Úvod
Doba konzumná, doba plastová, doba rýchla a stresujúca. Žijeme vo zvláštnej epoche. Svet je
plný paradoxov. Strojom vdychujeme ľudské zmýšľanie a konanie, kým z človeka sa vytráca
ľudskosť. Zemeguľa sa otepľuje, no vzťahy medzi ľuďmi chladnú. Sociálne siete svet
zbližujú, no pri skutočnom stretnutí človeka s človekom sa často zabúda aj na obyčajný
pozdrav. Trh je nasýtený výrobkami od výmyslu sveta z rôznych krajín, no mnohí ľudia v
obave o svoje zdravie čoraz viac vyhľadávajú a dávajú prednosť domácej kvalite.
Víťazstvá a prehry, nečakané prekvapenia a zvraty na svetovej ale aj domácej politickej
scéne, prírodné katastrofy a bohužiaľ aj pokračujúce teroristické útoky. Aj z týchto udalostí
bola poskladaná mozaika roku 2017.
SLOVENSKO
Naša krajina žila pomerne pokojným životom, bez vážnejších politických otrasov. To, v čo asi
väčšina Slovákov už ani nedúfala, sa v apríli roku 2017 stalo skutočnosťou. Po dlhých 19
rokoch parlament zrušil Mečiarove amnestie. Politikov k tomuto kroku prinútil aj veľký tlak
verejnosti na čele s mnohými známymi osobnosťami. Stíhaniu ľudí na čele s Vladimírom
Mečiarom, ktorí v 90. rokoch 20.storočia stáli za prípravou a realizáciou únosu prezidentovho
syna Michala Kováča, mladšieho, tak už nič nebránilo. Novinkou bola aj novela Zákonníka
práce, schválením ktorej boli od 1.júna 2017 obchody na Slovensku zatvorené počas štátnych
sviatkov a dní pracovného pokoja. Táto zmena však nepriniesla len zaslúžený oddych pre
pracovníkov v obchodnej sfére, ale aj masívny presun kúpychtivých Slovákov do susedných
krajín. Pokojnú hladinu rozčerili aj novembrové voľby do VÚC, ktoré priniesli výrazné
zmeny. Napriek predvolebným obavám sa skončili úplnou prehrou kontroverzných
extrémistických kotlebovcov. Víťazmi sa stali pravicové strany a v týchto voľbách po prvý
raz na Slovensku zvíťazila aj žena. Veľkým otrasom pre Slovákov bolo výrazné zvýšenie cien
slepačích vajec či masla. Nezamestnanosť sa oproti minulému roku podstatne zmenila. Klesla
pod 6 percent. Rýchly bol aj rast minimálnej mzdy.
Aj keď sa ani v tomto roku našim hokejistom nedarilo, radosť nám urobili iní športovci. Peter
Sagan sa v septembri stal v nórskom Bergene majstrom sveta v cestnej cyklistike a prepísal
tak štatistiky, keď ako prvý v histórii zvíťazil na svetovom šampionáte trikrát za sebou.
Darilo sa tiež lyžiarkam Veronike Velez-Zuzulovej a Petre Vlhovej. Nesmieme zabudnúť ani
na našich hokejbalistov, ktorí sa stali na Majstrovstvách sveta v hokejbale v Pardubiciach
majstrami sveta tretíkrát za sebou.

SVET
Na rozdiel od Slovenskej republiky sa svetová politická scéna niesla v znamení dramatických
turbulencií. Dominantnou témou boli francúzske prezidentské voľby, pokračujúci brexit,
migračná kríza a bohužiaľ aj mnohé teroristické útoky, pri ktorých zahynulo množstvo
nevinných ľudí. Donald Trump bol inaugurovaný za 45. prezidenta Spojených štátov
amerických. Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa oficiálne ujal funkcie
predsedu Valného zhromaždenia OSN. Do pozornosti sa čoraz viac dostávala nezávislá
internetová peňažná mena Bitcoin, ktorej hodnota počas roku 2017 vzrástla z tisíc dolárov
takmer na dvadsaťnásobok.
V roku 2017 som bola poverená písaním kroniky obce Trebatice. V tejto funkcii som tak
nahradila dlhoročnú a skúsenú kronikárku pani Janu Palkechovú. Volám sa Mgr. Jana
Žáková, rodená Jankechová. Narodila som sa a celý svoj doterajší život prežila v
Trebaticiach. Obyvatelia ako aj udalosti v obci sú mi veľmi blízke. Vyštudovala som
učiteľstvo slovenského a anglického jazyka na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Pracujem ako učiteľka v základnej škole. Som vydatá. S manželom a 2 synmi žijeme v
Trebaticiach.

TREBATICE
Samospráva obce
Obecný úrad
Organizačná štruktúra obecného úradu sa nezmenila. Starostom obce bol aj naďalej Mgr. Juraj
Valo. V roku 2017 administratívnu agendu obecného úradu zastrešovali 3 zamestnankyne
obce: Ing. Janka Belicová, Monika Kollárová, Oľga Mikušová. V rámci manuálnej činnosti
mali trvalý pracovný pomer 5 zamestnanci: Boris Jankech, Pavol Pitoňák, Jaroslav
Radošinský, Daniela Lipková. Oproti roku 2016 bol do pracovného pomeru prijatý Milan
Ružička, a to pre potreby združenia obcí Mikroregiónu nad Holeškou, kde zabezpečuje
obsluhu zakúpeného stroja – infražiariča na opravu miestnych komunikácií. V roku 2017
nebol predĺžený pracovný pomer s Mariánom Polčanom. Na jeho miesto bol zamestnaný
Pavol Doktor ako nový správca Areálu zdravia. Spravovanie kamerového systému bolo
presunuté na starostu obce. Agendu stavebného poriadku pre obec Trebatice vybavovali Ing.
Milan Magula, Tatiana Heribanová, Mgr. Zuzana Magulová, Katarína Dalošová, Ing. Eva

Bruncková. Agendu opatrovateľskej služby a životného prostredia vybavovala PhDr. Monika
Lagová.
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v zložení BABIŠOVÁ Antónia Mgr., JANKECHOVÁ Alena Mgr.,
KOLLÁR Peter Ing., ONDAČKA Milan, VALENTOVIČ Marián Ing. , VARGA Andrej ,
LÍŠKA Peter, REGINA Ladislav, DOKTOR Pavol zasadalo v roku 2017 9x. 6x sa
uskutočnilo riadne a 3x mimoriadne zasadnutie. Účasť poslancov na zasadnutiach
predstavovala 79,16%. Aktívne pracovali aj komisie obecného zastupiteľstva.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 3.3.2017 v zasadačke
Obecného úradu v Trebaticiach. Okrem plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2017
medzi hlavné body programu riešené na tomto zasadnutí patrili najmä :
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trebatice č. 1/2017 o cestnej premávke na
území obce Trebatice, zámerom ktorého bolo hlavne zabezpečiť ochranu majetku obce
Trebatice, verejnej zelene a regulovať statickú dopravu (parkovanie) na území obce, ktorá sa s
narastajúcim počtom obyvateľov a áut začala javiť ako problém.
- Návrh na zmenu rozpočtu obce Trebatice na rok 2017 - poslanci schválili zvýšenie rozpočtu
obce o 5500 Eur.
- Investičné zámery obce na rok 2017, kde patrili najmä: - Výkup pozemkov pod plánované
miestne komunikácie Územné a stavebné povolenie na Záhumenskú ulicu , 2. etapa 
Rekonštrukcia Domu služieb na polyfunkčný objekt  Komunitné a športové centrum obce
Trebatice – zvýšenie energetickej účinnosti
Na zasadnutí boli schválené taktiež investičné akcie nezáväzné. Išlo o tieto projekty: IBV
Dolné záplotie – Priemyselná zóna nad motokárovou dráhou – výstavba inžinierskych sietí 
Zberný dvor  Cyklotrasa Piešťany- Vrbové  Rekonštrukcia verejného osvetlenia na LED
systém  Rekonštrukcia Hornej a Severnej ulice – vypracovanie projektovej dokumentácie 
Rekonštrukcia Piešťanskej ulice  Rekonštrukcia Družstevnej ulice- 2.etapa  Rekonštrukcia
vykurovacích telies v kultúrnom dome a na obecnom úrade
- Obecný grantový program na rok 2017, v rámci ktorého schválilo obecné zastupiteľstvo
pridelenie grantov v celkovej hodnote 13 000 Eur nasledovne:
Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

