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PRÍHOVOR STAROSTU

Ešte nie je hotovo
Vážení
spoluobčania, končí sa toto
volebné obdobie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Dňa 15.
novembra si budete
spomedzi kandidátov na starostu obce
a poslancov do obecného zastupiteľstva uchádzajúcich sa o Vašu priazeň
voliť tých, ktorí budú obec spravovať
a riadiť nasledujúce volebné obdobie
2014 – 2018. Vzhľadom na to v nasledujúcich riadkoch skladám odpočet
vykonanej práce za predchádzajúce
štyri roky.

Oblasť investičnej výstavby
 Starší – ale jarí... Lehotský, Baláž a Lučenič nezaostali za popovým dorastom...
Trebatické hody sú každoročne príležitosťou stretnúť sa v obci s hviezdami populárnej hudby.
Inak tomu nebolo ani od 15. do 17. augusta t. r., keď sa na hodovom pódiu vystriedali hudobníci
blízki srdciam mladých i starších.
Viac na 4. strane.

Škôlka je opäť preplnená

 Malí štupli na jesennej vychádzke.
Opäť začiatok nového školského roka, opäť vítanie nových detí, zoznamovanie sa s kamarátmi, učiteľkami, prostredím... To všetko majú v trebatickej materskej škole za sebou a niekoľko
týždňov od začiatku septembra môžu spokojne povedať, že úspešne zvládli ďalší nový začiatok.
Čítajte na 11. strane.

 Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu – výmena okien,
rekonštrukcia strechy nad knižnicou,
maľovka (preinvestované 19 871,70 €)
 Rekonštrukcia strechy budovy OFK Trebatice (9 012,40 €)
 Výmena okien a dverí na budove OFK
Trebatice (12 225 €)
 HBV Dolné záplotie – bytový komplex
Dolné záplotie (583 333,55 €)
 Technická infraštruktúra v Dolnom záplotí – Záhumenská ulica (187 086,29 €)
 HBV Dolné záplotie – terénne úpravy
(6 607,89 €)
 Prekládka VN siete v rámci individuálnej
bytovej výstavby v lokalite Dolné záplotie (17 483,50 €)
 Výstavba verejného osvetlenia v Dolnom záplotí (11 985,77 €)
 Výstavba Záhumenskej ulice I. etapa –
vodovod, kanalizácia, vodovodné a kanalizačné prípojky, plynovod, plynové
prípojky (52 174,92 €)
 Výstavba Záhumenskej ulice II. etapa –
projektová dokumentácia (4 798,44 €)
 Rozvoj výstavby v Dolnom záplotí – nákup pozemkov (9 342,65 €)
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Trebatice – Družstevná ul. (11 246,29 €)
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia rozhlasu v obci Trebatice I., II.
etapa – Hlavná, Staničná ul. (32 843,6 €)
 Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej cesty – autobusové zastávky a dokončenie projektu z roku 2010 (12 016,19 €)
 Prekládka VN a NN siete v súvislosti so
stavbou Matchpoint (14 302,31 €)
(Pokračovanie na 2. strane.)
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 Rekonštrukcia kotolne materskej školy
(5 174,68 €)
 Rekonštrukcia kotolne základnej školy
(4 021 €)
 Obecná kanalizácia Presskan – vybudovanie 19 tlakových prípojok (38 000 €)
 Zriadenie klubovne pre MO JDS (6 900 €)
 Informačný panel rýchlosti (2 246,94 €)

Ešte nie je hotovo

Oblasť kultúry, športu
a mládeže
 Kapustové hody – obec spoluorganizátor
 Hody – hudobný festival
 Koncertné vystúpenia v Areáli zdravia
 Memoriál Petra Minárecha – bežecké preteky
 Zimné korčuľovanie v Areáli zdravia
 Organizovanie podujatí pre deti a mládež,
dôchodcov (Deň detí, Posedenie s dôchodcami)
 Založenie Centra mládežníckeho futbalu
Jozefa Adamca
 Súčinnosť pri výstavbe športového komplexu Matchpoint v areáli OFK Trebatice

Oblasť školstva
 Zachovanie základného školstva v obci
 Výučba anglického jazyka v materskej škole

Sociálna oblasť
 Zabezpečenie opatrovateľskej služby
 Organizovanie podujatia Uvítanie do života

Oblasť spolupráce s miestnymi
organizáciami
 Podpora činnosti miestnych organizácii vytvorením obecného grantového programu
 Zriadenie klubovne pre miestnu organizáciu
Jednoty dôchodcov na Slovensku v dome
služieb

Oblasť
informovanosti
 Publikovanie obecných novín – Trebatické
zrkadlo
 Inovácia webovej stránky obce
 Zriadenie mapového portálu obce na webovej stránke

 Dobudovaním zastávok sa zavŕšil proces 1. etapy rekonštrukcie Hlavnej ulice.

Oblasť životného prostredia
 Rozšírenie zberu separovaného odpadu
o kovy, šatstvo, kuchynský a odpadový olej
 Zabezpečenie zberu bioodpadu – drevnej
hmoty

Oblasť podnikateľského
prostredia
 Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov
v lokalite hospodársky dvor Doprastav
 Získanie investora – spol. HB Steel, s. r.
o., do priemyselnej zóny hospodársky dvor
Doprastav
 Príchod investora – AG Foil Europe, s. r. o.,
do priemyselnej zóny Dolné záplotie
 Vytvorenie priemyselnej zóny v lokalite
Dolné záplotie nad motokárovou dráhou
zmenou územného plánu obce

Projektová činnosť obce
V rokoch 2011 – 2014 neboli vyhlásené
v rámci samosprávy výzvy na čerpanie ﬁ-

 Nový subjekt v priemyselnej zóne Dolné záplotie – spol. AG FOIL Europe, s. r. o.

nančných prostriedkov z fondov EÚ. Obec sa
zapájala do grantových výziev z nadačných
zdrojov či zo štátneho rozpočtu SR. Týmto
spôsobom získala 73 313 €.

Stav majetku Obce Trebatice
K 31.12.2002 pri prevzatí funkcie starostu
obce Trebatice – 1 379 738,43 €
K 31.12.2013 – 3 635 986,46 €
Milí spoluobčania, toto volebné obdobie
nebolo vôbec ľahké. Celý svet sa ocitol
v globálnej hospodárskej kríze a jej následky
veľmi rapídne pociťovali i samosprávy. Navyše nebola možnosť získať ﬁnancie z fondov EÚ určených na rozvojové investičné
projekty samosprávy. Stratégia rozvoja obce vychádzala zo schváleného Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Keď
sme ho v roku 2004 spolu s členmi komisie
spracovávali a neskôr obecné zastupiteľstvo
schvaľovalo, mnohým sa zdalo naplnenie
viacerých cieľov nereálne. Dnes je prevažná
väčšina premenená na hmatateľnú skutočnosť. Vybudovaný je Areál zdravia, bytový
komplex Dolné záplotie, rozvíja sa individuálna výstavba v lokalite Dolné záplotie,
zrekonštruované je centrum obce, základná
škola, čiastočne materská škola. Obec žije
kultúrnym životom, pritiahli sme investorov
do priemyselných zón, vytvorili pracovné príležitosti, rapídne nám stúpol počet obyvateľov. Na rokovaní obecného zastupiteľstva sa
vždy prihliadalo na to, aby sa úlohy a investície rozdeľovali primerane podľa potreby oblastí života (bývanie, občianska vybavenosť,
školstvo, šport, kultúra, životné prostredie,
sociálne zabezpečenie...). Prioritou tohto
volebného obdobia bolo však jednoznačne
bývanie a oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci spojené so stretnutím
rodákov. Pri spomienkach na toto podujatie
mi behajú po tele zimomriavky ešte dnes.
Na tieto chvíle len tak nezabudnem, zanechali vo mne hlbokú stopu. Som presvedčený, že jeho organizáciou sme odovzdali veľký
odkaz budúcim generáciám Trebatičanov.
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Moja spokojnosť je vyústením obrovského
množstva vydanej energie, tvorivosti a obetavosti mojich spolupracovníkov. Veľká vďaka patrí členom komisie, ktorá bola založená
za účelom príprav tohto podujatia, ale i poslancom obecného zastupiteľstva, členom
Redakčnej rady Trebatického zrkadla.
Vážení občania,
v týchto voľbách sa opäť uchádzam o Vašu
priazeň a podporu. Odpočet toho, čo sa urobilo, som Vám ponúkol v predchádzajúcich
riadkoch. Snažil som sa robiť maximum.
Za svoju prácu sa nehanbím a dovolím si bez
pátosu vyjadriť pocit – som spokojný. Ako sa
hovorí: „Kto chce vidieť, vidí, kto chce počuť,
počuje.“ No na druhej strane sme v predchádzajúcom období nezrealizovali niektoré
zámery – zberný dvor či vytvorenie domova
opatrovateľskej starostlivosti v rámci Mikroregiónu nad Holeškou. Okrem toho mám ďalšie
nenaplnené vízie – cyklotrasa Piešťany –
Vrbové, rekonštrukcia domu služieb, rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu,
modernizácia miestnych komunikácií, dokončenie výstavby v Dolnom záplotí. Všetko sú
to projekty, ktorých obstarávacie náklady sú
veľmi vysoké. Možno pre niekoho nereálne,

 V Dolnom záplotí vyrástla popri bytovom komplexe i priemyselná zóna.
ale ja si myslím, že starosta musí mať vízie.
Len vízie, sny a tvrdá práca posúvajú obec

dopredu. Dovolím si teda tvrdiť, že z môjho
pohľadu ešte nie je hotovo. Ešte nie sú naplnené moje túžby súvisiace s rozvojom obce
Trebatice. Vzhľadom na to som sa rozhodol,
že sa mojou kandidatúrou pokúsim vytvoriť
priestor na naplnenie týchto predstáv.
Na záver chcem všetkým, ktorí sa podieľali
na splnení vyššie uvedených úloh, úprimne
poďakovať. Som presvedčený, že obec Trebatice sa uberá správnym smerom.
Mgr. JURAJ VALO
starosta obce

Vynovená web stránka

 Slávnostný sprievod obcou počas osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

 Významným zamestnávateľom v regióne je spoločnosť Rhenus Logistics, s. r. o.

