a poniektorí si s nimi aj
zaspievali.
Pred 17. hodinou sa sála vyprázdnila. Všetky deti spolu s rodičmi sa
presunuli do Areálu zdravia privítať
Mikuláša s čerticou. Postavu Mikuláša aj tentokrát zvládol Milan Pekarovič bravúrne. V úlohe čertice mala
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podieľali, bolo veľmi veľa. Niektoré mamičky
vyrábali ozdoby, niektoré piekli, ďalšie zháňali materiál, suroviny, pomáhali v kuchyni,
pri predaji výrobkov a veľa bolo takých, ktoré
neľutovali čas, peniaze a námahu a zapojili sa
do všetkých prác. Zaslúžia si obrovské uznanie

a poďakovanie. Boli to mamičky (v abecednom
poradí): Denisa Bábiková, Monika Belmechri,
Zuzka Bučková, Michaela Dadíková, Ivana
Dvorská, Miriam Drobná, Vladimíra Ferancová,
Alena Gvistová, Helena Gogolová, Martina
Hornáková, Silvia Hornáková, Eva Igazová,

Petronela Košťalová, Janette Kováčová, Jana
Lipková, Ľubica Malinová, Katka Miháliková,
Mária Moravčíková, Mirka Mozoláková, Lucia
Palkechová, Magdaléna Potroková, Jana Radošínska, Zuzka Reginová, Sylvia Sekáčová,
Zuzana Strapatá, Lenka Sučičová, Mária Súčanová, Andrea Šurínová, Lenka Škrabáková,
Katka Treskoňová, Renáta Trnková, Adriana
Valentovičová. Okrem mamičiek sa do práce
v kuchyni zapojili oteckovia Soﬁane Belmechri,
Tibor Šurín, Lenka Macháčová a Ľubka Palkechová. Ďakujeme aj Rudolfovi Moravčíkovi,
ochotným babičkám a predajni Kvietok, ktorí
trhy obohatili svojimi produktmi.
Na záver chcem zvlášť poďakovať Lenke
Škrabákovej za jej mimoriadnu aktivitu, Monike Belmechri, Marekovi Urbanovi a Adriane
Valentovičovej za skutočne výnimočnú materiálnu pomoc, Andrei Šurínovej a celému
„zdravému jadru“ mamičiek, učiteľkám materskej školy za ich ochotu aktívne sa zapojiť
do podujatia a tiež Jurajovi Jankechovi za
zhotovenie krásnej fotodokumentácie.
JANA PALKECHOVÁ
Foto: Juraj Jankech

Tabuľa tromfla
počítač

 Interaktívna tabuľa sa deťom zapáčila. Vravia, že je zaujímavejšia ako práca s počítačom.

Od januára 2013 v našej materskej škole využívame najmodernejšiu prezentačnú
technológiu vo vzdelávacom procese – interaktívnu tabuľu. Je to elektronické zariadenie, ktoré učiteľky efektívne a pútavo využívajú pri práci s deťmi. Tabuľa umožňuje
deťom kresliť, orientovať sa v obrázkoch
a informáciách, riešiť problémové úlohy
v edukačných DVD a s pomocou učiteliek
využívať informácie z internetu. Deti zároveň hravou formou nadobúdajú základy
zručností v informačných a komunikačných
technológiách (IKT).
Naša materská škola, ako jedna z mála
v širokom okolí, sa dostala k tejto výbornej
pomôcke vďaka nášmu rodičovskému združeniu, ktoré aktívne zorganizovalo v decembri 2012 vianočné trhy. Celý ﬁnančný
výťažok z trhov bol použitý na nákup interaktívnej tabule. Chýbajúcu sumu nám
uhradila pani Adriana Valentovičová. Veľmi
jej za to ďakujeme!
Vďaka interaktívnej tabuli je teraz vzdelávací proces v našej škôlke pestrejší a modernejší. A ako deti s tabuľou pracujú, rodičom ukážeme počas Dňa otvorených dverí
v materskej škole dňa 26. marca 2013.
IVANA POHUBOVÁ
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Vaše peniaze
sa určite nestratia
Rodičovské združenie pri Materskej škole Trebatice sa aj tento rok uchádza o

2 % z vašich daní.

Vďaka vašim peniazom sme v minulých
rokoch obnovili interiér materskej školy
a teraz by sme sa chceli zamerať na obnovu vonkajších zariadení pre deti – preliezačky, šmýkačky, kolotoč...
Všetky tlačivá a údaje nájdete na našej
webovej stránke, alebo si ich môžete prevziať v materskej škole.
V mene detí vám vopred za vašu pomoc
ďakujeme!