8 450,00 Eur

2 450,00 Eur

Poľovnícke združenie Bažant Trebatice

300,00

Tenisový klub TK Matchpoint Trebatice

150,00 Eur

Občianske združenie Trebatické deti

300,00 Eur

Nemocnica Alexandra Wintera, n.o

400,00 Eur

Eur

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, MO Trebatice

950,00 Eur

- Účasť obce Trebatice v združení obcí Zelená cesta, ktorého cieľom je získať do vlastníctva
nevyužívanú železničnú trať a prebudovať ju na cyklotrasu. Založili ho mestá Piešťany,
Vrbové a obce Trebatice a Krakovany, ktorými trať prechádza.
Obecné zastupiteľstvo taktiež schválilo uvoľnenie p. Jany Palkechovej z funkcie obecného
kronikára ku dňu 30.6.2017 a následne schválilo Mgr. Janu Žákovú, bytom Trebatice,
Záhumenská ulica 531/8 za obecného kronikára od 1.7.2017.
Dňa 25.4.2017 sa konalo prvé mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Jeho jediným bodom bola žiadosť o kúpu pozemku parcela KN-C č. 462/8, zastavaná plocha
o výmere 1 m2 k. ú. Trebatice, ktorú podali Ján Julíny a Ivana Julínyová, bytom Horná ulica
22/35, 922 10 Trebatice. Poslanci uvedený odpredaj jednomyseľne schválili.
Ďalšie mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva bolo naplánované na 11.5. 2017.
Týkalo sa servisno-predajného areálu firmy Euroter, poslanci prerokovávali Zmluvu o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Spoločnosť EUROTER s.r.o. je slovenský
subjekt, ktorý sa zaoberá predajom a servisom techniky, ktorá je využívaná prevažne vo
vodohospodárstve na prevádzkovanie vodných tokov – tzv. „kráčajúce bágre“. Obecné
zastupiteľstvo taktiež schválilo predĺženie chodníka a zrealizovanie osvetlenia k areálu
novovybudovanej spoločnosti na náklady investora.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach sa stretli aj 26.5.2017. Na riadnom
rokovaní sa diskutovalo najmä o obecnej káblovej televízii s cieľom zabezpečiť zvýšenie
kvality (Káblového distribučného systému) KDS- signálu i programovej štruktúry. Zámerom
bolo taktiež pokračovať v budovaní optických rozvodov v rámci celej obce s možnosťou
využívania dátových rozvodov pre kamerový systém i šírenie internetu.
Ing. Ladislav Straka z Obecnej kanalizačnej, s.r.o., ktorá prevádzkuje verejnú kanalizáciu v
obci, všetkých prítomných oboznámil so správou o hospodárení za rok 2016.
Poslanci taktiež vzali na vedomie kontrolu plnenia rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2017, ako aj
odporúčajúce stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016, ktorý
skonštatoval , že záverečný účet obce Trebatice za rok 2016 bol vypracovaný v súlade so

zákonom. Audit obce za rok 2016 vykázal prebytok rozpočtového hospodárenia obce vo
výške 15106,59 Eur. Poslanci schválili využitie danej sumy v prospech rezervného fondu.
Prostriedky boli použité nasledovne:
- Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej cesty – predĺženie terénnej depresie dažďovej
kanalizácie 10 000,00 eur
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia na LED systém 2 000,00 eur
- Predĺženie Záhumenskej ulice II. etapa 3 000,00 eur
Poslanci na zasadnutí schválili aj rozpočtové opatrenie č. 4/2017, ktorým sa rozpočet obce na
rok 2017 zvyšuje o +666 Eur, vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 702 750
Eur a č. 5/2017, ktorým sa rozpočet obce zvyšuje o + 23 623 Eur, vyrovnaný v príjmovej aj
výdavkovej časti vo výške 726 373 Eur. Napriek tomu, že je Mgr. Antónia Babišová
dlhodobo PN, vypracovala a predložila na rokovanie OZ Správu o činnosti obecnej knižnice
za rok 2016, ktorú poslanci vzali na vedomie.

V rámci

obecných nájomných bytov bol doplnený záväzný poradovník náhradníkov a dvom
nájomcom bola na základe splnených podmienok predĺžená nájomná zmluva. Starosta obce
tiež predložil informácie o začatí stavby „Odvedenie dažďových vôd zo Štúrovej ulice“ a jej
pripojenie na dažďovú kanalizáciu na Hlavnej ulici a o pripravovaných voľbách do VÚC.
Letné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 28.7.2017. Hoci sa viacero poslancov
riadneho zasadnutia z dôvodu letných dovoleniek nezúčastnilo, zastupiteľstvo bolo aj napriek
tomu uznášaniaschopné. Po kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z
predchádzajúceho zasadnutia poslanci vzali na vedomie informáciu starostu obce o postupe
majetkovo-právneho usporiadania pozemkov pod miestne komunikácie v lokalite Dolné
záplotie. Na rokovanie OZ bola predložená Správa o sociálnej politike obce za rok 2016.
Sociálnu politiku obce možno hodnotiť ako pozitívnu, obec podľa svojich možnosti
zabezpečovala všetky požiadavky občanov v danej oblasti. Poslanci sa taktiež uzniesli na
Všeobecne záväznom nariadení Obce Trebatice č. 2/2017 o miestach určených na
vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pri všetkých typoch volieb a
schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017. Starosta obce
ďalej všetkých prítomných poslancov informoval o stave pripravenosti škôl a školských
zariadení na školský rok 2017/2018. Na základe výberového konania sa novou riaditeľkou
základnej školy stala Mgr. Sylvia Molnárová s nástupom od 1.9.2017. V MŠ bolo potrebné k
otvoreniu nového školského roka zabezpečiť opravu plafónu v jedálni, kde sa oddelila
omietka, či vymeniť vodovodné batérie v umyvárkach. Obecné zastupiteľstvo tiež schválilo

pripravovanú rekonštrukciu a zmenu verejného osvetlenia na LED systém a opravy miestnej
komunikácie na Hlavnej ulici v centrálnej časti obce.
O mesiac, 29.9.2017, sa obecné zastupiteľstvo stretlo znovu. Poslancom bola predstavená
nová riaditeľka ZŠ, ktorá nastúpila do funkcie 1. septembra 2017. Zároveň schválili správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku
2016/2017 pre MŠ a ZŠ Trebatice. Taktiež schválili Mgr. Alenu Jankechovú ako zástupcu
zriaďovateľa v Rade školy pri MŠ Trebatice. Poslanci hlasovaním vzali na vedomie kontrolu
plnenia rozpočtu obce za II. štvrťrok 2017, tiež vzali na vedomie rozpočtové opatrenie č.
6/2017 a 7/2017 a schválili rozpočtové opatrenie č. 8/2017, po ktorom bude rozpočet obce
vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti vo výške 841 988 €. Nakoľko dňa 30.9.2017 končí
funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce Bc. Simony Bičanovej, predložený bol návrh
vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
10.11.2017. Prítomní poslanci schválili vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, jej spôsobu a
vykonania, ako aj náležitosti prihlášky. V rámci plánovaných investičných akcií na rok 2017
je tiež naštartovanie procesu rekonštrukcie verejného osvetlenia so zreteľom na zníženie
spotreby, celkových výdavkov ako i zvýšenie kvality verejného osvetlenia obce. Poslanci
vzali na vedomie správu o audite verejného osvetlenia v obci Trebatice a schválili ako formu
financovania prenesený výkon správy. Na zasadnutí sa taktiež prerokúvala správa o
odpadovom hospodárstve našej obce a informácie o priemyselnej zóne Dolné záplotie nad
motokárovou dráhou. Na základe protestu prokurátora bolo v celom rozsahu zrušené VZN
obce Trebatice č. 2/2006 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce.
Na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa konalo 10.11.2017, poslanci volili hlavného kontrolóra
obce. Na základe tajného hlasovania a splnenia všetkých podmienok výberového konania sa
hlavnou kontrolórkou obce stala opäť pani Bc. Simona Bičanová. Bola zvolená na obdobie od
15.11.2017 do 14.11.2023 s mesačným platom 274 Eur.
Ešte v tom istom mesiaci, 23.11.2011 sa konalo ďalšie riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Po úvodnej kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva sa
zasadnutie zaoberalo viacerými bodmi. Ing. Jozef Svetlík sa v mene OFK Stavoprac
Trebatice obrátil na obec so žiadosťou o spoluprácu pri modernizácii areálu futbalového
ihriska. Ide predovšetkým o výstavbu ochranných bariér na zachytávanie lôpt za bránami
hlavnej a tréningovej plochy (problém s ohrozovaním účastníkov cestnej premávky),