Žijeme v dobe internetu a jeho služby využívame v čoraz väčšom rozsahu.
Množstvo informácii poskytujú obyvateľom
Slovenska webové stránky obcí. Aj naša
obec poskytuje informácie svojim občanom zo svojej webovej stránky, ktorá bola
pred časom spustená. Aby boli informácie
a služby poskytované webovou stránkou
obce kvalitnejšie, došlo k jej obnove, zmene dizajnu a rozšíreniu ponuky. Pôvodná
ponuka v navigácii stránky bola zachovaná a doplnená o nové moduly, z nich
uvádzame najzaujímavejšie – fulltextové
vyhľadávanie, jazykové mutácie stránky
v angličtine a nemčine, úložisko dokumentov s možnosťou stiahnutia, elektronická
pohľadnica, registrácia užívateľov s možnosťou zasielania noviniek. Seniori ocenia
možnosť prispôsobenia zobrazenia stránky
pre jednoduchšie čítanie ako aj možnosť
hovoreným slovom predčítať zadané texty.
Dominantnou farbou stránky je zelená farba, ktorá symbolizuje vzťah obyvateľov obce
k poľnohospodárstvu a pestovaniu kapusty.
Veríme, že si vynovená stránka našej
obce svojou ponukou a zaujímavým dizajnom získa čo najviac priaznivcov a návštev nielen z radov obyvateľov Trebatíc,
ale aj ostatných záujemcov o informácie.
A na záver najdôležitejšia informácia – webová stránka Obce Trebatice sa nachádza
na adrese www.trebatice.sk.
- jk -
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

Zvolíme starostu a poslancov

ku dňu 8. októbra 2014

Narodili sa
Sebastián Pivarči, Trebatice 514
Ema Žažová, Trebatice 514
Roman Zivčák, Trebatice 379
Marcel Vatrt, Trebatice 59

Prisťahovali sa
Ing. Dagmar Poláková, Trebatice 534
Laura Poláková, Trebatice 534
Jakub Polák, Trebatice 534
Ondrej Polák, Trebatice 534
Darina Biskupičová, Trebatice 348
Andrea Bezdeková, Trebatice 514
Ľuboš Bezdek, Trebatice 514
Bc. Tomáš Michálek, Trebatice 416

Dňa 15. novembra 2014 od 7.00 do 20.00
h sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. Obec Trebatice má vytvorený
1 volebný obvod, v ktorom občania budú
voliť 9 poslancov obecného zastupiteľstva
a starostu obce na nové funkčné obdobie
2014 – 2018.
Záujemcovia o post poslanca či starostu
obce mali možnosť v termíne do 21. septembra 2014 predložiť svoje kandidátne listiny.
Miestna volebná komisia na svojom zasadnutí
24. septembra 2014 uskutočnila registráciu
kandidátov. Boli zaregistrované všetky predložené kandidátne listiny a na ich základe boli
vyhlásené nasledujúce kandidatúry:

pre voľ by
starostu obce Trebatice

Opustili nás
Eva Jankechová, Trebatice 266
Michal Vatrt, Trebatice 114

1. Mária Gonová, Mgr., 60 r., riaditeľka základnej školy, nezávislá kandidátka
2. Juraj Valo, Mgr., 40 r., starosta obce, nezávislý kandidát

Odsťahovali sa
Lenka Peticová, Trebatice 153
Roman Petic, Trebatice 153
Marta Jankechová, Trebatice 241
Kristián Jankech, Trebatice 241
- jb -

V tomto roku sa naše tradičné hody
nezaobišli bez niekoľkých kvapiek dažďa.
Nenarobilo to však žiadne väčšie problémy, nakoľko hlavný organizátor, Agentúra
DUNA, počítal aj s touto alternatívou. Postarali sa o taký program, ža návštevníkom
vôbec neprekážalo, že si na svoju obľúbenú skupinu počkali aj pod dáždnikmi.
V piatok 15. augusta sa program začal vystúpením skupín Saba, Helenine oči, Arzén.

pre voľ by poslancov Obecného
zastupiteľstva Trebatice
1. Antónia Babišová, Mgr., 64 r., učiteľka,
nezávislá kandidátka

2. Lenka Cibulková, Bc., 36 r., opatrovateľka, nezávislá kandidátka
3. Pavol Doktor, 27 r., živnostník, nezávislý kandidát
4. Vladimír Hornáček, Mgr., Bc., 40 r.,
štátny zamestnanec, SMER-SD
5. Alena Jankechová, Mgr., 52 r., učiteľka,
nezávislá kandidátka
6. Peter Kollár, Ing., 54 r., učiteľ, nezávislý
kandidát
7. Igor Kučavík, 43 r., pracovník bezpečnostnej služby, SMER-SD
8. Peter Líška, 49 r., konateľ spoločnosti,
SMER-SD
9. Milan Ondačka, 47 r., diplomovaný fyzioterapeut, nezávislý kandidát
10. Milan Palkech, Bc., 24 r., konateľ spoločnosti, SMER-SD
11. Ladislav Regina, 40 r., SZČO,
SDKÚ-DS
12. Lenka Škrabáková, 29 r., transferistka, nezávislá kandidátka
13. Marián Valentovič, Ing., 31 r., generálny riaditeľ, SMER-SD
14. Andrej Varga, 40 r., regionálny manažér, SMER-SD
Ing. JANKA BELICOVÁ
zapisovateľka MVK

Hodové hudobné maškrty

 Popri Tublatanke patrila skupina Hex k favoritom piatkového večera.

 V sobotný hodový večer sa postarala o dobrú zábavu skupina IMT Smile a Ivan Tásler.

Veľký úspech zožala nestarnúca skupina MODUS s Jankom
Lehotským, Lacom Lučeničom,
Janom Balážom. Najväčším lákadlom však boli skupiny Hex
a Tublatanka. Program ukončila skupina Zoči Voči a najväčší
vytrvalci sa mohli ďalej zabávať
na diskotéke.

Sobotňajší podvečer 16. augusta sa začal
vystúpením skupín Fingers, Ranná nevoľnosť, Gygy, Fuera Fondo, Konﬂikt. Večer
všetkých pobavili a roztancovali hity skupiny
IMT Smile s Ivanom Táslerom a na záver sa
predstavila skupina IneKafe. Hodová nedeľa
už patrila starším, ktorí sa mohli zabaviť,
zaspievať a zatancovať si v Areáli zdravia so
skupinou Disk.
- aj -, foto: archív obce
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Rok 1973
V tomto roku prvýkrát v histórii obce
prekročil počet obyvateľov číslo 1200. Počas neho sa narodilo 17 detí, zomrelo 9
osôb, 11 párov sa zosobášilo. V zložení
národného výboru nenastali zmeny. Najväčšou investičnou akciou výboru bola
výstavba chodníka pozdĺž celej obce, začal
sa aj nákup materiálu na prístavbu kultúrneho domu.
Veľmi rozvinutá bola kultúrna činnosť,
usmerňovala ju rada osvetovej besedy. Pri
národnom výbore začal od 1. apríla 1973
pracovať Zbor pre občianske záležitosti. Jeho predsedníčkou bola Aurélia Karkušová,
tajomníčkou Ľudmila Minarechová, členmi
Anna Urbanová, Jozef Žák, Jozef Tonkovič,
Ján Karkuš a Bartolomej Hornák. ZPOZ organizoval uvítania do života, oslavy výročí
sobášov, životných jubileí, besedy, prednášky, kurzy, návštevy osamelých občanov.
Prednášky z oblasti zdravotníctva viedla
obvodná lekárka MUDr. Marta Benedigová.
Dlhodobý praktický kurz textilných techník
viedla profesorka Mancová z Umeleckej priemyslovky v Bratislave.
Každú nedeľu sa v miestnom kine premietali ﬁlmy pre deti. 51 predstavení navštívilo
2 631 osôb. Vlastné divadelné predstavenie
sa neuskutočnilo, ale občanom sa predstavilo

 Uvítanie do života 16.12.1973.

 Ustanovujúca schôdza zlúčeného JRD Mier.
profesionálne divadlo z Ostravy. Učitelia školy
so svojimi žiakmi zorganizovali 8 slávnostných akadémií pri príležitosti významných jubilejných dní. Spoločenské organizácie v obci
usporadúvali tradičné tanečné zábavy, celkovo ich bolo v tomto roku 17.
Škola mala v tomto roku 97 žiakov, ktorí sa
učili v 4 triedach. 10. septembra odišla do dôchodku Anna Miklovičová, ktorá v Trebati-

Foto: archív obce

Foto: archív obce

ciach učila 28 rokov. Učiteľský zbor tvorili riaditeľ Štefan Miklovič, učiteľky Lýdia Matúšová,
Aurélia Karkušová a Miroslava Bašnáková.
V prvej a štvrtej triede sa vyučovalo dopoludnia, druhá a tretia trieda chodila na smeny.
Miroslava Bašnáková nacvičila so žiakmi divadielko Snehová kráľovná.
Veľká zmena čakala naše družstvo.
Od 1.1.1973 došlo k zlúčeniu JRD Trebatice, Borovce, Krakovany a Stráže. Spoločné JRD dostalo názov Mier. Hospodárilo
na 2 215 ha pôdy a malo 617 členov. Predsedom sa stal Bernard Jankech. Tohoročná
zima bola veľmi mierna, jar suchá. Veľké
sucho ohrozovalo i úrodu nového JRD.
Hektárové výnosy boli napriek tomu veľmi
dobré, u jačmeňa a pšenice sa pohybovali
okolo 50 q na hektár. Žatvu komplikovali
júlové dažde. JRD však malo už toľko
strojov, že ju dokázalo zvládnuť za 10 dní.
Mechanizácia prác sa prejavovala aj v tom,
že ženy nemali už toľko práce, robili len
v zeleninárstve pri uhorkách a iných nárazových prácach.
Životná úroveň obyvateľstva mala stále
stúpajúcu tendenciu. Narastal počet majiteľov
osobných áut, stavali sa domy na Hornom záplotí, skvalitňovala sa vybavenosť domácností. Mnohí občania chodili na dovolenky nielen
na Slovensku, ale i do Bulharska, Rumunska,
Maďarska...
- jp -

AJ TAK SA DÁ...