MATERSKÁ ŠKOLA TREBATICE

Všetky žiadosti uspokojiť nemôžeme
V dňoch od 15. februára
do 8. marca 2013 sa konal
zápis detí do Materskej školy v Trebaticiach na školský
rok 2012/13.
Pri prijímaní detí sú materské školy povinné riadiť sa
aktuálne platnou legislatívou.
V súčasnosti je to zákon NR
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhláška MZ SR č.
527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.
V nich je okrem iného určený presný postup
pri prijímaní detí a tiež maximálne počty detí
v triedach.
Podľa týchto záväzných dokumentov vieme, že v triede mladších detí našej materskej
školy môže byť maximálne 20 detí a v triede
starších detí 24.

Uvoľní sa málo miest
Po ukončení zápisu už vieme aj to, že po
rokoch nastala situácia, keď nebude možné
uspokojiť všetky žiadosti o prijatie. Dôvodom
nie je to, že by bolo prihlásených oveľa viac
detí ako inokedy, ale to, že ich veľmi málo
odchádza do základnej školy a nám sa málo
miest uvoľní.
Pri prijímaní budeme postupovať podľa zve-

Privítali by sme ho každý deň
Tohtoročnú zimu s množstvom snehu si
naše deti do sýtosti užili pri hrách na školskom dvore. V ostatných rokoch to pre nedostatok snehu nebolo pravidlom. Jeden
deň bol ale ešte krajší ako ostatné.
Spestrila ho návšteva nášho canisterapeutického kamaráta – psíka Pupíka, ktorého
majiteľkou a cvičiteľkou je Adriána Valentovičová. V dnešnom pretechnizovanom svete je
len na úžitok, ak majú deti kontakt so živými
zvieratami. Získavajú k nim pozitívny vzťah,
stávajú sa ohľaduplnejšími a tolerantnejšími
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k iným živým tvorom.
Pupík deti vozil zapriahnutý do sánok po
školskom dvore a mal veru veľa práce pri
toľkých záujemcoch o zvezenie. Dokonca
splnil aj iný canisterapeutický účel – pomohol niektorým deťom, ktoré sa dovtedy báli,
zbaviť sa strachu zo psíkov, u iných zase
vyvolal emočne príjemné zážitky spojené
s aktivitou, motivoval deti k spolupráci. Deti
si psíka obľúbili a veľmi sa tešia na jeho
ďalšiu návštevu.
IVANA POHUBOVÁ

 To bola paráda! Pupík sa veru narobil – voziť sa chceli všetci...

rejnených kritérií. Prednosť
budú mať deti s trvalým pobytom v Trebaticiach a deti,
ktoré dovŕšili 5 rokov veku.
Upozorniť chcem na to,
že podľa legislatívy sa deti
mladšie ako tri roky prijímajú
iba výnimočne, keď je ešte
voľná kapacita zariadenia. Pri
prijímaní sa tieto deti nesmú
uprednostniť pred staršími
deťmi, najskôr musia byť vybavené žiadosti zákonných
zástupcov detí vo veku od troch do šiestich
rokov.

Rozhodneme verejne
Dodržiavať tiež musíme zásadu rovnakého
zaobchádzania a zásadu zákazu akýchkoľvek
foriem diskriminácie a segregácie. Aby bol
proces prijímania jasný a prehľadný, zorganizujeme stretnutie mamičiek prihlásených detí
s Radou školy pri MŠ Trebatice, na ktorom sa
bude rozhodovať verejne, podľa kritérií prijímania a podľa krokov určených v zákone.
Na jednej strane nás teší, že počet detí v našej obci vzrástol a my už nemusíme
na doplnenie potrebného počtu hľadať deti
z okolia. Na druhej strane situácia, keď musíme niekoľko žiadostí odmietnuť, je pre nás
nepríjemná a mrzí nás. Zákony však platia
pre všetkých a musíme ich dodržiavať aj my.
JANA PALKECHOVÁ

Jano všetko
domotal
Piatok 1. marca bol v našej škole
pre nás veľmi zaujímavý. Prišla nás
navštíviť skupina, ktorá nám predviedla
veľmi pekné vystúpenie. Boli to traja
herci. Dvaja hrali divadlo a tretí hral
na gitare.
Zahrali nám rozprávku O hlúpom Janovi. Hrali v nej len dvaja herci, ktorí
sa prezliekali za rôzne postavy. Hlavné
postavy sa volali Jano a Marka. Jano
vždy všetko domotal. Do školy chodil
len tri dni a naučil sa tam len slovo Dominus, čo je jeho priezvisko. Rozprávka
sa začala peknou piesňou sprevádzanou
hrou na gitare. Potom prišli na scénu
dve babky.
Rozprávali sa o tom, ako sa susedia
na Jana sťažovali, že im píše po plotoch.
Janova mama ho chcela preto oženiť a
povedala mu, nech ide Marku požiadať
o ruku. Jano mamu poslúchol, ale vždy
to domotal. Prvý raz priniesol namiesto
Marky domov ihlu, druhýkrát priniesol
nôž, tretíkrát prasknutý balón. Nakoniec to už nedomotal a priviedol domov
Marku. Po ceste jej natrhal kvety a bola
svadba.
Predstavenie bolo pekné. Veľmi by
som sa tešil, keby ešte niekedy prišli
a zahrali nám nejakú peknú rozprávku.
Šimon Černek, 4. ročník
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Babičky ani nestačili piecť