modernizáciu umelého osvetlenia tréningovej plochy, modernizáciu tribúny za hlavnou
hracou plochou, príp. výstavbu oplotenia. Obec Trebatice bude spoluúčastník dotácie od SFZ
vo výške 8334 Eur. V ďalšej časti zasadnutia poslanci vzali na vedomie kontrolu plnenia
rozpočtu obce za III. štvrťrok 2017 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 867 165,00 € a
prijali rozpočtové opatrenia č.9-13/2017, ktorými sa v konečnom dôsledku rozpočet obce
navýši na 871 699 €. Prítomní poslanci tiež schválili ďalší postup pri realizácii zberného
dvora v lokalite areálu Agro-družstva Trebatice. Obec Trebatice je správcom a vo veľkej
miere i vlastníkom miestnych komunikácii nachádzajúcich sa na jej území. Verejné
priestranstvá, miestne komunikácie ako aj chodníky dotvárajú celkový vzhľad obce. Bolo
skonštatované, že v danej oblasti sú evidované viaceré nedostatky. Poslanci vzali na vedomie
správu o dopravnej situácii v obci, ako aj o stave miestnych komunikácií, chodníkov a potrebe
obnovy dopravného značenia v obci. Obecné zastupiteľstvo sa takisto uznieslo na Všeobecne
záväznom nariadení Obce Trebatice č. 3/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na
území obce Trebatice a na Všeobecne záväznom nariadení Obce Trebatice č. 4/2017 o
zavedení a poskytovaní elektronických služieb. Pre 13 nájomníkov z obecných nájomných
bytov boli opakovane schválené nájomné zmluvy o byt na obdobie od 20.12.2017 do
19.12.2020. Starosta obce na rokovaní vyzdvihol aj flexibilitu a šikovnosť novej riaditeľky ZŠ
Trebatice a ocenil jej spoluprácu s MŠ Trebatice. V závere zasadnutia všetkých prítomných
informoval o podujatiach, ktoré sa uskutočnia v obci v poslednom mesiaci roka.
Záverečné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 15.12.2017. Po tradičnej
kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva poslanci schválili návrh
finančného rozpočtu obce Trebatice na rok 2018 v príjmovej a výdavkovej časti celkovo vo
výške 780 551,- €, ako aj rozpočtové opatrenie č. 14/2017, ktorým sa rozpočet obce vyrovná
v príjmovej i výdavkovej časti vo výške 872 968 €. Poslanci sa taktiež uzniesli na VZN Obce
Trebatice č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Trebatice. Vypočuli si a vzali na vedomie
správu o činnosti OZ v Trebaticiach a jeho komisií za rok 2017 a správu o činnosti obecného
úradu za rok 2017. V rámci obecných nájomných bytov bolo schválené uzatvorenie zmluvy o
nájme bytu pre p. Soňu Simovú a Tatianu Lipkovú. Z titulu svojej funkcie a aktívnej účasti na
kultúrnom a spoločenskom živote obce poslanci schválili Mgr. Sylviu Molnárovú za člena
komisie školstva, kultúry, mládeže a športu ako aj dodatky k zmluvám o nájme pre Vladimíra
Reginu, JDS Trebatice, STAVOPRAC, s.r.o. a Zmluvu o nájme nebytových priestorov pre
CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom v priestoroch Domu služieb a Základnej školy v

Trebaticiach. Po prerokovaní programu riadneho zasadnutia bolo pre poslancov v rámci
ukončenia roka prichystané občerstvenie v Reštaurácii na Lúke.
Ďalšie aktivity obce
Odpadové hospodárstvo
Obec v pravidelných intervaloch zabezpečovala zber a odvoz odpadu. Obyvateľom boli k
dispozícii zberné nádoby, kontajnery či vrecia na plast, papier, kovy, sklo, tetrapaky, použitý
kuchynský olej, šatstvo a odevy, či dokonca vrecká na zvieracie exkrementy. V obci prebiehal
aj zber biologicky rozložiteľného odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Ľudia si už
zvykli triediť smeti, no stále sa našli jedinci, ktorí nepremyslene znečisťovali obec a jej okolie
odpadom, stavebným materiálom, či zvieracími výkalmi.
Uvítanie detí do života
Dňa 6.12. sa v sále KD uskutočnilo uvítanie do života novonarodených obyvateľov Trebatíc.
Z 15 pozvaných sa posedenia zúčastnilo 14 maličkých detí spolu s rodičmi. 11 chlapcov a 3
dievčatá privítal starosta Mgr. Juraj Valo. Pre mladé rodinky bolo pripravené malé
občerstvenie, vianočná ruža, monografia vydaná pri príležitosti 900.výročia prvej zmienky o
obci Trebatice, blahoželanie a suma 50 Eur pre každé novonarodené dieťa.
Zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti občanom
Počas roka 2017 obec zamestnávala 1 opatrovateľku, ktorá sa starala o 1 obyvateľku Trebatíc.
Z dôvodu rekonštrukcie kuchyne Agro-družstva Trebatice sa obedy v kuchynke obecného
úradu poskytovali až od apríla tohto roku. Eva Janechová ich na sklonku roka vydávala 6
dôchodcom.
Trebatické zrkadlo
V tomto roku vyšli 4 čísla obecných novín. Aj naďalej sa obsahovo venovali problémom,
oznamom, radostiam, starostiam i úspechom. Nastavovali zrkadlo pozitívnym i negatívnym
udalostiam v živote obce a jej obyvateľov. Prišlo aj ku zmenám v redakčnej rade. Dňa 31.
augusta 2017 skončilo funkčné obdobie riaditeľky ZŠ Mgr. Márii Gonovej. Menovaná bola
členkou redakčnej rady TZ z dôvodu písania príspevkov z činnosti základnej školy. Na
základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva sa novou členkou redakčnej rady Trebatického
zrkadla sa stala Mgr. Sylvia Molnárová.

Webová stránka obce
Oficiálna stránka obce Trebatice vo virtuálnom svete bola aj tento rok pravidelne
aktualizovaná . Už aj v minulom roku existovala mobilná aplikácia s názvom Trebatice pre
užívateľov mobilných telefónov. Stretla sa s pozitívnymi ohlasmi.
Investičný rozvoj a výstavba v obci
Individuálna bytová výstavba v lokalite Dolné záplotie - investičná stavba, do ktorej obec
každoročne investuje značné finančné prostriedky v záujme zachovania pozitívneho
demografického rastu a základného školstva v obci. Po viacročnom vykupovaní a
majetkovoprávnom usporiadaní sa podarilo vytvoriť stavebné pozemky, postavené boli
bytové domy a postupne vyrastajú rodinné domy. V tomto roku bolo vydané územné
rozhodnutie a vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné konanie na stavbu
Záhumenská ulica - 2.etapa. Zároveň bol realizovaný výkup pozemkov pod budúcimi
miestnymi komunikáciami v rámci 3.etapy Záhumenskej ulice, ktorá prepojí prvú a druhú
etapu kompletnou infraštruktúrou. V najproblematickejšej časti Dolného záplotia boli obcou
vykúpené podiely od 30 vlastníkov, so zostávajúcimi bude obec rokovať v ďalšom kole.
Priemyselná zóna Dolné záplotie nad motokárovou dráhou - obcou boli koordinované
projektové práce na privedenie inžinierskych sietí do priemyselnej zóny, kde by v budúcom
roku mohli byť realizované plánované stavby súkromných investorov - čerpacia stanica
pohonných hmôt s autoumyvárňou a servisno-montážny a skladový areál.
Rekonštrukcia Domu služieb na polyfunkčný objekt - príprava stavby je časovo i organizačne
náročná, dom služieb je v dezolátnom stave. V tomto roku bola rekonštrukcia realizačne
začatá výstavbou dažďovej kanalizácie, ktorá odvádza povrchové vody z ulice k domu
služieb, z budúceho parkoviska a zrekonštruovaného objektu mimo zastavané územie obce,
do bývalého koryta Holešky.
Cyklotrasa Piešťany - Vrbové - v roku 2017 nastal v tejto oblasti výrazný posun aj vďaka
zapojeniu širokej verejnosti (protestná jazda, petícia). Založené bolo Združenie obcí Zelená
cesta. Vyvolaných bolo tiež množstvo rokovaní. Záverom leta vydal minister dopravy
súhlasné stanovisko k výstavbe cyklotrasy na telese železnice za stanovených podmienok,
ktorých obsah je v procese rokovania.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na LED systém - po vypracovaní auditu je pripravovaný
proces verejného obstarávania. V rámci realizácie zákazky budú staré svetelné body
vymenené za nové, úsporné LED žiarivky. Modernizácia počíta i s výstavbou verejného