Ohľaduplne a kultúrne
Psy odjakživa patrili na dedinské dvory,
majitelia ich využívali na stráženie svojich
príbytkov aj pre potešenie. Pre niekoho je
pes jediným živým tvorom, ktorý mu spríjemňuje samotu, a preto sa nenadarmo
hovorí, že pes je najlepší priateľ človeka.
Dnes sa však psy stali nielen súčasťou
našich dvorov, ale aj bytov. Takýto psík, prirodzene, nemá priestor na voľný výbeh, ani
vykonanie potreby. Aj v našej obci často stre-

távame psíkov spolu s ich majiteľmi na prechádzke. Žiaľ, často sa stáva, že po psoch
zostávajú na ceste, trávnikoch pred domami
a na iných verejných priestranstvách zapáchajúce kôpky. Nie je ojedinelým javom ani
to, že psy sa pohybujú po dedine v neskorých večerných hodinách a svojím brechotom rušia nočný pokoj.
Z VZN Obce Trebatice č. 11/2003 o chove, vodení a držaní psov na území obce

Trebatice, z § 5 vyplýva, že držiteľ psa je
povinný zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo
rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),
na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat – exkrementy
umiestniť do igelitového vrecúška a následne
do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo
k úniku pachu do okolia. Vrecúška na exkrementy sú k dispozícii na obecnom úrade.
Preto aj prostredníctvom našich novín apelujeme na majiteľov štvornohých miláčikov,
aby sa riadili schváleným VZN, boli ohľaduplní k ostatným občanom a správali sa
kultúrne!
- aj -

6

TREBATICKÉ ZRKADLO

3/2014

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

Predstavujeme kandidátov

pre voľ by
starostu obce Trebatice

Mgr. Mária Gonová
60 r., nezávislá kandidátka
Volebný program
1. Zriadiť novú počítačovú učebňu v Základnej škole v Trebaticiach.
2. Zastaviť rozpredávanie obecného majetku, z ktorého plynie pravidelný príjem
z prenájmu, ak vôbec
ešte nejaký zostal.
3. Vysporiadať pozemky občanov pod obecnými komunikáciami,
aby obec mohla čerpať ﬁnančné prostriedky
z Európskej únie.
4. Zlepšiť úroveň ciest v obci.
5. Urýchlenie napojenia občanov na verejnú
kanalizáciu.
6. Pripraviť Dolné kapustniská na otvorenie
novej ulice a umožniť výstavbu rodinných
domov pre mladé rodiny.
7. Uprednostniť deti našej obce pri umiestňovaní v Materskej škole v Trebaticiach pred
deťmi zo susedných obcí.
8. Hospodárne nakladanie s ﬁnančnými
prostriedkami obce.

pre voľ by
poslancov OZ Trebatice
Mgr. Antónia Babišová
64 rokov – nezávislá kandidátka
Narodila som sa v malej dedinke Šrobárová, okres Komárno. Tu som prežila aj
svoje detstvo. V roku 1963 sme sa presťahovali do Trebatíc, kde si moji rodičia
kúpili rodinný domček. Mojím snom bolo
byť učiteľkou. Sen sa mi splnil po ukončení
vysokoškolského štúdia na Pedagogickej
fakulte UK v Trnave. Takmer 40 rokov mojím druhým domovom bola Základná škola
v Chtelnici. Učila som žiakov dva predmety,
ktoré sú kľúčom ku všetkým vedám – matematiku a chémiu. Pri odchode do dôchodku v roku 2011 za vynikajúce výsledky vo
výchove a vzdelávaní mi obec Chtelnica
udelila Plaketu J. A. Komenského. Od r.
1975 som knihovníčkou miestnej ľudovej
a teraz obecnej knižnice, členkou Redakčnej rady Trebatického zrkadla. Poslankyňou obecného zastupiteľstva som od roku
2002. Som členkou komisie školstva, kultúry, športu a mládeže a som predsedníčkou
komisie na ochranu verejného záujmu.
Vážení voliči, ak ma zvolíte za poslankyňu
obecného zastupiteľstva aj na funkčné obdobie 2014 – 2018, mienim i naďalej pracovať
v oblasti kultúry, budem zastávať kladné stanovisko k žiadostiam obyvateľov o vybudovanie tlakových kanalizačných prípojok na Hlavnej a Hornej ulici. Mojou najväčšou túžbou je
vybudovať nové cesty v našich uliciach.

Bc. Lenka Cibulková
36 rokov – nezávislá kandidátka
Vzdelanie: vysokoškolské I. stupeň
Odbor: Sociálna práca
Zamestnanie: Obec Veľké Orvište
Pracovná pozícia: opatrovateľka
Náplň práce: opatrovateľské služby, starostlivosť o seniorov v domácom prostredí.
Do Obecného zastupiteľstva obce Trebatice kandidujem zo
zámerom pôsobenia
v sociálnej oblasti.
Pomoc a poradenstvo
v tejto oblasti je nenahraditeľnou víziou pre
obec. Sociálna práca
pomáha pri zvládaní
rôznych
problémových situácií občanov:
pomoc pri riešení
hmotnej núdze, pomoc a podpora zdravotne postihnutým občanom, pomoc a podpora
občanom vyššieho veku, pomoc a podpora nezamestnaným občanom, práca s deťmi
s poruchami správania.

Mgr. Bc. Vladimír
Hornáček
40 rokov - SMER-SD
Som rodákom zo stredného Považia z obce
Lednické Rovne, kde som sa narodil a žil tu
do mojich 25 rokov. Následne 15 rokov pôsobím pracovne v Piešťanoch, pričom som sa
rozhodol presťahovať do Trebatíc, kde momentálne žijem už piaty rok. Som absolvent
Vysokej školy STU SjF Bratislava a Vysokej školy v Sládkovičove. Pracujem 15 rokov
v Policajnom zbore, v súčasnosti v dopravnej
polícii. Mám 14-ročnú dcéru.
„Veľkú politiku“ sledujem od študijných čias.
Ku komunálnej politike som si prvýkrát „pričuchol” na stretnutiach organizovaných záujmovým združením Centra futbalovej mlá-

deže Jozefa Adamca,
ktoré má sídlo v Trebaticiach, a ktoré som
zakladal. Napĺňa ma
práca s mládežou
a som hrdý na to, čo
sme za dva roky pri
mládežníckom futbale
vytvorili. Z tejto pozície som sa pravidelne venoval a študoval
materiály týkajúce sa
Komisie športu a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve v Trebaticiach. Vzhľadom na mojej povolanie mi je
blízka i oblasť verejného poriadku a bezpečnosti.
V prípade zvolenia za poslanca by som
chcel podporovať aktívne trávenie voľného
času detí a mládeže z našej obce, vytvárať
vhodné podmienky na rozvoj športu, prispievať k zapájaniu verejnosti do rozhodovacieho
procesu v samospráve. Rád by som svoje skúsenosti a schopnosti uplatnil v oblasti
bezpečnosti a verejného poriadku. Za prioritu
v investičnej oblasti považujem prepojenie
Trebatíc a Piešťan cyklotrasou.
I keď nie som rodákom z Trebatíc, obec mi
prirástla k srdcu. Stala sa mojím skutočným
DOMOVOM. Rád by som prispel k jej ďalšiemu rozvoju, a preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva.

Mgr. Alena Jankechová
52 rokov – nezávislá kandidátka
Pracujem 30 rokov ako učiteľka na ZŠ Štefana Moysesa vo Veselom, z toho 23 rokov
aj ako riaditeľka školy. Som vydatá, mám 2
dospelé deti a 1 vnuka.
Poslankyňou obecného zastupiteľstva som
už tretie volebné obdobie. Venujem sa oblastiam, ktoré úzko súvisia s mojou profesiou –
pracujem ako predsedníčka komisie školstva,
kultúry a športu, šéfredaktorka Trebatického
zrkadla, podieľala som sa na príprave osláv
900. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Trebatice a vydaní monograﬁe o obci Treba-

3/2014

7

TREBATICKÉ ZRKADLO

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
tice vydanej pri príležitosti osláv, pomáham
pri organizovaní kultúrnych a športových
podujatí v obci.
V nadchádzajúcom
volebnom období by
som chcela pokračovať v práci poslanca
OZ, zapájať sa do aktivít a projektov, ktoré
prospejú rozvoju obce. Svoje schopnosti
a skúsenosti by som chcela využiť pri organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, pokračovať vo vydávaní
Trebatického zrkadla, na zasadnutiach OZ
rozhodovať v prospech väčšiny obyvateľov
našej obce.

Igor Kučavík
43 rokov - SMER-SD
Veľa ľudí ma pozná
pod prezývkou Fogo.
Do Trebatíc som sa
prisťahoval v decembri 2011. Ihneď som
sa zapojil do činnosti
v OFK Trebatice, nakoľko som väčšinu
svojho života venoval
športu v Piešťanoch.
V Trebaticiach som
stretol výbornú spoločnosť ľudí, s ktorou postupne posúvame OFK Trebatice a Centrum
futbalovej mládeže Jozefa Adamca na vyššiu
úroveň. Snažíme sa robiť šport inak, ako tomu
bývalo v minulosti. Vychovávať si vlastných
odchovancov, vytvárať možnosti na vhodné
trávenie voľného času deťom a mládeži. Ale
nie je to len šport, v ktorom sa chcem angažovať. Sú to aj ľudia, ktorí sa do Trebatíc
prisťahovali a chcú sa začleniť do spoločenského diania v obci. Týmto novým obyvateľom Trebatíc by som rád pomáhal v integrácii
do spoločnosti. Pri práci domového dôverníka v bytových domoch na Záhumenskej ulici
spoznávam problémy a názory týchto občanov. Rád by som ich prezentoval v obecnom
zastupiteľstve. O podporu v nasledujúcich komunálnych voľbách by som však chcel osloviť
rodákov obce, ktorí poznajú moju prácu či už
v športe, alebo v spoločenských aktivitách.
Mojím cieľom je aktívne pôsobiť v obecnom
zastupiteľstve, a tým prispieť k rozvoju našej
obce. Vopred ďakujem za prejavenú dôveru.