CHOVATELIA INFORMUJÚ

Ťažký rok ZO SZCH
Rok 2012 bol pre našu organizáciu ťažký. Z radov drobnochovateľov navždy
odišiel dlhoročný obetavý funkcionár
Štefan Balek. Po smrti Emila Jankecha
v roku 2009 zastával funkciu predsedu
organizácie. Jeho skúsenosti a obetavá
práca nám veľmi chýbajú.

 Ušlo sa všetkým, aj keď bolo treba chvíľu počkať.
Priblížiť deťom atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov, dať im príležitosť aktívne
sa zapojiť do ich prípravy prostredníctvom
približovania tradičných zvykov, nám pomohla
i návšteva nového klubu MO JDS. V rámci
spolupráce nám šikovné babičky ukázali, ako
sa pečú vianočné oblátky. Už z diaľky sme

cítili ich sladkú vôňu, ale ešte lepšia bola
ich chuť! Deti ochutnávali s veľkou radosťou
a popritom sledovali, ako oblátky vznikajú.
Chutili im tak veľmi, že usilovné babičky ich
ani nestačili piecť. Za odmenu sme im zaspievali koledu a rozlúčili sa vinšom.
DANIELA MACHÁČOVÁ

 Mňam, mňam, voňavé, chrumkavé a sladučkééééééééé...

 Na divadelné predstavenie v našej škole sme pozvali aj škôlkarov.

Funkciu predsedu sa podujal zastávať
Róbert Štefanka, tajomníkom bol Jozef
Melicher. V roku 2012 mala organizácia 17 členov. Napriek problémom sme
naďalej organizovali každú prvú a druhú nedeľu v mesiaci burzy drobného
zvieratstva. Spoločnou aktivitou bolo aj
posedenie pre členov organizácie a ich
rodinných príslušníkov v areáli drobnochovateľov.
Členovia sa naďalej aktívne zúčastňovali na výstavách zvierat:
 výstava v Sobotišti, január 2012 –
náš člen Ivan Ďurišek získal čestnú cenu
za kolekciu holubov Slovenský hrvoliak,
 výstava Špeciálka holubov vo
Veľkých Kostoľanoch – Ivan Ďurišek
a Ing. Martin Ďurišek získali víťaznú cenu za svojich hrvoliakov,
 Oblastná výstava v Trnave 7. – 9.
septembra 2012 – holuby vystavovali Róbert Jankech a Alexander Kuchar,
ktorý získal čestnú cenu, králiky vystavovali Ladislav Gaura, Róbert Štefanka,
ten získal aj čestnú cenu za kolekciu
hydiny,
 Okresná výstava v Novom Meste
nad Váhom – za chovy králikov získal
Ladislav Gaura čestnú cenu,
 výstava v Prietrži – opäť získal čestnú cenu Ivan Ďurišek,
 Klubová výstava v Šenkviciach – Milan Ševečka získal za svojich holubov
cenu Šampión klubu a Vladimír Slávik
cenu Šampión výstavy,
 Oblastná výstava na Myjave 28.
– 29.9.2012 – holuby vystavovali Alexander Kuchar, Róbert Jankech, Emil
Lipka a Ing. Martin Ďurišek, ten získal aj
čestnú cenu, králikov vystavovali Róbert
Jankech, Róbert Štefanka a Ivan Ďurišek, hydinu vystavovali Róbert Jankech
a Róbert Štefanka,
 Miestna výstava Klubová špeciálka
vo Veľkých Pavloviciach – čestnú cenu
za kolekciu holubov získal Vladimír Slávik, vystavoval aj Milan Ševečka,
 Okresná výstava vo Veľkých Kostoľanoch 12. – 14. októbra 2012 – čestné ceny získali Alexander Kuchar, Emil
Lipka a Ivan Ďurišek za chov holubov,
Ladislav Gaura, Róbert Jankech a Róbert Štefanka za chov králikov, Róbert
Štefanka za chov hydiny,
 Oblastná výstava v Jablonici – čestnú cenu za chov hrvoliaka opäť získal
Ivan Ďurišek.
Všetkým aktívnym členom ZO SZCH
Trebatice patrí poďakovanie za úspešné
reprezentovanie našej organizácie.
RÓBERT ŠTEFANKA,
JOZEF MELICHER
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Z DIANIA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Ak sa mladí nepričinia, Slováci vyhynú
Vstup do školy je pre dieťa prvým vážnym krokom zo sveta hier do sveta dospelých. Splní sa im ich zákonné právo
na vzdelanie. Nikoho nemožno oslobodiť
od plnenia povinnej školskej dochádzky.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý
pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na plnenie
povinnej školskej dochádzky v školskom
obvode, v ktorom má trvalý pobyt v čase
zápisu. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje
za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je
u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho
programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ
na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky alebo zaradení
dieťaťa do nultého ročníka základnej školy.
Nultý ročník možno zriadiť od počtu 6 detí
pre neplnoorganizovanú školu ako je naša.
Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. O odklade začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky alebo zaradení
dieťaťa do nultého ročníka rozhoduje riaditeľ