osvetlenia v Dolnom záplotí.
V rámci individuálnej výstavby rodinných domov v obci bolo skolaudovaných niekoľko
novostavieb. Vo všeobecnosti sa však v tejto dobe stavia pomenej. Často vyhráva možnosť
kúpiť a zrekonštruovať starší rodinný dom. Tejto možnosti sa v obci chytili aj viacerí
obyvatelia Trebatíc.
Rekonštrukcia kamenného kríža na cintoríne
Rekonštrukcia centrálneho kríža bola zrealizovaná vďaka štedrému finančnému daru rodiny
Jozefa Šebestu z Trebatíc. Vykonal ju odborník, pán Mgr. František Šmigrovský spolu so
synom Martinom na sklonku leta. Podľa slov spomínaných reštaurátorov je pieskovcový kríž
jedným z historických unikátov obce, ešte starší, ako sa pôvodne predpokladalo. Na základe
dochovaných datovaní je možné vznik kríža zaradiť do obdobia okolo roku 1750. Použité sú
slohové prvky ako volúty, vavrín či zobrazenie Ježiša Krista. Na pätke je driek kríža
s nápisom: NA ČEST A CHVALU KRIST POSTAVENY ZA RICHTARA ISTWANA
TONKOVICSA R 1843. Tento nápis je sekundárny, teda bol vyhotovený až vtedy, keď bola
poškodená, prípadne nečitateľná pôvodná tabuľka. Pri čistení kríža bol objavený pod vrstvou
omietky aj ďalší nápis na čelnej strane pätky. Tento nápis v latinčine sa nepodarilo prečítať,
tým pádom ani preložiť, pretože je veľmi poškodený. Kríž bol reštaurovaný tak, aby práce
následne nadväzovali podľa technologickej postupnosti. Pre výtvarné scelenie sa povrch
farebne zjednotil, tak aby zodpovedal pôvodnému výrazu. Obnova kríža, ktorého prístupovú
cestu prozaicky lemujú mladé smreky, prispela k dôstojnému zachovaniu histórie na
miestnom cintoríne. V budúcnosti by kríž spolu so 400 ročnou lipou mali byť dominantou v
rámci revitalizácie cintorína.
Doprava a spoje
Súčasná rýchla doba si častokrát vyžaduje aj prispôsobenie zo strany bežného človeka. Na
hlavných cestách vídať čoraz viac dopravných prostriedkov. Človek má niekedy doslova
problém výjsť z obce a zaradiť svoje vozidlo do pelotónu ostatných áut v hlavnom ťahu
smerom na Piešťany či Vrbové. Obyvatelia našej obce v ničom nezaostávajú za ostatným
svetom. Každá rodina v Trebaticiach má minimálne 1, v mnohých prípadoch aj 2 automobily.
Jedno auto zvyčajne používa otec rodiny a druhé matka. Pohodlne a rýchlo sa tak dostanú do
práce, na nákupy, týmto spôsobom prepravujú aj deti do škôl, na krúžky. S narastajúcim
počtom áut však nastáva problém s parkovaním v obci. Autobusová doprava sa už dlhšiu
dobu odsúva na vedľajšiu koľaj. Autobusy už nejazdia tak preplnené a tak často ako kedysi.

Je trendom využívať aj drahšiu, no rýchlejšiu a pohodlnejšiu prepravu taxi službou.
Autobusovú dopravu pre obec Trebatice v roku 2017 zastrešovala spoločnosť Arriva.
V obci aj toho roku fungovala pošta, do schránok pravidelne prichádzali aj rôzne letáky,
obchodné reklamy. Samozrejmosťou vo väčšine domácností bol aj moderný mobilný telefón,
väčšinou už každý člen rodiny vlastnil aspoň 1 kus tohto výdobytku modernej doby, vrátane
detí a starých ľudí. Prístup na internet je v dnešnej dobe už nevyhnutnosťou. Mnoho ľudí,
najmä mladých malo vytvorený kontakt na sociálnej sieti a aj touto formou boli v spojení s
blízkym i ďalekým svetom.
Obecná matrika
K 31.12.2017 žilo v Trebaticiach 1340 obyvateľov, z toho 666 žien a 674 mužov. Detí do 15
rokov žilo v obci 202, nad 80 rokov 41 osôb. Najstarším obyvateľom obce bola žena, 96
ročná Františka Galbavá. Priemerný vek obyvateľov bol 40,62 rokov.
V roku 2017 sa v obci narodili:
1.Ema Hatalová
2. Šimon Kopál
3. Thobias Gašparík
4. Milan Palkech
5. Adam Macúška
6. Jakub Urban
7. Tomáš Hlísta
8. Michal Ján Palkech
9. Tobias Porubský
10. Eliška Urbančok
11. Liana Koščová
12. Vladimír Hornáček
13. Tamara Maceková

14. Samuel Pistorius
Navždy nás opustili:
1. Jozef Jamrich
2. Mária Juricová
3.Stanislav Takáč
4. Mária Hochelová
5. Jozef Remiš
6. Margita Bačová
7. Mária Moravanská
8. Mária Potroková
9. Mária Melicherová
10. Antónia Palkechová
11. Augustína Jankechová
12. Viliam Urban
Manželstvo uzavreli:
1. Radoslav Masár z Trebatíc a Zuzana Letková z Považskej Bystrice
2. Juraj Macúška z Trebatíc a Božena Karkušová z Piešťan
3. Martin Urban a Ing. Ľubica Palkechová z Trebatíc
4. Marek Valo z Trebatíc a Michaela Masárová z Lozorna
5. Ing. Viktor Kravianský a Marina Piksijades z Trebatíc
6. Jozef Obst z Piešťan a Barbora Macháčová z Trebatíc
7. Vladimír Potrok z Trebatíc a Nina Boldišová z Dubovian
8. Marek Urban z Bašoviec a Michaela Urbanová z Trebatíc

9. Marcel Kýška z Trebatíc a Terézia Strečanská z Dubovian
10. Martin Bališ a Mgr. Petra Hornáková z Trebatíc
11. Tomáš Galo z Trebatíc a Ing. Veronika Žáková z Častkoviec
12. Tomáš Lukáč z Veľkých Kostolian a Lucia Reginová z Trebatíc
13. Michal Rojko z Radošiny a Lenka Reginová z Trebatíc

V roku 2017 sa do obce prisťahovalo 42 ľudí, odsťahovalo sa 37 obyvateľov. Na úrade práce
boli v tomto roku evidovaní 3 dlhodobo nezamestnaní obyvatelia Trebatíc.
Z hľadiska používania jazyka stále prevládal typický dialekt, najmä v radoch starších a
pôvodných obyvateľov. Prílev nových, prisťahovaných, nepôvodných Trebatičanov mal za
následok aj viac spisovnej slovenčiny. Spisovne sa rozprávalo aj na pôde základnej a
materskej školy a v oficiálnych stykoch. V domácom prostredí však stále viac či menej
prevládalo nárečie.