Milan Ondačka
47 rokov – nezávislý kandidát
Som rodákom z Trebatíc. I keď som v Trebaticiach nebýval 18
rokov, dá sa povedať,
že som tu žil po stránke
športovej, kultúrnej, sociálnej, keďže som sa
i v minulosti zúčastňoval na kultúrnom, športovom a spoločenskom
živote obce. O všetko,
čo sa v obci udialo, som
sa zaujímal.
Som ženatý a mám jedného syna. Vyštu-

doval som za diplomovaného fyzioterapeuta,
a tejto profesii sa venujem doteraz. V prípade
zvolenia za poslanca by som rád podporil
projekty, ktoré súvisia so športom a aktívnym
trávením voľného času obyvateľov našej obce. Medzi moje priority v tomto smere patrí
výstavba cyklotrasy Piešťany – Trebatice –
Krakovany – Vrbové ako i rozvoj futbalovej
akadémie Centra futbalovej mládeže Jozefa
Adamca. Takisto by som rád prispel k prinavráteniu predošlej slávy stolnému tenisu
z čias môjho otca Vincenta Ondačku. Blízky
vzťah mám i k oblasti kultúry, a preto by som
podporoval kultúrny život v našej obci so
zreteľom na zachovanie tradícií a budovanie
hrdosti k našej obci.

Bc. Milan Palkech
24 rokov - SMER-SD
Narodil som sa
v Trebaticiach, kde
žijem a taktiež aj pracujem ako konateľ
spoločnosti AG FOIL
EUROPE, s. r. o. Vyštudoval som strednú priemyselnú školu
dopravnú v Trnave
a momentálne externe študujem na Vysokej škole ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Rozhodol som sa
kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva, nakoľko sa zaujímam o dianie v obci
a chcem byť prínosom pre jej rozvoj, blaho
občanov a podieľať sa na ňom. V investičnej
oblasti by som podporil výstavbu cyklotrasy
Piešťany – Vrbové. Medzi moje priority by
patrila v prípade zvolenia za poslanca obecného zastupiteľstva i problematika riešenia
hustej premávky na štátnej ceste Vrbové –
Piešťany vybudovaním kruhového objazdu
na križovatke pri Agro-družstve, čím by sa
zlepšila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Rovnako považujem za dôležité rozšíriť a skvalitniť reštauračné služby v našej
obci. Podporou podnikateľského prostredia
a získavaním nových investorov by bol vytvorený priestor na zvýšenie príjmov obce a vytvorenie nových pracovných miest. V úzkej
nadväznosti na pracovné príležitosti je bytová
politika obce, a tak by som podporil dokončenie výstavby v Dolnom záplotí a otvorenie
novej stavebnej lokality. K zvýšeniu životnej úrovne občanov by prispelo zriadenie
ambulancie všeobecného lekára. Na tento
účel by som podporil rekonštrukciu niektorých
z obecných budov. Som toho názoru, aby sa
pokračovalo v organizovaní podujatí, ako sú
hody alebo Kapustové hody, ktoré prinášajú
zábavu, návrat k tradíciám pre všetky skupiny
obyvateľov. V prípade zvolenia by som rád
pracoval v podnikateľskej komisii.

Lenka Škrabáková
29 rokov – nezávislá kandidátka
Ako rodená Trebatičanka zaujímajúca sa
o situáciu v našej obci som sa rozhodla
kandidovať na poslankyňu do obecného
zastupiteľstva. Vyštudovala som Hotelovú
akadémiu v Piešťanoch. Od skončenia štúdia pracujem v spoločnosti EMPIRIA ako
transferistka. Svoju činnosť v zastupiteľstve

by som chcela smerovať do oblasti kultúry,
práce s deťmi a mládežou. Pretože patrím
k mladšej generácii, poznám problémy a požiadavky hlavne rodín s malými deťmi. V oblasti kultúry by som mohla byť nápomocná pri
organizovaní kultúrnych podujatí, napríklad
tak, ako sa nám podarilo v rámci Občianskeho združenia Trebatické deti zorganizovať
teraz už tradičné podujatie Vianočné trhy.
V tejto problematike mi môžu byť užitočné
vedomosti získané štúdiom. Mojím snom je,
aby v Trebaticiach, popri folklórnom súbore
Kapustár, vznikol aj detský folklórny súbor.
Viem, že je tu veľa talentovaných detí, ktoré
by týmto spôsobom mohli prezentovať našu
obec. Myslím, že je veľmi dôležité udržiavať
tradície našich predkov a učiť tomu aj naše
deti. V Trebaticiach žijem celý svoj život
a videla som, ako sa každým rokom menia
k lepšiemu. Preto dúfam, že budem mať
možnosť sa zúčastniť a prispieť k ďalšiemu
rozvoju našej obce.

Ing. Marián Valentovič
31 rokov - SMER-SD
Som ženatý a mám
dve deti. Pracujem
ako Generálny riaditeľ
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktoré riadi a manažuje
všetky Úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny a zároveň detské
domovy na Slovensku. Mám záujem
využiť svoje možnosti na podporu rozvoja obce v sociálnej oblasti, oblasti podpory
miestnych podnikateľov, ale i kultúry, športu
a životného prostredia.
Pôvodne bol môj zámer predstaviť sa tým
spoluobčanom, ktorí ma zatiaľ nepoznajú
a popísať oblasti, ktoré by som mal záujem
po zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva v obci rozvíjať a podporovať. Vopred
sa však priznám, že môj pohľad na obec je
trocha iný ako rodených Trebatičanov. Väčšinu života som prežil v Piešťanoch a väčšinu
svojej kariéry pôsobím v Bratislave. Do Trebatíc sme sa s manželkou presťahovali pred
8 rokmi. Mám tak príležitosť porovnať hlavné
mesto, kúpeľné mesto a... Naše Trebatice.
Verte mi, tak ako som kritický k iným mestám, tak na Trebatice nedám dopustiť a vždy
sa rád a hrdo pochválim, že som „Kapustár“.
Trebatice totiž majú to, čo mnohým miestam
chýba – tá správna atmosféra a tí správni
ľudia. Iba vďaka nim máme škôlku, ktorú
deti milujú, iba vďaka nim chodím vždy radšej do miestnych potravín a obchodov než
do mesta, iba vďaka nim hrá OFK Trebatice
futbal, na ktorý sa dá pozerať a iba vďaka
nim naše kultúrne podujatia navštevujú tisíce
návštevníkov. A v neposlednom rade ľudí vo
vedení obce, vďaka ktorým sa Trebatice neustále rozvíjajú. To je ten najväčší potenciál,
ktorý robí Trebatice skvelým miestom na život a v prvom rade DOMOVOM. Na to som
skutočne hrdý a veľmi si to vážim. Aj preto
mi je samozrejmé hľadať možnosti a aktívne
sa zapájať do aktivít v oblasti rozvoja obce,
kultúry, športu a životného prostredia. K niekoľkým projektom som mohol pomôcť, no
mnohé výzvy sú ešte pred nami.
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Pozornosť investíciám, škole a voľ bám
Od vydania druhého čísla XII. ročníka
Trebatického zrkadla zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach štyrikrát.
Prvé zasadnutie sa konalo dňa 26. júna
2014 s týmito hlavnými bodmi programu:
1. Kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu záverečného účtu obce na rok 2013
– hlavná kontrolórka obce Bc. Simona Bičanová informovala poslancov, že Návrh Záverečného účtu Obce Trebatice za rok 2013 je
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami paragrafu 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti. Riadna účtovná
závierka za rok 2013 a hospodárenie obce
za rok 2013 boli overené audítorom. Výsledok
hospodárenia obce za rok 2013 je prebytok
v hodnote 6513,33 €. Odporučila obecnému
zastupiteľstvu celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
3. Záverečný účet obce – obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce bez
výhrad.
4. Správa o stave naplnenia investičných
zámerov v roku 2013 – starosta obce Mgr. Juraj Valo informoval poslancov o splnení investičných akcií, ktorých rozpočtová výška
k 31.12.2013 dosiahla čiastku 71 299,64 €.
Medzi najdôležitejšie investičné akcie patria:
 Záhumenská ulica I. etapa – vodovod,
kanalizácia,
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
na Družstevnej ulici,
 Nákup pozemkov v lokalite Dolné záplotie – prekládka VN a NN,
 Matchpoint – prekládka VN a NN siete,
 Práce súvisiace s dokončením autobusových zastávok na Hlavnej ulici,
 Záhumenská ulica I. etapa – projektová dokumentácia na inžinierske siete (plyn,
osvetlenie, rozhlas).
5. Správa o inventarizácii majetku obce
za rok 2013 – predložil starosta obce Mgr. Juraj Valo. Ústrednou inventarizačnou komisiou
neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.
Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 31. júla 2014. Medzi
dôležité body programu patrili:
1. Kontrola rozpočtu obce na II. štvrťrok
2014.
2. Zmena rozpočtu obce Rozpočtovým
opatrením Obce Trebatice č. 3/2014 – obecné
zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie
č. 3/2014, ktorým sa rozpočet obce na rok
2014 zvyšuje o 6647 €.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 – predložila hlavná kontrolórka obce Bc. Simona Bičanová.
4. Stav pripravenosti škôl na nový školský
rok 2014/2015.
5. Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku
2014 – o organizačnom zabezpečení informovala poslancov Ing. Janka Belicová. Predseda
NR SR vyhlásil voľby do obecných zastupiteľstiev a voľby starostov obcí na sobotu 15.
novembra 2014 v čase od 7.00 do 20.00 hodi-