 Lea Palešová prišla k nám na zápis z ďaleka.
ZŠ na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má
právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou
povinnou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu, alebo nultý ročník
základnej školy.

 Kevin Kuzma sa už teší do školy.

 Ešte jedna fotografia k článku Z Trebatíc až do vesmíru na titulnej strane: „Svedčí mi
to? Aj ja chcem byť raz starosta...“

Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu
žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak
plniť povinnú školskú dochádzku v základnej
škole aj mimo školského obvodu, v ktorom
má trvalé bydlisko. Riaditeľ tejto školy udelí
predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy až po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov žiakov,
ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode
základnej školy.
Ak budú deti plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, je zákonný zástupca
povinný dieťa zapísať do našej slovenskej
školy. Buď v mieste trvalého bydliska, alebo
aj inde. Riaditeľ školy potom vydá na žiadosť
rodiča rozhodnutie, v ktorom umožní plniť
povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.
Žiak má potom ale povinnosť podrobiť sa komisionálnemu preskúšaniu z predmetov, ktoré
sa stanovia v rozhodnutí. To sa môže konať
každý rok, alebo po stupňoch, čiže po prvom
a druhom stupni školskej dochádzky, teda po
štvrtom a deviatom ročníku.
Dieťa bude vedené v škole na Slovensku,
tá mu dá aj naše učebnice, i keď v zahraničnej škole sa bude učiť z celkom iných
kníh. Skúšky bude vykonávať podľa toho, čo
sa vyžaduje na Slovensku. Povinná školská
dochádzka je 10-ročná a trvá najdlhšie do
konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil
16. rok veku.
Naši budúci prváci prechádzali vo štvrtok
7. februára pod rukami pani učiteliek 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 družinárov malý darček.
Tešíme sa na nich v pondelok 2. septembra
2013. Je nám iba ľúto, že ich je z roka na rok
menej. Počet obyvateľov v našej obci stúpa
a počet žiakov stále klesá. Ak sa mladí nepričinia o budúcu generáciu, Slováci pomaly, ale
isto vyhynú. To je neúprosný zákon prírody.
- mg -
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Výlet do starého Egypta
V posledný februárový týždeň sme mali
mimoriadne vyučovanie v Bratislave, ktoré
sponzorsky vybavila pani riaditeľka – teda nemuseli sme platiť ani autobus, ani
vstupné. Celý zážitok sa niesol v duchu
egyptského cestovania časom zo súčasnosti späť, až po dobu približne 3000
rokov pred Kristom, keď Egyptu vládli
faraóni. Toto zážitkové vyučovanie bolo
v múzeu Tutanchamona v Bratislave. Cestovali sme tam asi hodinu a pol.
Keď sme tam prišli, čakala nás tam teta
oblečená ako Egypťanka. Začala nám rozprávať o tom, ako sa v minulosti balzamovalo
telo človeka. Potom si teta vybrala z nás dve
princezné a štyroch bohov. Išli sme do hrobky,
kde sme balzamovali telo ženy, ktorá zomrela.
Princezné odokrývali časti tela múmie a bohovia odriekali modlitby a kládli na telo múmie skarabeov – chrobákov šťastia. Takýmto
spôsobom sme vykonali obrad balzamovania.

 Tajomná múmia sa napokon dostala na druhý breh...

 Prvák Lukáško Hochel rozmýšľa, či nebude staviteľom.