ŠTÁTNA SPRÁVA
V roku 2017 sa na Slovensku konali voľby do vyšších územných celkov.
V sobotu 4.11.2017, v čase od 7:00 do 22:00 si obyvatelia Slovenskej republiky zvolili osem
nových županov a zastupiteľstvá samosprávnych krajov. Novinkou hlasovania boli
jednokolové voľby, ktoré priniesli jednoznačné výsledky. Županom VÚC sa po prvom a
jedinom kole volieb stal ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasovacích lístkov.
Voľby do VÚC v roku 2017 priniesli na Slovensku viacero prekvapivých výsledkov.
Nominanti doteraz vedúcej politickej strany SMER si udržali iba dve županské stoličky a
taktiež extrémistická strana Mariána Kotlebu v Banskobystrickom kraji zaznamenala prehru.
Žilinský kraj zase povedie historicky prvá žena - županka. Volebná účasť na Slovensku
nedosiahla ani 30 percent, čiže bola veľmi nízka. Podobne to bolo aj v našej obci.
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov ....................1102
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní....................268
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku.................................268
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva......263
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho
kraja.....261
Najviac hlasov na funkciu predsedu získal v Trebaticiach Mgr. Jozef Viskupič - 133 hlasov,
ktorý vyhral aj v rámci celého trnavského kraja so 42,91 % platných hlasov.
Mgr. Jozef Viskupič, poslanec NR SR zvolený za stranu OĽaNO, tak porazil dlhoročného
predsedu trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, ktorý sa v Trebaticiach ale aj v
rámci celého trnavského kraja umiestnil hneď na druhej priečke. Nový župan Mgr. Jozef
Viskupič uviedol ako hlavné priority svojho pôsobenia zmeny v hospodárení, rozvoj turizmu,
cyklociest, turistických chodníkov a regionálnej dopravy.

PODNIKY A PODNIKATELIA V OBCI
Firmy pôsobiace na území našej obce aj tento rok plynulo prevádzkovali svoju činnosť,
nedošlo k žiadnym väčším zmenám. Bolo vydané stavebné povolenie pre výstavbu novej

firmy Euroter s.r.o. zaoberajúcej sa predajom a servisom techniky, ktorá je využívaná
prevažne vo vodohospodárstve na prevádzkovanie vodných tokov – tzv. „kráčajúce bágre“.
Agro-družstvo Trebatice
V roku 2017 malo 46 členov (zamestnanci - 13, činní - 17, dôchodcovia - 29). Predseda aj
agronóm bol naďalej Jozef Galbavý, podpredseda a mechanizátor bol Ľuboš Palkech, hlavný
zootechnik Ing. Ivan Kollár, ekonómka Ing. Zuzana Jurčová. Družstvo hospodárilo na 917 ha.
Hospodársky rok bol náročný, spôsobený dlhotrvajúcim suchom, keď za rok padlo 470 mm
zrážok, dlhodobý priemer za 42 rokov bol 594 mm. Dlhotrvajúce sucho ovplyvnilo výnosy
všetkých plodín. Celý rok fúkali aj nepríjemné, vysušujúce silné vetry.
Úroda plodín za rok 2017:
Pšenica ozimná - 6,00t/ha

Repka ozimná - 3,67 t/ha

Jačmeň jarný - 5,72 t/ha

Cukrová repa - 49,12 t/ha

HSO - 5,82 t/ha

Zemiaky - 5,45 t/ha

Kukurica - 5,35 t/ha

Cibuľa - nezberala sa

Na poliach Agro-družstva Trebatice sa konali Dni poľa ku pšenici ozimnej a jačmeňu
jarnému. Prezentované boli najnovšie a najlepšie odrody a výsledky v praxi. Tieto stretnutia
sa tešili vysokému záujmu odbornej verejnosti.
Z úseku živočíšnej výroby sa družstvo venovalo výrobe mlieka a výkrmu býkov na mäso.
Chovalo 145 kráv, 60 ks teliatok, 114 ks mladého dobytka, 165 ks býkov vo výkrme, 1
plemenného býka. S 932 000 litrami mlieka v najvyššej kvalite dosiahli najvyššiu dodávku
mlieka v histórii družstva. O kúpu mlieka v utorok a v piatok za 0,50 centov za liter bol veľký
záujem. Začína sa viac podporovať predaj z dvora, ľudia strácajú záujem o krabicové mlieko.
V roku 2017 prebehla rekonštrukcia priestorov jedálne a kuchyne - havarijný stav rozvodov
vody, kúrenia, kanalizácie. Rekonštrukcia stála 86 300 Eur. Družstvo tiež zakúpilo nové
stroje- teleskopický manipulátor Manitou a diskový podmietač. Agro-družstvo Trebatice je aj
napriek nepriaznivým podmienkam (počasie) životaschopné a chce pokračovať v nastúpenej
ceste.
Úhrn zrážok nameraný v Agrodružstve Trebatice za rok 2017 v mm:
Mesiac

Január Február Marec Apríl Máj Jún

2017

14,70

Júl

August September

Október November

December

33,80 25,00 40,60 21,80 27,50 22,90 37,70

77,90

59,20

46,20

63,20

42 roč.Ø 40,53 35,11 34,62 37,25 58,59 67,93 68,22 58,24

55,88

44, 48

46,99

46,11

ŠKOLSTVO
Základná škola
Aj v roku 2017 žiaci i pedagógovia v miestnej základnej škole pracovali a študovali naplno.
Trebatická málotriedna škola pripravuje deti našich spoluobčanov už viac ako 100 rokov.
Vystriedalo sa tu veľa pedagógov a výsledky ich práce hovoria za všetko. V roku 2017 prišlo
k 1 z najvýraznejších zmien v pedagogickom kolektíve. Po dlhoročnom pôsobení odišla do
zaslúženého dôchodku pani riaditeľka Mgr. Mária Gonová. Prácu učiteľky a riaditeľky školy
svedomito vykonávala celých 40 rokov. V trebatickej škole strávila kus svojho života a
natrvalo sa zapísala do jej histórie. Učila a vychovala mnohých úspešných žiakov, vštepila im
pevné základy vzdelania. Zorganizovala množstvo výletov, exkurzií, súťaží, karnevalov,
predstavení. Z jej iniciatívy vznikol prosperujúci detský folklórny súbor Kapustárik. S
prehľadom zvládla aj rozsiahlu rekonštrukciu školy. Hoci to nebolo vždy ľahké, nikdy
necúvla pred prekážkou. Aj vďaka nej má trebatická škola dobré meno. 1. septembra 2017 ju
na poste riaditeľky školy nahradila Mgr. Sylvia Molnárová, ktorá prišla zo ZŠ s MŠ v
Moravanoch nad Váhom. Učenie a práca s deťmi ju baví a napĺňa. Jej koncepcia rozvoja
školy sa stretla s najväčším ohlasom. Pod jej vedením škola pokračuje v zabehnutom režime.
Veľmi dobre spolupracuje s MŠ, čo sa javí ako veľmi pozitívny prínos.
V školskom roku 2017/2018 základnú školu navštevovalo 42 žiakov. Mala 4 triedy a 2
oddelenia ŠKD. Výchovno – vzdelávací proces v základnej škole zabezpečovali kvalifikovaní
pedagogickí zamestnanci - 4 učiteľky pre 1. stupeň ZŠ, 1 externý učiteľ náboženskej
výchovy a 1 vychovávateľka školského klubu. Funkciu výchovného poradcu zastávala Mgr.
Barbora Zibrínová. Pedagógovia pôsobili aj ako vedúci záujmových útvarov, prispievali do
obecných novín a pravidelne dopĺňali a obmieňali informačnú vitrínu o aktuálnej činnosti ZŠ
umiestnenú pri hlavnej ceste vedľa budovy školy. V rámci I. stupňa sa škola orientovala na
lokálne

projekty

a

pokračovala

v projekte ZDRAVÁ

ŠKOLA.