ny. V obci sa bude vytvárať len jeden volebný
obvod. Obecné zastupiteľstvo bude mať vo
funkčnom období 2014 – 2018 celkom 9 poslancov a starostu obce Trebatice na plný úväzok.
6. Zámer odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Obce Trebatice – stavby na parcele reg.
C č. 1316/11 s príslušenstvom a pozemkov
KN reg. C č. 1316/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 566 m2, 1316/16 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2024 m2, 1316/21
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 2139
m2, 1316/2 – ostatné plochy o výmere 4226
m2, 1316/15 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 195 m2 v k. ú. Trebatice.
7. Rôzne – obecné zastupiteľstvo schválilo
výstavbu 3 tlakových kanalizačných prípojok
na Hlavnej ulici Jane Piešťanskej, Anne Hermanovej, Drahomíre Kurákovej.
Obecné
zastupiteľstvo
prerokovalo
a schválilo štúdiu realizovateľnosti projektu –
Cyklistická cestička Vrbové – Piešťany, ktorý
vypracovala spoločnosť ProVia, s. r. o., Trnava na telese železnice – variant A.
Tretie, mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo dňa 28. augusta
2014 s týmito hlavnými bodmi programu:
1. Zánik mandátu poslanca a nastúpenie
náhradníka – zvolená mandátová trojčlenná komisia preskúmala, či nastali zákonom
stanovené podmienky pre zánik mandátu
poslanca JUDr. Vladimíra Jankecha a pre nastúpenie náhradníka PaedDr. Miriam Drobnej. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
informáciu mandátovej komisie, že PaedDr. Miriam Drobná splnila zákonné podmienky
pre nástup náhradníka a po zložení zákonom
predpísaného sľubu sa stala poslankyňou
Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach.
2. Návrh na odpredaj nehnuteľností vo
vlastníctve Obce Trebatice v k. ú Trebatice
– uvedené sú v bode 6. Druhého zasadnutia.

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh kúpnej
zmluvy a predaj uvedených nehnuteľností vo
vlastníctve obce v k. ú Trebatice spol. HB
Steel, s. r. o., Svätoplukova 4808/6, 921 01
Piešťany za kúpnu cenu 107 395 €.
3. Zmena Rozpočtu Obce Trebatice Rozpočtovým opatrením č. 4/2014 – obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č.
4/2014, ktorým sa rozpočet obce na rok 2014
zvyšuje o 66 844 €. Po úprave bude rozpočet
vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo
výške 751 592 €.
4. Rôzne – obecné zastupiteľstvo schválilo
realizáciu ďalších dvoch tlakových kanalizačných prípojok pre žiadateľov – Ondrej Kuchár,
novostavba RD na Hornej ulici č. 50/16 a Jozef Gono, Horná ulica č. 12/86.
Štvrté zasadnutie sa konalo dňa 25. septembra 2014. Medzi hlavné body programu
patrili:
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2013/2014 – vypracovali riaditeľka
MŠ v Trebaticiach Jana Palkechová a riaditeľka ZŠ v Trebaticiach Mgr. Mária Gonová.
2. Stav životného prostredia v obci – poslancov informoval starosta obce Mgr. Juraj
Valo. Pozitívnu odozvu u občanov má zber
opotrebovaného kuchynského oleja, masti
a tukov prostredníctvom ﬁrmy Ladisco, s. r. o.
Zberná nádoba – 240-l kontajner je umiestnený pri obecnom úrade. Firma Ladisco distribuovala do každej domácnosti zberný lievik.
Obec plánuje rozšíriť separáciu odpadu
o ďalšiu komoditu, ako sú kompozitné obaly
– Tetrapak. Dodávka zberných kontajnerov
na štyri stanovištia v obci má byť zabezpečená v mesiaci december 2014.V závere starosta obce skonštatoval disciplinovanosť obce
pri separovaní skla, papiera, plastov a kovov.
- ab -

 Zástupcovia víťazných družstiev vo varení kapustnice na trebatických Kapustových
hodoch 2014.
Čítajte v článku Zmoknuté kapustové hody na 13. strane.
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A život ide stále ďalej...
Bol krásny letný deň. Slniečko svojimi
lúčmi zohrievalo zem. V sobotu 26. júna
„dolu Výhonom“ sa náhlili naši dôchodcovia. Čože sa to šírilo kapustnicami? Vôňa,
hudba, spev...
[:Nebudeme vodu piť:] ,
ale dobré vínko, moja Katarínko,
budeme si dobre žiť.
Veselo bolo v areáli drobnochovateľov. Tridsaťtri členov MO JDS sa tam zišlo na opekačke. Guláš, opečená slaninka, špekáčiky
– chutili všetkým. O dobrú náladu sa postaral
pán Remiš – do spevu i do tanca zneli piesne zo Šlágru.

***
Sú chvíle, keď slzy sa potokom lejú, keď
rany v srdci sa zahojiť nedajú. Veď i kamarátov nám ubúda, už nás tu veľa nezostáva.
Smútok v srdci zanechali tí, ktorí nás opustili.
Anna Palkechová – kamarátska, ochotná
vždy pomôcť. Jej manžel Ján, ktorého žiaľ
premohol. Veď smutný má osud ten, kto ide
životom sám. Rozlúčili sme sa i s pani Evou
Jankechovou.
Najkrajšia láska vtedy zomiera,
keď sa oko otca, matky navždy zaviera.
Spomíname.

***
Život však išiel ďalej a my sme kráčali dedinou spolu s ním.
Našu dedinôčku radi máme,
v nej všetci žijeme, veselo spievame,
aká si mi veru prekrásna,
otčina naša drahá.
Veselosť, radosť, spev – to bol 8. ročník
Kapustových hodov. Bola sobota – 13. septembra. Po slávnostnom otvorení sa prítomným prihovoril starosta obce Mgr. Juraj Valo.
Areál zdravia sa pomaly zapĺňal. Dívali sme
sa na oblohu, mali sme malú dušičku. Zaprší?
Počasie však vydržalo. Do tanca i na počúvanie hrala Vavrinecká trojka.

 V areáli drobnochovateľov sme sa zišli na letnom posedení a opekačke.
nie. Vládla pohoda, spokojnosť. Človek nie je
sám, keď má priateľov. Prišlo nás 42.
Keď sa stretnú priatelia, stále dobrá
nálada, na starosti nemyslia,
úsmev všetkým rozdáva...

***
Bola tmavá noc a 49 Trebatičanov sadalo
do autobusu. Bol 15. október. Pán Čepček
so synom nás viezli na púť do Mariazellu. Šli
s nami dvaja kňazi – náš pán farár PaedDr.
Patrik Katrinec a jeho priateľ z Čachtíc.
Svitalo a pred nami sa otvárala prekrásna
scenéria. Radosť vidieť a rozumieť je naj-

Po svätej omši sa k nám pridali i iní slovenskí pútnici. Spolu sme na Kalvárii prešli
štrnásť zastavení Krížovej cesty. Cestou tam
i späť sme sa s pánom farárom modlili svätý
ruženec. Piesne predspevoval pán Pekarovič.
Zmrákalo sa, stmievalo sa, k noci sa chýlilo
– a my sme sa blížili k domovu. Rodina Čepčekovcov nás bezpečne priviezla späť. Vďaka.

***

Bol 20. október. I my sme sa zúčastnili
na brigáde na cintoríne, aby miesto posledného odpočinku našich najbližších bolo upravené, čisté. Bolo nás 35, z toho 7 nečlenov. Ďa-

Čo skrýva krás Slovensko naše,
tá moja pekná vlasť, moja rodná vlasť.
V kultúrnom programe vystúpila ženská
spevácka skupina Holeška z Prašníka. Náš
Kapustár očaril novým pásmom Žatva v kultúrnom dome. Ľudia so záujmom sledovali
účinkujúcich – ticho, pokoj, pohoda.
Vo varení kapustnice súťažili členovia Mikroregiónu nad Holeškou. Zvíťazil Dolný Lopašov!
A čo sme pripravili pre hladné a smädné
žalúdky? V stánkoch ponúkali špeciality z kapusty – kapustníky, štrúdle, guľky, perky, lokše,
ale i venčeky a koláče. Burčiak bol výborný.

***
V stredu 1. októbra sa zišli „Na lúke“ tí, ktorí
pomáhali pri príprave Kapustových hodov.
Večera všetkým chutila. O dobrú náladu sa
postaral pán Drlička. Bolo nás pol stovky.

***

Stalo sa tradíciou, že október je Mesiacom
úcty k starším. My, trebatickí seniori, sme
si v Klube JDS 8. októbra pripravili program
Sami – sebe. Miestnosť sme si vyzdobili
a pripravili občerstvenie. Šikovné kuchárky
upiekli mäso. Nechýbalo ani sladké pokuše-

 Mesiac úcty starším sme si „svojpomocne“ skrášlili programom Sami – sebe.
krajší dar prírody. Jeseň, pani bohatá, farbí
stromy do zlata... Sledovali sme krajinu našich susedov. Nevideli sme neporiadok. Vari
Rakúšania si viac vážia svoju domovinu ako
my, Slováci? Ľudia nemajú bohatstvo a chudobu v dome, ale v duši.
Kľukatými serpentínami sme sa dostali
do cieľa. MARIAZELL! Vošli sme chrámu.
Bola to krása. To sa nedá opísať. Sadli sme si
a tíško prosili: Prosím Teba, ó Mária, Matička
milá, vypros milosť u Ježiša, Tvojho syna...