V sobotu 26. januára 2013 bol v Kultúrnom dome v Trebaticiach detský
karneval. My, deti zo školy, sme ozdobovali sálu už deň predtým. Naše maminky a babinky zasa upiekli výborné
koláčiky a zákusky, ktoré sa tam predávali.
Na karneval prišli rôzne zaujímavé
masky, napríklad: Kocka, Batman, Spiderman, Hrozno, Princezná. Diskdžokej
pustil hudbu a po prehliadke masiek sme
tancovali do kruhu. Navštívil nás aj kúzelník z Bratislavy, ktorý nám ukazoval
všelijaké triky: otvorenú peňaženku, ktorá horela a pribúdanie loptičiek podľa
čarovných slovíčok. Pobavili sme sa aj
na hrách, ktoré pre nás vymyslela pani
vychovávateľka Danka Kováčiková. Na
konci karnevalu bola tombola, do ktorej
prispeli rodičia detí zo školy a pani riaditeľka vybavila aj sponzorov z trebatických
ﬁriem. Myslím, že ich bolo toľko, že každý
niečo vyhral. Veľmi sa mi páčil tento karneval a už sa teším na ten budúci.
Kristínka Moravčíková, 3. ročník

Po tomto obrade sme mali prepraviť telo
múmie na druhý breh rieky. Rozhodli o tom
traja bohovia. Múmia musela odpovedať na
desať otázok. Na miskách váhy bolo srdce
a na druhej zasa pierko. Každým klamstvom,
ktoré by múmia povedala, by klesla miska so
srdcom dole, ale neklamala, tak bolo srdce
ľahké ako pierko. Takto sme múmiu prepravili
na druhý breh a mohla vkročiť do posmrtného
života. Teta nám rozprávala aj o písme, ktoré
sa volalo hieroglyﬁcké písmo. Toto písmo
ako prvý rozlúštil Champollión. Malo 3 000
znakov. Starovekí Egypťania ním zapisovali
výjavy zo svojho života. Je veľmi zaujímavé
a vďaka nemu sa veľa dozvedáme o zvykoch
a spôsobe života v dávnych dobách.
Na záver sme išli do múzea hračiek, ktoré
nás nútili nielen sa hrať, ale aj poriadne premýšľať. Veľmi sa mi to páčilo a chcem prísť aj
niekedy nabudúce.
Šimon Valo, 4. ročník

Pestrofarebný karneval

 Masky na karnevale boli krásne – bolo čo obdivovať.
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MIKRO 2013

Dominovali mladí futbalisti z Trebatíc
Jedným zo zámerov Mikroregiónu nad
Holeškou (ďalej len MNH) je vytvárať partnerstvá na báze nadväzovania osobných
priateľstiev obyvateľov jednotlivých členských obcí MNH ich zapájaním do rôznych
voľnočasových či spoločenských aktivít.
V prvý marcový deň tohto roku sa stretli
i za týmto účelom v telocvični Základnej školy
vo Veľkých Kostoľanoch vekovo mladší obyvatelia MNH, žiaci základných škôl, ročníkov
1. – 5., aby si zašportovali a okrem iného
v rámci tradičného futbalové turnaja – MIKRO
2013 získali nových priateľov, nadviazali nové
kontakty. Pre organizátorov turnaja – starostov obcí MNH – bolo veľmi príjemné vidieť, že
i vďaka tejto aktivite, sa mnohí súťažiaci už
vzájomne poznajú. V neposlednom rade však
je cieľom tohto turnaja i podchytiť talentovaných hráčov. Žiaľ, z toho pohľadu musíme
konštatovať, že kvalita turnaja z roka na rok
upadá. Deti zaostávajú v pohybovej kultúre
a vôbec v záujme o šport.
Na turnaji sa zúčastnilo osem mužstiev:
z Trebatíc, Veľkých Kostolian, Dolného Lopašova, Rakovíc, Krakovian, Ostrova, Boroviec

 Víťazné družstvo chlapcov z Trebatíc.

 Matúš Moravčík z Trebatíc preberá cenu pre najlepšieho brankára turnaja od predsedu MNH Dušana Daloša.

Pohybové aktivity žiakov ZŠ sú nevyhnutnou súčasťou školského aj štátneho
vzdelávacieho programu. Tohtoročné mrazy sa veľmi nevyznamenali, ale predsa sa
podarilo starostovi obce zabezpečiť ľadovú plochu aspoň na dva dni, kedy poriadne
prituhlo.
Urobil radosť malým aj veľkým športovcom
v našej obci. Konečne sme mohli „prevetrať“
korčule a stráviť voľný čas aj hodiny telesnej
výchovy na korčuliach a zvyšovať svoju pohybovú zdatnosť. Korčuľovať sa učili aj prváci,
no niektorí z nich to už vedeli vďaka svojim
obetavým rodičom. Škoda, že nám ľad vydržal iba dva dni. Ale v živote sa „všetko ráta“,
a preto sme vďační aj za to málo ľadu, veď
snehu bolo zasa dosť a mohli sme stavať aj
snehuliakov a aj sme sa posánkovali. Ďakujeme, pani Zima!
- mg -