Základná škola mala tento školský rok 13 prvákov, triednou učiteľkou im bola Mgr.
Sylvia Molnárová. Druhý ročník navštevovalo 10 žiakov, viedla ich triedna učiteľka Mgr.
Barbora Zibrínová. Mgr. Renáta Susová bola triednou učiteľkou tretiakom, ktorých bolo toho
roku 11. Štvrtákov bolo 7 a mala ich na starosti triedna učiteľka Mgr. Diana Megová.
ŠKD malo 2 oddelenia, 39 žiakov a viedla ho p. vychovávateľka Mgr. Dana Kováčiková.

Mgr. Anna Blahovcová vyučovala náboženskú výchovu. V škole boli k dispozícii aj
nasledovné krúžky:
Anglická konverzácia Mgr. Renáta Susová
Kapustárik

Mgr. Diana Megová

Počítačový krúžok

Mgr. Sylvia Molnárová

Výtvarný odbor ZUŠ Vrbové
Zippyho kamaráti

Mgr. Barbora Zibrínová

Kolektív pedagogických zamestnancov dopĺňala školníčka Zlatica Janechová a kurič Jaroslav
Radošinský.
Materská škola
Materská škola v našej obci funguje už dlhodobo na vysokej úrovni. Efektívna tímová práca
všetkých zamestnancov ako aj kvalifikovaní pedagógovia zabezpečujú kvalitnú výchovnovzdelávaciu činnosť pre najmenších obyvateľov obce. Atraktívnosť miestnej škôlky dopĺňa aj
vynovený vzhľad budovy, priestranný dvor vysadený zeleňou a vybavený bezpečnými
zariadeniami pre deti, triedy plné moderných hračiek, učebných pomôcok či školských
potrieb, spálne a šatne s novým nábytkom.
Aj v roku 2017 sa v materskej škole pracovalo podľa zaužívaného školského vzdelávacieho
programu " Objavujeme svet". V priebehu roka boli deti svedkami mnohých zábavných ale i
poučných divadielok, predstavení, pripravili si opäť aj krásne vystúpenia pre mamičky,
starých rodičov. Už v úvode roka si na snehu zašantili s Pupíkom - špeciálne cvičeným
psíkom. Navštívili aj Legovňu v Piešťanoch, zabavili sa počas karnevalu so Simsalalou. S
končiacou sa zimou už tradične hádzali do potoka Morenu. Rodinným príslušníkom ukázali,
ako vyzerá bežný deň v škôlke počas Dňa otvorených dverí. Dozvedeli sa, ako sa mamička
stará o svoje bábätko. Škôlkari si so svojimi najbližšími a pani učiteľkami užili aj vynikajúci
Deň rodiny na futbalovom ihrisku spojený so súťažami a opekačkou. Vďaka dobrej
spolupráci s miestnou základnou školou si aj najmenšie deti mohli pozrieť, ako sa cvičia psi.
Kamaráti školáci zase prišli ochutnať dobroty počas Dňa zdravej výživy v materskej škole.
Veľký úspech malo vystúpenie Smejka a Tanculienky, lampiónový sprievod, či tradičné
vianočné trhy a besiedka.
Počet detí v školskom roku 2016/17 bol 41, z toho v triede mladších detí ich bolo 18, triednou

učiteľkou bola Drahoslava Líšková, pracovala tu spolu s Ivanou Pohubovou. V staršej triede
bolo 23 detí, starali sa o ne triedna učiteľka Daniela Macháčová a Jana Palkechová. Z tohto
počtu malo 7 detí odloženú povinnú školskú dochádzku, 13 detí odišlo do základnej školy. Od
septembra 2017 sa počet detí zvýšil na 44. Mladšiu triedu navštevovalo 20 detí, pracovali
v nej triedna učiteľka Daniela Macháčová a Jana Palkechová. V staršej triede bolo 24 detí,
z nich 6 malo odklad povinnej školskej dochádzky a 17 detí sa pripravovalo na vstup do
základnej školy. Pracovali tu triedna učiteľka Ivana Pohubová a Drahoslava Líšková.
Neprijatých zostalo 6 detí. Kolektív prevádzkových zamestnancov zostal nezmenený.
Od septembra 2017 nastala zmena vo vedení krúžku anglického jazyka – materská škola
nadviazala spoluprácu s jazykovou školou C&M Language Services v Piešťanoch, ktorej
lektorka dvakrát v týždni učila deti oboch tried základom angličtiny, záujem detí i rodičov bol
veľký.
Po veľkých rekonštrukčných prácach v minulých rokoch sa v tomto roku vykonávala iba
potrebná údržbárska práca. Zriaďovateľ dal opraviť opadávajúci plafón v jedálni, zo
spojených financií občianskeho združenia Trebatické deti a zriaďovateľa bola v jedálni
zhotovená veľká vstavaná skriňa, ktorá nahrádza chýbajúce skladové priestory v budove.

KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Detský karneval
V poslednú januárovú sobotu sa v sále kultúrneho domu uskutočnil detský fašiangový
karneval. Pani učiteľky zo základnej školy pripravili krásnu výzdobu sály, mamičky a babičky
napiekli chutné koláče a zákusky. Rodiny detí ako aj sponzori sa postarali o bohatú tombolu,
ktorá mala aj tento rok veľký úspech. Súčasťou programu bola promenáda a predstavenie
krásnych tradičných aj netradičných masiek, súťaže, odmeny a tanec na známe tanečné hity.
Hoci účasť sčasti poznačila sezónna chorobnosť, prítomní školáci aj škôlkari mali pekný
fašiangový zážitok.
Deň matiek.
Hovorí sa, že matka môže nahradiť hocikoho, no jej miesto nemôže nahradiť nikto. Mamičky
všetkých vekových kategórií, oteckovia ale aj iní obyvatelia obce sa 14. mája stretli v Areáli
zdravia. V druhú májovú nedeľu pre nich ich detičky v spolupráci so šikovnými pani
učiteľkami už tradične pripravili milý a bohatý program. Starosta obce všetkých prítomných
privítal výstižným príhovorom o nenahraditeľnej úlohe ženy - matky v živote každého

človeka. So svojím programom vystúpili deti Materskej a Základnej školy v Trebaticiach, ako
aj FS Kapustárik. Milými básňami, piesňami, hrami a tancom ukázali svojim mamičkám, ako
veľmi a úprimne ich ľúbia. Príjemnú atmosféru nedeľného popoludnia dotváralo aj teplé a
slnečné počasie.
Otvorenie leta s poľovníkmi
V sobotu 1.7. 2017 Trebatičania vďaka PZ Bažant a Obci Trebatice už tradične otvárali leto
príjemným posedením v Areáli zdravia. Počasie tento rok prialo a návštevníci si tak mohli
užiť mimoriadne vydarené podujatie. Vôňa pravého, naozaj chutného poľovníckeho gulášu sa
šírila do ďaleka. K dispozícii bolo aj kvalitné vínko, pivo a nealko nápoje. Do tanca i na
počúvanie až do neskorých večerných hodín vyhrávala obľúbená kapela Borovienka. Veľkým
lákadlom bola i bohatá tombola. Moderátor večera Miroslav Galbavý spestril losovanie
tomboly básňami, vtipmi, svojskými komentármi, čím pobavil všetkých prítomných. Vďaka
obetavosti a súdržnosti členov miestneho poľovníckeho združenia mali návštevníci podujatia
skutočne vydarený kultúrny zážitok.
Trebatické hody
Trebatické hody pripadli na víkend od 19. do 20. augusta. Centrom diania bola už tradične
motokárová dráha. Hlavný organizátor - agentúra Topfest - už od začiatku týždňa začala s
prípravami a jej pracovníci poctivo chystali areál motokárovej dráhy. Stavali zložitú
konštrukciu hlavného pódia, pripravovali stany, hľadisko, toalety. Všetko s ohľadom na
bezpečnosť a spokojnosť návštevníkov i účinkujúcich. K dispozícii bolo päť aj stanové
mestečko v areáli futbalového ihriska. Koncerty začali v piatok podvečer, kedy sa prítomným
predstavili skupiny Sematam, In Justice, Zoči Voči, Polemic, Xindl X. Vyvrcholením večera
bola kapela Wanastowi Vjeci a známa slovenská skupina Iné Kafe, ktorá ulahodila väčšine
účastníkov preplneného areálu. Po skončení sa o zábavu postaral DJ Stanley. V sobotu
dopoludnia mohli obyvatelia obce stretnúť v uliciach neznáme tváre, veselú mládež, ktorí sa
vybrali na nákupy do miestnych obchodov, pohostinstva, či len tak potrebovali rozchodiť
prebdenú hodovú noc. Navečer program opäť pokračoval, tentoraz vystúpením skupín
Symfóbia, King Shaolin, Konflikt. Najmä staršia generácia si užívala nestarnúce hity kapely
Modus Memory. Úspech zožali aj skupiny Slobodná Európa, Hex, Smola a Hrušky. Sobotné
počasie sa síce trochu pokazilo dažďom, na nálade to však nikomu neubralo. Pre niekoľko
tisíc účastníkov tohtoročných hodových koncertov nechýbali ani kolotoče - tradičné hodové
atrakcie, ktoré boli v prevádzke až do neskorých nočných hodín. V nedeľu hody pokračovali