kujeme všetkým, ktorí pomohli. Veď november
je už tu. Svätili sme Sviatok všetkých svätých
i Pamiatku zosnulých. Je to mesiac, kedy cintoríny navštevujeme viac ako inokedy.
Život mŕtvych je uložený
v pamäti žijúcich.
Uctili sme si pamiatku zosnulých, pretože
každý život si vždy zasluhuje lásku a spomienky.
EMÍLIA SUROVČÍKOVÁ
Foto: archív MO JDS
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Z DIANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Škôlka je opäť preplnená
Hneď od prvého dňa školského roka
2014/2015 do materskej školy nastúpil maximálny možný počet detí, 23 v triede 4 –
6-ročných detí, 20 detí 3 – 4-ročných. Starším deťom je triednou učiteľkou Daniela Macháčová, pracuje s ňou Drahoslava
Líšková, v triede detí mladších je triednou
Ivana Pohubová, druhou učiteľkou je Jana Palkechová.
V tomto školskom roku sa na vstup do základnej školy pripravuje 17 detí. K 1. septembru
2014 mala materská škola evidovaných 9 detí,
ktoré nemohli byť prijaté pre nedostatok miesta.
Kolektív prevádzkových zamestnancov pracuje v rovnakom zložení ako v predchádzajúcich rokoch, tvoria ho Viera Kopálová, Jana
Hermanová a Jaroslav Radošínsky. Školskú
jedáleň riadi Oľga Mikušová, pracujú v nej
Elena Reginová a Anna Jankechová.
Celý kolektív nastúpil do nového školského
roka s elánom a chuťou pripravovať deťom
množstvo zaujímavých podnetov, nových poznatkov, príležitostí na získavanie všetkých
vedomostí a zručností potrebných na vstup
do základnej školy. Veľkou pomocou sú nám
moderné digitálne pomôcky a najmä interaktívne tabule, ktoré máme nainštalované
v oboch triedach. S veľkou radosťou pozorujeme, ako už malé trojročné deti získavajú
prvé skúsenosti v práci na nej, ako pomocou
vzdelávacích programov určených presne pre
ich vekovú kategóriu získavajú zábavnou formou nové vedomosti a zručnosti.
V prvých týždňoch školského roka nám veľkú radosť urobil náš zriaďovateľ a obecné za-

 Usilovní veľkáči nad svojimi výtvarnými prácami.
stupiteľstvo, ktoré schválilo ﬁnančne nákladnú
kompletnú rekonštrukciu plynovej kotolne materskej školy. Odstránené boli nefunkčné bojlery, starý poruchový kotol nahradili dva výkonné
kotly, prerobené boli rozvody v kotolni. Zimy sa
teda báť nemusíme a nášmu zriaďovateľovi
za túto rekonštrukciu úprimne ďakujeme.
Pri nákupe moderných učebných pomôcok
a hračiek materskej škole ﬁnančne pomáha občianske združenie TREBATICKÉ DETI,
ktoré získava peniaze organizovaním podujatí, získavaním 2 % z daní, zberom papiera
a členskými príspevkami. Chcem touto cestou

vysloviť úprimné poďakovanie mamičkám,
tzv. „zdravému jadru“, ktoré venujú množstvo
energie, svojho času i vlastných prostriedkov
práci v združení. Ich snaha a aktivita je o to
cennejšia, že hoci vidia, že sa stretávajú
v podstate v tom istom zložení a iba málo nových mamičiek ich dopĺňa, neustávajú a pripravujú ďalšie veľké podujatie – Vianočné
trhy. Pevne verím, že počas roka sa ich počet
rozrastie a všetci sa budeme tešiť zo spoločnej práce.
Dvojstranu pripravila:
JANA PALKECHOVÁ
Foto: archív MŠ

Máme nové preliezačky! Dokedy?

Napriek zákazu malí i väčší „votrelci“ ničia majetok materskej školy
Konečne sa to podarilo! Vďaka zanietenosti obetavých rodičov, zisku z organizovaných podujatí, získaniu 2 % z daní
občianske združenie TREBATICKÉ DETI
nadobudlo nie malú sumu, potrebnú na zakúpenie nových zariadení pre deti na dvor
materskej školy. Je to iba začiatok, hneď
po zime k nim pribudnú drevené domčeky,
hojdačky a postupne ďalšie zariadenia.
Radosť detí, učiteliek a rodičov bola velikánska. Veď videli, že aj ich aktivita a práca
neboli zbytočné, ale sa pretavili do bezpečných, radosť v očiach detí vyvolávajúcich
preliezačiek.
S novými, drahými preliezačkami však
prišiel aj strach. Veľký strach o to, ako dlho
ich naše deti budú môcť využívať nepoškodené, nedolámané. Nie je tajomstvom, že
na dvor našej materskej školy sa napriek
zákazu chodí hrávať množstvo detí, malých i veľkých, ktoré tam nemajú čo robiť.
Po ukončení prevádzky je vstup na dvor
predsa prísne zakázaný. Nie je tajomstvom
ani to, kto tam chodí. Videla som ich nie
raz ja a určite aj mnohí z vás, ktorí chodievate okolo. Po okríknutí niektorí na chvíľu

utečú a niektorí sa dokonca drzo oboria,
že predsa nič nerobia. A nie je tajomstvom
ani to, že počas svojich naháňačiek s pištoľami, lození po stromoch, skákaní po kolotoči, lavičkách, ničia majetok materskej
školy, a tým aj majetok obce. Zostávajú
po nich odtlačky lopty na vchodových dverách tesne vedľa okna, roztrhaná fólia
na pieskovisku, zvyšky popola tesne vedľa
suchej trávy, cigaretové ohorky hodené vo
vysušenom trávniku, rozbité sklené fľaše,
dolámané dosky na lavičkách, kolotoči, dolámané konáre stromov... Ich krik, počas
leta často do nočných hodín, ruší ľudí bývajúcich v okolí.
Je smutné, že rodičia sa nezaujímajú, kde
a akým spôsobom ich deti trávia čas. Ak sa
aj dozvedia, že na zakázanom mieste, nedokážu dôsledne zakročiť a zabrániť nevhodnému správaniu svojich detí.
Ako tento problém vyriešiť, ako si ochrániť
majetok, na ktorý skutočne nebolo jednoduché zohnať tak vysokú sumu peňazí? Návrhy
na riešenia padli rôzne. Zatiaľ však jediným
zostáva prosba, či skôr žiadosť ku všetkým
vám, rodičom detí, ktoré na škôlkarsky dvor
napriek zákazom chodia.

Prosíme a žiadame vás! Zakážte svojim
deťom preskakovať plot a chodiť na dvor
materskej školy ničiť náš majetok, zakážte
im zamieňať si dvor pre najmenších s futbalovým ihriskom a plochou na vojnové
hry. Uistite sa, že vaše príkazy deti skutočne dodržujú. Nestačí urobiť doma krik, ale
je dôležité byť dôslední a na plnení príkazu
trvať a kontrolovať ho. Veď predsa nikto
nechce, aby mu z jeho dieťaťa vyrástol
ľahostajný, bezohľadný, nič si nevážiaci
človek. Uvedomte si, že za ničenie majetku
obce, materskej školy vašimi deťmi ste
zodpovední vy, rodičia. V krátkom čase
zriaďovateľ materskej školy – Obec Trebatice dá na dvor nainštalovať kamerový
systém. Vtedy už budú dôkazy nespochybniteľné a na zodpovednosť budú braní vždy zákonní zástupcovia detí – rodičia.
Veľmi sa snažím uveriť a dúfať, že naše prosby budú brané vážne a naši malí
škôlkari si budú môcť užívať svoj dvor s radosťou z nových zariadení dlho a bezpečne. A za pochopenie všetkým, ktorým naše
prosby nie sú ľahostajné, úprimne ďakujeme.
JANA PALKECHOVÁ
riaditeľka MŠ
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Pod heslom Zdravo a chutne! sa niesol
v materskej škole tohtoročný 16. október –
Deň zdravej výživy.
Vedomosti o zdravej a nezdravej strave
deti získali počas predchádzajúcich dvoch
týždňov, kedy sa s pani učiteľkami učili,
čo nášmu organizmu prospieva a čo škodí.
Zostávalo ešte si svoje poznatky vyskúšať
v praxi. Hoci ovocie naše deti konzumujú
v škôlke denne, v toto ráno nám ochotní rodičia priniesli omnoho väčšie porcie zdravého
ovocia i zeleniny a deti sa s učiteľkami hneď
pustili do prípravy a ochutnávania ovocných
špízov a vitamínového šalátu. Urobili veľa
dobrôt, pretože sme čakali návštevu – kamarátov zo základnej školy s ich pani učiteľkami. Na dvore materskej školy sa teda v tento
deň súťažilo, ochutnávalo, premýšľalo, zabávalo, povzbudzovalo, ale i vystrihovalo,
farbilo, lepilo... Všetko v duchu hesla dňa.
Ďakujeme pani učiteľkám základnej školy
a našim kamarátom školákom za ich návštevu
a veľké poďakovanie patrí učiteľkám materskej školy za prípravu tejto milej, poučnej
i veselej akcie.
Foto: archív škôlky

Zdravo a chutne!

 Kam s tým hrozienkom? Do pusy, či
na paličku...?

POĎAKOVANIE
Materská škola Trebatice a občianske združenie Trebatické deti srdečne
a úprimne ďakujú všetkým, ktorí nám
v tomto roku darovali 2 % zo svojich daní.
Za darované peniaze hneď po skončení
zimy zakúpime na dvor materskej školy dva
drevené domčeky a hojdačky, ktorými budeme postupne dopĺňať terajšie vybavenie
a plniť tak svoj cieľ – inováciu a rekonštrukciu dvora materskej školy.
Srdečne vám všetkým ďakujeme!

 Sladučká mrkvová šťava chutila aj školákom.

POZVÁNKA
Občianske združenie

TREBATICKÉ DETI
Vás srdečne pozýva na

VIANOČNÉ
TRHY

spojené s privítaním

Mikuláša.
 Nové preliezačky – veľká radosť malých škôlkarov.