a Dubovian. Celým turnajom ako jediný prešiel bez prehry tím žiakov z Trebatíc, ktorý
jednoznačne dominoval s celkovým skóre
31:0. Na druhom mieste skončili hráči Veľkých Kostolian, ktorí prehrali len s Trebaticami
v pomere 0:3. Tretie miesto obsadilo družstvo
Dolného Lopašova. Najlepším strelcom turnaja bol Adam Piešťanský (Veľké Kostoľany) s 15 gólmi, Denis Minárik a Matúš Valo
z Trebatíc strelili po 14 gólov. Za najlepšieho
brankára turnaja bol vyhlásený Matúš Moravčík (Trebatice).
Poďakovanie za výbornú organizáciu turnaja patrí i vedeniu Základnej školy vo Veľkých Kostoľanoch.
Najlepšie mužstvá a hráčov odmenil vecnými cenami predseda MNH, starosta Rakovíc
Dušan Daloš. V rámci vyhodnotenia turnaja
vyjadril presvedčenie, že sa v rovnakom termíne stretneme spoločne i o rok na XI. ročníku futbalového turnaja žiakov členských obcí
MNH, ktorým obce nahrádzajú v minulosti
pravidelné podujatia organizované školskými
správami či voľnočasovými centrami.
- jv -

Prevetrali sme aj korčule

 Dievčatá sa korčuľovali, chlapci radšej hrali hokej...
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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE BAŽANT BILANCUJE

Problém robia následky výrubu stromov
Aj členovia PZ Bažant využili prvé týždne
nového roka na hodnotenie roka uplynulého. Výročnú členskú schôdzu zorganizovali v sobotu 23. februára 2013 v zasadačke obecného úradu. Zúčastnilo sa na
nej 18 členov a pozvaní hostia – starosta
obce Mgr. Juraj Valo a za ZO SZCH Jozef
Melicher.
Schôdzu otvoril predseda PZ Ján Bača.
V správe o činnosti poľovníckeho združenia
zhodnotil vykonanú prácu a tiež udalosti, ktoré sa udiali počas roka.

Aký účel mal výrub?
Najväčším problémom bol výrub stromov
v povodí Dudváhu, kde aj bezmála rok po
vyťažení drevnej hmoty zostalo veľa odpadu zachyteného vo vode, alebo vybagrovaného na brehu. Firma, ktorá výrub
realizovala, ho nechala bez povšimnutia
napospas prírode. Zostáva otázka: Aký
účel teda vlastne mal výrub stromov?
Ostane asi len na nás, poľovníkoch, aby
sme tieto časti povodia Dudváhu dali čo
najrýchlejšie do lepšieho stavu a dosadili
rôznymi drevinami.

prírody v tomto období propagujeme aj formou násteniek v obci.

Chlapci rušia zver
Problémy v poslednom období nám robia
tzv. terénne jazdy na autách, štvorkolkách či
motorkách po revíri. Nezodpovední chlapci
rušia zver, pod ich kolesami prichádzajú o život malé zajačiky a iná drobná zver a v neposlednom rade robia škody na poľnohospodárskych kultúrach.
Členovia PZ v letných mesiacoch až do
konca roku navštevovali revír za účelom tlmenia škodnej zveri, lovu srnčej zveri, diviakov

V rámci spoločenských podujatí sme sa
zúčastnili na výstave trofejí zveri ulovenej
v poľovníckej sezóne za rok 2011 v okrese
Piešťany, ktorá sa konala v Kultúrnom dome
v Hubine. Zúčastnili sme sa aj na streleckých
pretekoch o Putovný pohár predsedu Mikroregiónu nad Holeškou na strelnici vo Veselom.
V roku 2012 bolo celkovo ulovených: bažant 29 ks, zajac 45 ks, srnčia zver 20 ks,
diviak 6 ks, líška 10 ks, kuna skalná 4 ks,
straka 10 ks.

Diviaky verzus zajačiky
Predseda PZ Bažant Ján Bača v závere správy konštatoval, že v posledných
rokoch sa poľuje na diviakov viac ako kedysi, čo znamená, že táto zver sa zdržuje
v našom revíri vo väčšom počte. To má
pravdepodobne za následok úbytok na
malých zajacoch či bažantoch. V mene
výboru predseda poďakoval členom PZ
za ich záslužnú prácu, tak isto aj predstaviteľom obce, ZO SZCH za ich spoluprácu
a tiež Agrodružstvu Trebatice za pomoc,
sponzorské poskytnutie traktora a pracovníka pri odchyte zajacov.