slávnostnou svätou omšou, popoludňajším futbalovým zápasom a tradičnými rodinnými
prechádzkami spojenými s návštevou kolotočov. Večer bola v Areáli zdravia ľudová veselica
so skupinou Zunaband. V pondelok skalní fanúšikovia mohli prísť povzbudzovať na tradičné
derby starých pánov Trebatice - Krakovany.
Hody Trebatice si v priebehu rokov vybudovali dobré meno a slávu v celom širokom okolí.
Stali sa už pojmom a vyhľadávanou atrakciou nielen pre mladých ľudí.
Kapustové hody
XI. ročník obľúbených Kapustových hodov sa konal už 9. septembra. Krásne slnečná, no
veterná sobota tentoraz priala organizátorom aj účastníkom. Členovia MO JDS celú prípravu
aj priebeh hodov opäť zvládli s prehľadom a na jednotku. Pre návštevníkov pripravili
množstvo špecialít z kapusty, ktoré sa všetky minuli a zasýtili žalúdky tých, ktorí na
kapustové hody prišli. Šikovné ruky členov MO JDS napiekli kapustníky, lokše, štrúdle,
guľky, pery, hniezda, zákusky, uvarili aj kapustnicu. Množstvo výrobkov bolo obdivuhodné:
900 ks kapustníkov, 720 ks perí, 1030 ks lokší, 60 ks hniezd, 480 ks guliek, 360 ks štrúdlí,
600 ks zákuskov, 100 l kapustnice. Lahodné výrobky bolo treba aj zapiť. Predalo sa 550 l
výborného burčiaku. Na odbyt išla aj kapustnica, ktorú súťažne varili družstvá zo 7 obcí
Mikroregiónu nad Holeškou. Víťazstvo z vlaňajška obhájilo družstvo z Veselého. Výťažok z
predaja - 410 Eur - odovzdal starosta obce Mgr. Juraj Valo vedúcemu FS Kapustárik Ing.
Bohumilovi Tonkovičovi. V kultúrnom programe tohtoročných Kapustových hodov vystúpil
detský FS Kapustárik a FS Máj. Počas celého popoludnia a večera do tanca a na počúvanie
hrala dychová hudba Bučkovanka. Najmä vďaka aktívnym dôchodcom a ich enormnému
úsiliu a snahe sa Kapustové hody stali obľúbenou udalosťou pre obyvateľov obce a blízkeho
okolia.
Posedenie s dôchodcami
Október - mesiac úcty k starším sa pomaly blížil k záveru, keď sa 27.10.2017 stretli trebatickí
dôchodcovia na tradičnom posedení, na ktoré ich pozval starosta obce. Ten vo svojom
príhovore vyzdvihol nedoceniteľné zásluhy našich seniorov v rodine, v obci, v celej
spoločnosti. V sále kultúrneho domu bolo pripravené pohostenie a dobrá zábava pri tónoch a
vtipoch Vavrineckej trojky. Trebatickí seniori sa v spoločnosti svojich rovesníkov zabávali až
do neskorých večerných hodín.

Katarínský ples
Presne na Katarínu, v sobotu 25.11.2017, sa konal už 2. ročník Katarínskeho plesu. Sála
kultúrneho domu bola vypredaná a zaplnená do posledného miestečka, predalo sa 120
vstupeniek. Do tanca a na počúvanie hrala opäť hudobná skupina Quatro, ktorá svojím
repertoárom rozprúdila v každom kole dobrú zábavu. Pre hostí bolo pripravené aj výborné
jedlo a kvalitné alko a nealko nápoje, káva, či slané pochutiny. O kultúrnu vložku sa postaral
známy slovenský kúzelník Talostan. Bohatá tombola potešila niektorých šťastných výhercov
peknými cenami. Hlavnou cenou bol televízor Smart TV Phillips. Zaujímavá bola aj cena
útechy, čerstvo strelený diviak, ktorú vyhral obyvateľ Trebatíc. V tanci, priateľských
rozhovoroch a dobrej nálade sa prítomní hostia bavili až do skorých ranných hodín.
Vianočné trhy
Občianske združenie Trebatické deti už po šiestykrát pripravilo vianočné trhy. Podujatie,
počas ktorého cítiť vôňu a čaro Vianoc. Stalo sa tak opäť v sále kultúrneho domu v prvú
decembrovú nedeľu. Rodičia malých detí ako aj pani učiteľky z materskej školy opäť
venovali kus svojho času a energie príprave všetkého, čo k vianočným trhom patrí. Či už išlo
o výrobu vianočných dekorácií, pečenie zákuskov a iných dobrôt, vyzdobovanie sály či
obsluhovanie počas samotného podujatia. Starosta obce aj tento rok poskytol priestory a
zabezpečil kvalitné ozvučenie. Ústrednými postavami celého podujatia boli deti, ich hravosť,
rozžiarené očká, strach i radosť z Mikuláša, čertice i sladkých darčekov. Do posledného
miestečka zaplnená a doslova preplnená sála bola najskôr svedkom milého vystúpenia detí z
MŠ , po nich sa prvýkrát na trhoch objavili aj žiaci ZŠ so svojimi piesňami a básňami. O
priblíženie starodávnych Vianoc sa postarali deti z folklórneho súboru Kapustárik. Účastníci
trhov si mohli zakúpiť vianočné dekorácie, ikebany, oblátky, med, slané i sladké dobroty. Z
kuchyne sa šírila vôňa vianočného punču, teplého čajíku, kapustnice, hranolčekov či
pečených gaštanov. O 17:00 deti spolu s rodičmi privítali v Areáli zdravia Mikuláša a jeho
čerticu, do ktorých sa aj tento rok prezliekli manželia Madunickí. Po vyžrebovaní tomboly sa
vo večerných hodinách toto milé podujatie pomaly chýlilo ku koncu. Finančný zisk bol tento
rok použitý najmä na nákup germicídnych žiaričov a čističiek vzduchu do tried MŠ, aby sa v
maximálne možnej miere ozdravilo ovzdušie a znížila chorobnosť detí v MŠ.