Konať sa budú
v nedeľu 7. decembra 2014
v miestnom kultúrnom dome.
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POTULKY TURECKOM A IRÁNOM

Za týždeň Ararat aj Damavand
V roku 1960 turecké letectvo objavilo
30 km južne od hory Ararat podivný tvar,
pripomínajúci veľkú skamenenú loď. To je
ono, zahlásil dobrodruh a amatérsky biblický archeológ Ron Wyatt, ktorý miesto
veľakrát preskúmal.
Naše lietadlo koncom mája pristálo na letisku
neveľkého tureckého mesta Van. Pred budovou
letiska nás už čakal minibus, aby nás odviezol
do hotela. Naším cieľom v Turecku bolo vystúpiť na bájnu horu Ararat a navštíviť údajné, teraz už skamenené pozostatky Noemovej archy.
Na druhý deň nás čakal presun do mestečka
Dogubayazit, odkiaľ je iba na skok pod Ararat.
Cestou sme sa zastavili pri jazere Van a nasadli
sme na malý čln, aby sme preplávali na tri kilometre vzdialený ostrov Akdamar. Na ostrove
sa nachádzajú pozostatky katolíckeho kostola
Svätý kríž postaveného Arménmi (915 – 921),
ktorým toto územie v minulosti patrilo. Ostrov je
neveľký, asi 700 m², je z vápencového podložia
a s útesom vysokým asi 80 metrov. Po obede
sme ešte navštívili vodopády Muradiye, veľmi
pekné a fotogenické oddychové miesto. Svedčí
o tom množstvo ľudí a aj novomanželia, ktorí
sa sem prišli odfotiť. V okolí, v tieni stromov,
piknikovali celé rodiny, sediac na zemi grilovali
mäsko a z typických tureckých čajníkov popíjali
čaj – no proste, pohoda. Vo večerných hodinách sme prišli do skromného hotela v meste
Dogubayazit. Rýchlo sme išli na večeru a pripravovali sme sa na nasledujúci deň, lebo
už sme šli pod Ararat. Na druhý deň sme sa
presunuli do dedinky Eli (2000 m n. m.). Je to
malá podhorská dedina, kde je veľa domov
postavených z kameňa a pri domoch kamenné
ohrady, kde chovajú domáce zvieratá, najmä
kozy a ovce. Tak, tam sme začali, pred nami
sa týčil majestátny zasnežený Ararat. Vzali
sme batožinu a pomaly sme sa vydali na cestu
do prvého tábora vo výške 3200 m. Cestou sa
striedalo rôznorodé počasie, predzvesť toho,
čo nás malo čakať, drobno pršalo, potom padal
zase dážď so snehom. Poobede sme dorazili
do tábora č.1, nasledoval odpočinok, horúci čaj,
stavanie stanov.

Ľadový Ararat
No to, čo nasledovalo v noci, som ešte
nezažil. Prihnala sa búrka, ktorá trvala skoro

 Ararat (5165 m) – Turecko.

 Pred vrcholom najvyššieho vrchu Damavand (5671 m) – Irán.
celú noc, blesky tak mohutne udierali okolo
nás a tak boli blízko, že som už myslel, že
to je moja posledná chvíľa. Odzipsoval som
východ zo stanu, aby som sa pozrel, čo sa
vonku deje. V diaľke pod nami bolo vidieť
svetlá mesta Dogubayazit a nad naším táborom obrovské ťažké mračná, siný vietor
a šľahajúce drobné krúpy. Veľa som toho nenaspal, nad ránom všetko stíchlo. Vyšiel som
zo stanu a všade boli malé krúpy do výšky
asi 5 cm. Po raňajkách sme plánovali aklimatizačný výstup do výšky 4100 m. Počasie
sa umúdrilo, kráčali sme pomaly, nebolo kam
sa náhliť. Po dosiahnutí aklimatizačnej výšky
sme chvíľku zotrvali na mieste a po hodine
odpočinku sme sa vrátili naspäť do tábora č.1.
Po návrate do tábora a krátkom odpočinku
sme si pripravili veci na presun. Na druhý deň
sme zrušili tábor a čakal nás presun do vyššieho tábora č. 2. Okolo 10. hodiny zbalení
sme odišli založiť tábor č. 2 vo výške 3600 m.
Pôvodne mal byť tábor vo výške 4100 m,
ale podmienky boli nevhodné na táborenie.
Rukami, nohami sme upravili snehový terén
na miestach, kde sme chceli postaviť stan,
uvarili sme čaj, odpočívali sme. Veľmi skoro

som vliezol do spacieho vaku, veď okolo
jednej po polnoci nás čakalo ﬁnále – výstup
na Ararat. Budíček bol ťažký, veľmi sa mi
nechcelo vstávať do tej zimy, čo panovala
vonku. Narýchlo som vypil čaj, vzal som
malý batoh s nevyhnutnou výbavou do hôr
a šiel som. Vonku sa ženili všetci čerti, silný
vietor, zima a napadaný čerstvý sneh... Horší
deň sme si ani nevedeli vybrať. Vyšliapaný
chodníček zanikol pod napadaným snehom,
náš vodca nás viedol iba intuitívne, ale zdalo
sa, že tu bol veľakrát a mal našu plnú dôveru.
Hlavu som mal sklonenú, čelovou lampou
som osvetľoval nohy predo mnou idúcemu
kolegovi. Výstup nebol náročný, bežný chodecký, záležalo na počasí a nadmorskej výške. Svitať začalo okolo šiestej ráno a práve
na tej strane, kde je malý Ararat. Bol to veľmi
pekný pohľad, kazil ho iba silnejúci vietor a čo
bolo horšie, bolo ešte cítiť vlhkosť, reálne
nebezpečenstvo vzniknutia omrzlín odkrytých
častí tela. Pomalým krokom sme sa približovali k vrcholu za pocitovej teploty asi -20 ºC
a vetra o rýchlosti 70 km/h. Asi 150 m pod
vrcholom som si nasadil mačky, lebo terén
bol značne ľadový. Konečne o 11. hodine

 Bájna Noemova archa – Turecko.

3/2014

13

TREBATICKÉ ZRKADLO

som vystúpil na vrchol! Výška 5 165 m, ale
veľmi som sa netešil. Nasledovali gratulácie,
fotenie, a potom rýchlo dole, vietor neutíchal
a bola strašná zima.
Ararat je v súčasnosti neaktívny vulkán nachádzajúci sa vo východnej Anatólii v pohorí
Arménska vysočina. Vrchol sa nachádza len
16 km západne od iránskej a 32 km južne
od arménskej hranice. Návrat nebol o nič
ľahší, vietor sa o nás opieral svoju silou a naďalej nám sťažoval chôdzu. V nižšej výške
sa slniečko opieralo o sneh a začali sme sa
zabárať po kolená. Unavený, premrznutý, ale
spokojný som prišiel do tábora. Na druhý
deň sme všetko zbalili a presunuli sme sa
naspäť do Dogubayazitu. Ihneď po návrate
sme navštívili 30 km vzdialené miesto údajnej
Noemovej archy, lepšie povedané, jej skamenené obrysy na svahu pohoria. V blízkosti sa
nachádza malá budova, kde sú umiestnené
fotograﬁcké dokumenty z čias, keď sa bádatelia seriózne zaoberali skúmaním pozostatkov
archy, avšak úsudok si musí urobiť každý
sám. Ešte sme stihli navštíviť otomanský palác Ishak Pasa, ktorý dal postaviť Abdi Pasa
v rokoch 1685 – 1784. Okrem toho že v minulosti musel byť veľmi pekný, je zaujímavé, že
mal 365 izieb, na každý deň jedna izba.

Cesta na Damavand
Ale to už sa blížil záver pobytu v tejto
zaujímavej časti Turecka. Ráno sme sa rozlúčili s časťou výpravy, ktorá odlietala domov. Naša malá skupinka ale pokračovala – smer Irán. Keďže hraničný priechod
je blízko, na hraniciach sme boli o hodinku.
Mali sme v skupine dve dievčatá, z ktorých
sa na hraniciach museli stať počas nášho
pobytu v Iráne moslimky. Museli zabudnúť
na krátke rukávy a na hlave nosiť povinnú
šatku. Priznám sa, bol som zvedavý na túto
moslimskú krajinu. Ale našou hlavnou úlohou
bolo vystúpiť na najvyšší vrch Iránu – Damavand (5671 m). Ešte na tureckej strane
nás vyzdvihol iránsky sprievodca, takže náš
prechod cez hranicu bol hladký. Na iránskej strane nás čakal autobus, nasadli sme
a za 12 hodín sme prišli do hotela v Teheráne. Na prehliadku mesta nebol čas, už ráno
sme odchádzali minibusom pod Damavand,
na asi 70 km vzdialené miesto Goosfand Sara
vo výške 3000 m. Tentoraz sme nepotrebovali
stany, bývať sme mali v kamenných barakoch

 Tábor č. 1. V pozadí Ararat – Turecko.
na zemi na karimatkách. Zvláštnosťou bolo,
že sa nad nami týčila malá mešita a bola tam
aj malá miestnosť – modlitebňa. Turistov, tak
ako aj pod Araratom, tu bolo málo, ale tak
ako všade, aj tu sme stretli bratov Čechov.
Pri pohľade na náš cieľ bolo vidieť, že sneh
sa začal od výšky asi 4500 m a terén tiež
nevyzeral náročný, len aby počasie vydržalo.
Ďalší deň sme sa vybrali na aklimatizačný výstup do výšky 4200 m, zase sme pobudli asi
jednu hodinu. Tu sa tiež nachádzala kamenná
chata, v ktorej sme mali nasledujúci deň spať
pred samotným výstupom. Na druhý deň sme
sa so všetkou batožinou nasťahovali práve
do tejto kamennej chaty. Počasie zatiaľ prialo,
spali sme v jednej spoločnej veľkej miestnosti na kovových posteliach bez matracov.
Na ráno sme plánovali samotný výstup, ale
už počas noci bolo počuť zvonka silný vietor.
Odchod sme odložili trikrát, ale napokon o 7.
hodine sme sa odhodlali k výstupu. Na samotný vrchol som vystúpil asi o 12.30 hod.,
za neustáleho nárazového vetra. Kráčalo sa
mi dobre, mal som dobrú aklimatizáciu.
Damavand tiež patrí medzi vyhasnuté vulkány, ale keď som dosiahol najvyšší bod,
všade syčala síra, ktorú už z diaľky bolo cítiť.
Bol som so sebou spokojný, presne za týždeň
dva vrcholy – Ararat a Damavand so svojou výškou 5671 m. Damavand sa nachádza