Tiež je škoda, že aj medzi našimi spoluobčanmi sú ľudia, ktorí si boli vyrezať
dve strieborné jedličky z nášho políčka
pri poľovnom klube. Horko-ťažko sme
ich v našich podmienkach vypestovali
a niekto bezohľadný si ich jednoducho
vyťal a použil ako vianočný stromček. Určite pri štedrej večeri mali z neho radosť
a dúfam, že s čistým svedomím mysleli aj
na to, odkiaľ pochádzajú.
Výbor PZ pracoval v pôvodnom zložení.
S členmi v zimných mesiacoch chodili vo
zvýšenej miere prikrmovať zver. V jarných
mesiacoch v rámci revitalizácie a obnovy
revíru vysádzali stromčeky a kríky a podľa veterinárnych nariadení sme vykonali
dezinfekciu kŕmnych zariadení, ako aj ich
opravu a natretie ochranným náterom.
V mesiaci apríl bolo kúpených na zazverenie poľovného revíru 20 ks sliepok
a 8 ks kohútov bažanta, ktoré boli vypustené do revíru podľa plánu v roku
2012. V mesiaci máj a jún, kedy prichádza k liahnutiu a vodeniu mláďat, sme sa
zameriavali na ochranu zveri. Ochranu

a tiež v rámci monitoringu klasického moru ošípaných. Pripravovali krmné zariadenia
a krmivo na blížiacu sa zimu.

 Škodná v revíri?

V ďalšom bode programu členskej
schôdze predniesol ﬁnančný hospodár
Róbert Štefanka ml. správu o ﬁnančnom
hospodárení za rok 2012. S revíznou
správou oboznámil prítomných kontrolór
Branislav Jankech.
Členovia prerokovali aj návrh ﬁnančného rozpočtu a plán práce na rok 2013
a tak isto aj návrh domáceho poriadku.
Do diskusie sa zapojili T. Štefanka,
Ing. G. Moravčík, P. Potrok, R. Štefanka st., M. Galbavý a ďalší, ktorí svojimi
podnetmi a názormi prispeli k vytvoreniu
uznesení z výročnej členskej schôdze.
V záverečnom bode programu predseda PZ poďakoval prítomným za účasť
a poprial všetkým členom do nadchádzajúcej jarnej prírody veľa pekných chvíľ,
zážitkov a heslom „Poľovníctvu a prírode
zdar!“ ukončil rokovanie.
JÁN BAČA
predseda PZ Bažant

Trojkráľový mariášový turnaj
Termín 13. ročníka Trojkráľového mariášového turnaja sme prispôsobili dňu, kedy
sa nehrá slovenská liga mariášu, preto sa
v tomto roku konal až 19. januára.
Sme radi, že sme po konzultácii s okolitými
klubmi zvolili neskorší termín, čo sa odzrkadlilo aj na počte záujemcov, ktorí si našli cestu
k nám. Prišlo ich 66, čo je najväčší počet
hráčov, ktorí si chceli „zmerať sily“ a odniesť
víťazstvo vo ﬁnančnej podobe. O víťazstvo
tuho bojovali traja hráči, ktorí nahrali rovnaký
počet bodov – 23, a tak o víťazovi a o ďalších

umiestneniach rozhodovala väčšia suma vyhraných peňazí.
Na prvom mieste skončil Miroslav Petruš zo
Starej Lehoty so 66,35 €, na druhom mieste
sa umiestnil František Hnáth z Novej Dubnice,
ktorý nahral 59,10 €. Tretie miesto získal Dušan Mitana z Trenčína, ktorý z víťaznej trojice
nahral najmenšiu ﬁnančnú čiastku – 58,95 €.
Z domácich hráčov si najlepšie počínal Jozef Vančík, ktorý nahral 17 bodov a 51,60 €.
- js Ilustrácia: internet

16

TREBATICKÉ ZRKADLO

1/2013

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB TREBATICE INFORMUJE

Pred jarnou časťou sezóny
Zimnú prípravu A-mužstvo začalo pod
vedením trénera Andreja Koprnu 15. januára. Z jesenného kádra odišli dvaja hráči
– Ivan Kurinec sa vrátil do Vrbového a Mareka Bondru sme uvoľnili na polročné hosťovanie do Krakovian. Mužstvo sa posilnilo o hrotového hráča Dušana Klasa, ktorý
k nám prišiel na prestup z Kočoviec.

Chceme skvalitniť výkony

v kombinačnej hre a Jozef Horvát po strele
Martina Zelenaya zvýšil na 2:0. I naďalej sme
hrali útočný futbal. Veľké šance postupne
nepremenili Dušan Klas, Peter Hornák a ani
Erik Spál.
O ambíciách nášho mužstva veľmi napovedia najbližšie zápasy – doma so Solčanmi
a dva nasledujúce zápasy na pôde súpera
vo Veľkých Kostoľanoch a v Radošovciach.
Naším cieľom je podávať kvalitné výkony od
jedného zápasu k druhému a pritiahnuť viac
divákov na domáce zápasy.