Zmoknuté Kapustové hody

v pohorí Elborz, v blízkosti južného pobrežia
Kaspického mora a 70 km od Teheránu.
O dva dni sme dorazili naspäť do nášho
hotela v Teheráne, kde sme si nasledujúci
deň zbežne prezreli mesto. Teherán je rušné
miesto, má 12 miliónov obyvateľov. Vraví sa, že
cez deň je to 14 miliónov a v noci 12 miliónov
obyvateľov, toľko ľudí sem dochádza pracovať.
Navštívili sme Golestan Palac s počiatkom výstavby v roku 1524, neskôr sa stal sídlom kráľovskej rodiny Qajar a do terajšej podoby bol
prestavaný v roku 1865. Má 16 palácov a iba
niektoré sme navštívili. Najkrajším je palác,
kde sú steny vykladané malými zrkadielkami
a nádhernými lustrami. Žiaľ, bol tam zákaz fotografovať. Palác slúžil na korunováciu kráľov,
naposledy tam bol korunovaný nám známy Reza Šáh Pahlaví. V súčasnosti celý komplex slúži ako múzeum. Ešte sme stihli navštíviť známy
Teheránsky bazár. Je to veľký komplex s množstvom rôzneho tovaru a všade veľa ľudí, nič pre
mňa. Keď sme sa pohybovali ulicami mesta,
bolo vidieť zvedavé pohľady ľudí, neklamný
znak, že sa tu vyskytuje málo turistov. Irán má
iste ešte čo ponúknuť zo svojej histórie, ale my
sme už nemali dostatok priestoru. To sa už blížil
záver pobytu v tejto moslimskej krajine, v noci
sme odlietali cez Istanbul do rodnej vlasti.
VOJTECH GALBAVÝ
Foto: archív autor
Realizácia 8. ročníka Kapustových hodov v sobotu 13.9.2014 poriadne potrápila
hlavných organizátorov – Obec Trebatice,
MO JDS a MNH.
Plánovaný program museli prispôsobiť nepriaznivému počasiu. Starosta obce operatívne odvolal ráno dychovú hudbu Bojnická
kapela a po vylepšení počasia narýchlo zabezpečil Vavrineckú trojku. Aj súťaž vo varení
kapustnice sa konala v stiesnených priestoroch. V tomto roku sa do súťaže prihlásil
rekordný počet – až 9 družstiev. Porota mala
ťažkú prácu rozhodnúť o najlepšej kapustnici,
víťazstvo si vybojovalo družstvo z Dolného
Lopašova, pred Valkovcami z Trebatíc a rakovickými hasičmi. Vystúpenie FS Kapustár
s pásmom Žatva (na obr.) sa muselo tiež
presunúť do priestorov kultúrneho domu. Špeciality z kapusty, ktoré pripravili členky MO
JDS, sa však aj napriek počasiu všetky popredali a návštevníkom kapustových hodov veľmi
chutili.
- aj -, foto: archív obce
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Áčko v popredí piatej ligy
Po nevydarenom závere predchádzajúcej sezóny sa do letnej prípravy zapojilo viacero nových hráčov. Zmena prišla
i na trénerskom poste, kde Martina Javorku vystriedal domáci tréner Mgr. Vladimír
Hornáček, ktorý zároveň v klube pôsobí
ako šéftréner mládeže v rámci Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca.
Na jesennú súpisku napísal týchto hráčov:
Brankári: Marek Valovič, Filip Hadviga
Obrancovia: Filip Zemko, Peter Vlado, Dávid
Chebeň, Peter Herceg, Boris Kapusta, Roman Bíro, Miroslav Kotula
Záložníci: Peter Líška, Martin Směřička, Jozef Halás, Martin Zelenay, Ján Šimor, Lukáš
Konkuš, Šimon Pažík
Útočníci: Daniel Rapavý, Daniel Pyšný, Lukáš Moravčík
Na prestup sme získali Martina Směřičku
z PFK Piešťany, Dávida Chebeňa z Palárikova, Miroslava Kotulu z Púchova, Martina
Zelenaya z Boroviec, ktorí sú odchovancami
piešťanského futbalu. Na hosťovaní sú Jozef
Halás z Piešťan, Ján Šimor z MFK Vrbové, Lukáš Konkuš z Prašníka, Daniel Rapavý z Drahoviec a Daniel Pyšný z Podolia. Do mužstva
sme zapracovali domácich odchovancov Romana Bíra a Lukáša Moravčíka.

mužstva zlepšila, našou silnou zbraňou sa
stali štandardné situácie a prišla séria našich
víťazstiev – Veľké Kostoľany 1:0, v Hlohovci
1:0, Oreské 5:0, v Križovanoch nad Dudváhom 3:0, nad Spartakom Šaštín-Stráže 3:1.
Do Zvončína sme cestovali s predsavzatím
odčiniť jarnú prehru 1:0, ktorá nás stála postup do vyššej súťaže, čo sa nám aj podarilo,
a po kompaktnom výkone celého mužstva
sme zvíťazili 1:0. V 12. kole sme privítali papierovo slabšieho súpera – Borský Mikuláš,
nad ktorým sme zvíťazili 3:1. Od vyššieho
víťazstva domácich zachránil vynikajúci výkon
brankára hostí a festival zahodených čistých
gólových šancí domácich, ktorí ani z troch
krokov nedokázali streliť gól. Z 11 odohra-

Mesto nad Váhom (2. liga) 3:2, OFK – Spartak
Trnava jun. (2. liga) 1:0.
Obecný futbalový klub Trebatice nabral
nové smerovanie, už dlhodobo patríme v kategórii mužov medzi popredné mužstvá piatej
ligy a i v tomto roku bude náš boj o prvé
miesto pravdepodobne zúžený na naše vzájomné zápasy s Malženicami.

Aj mladí vedú tabuľ ky
Výborne si počínajú i naše mládežnícke
družstvá, keď mladší i starší žiaci vedú III.
ligu, dorast vedie zase IV. ligu. Popri týchto družstvách zastrešuje Centrum futbalovej
mládeže Jozefa Adamca činnosť i ďalšieho

Striedavý začiatok
Súťaž sme začali domácim víťazstvom nad
Moravských Svätým Jánom 4:0, no naplno
sme nebodovali v druhom kole, keď sme
zachraňovali dvojgólové vedenie domáceho
Slovana Šaštín. Nakoniec sme remizovali 2:2.
Na hody sme rozstrieľali susedné Krakovany 6:0, no čiastočne rozpačitý úvod sezóny
sme opäť zopakovali v Gbeloch, kde sme
„len remizovali“ 2:2. Od tohto zápasu sa hra

VÝZVA

Vykladajte odpad včas
Spoločnosť Marius Pedersen, a. s., ako
zmluvný partner Obce Trebatice pri zabezpečovaní odvozu komunálneho odpadu
a druhotných surovín, vyzýva obyvateľov
obce k tomu, aby zberné nádoby na odpad a druhotné suroviny (vrátane vriec)
vykladali pred 6. hodinou ráno, nakoľko
ich vývoz sa začína o 6.00 hodine. V inom
prípade sa môže stať, že do obce pôjde osádka v inom čase, ako boli občania
z predošlých vývozov zvyknutí a nádoby
resp. vrecia nebudú vyvezené. Z prevádzkových dôvodov nie je možné sa do obce
vrátiť v neskoršom čase a vyviezť nádoby, ktoré ráno neboli vyložené. Ďakujeme
za pochopenie!
Marius Pedersen, a. s.

 Jozef Halás odvádza výborné výkony, popri aktívnom hraní je aj trénerom prípravky.
ných majstrovských futbalových zápasov sme
deväťkrát zvíťazili a dvakrát remizovali, skóre
31:6, máme 29 bodov a vedieme tabuľku V.
ligy západ o jeden bod pre Dynamom Malženice, ktoré má však o zápas menej.

Máme lepší káder
Mužstvo má svoju kvalitu, dovolím si tvrdiť,
že v porovnaní s minulou sezónou máme lepší
káder. Našli sme nového strelca v osobe Daniela Rapavého, ktorý k nám prišiel z Drahoviec. Doteraz dal 13 gólov. Príchodom nového
trénera Mgr. Vladimíra Hornáčka sa zlepšila
atmosféra v kabíne a o miesto v základnej zostave musia všetci tvrdo a poctivo bojovať. Silu
mužstva potvrdili i priateľské zápasy s mužstvami vyšších súťaží počas samotnej súťaže.
Šancu dostávajú náhradníci ako i dorastenci
z našej akadémie. Je chvályhodné, že i títo
chlapci napredujú a sú schopní byť rovnocennými členmi základnej zostavy A-mužstva.
Výsledky prípravných zápasov hovoria
za všetko: OFK – Komárno (3. liga) 2:3,
OFK – J. Bohunice (4. liga) 2:1, OFK – Nové

dorasteneckého družstva pôsobiaceho v oblastných majstrovstvách a troch prípraviek.
Spolupráca s MFK Vrbové v oblasti mládeže
sa nám osvedčila. V našej spoločnej akadémii
sme zaevidovali už 150 hráčov – chlapcov či
dievčat z obce alebo z nášho regiónu. Tento
pilotný projekt zachovania futbalu na dedinách, pritiahnutie detí a mládeže k futbalu či
športu vôbec, začína čoraz viac zaujímať odbornú verejnosť. Naším jediným problémom
je absencia vhodných tréningových plôch.
Pracujeme však už i na tom.
Vážení čitatelia Trebatického zrkadla, obyvatelia Trebatíc, nedá mi na záver môjho
príspevku nevyzdvihnúť prácu dvoch nových
funkcionárov trebatického futbalu, ktorí sa
obetujú pre šport a mládež v obci, v ktorej
sú obyvateľmi len krátko. Vladimír Hornáček
i Igor Kučavík vniesli do našich radov „novú
krv“. Sú príkladom pre ostaných, energiou
pre nás všetkých, ktorí prispievame k činnosti
organizovaného futbalu v Trebaticiach.
Ing. JOZEF SVETLÍK
prezident OFK Trebatice
Foto: archív OFK
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