Odohrali sme 7 prípravných zápasov na
umelej tráve v Piešťanoch, Novom Meste n. V. a v Trnave.
Dva sme vyhrali a päť prehrali.
V prvom sme zvíťazili nad Podolím 4:2. V pomere 2:1 sme
porazili Tešedíkovo. Postupne
sme však prehrali s Malženicami v divokom zápase 6:8,
s MFK Vrbové najtesnejším
rozdielom 0:1, s Bolerázom 2:5
a v poslednom zápase na umelej tráve so Zvončínom 3:4. Generálku pred odvetnou častou
sme odohrali v Dolných Zeleniciach, kde sme účastníkovi
4. ligy Šúrovciam podľahli 1:4.
V prvom polčase podali naši
hráči veľmi dobrý výkon po hernej i taktickej stránke. Vyhrávali
sme 1:0, vedenia sme sa uja Na novú sezónu sa pripravujú i internacionáli OFK,
li po rohovom kope a hlavičke
stretávajú každú nedeľu predpoludním.
Filipa Zemka. Domáci do polčasu ešte z pokutového kopu
vyrovnali. V druhom polčase tréner nášho
mužstva vystriedal 4 hráčov základnej zostavy a dostali sme 3 góly. Najlepším strelcom
Dorastenci začali zimnú prípravu prvý
zimnej prípravy bol so 4 gólmi Dušan Klas,
februárový deň pod vedením trénera Martina
od ktorého si veľa sľubujeme i v samotných
Trnku. Odohrali jeden prípravný zápas s FK
majstrovských zápasoch.
Krakovany, nad ktorými zvíťazili 5:1.
V prvom majstrovskom zápase v Petrovej
Žiacke zlúčené družstvo trénovalo pod
Vsi naši chlapci podali veľmi zodpovedný, kovedením trénera Karola Hercega v Kralektívny výkon. Do vedenia nás dostal hlavou
kovanoch na umelej tráve. Počas zimnej
po nepriamom kope Filip Zemko, podobne
prípravy boli aj na 4-dňovom sústredení na
ako v generálke. Po prvom polčase sme
Výtokoch. V prípravnom zápase v Červeníviedli 1:0. V druhom polčase sme pokračovali
ku zvíťazili 5:1.

Mládežnícke mužstvá

Výročná členská schôdza
V poslednú februárovú sobotu sa konala
v sále Kultúrneho domu v Trebaticiach volebná členská schôdza OFK Trebatice. Za
prezidenta klubu bol na ďalšie štyri roky
zvolený doterajší prezident Ing. Jozef Svetlík,
rady výkonného výboru rozšírili Andrej Varga
a Igor Kučavík. Členmi VV OFK sú Jozef
Blaško, Igor Kučavík, Peter Líška, Ján Maco,
Ing. Jozef Ondačka, Bernard Palkech a Andrej Varga. Viceprezidentom sa opätovne stal
po rokovaní výkonného výboru
JUDr. Igor Horanský.
Jedným zo záverov členskej
schôdze je zabezpečiť lepšiu
prácu s mládežou, vypracovať
koncepciu rozvoja mládežníckeho futbalu nielen na klubovej, ale
i regionálnej úrovni.

Investičné zámery

ktorí sa

V tomto roku, by sme chceli
v spolupráci s obcou dobudovať tréningovú plochu, namontovať umelé osvetlenie, osadiť
zábrany na zachytávanie lôpt.
Vzhľadom na to, že v minulom
roku obec odpredala vedľajšiu
tréningovú plochu súkromnému
investorovi, chceli by sme i my
našimi priestormi prispieť k vybudovaniu dôstojného športového komplexu.

10. ročník reprezentačnej
zábavy športovcov
Tento ročník reprezentačnej zábavy, ktorá
sa konala 8. februára, možno hodnotiť po
stránke spoločenskej ako i z pohľadu účasti
ako jeden z najúspešnejších. Poďakovanie
patrí hlavnému sponzorovi - ﬁrme J.M.L.I., s.
r. o., ako i ostatným sponzorom, ktorí prispeli
či už ﬁnančnou čiastkou, alebo vecnými cenami k zorganizovaniu pekného spoločenského
podujatia. Finančný zisk použijeme na rekonštrukciu dorasteneckých kabín, rozhlasovej
miestnosti a kuchynky.
Vážení spoluobčania a priaznivci OFK,
touto cestou by som Vás chcel v mene
výkonného výboru požiadať o poukázanie
sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb.
Údaje o prijímateľovi:
Obecný futbalový klub Trebatice, so sídlom Piešťanská ul. č. 187, 922 10 Trebatice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00688703
Všetkým darcom vopred ďakujeme!

 Ing. Jozef Svetlík pri zakladaní nového trávnika tréningovej hracej plochy.

Ing. JOZEF SVETLÍK
prezident OFK
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