Obecná knižnica
Z dôvodu komplikovanej zlomeniny dolnej končatiny knihovníčky Mgr. Antónie Babišovej
bola obecná knižnica od 7. januára 2017 do 9. septembra 2017 zatvorená. Priestory knižnice
privítali prvých čitateľov až 15. septembra 2017. Od tohto dňa do 30. decembra 2017 knižnica
i tak zaevidovala 102 čitateľov, z toho detí do 15 rokov 54. Za toto krátke obdobie bolo
zaevidovaných 2599 výpožičiek (z odbornej literatúry pre dospelých 99, z krásnej literatúry
pre dospelých 842, z odbornej literatúry pre deti 108, z krásnej literatúry pre deti 889,
periodík - časopisov 661). Do knižnice dochádzali 4 periodiká: Slovenka, Život, Záhradkár a
obcou vydávané Trebatické zrkadlo. Z obecného rozpočtu bolo zakúpených 41 kníh v
celkovej hodnote 400 Eur. Od 1. januára 2017 počet prevádzkových hodín knižnice stúpol zo
4 hodín na 6 hodín týždenne. Obecná knižnica bola otvorená vždy v piatok a v sobotu od
16,00 do 19,00 hodiny. Zápisné pre deti a študentov bolo 50 centov, pre dospelých 1 Euro.
Kapustárik
Detský folklórny súbor Kapustárik má za sebou ďalší rok pôsobenia. Súbor bol založený v
spolupráci ZŠ Trebatice a FS Krakovienka z Krakovian. Aj vďaka podpore vedenia ZŠ
Trebatice, poskytnutiu priestorov telocvične či záujmu rodičov o tréningovú prípravu, mohol
súbor aj tento rok pravidelne nacvičovať a fungovať. Myšlienkou detského súboru je nielen
uchovať tradíciu a rozvinúť u detí lásku k folklóru, ale aj potreba vychovať si budúcich
tanečníkov či spevákov pre FS Krakovienka. Deťom sa venujú členovia FS Krakovienka. Ing.
Bohumil Tonkovič má na starosti program, scenáre, zabezpečenie chodu súboru, Tomáš
Gasiorik sa venuje pohybovej príprave detí, choreografii a Mgr. Diana Megová nácvikom
ako aj pedagogickému dozoru. Momentálne je súčasťou súboru 16 detí z miestnej základnej a
materskej školy alebo iných obcí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na tréningu. Počas roku 2017
sa šikovné deti spolu so svojimi súborovými učiteľmi predstavili aj na domácej scéne. S
programom "My sme smelí vojaci" vystupovali pri príležitosti osláv Dňa matiek ako aj počas
Kapustových hodov. V adventnom období si deti nacvičili pásmo „Nesieme Vám koledu...“
Rodičom, starým rodičom a všetkým účastníkom vianočných trhov zaspievali koledy
a predniesli staré vinše, ktoré už v dnešnej dobe zapadajú prachom zabudnutia.
V roku 2017 boli členmi DFS Kapustárik:
Ing. Bohumil Tonkovič
Tomáš Gasiorik

Mgr. Diana Megová
Katarína Miháliková

Marek Kandráč

Stella Kunová

Nela Škrabáková

Jakub Glos

Dominik Kováčik

Sára Kučerková

Lenka Kandráčová

Timea Bučková

Lea Hambálková

Sára Glosová

Maxim Tonkovič

Ľubica Slatinská

Matúš Bučko

Patrik Strapatý

Paulína Štefanková

Lucia Puváková

Krakovienka
Amatérsky folklórny súbor Krakovienka je známy nielen v širokom okolí ale aj v
celosvetovom meradle. S hrdosťou a nadšením prezentuje naše tradície a tance. Hoci
zviditeľňuje skôr susednú obec Krakovany, členmi súboru sú okrem iného aj obyvatelia obce
Trebatice: Natália Mikušová, Oľga Mikušová, Ing. Bohumil Tonkovič, Mária Tonkovičová.
Rok 2017 bol pre tento súbor mimoriadne úspešný. Folklórny súbor Krakovienka® bol
v novembri 2016 vybraný spomedzi 8 000 umeleckých telies a zároveň bol pozvaný na
IX.Majstrovstvá Európy vo folklóre „EURO FOLK 2017“, ktoré sa uskutočnili od 29.06. do
09.07.2017 v mestách Sveti Vlas, Nessebar a Pomorie v Bulharsku. Celkový počet
súťažiacich súborov bol 70 a FS Krakovienka bol ako jediný zástupca zo Slovenska.
FS Krakovienka v tejto silnej konkurencii získal zlatú medailu a titul Majster Európy
v kategórii autentický folklór a v konečnom hodnotení obsadil štvrté miesto. Svojím
úspechom a výkonmi významne obohatil náš región, preto kolektív FS Krakovienka prebral
z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša Pamätný list predsedu
na Oceňovaní významných osobností kraja.
Výtvarné umenie
V tomto roku sa konal už 10.ročník výstavy výtvarného umenia Young Art Show. Ide o
projekt, ktorý poskytuje priestor pre komunikáciu a prezentáciu mladým začínajúcim
výtvarníkom v kúpeľnom meste Piešťany. Je zameraný najmä na študentov a absolventov
domácich a zahraničných vysokých umeleckých škôl. Publiku ponúka náhľad do časti
súčasného slovenského a zahraničného výtvarného umenia. Hlavným organizátorom a dušou
tohto projektu je mladý, talentovaný Trebatičan Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. Od roku

2009 sa vo svojom programe zameriava na alternatívne a experimentálne polohy súčasnej
grafiky s presahmi do objektu a inštalácie. Osobitosťou je procesuálny charakter jeho práce,
experimentálny prvok predstavuje technika tekutej matrice. Tekutá matrica je technologický
postup, ktorý vynašiel a začal skúmať počas svojho doktorandského štúdia. Vo svojom
mladom veku sa Martin venuje širokému portfóliu aktivít, kurátorskej činnosti. na svojom
konte má veľké množstvo samostatných i skupinových výstav, účasť na workshopoch,
sympóziách a vedeckých fórach v mnohých krajinách sveta. Za svoju činnosť dostal v roku
2013 aj Cenu starostu obce Trebatice či Cenu primátora Mesta Piešťany ako kultúrna
osobnosť Mesta Piešťany.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
Aj v tomto roku boli Trebatice filiálkou farnosti Borovce. Správcom farnosti bol aj naďalej
vdp. PaedDr. Patrik Katrinec. Okrem svätých omší organizoval rôzne podujatia, púte,
posedenia a akcie pre deti, mládež, dospelých.
Už v úvode roka sa veriaci mohli zúčastniť fašiangového posedenia pri hudbe v Borovciach.
Na začiatku jarných prázdnin bol zorganizovaný V. ročník turnaja v hode šípkami v sále KD
v Trebaticiach, zmeralo si tu sily až 54 účastníkov. V marci veriaci v hojnom počte
prichádzali do kostola na už tradičnú novénu k sv. Jozefovi.
V máji sa uskutočnila farská púť do Ladcov. Takmer 40 veriacich z Trebatíc i Boroviec
navštívilo Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov, ako aj Jaskyňu sv.
Jozefa v Mojtíne. 10 deťom z Trebatíc bola udelená Sviatosť svätého prijímania. V závere
mesiaca sa konala už tradičná procesia ku Kaplnke Panny Márie spojená s požehnaním polí a
záhrad. V júni bola pre veriacich pripravená Púť do Mariánky a Podunajských Biskupíc pri
príležitosti 10.výročia kňazskej vysviacky nášho pána farára ako aj nočná odprosujúca
pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Okrem toho sa v priebehu roka konalo množstvo
duchovných podujatí, rôzne adorácie, akcie spoločenského rázu, tradičná hodová svätá omša
či jasličková pobožnosť.
Rok 2017 sa niesol v znamení spomienok na kňaza Štefana Poláka, ktorého 30.výročie
násilnej smrti si veriaci pripomenuli v októbri, 6.-8. 10. 22. apríla bola vo farskom kostole v
Plaveckom Petre , rodisku Štefana Poláka, odslúžená sv. omša, na ktorej boli prítomní aj
mnohí veriaci z Trebatíc. Pripomenuli si tak nedožité 77. narodeniny duchovného otca
Štefana a pomodlili sa aj pri jeho hrobe na miestnom cintoríne. Vyvrcholením spomienok na
vdp. Štefana Poláka bola spomienková sv.omša 8.10., po skončení ktorej pred farským
kostolom v Borovciach pán arcibiskup J.Ex.Mons. Ján Orosch požehnal pamätnú pečiatku i

pamätník Štefana Poláka. Pri tejto príležitosti bola vydaná i kniha o zavraždenom kňazovi - V
rukách hrnčiara. Viacero domácností v Trebaticiach sa stalo súčasťou Združenia Zázračnej
medaily. V ich domovoch sa počas roka postupne vystriedala podomová kaplnka Panny
Márie, ku ktorej sa jednotlivci ale i ostatní členovia rodiny modlili. Novinkou boli i stretnutia
a modlitby mamičiek na materskej dovolenke vždy v stredu dopoludnia v trebatickom kostole.
Aj toho roku pri Kostole sv. Štefana pôsobila spevácka skupina St. Stephen’s Band.
Kostolníčkou bola aj naďalej pani Mária Žalská, organizovanie upratovania kostola mala na
starosti pani Eva Krištofcová.

MIESTNE ORGANIZÁCIE A SPOLKY
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Trebatickí seniori prekypujú aktívnym životom. Ich elán a vitalitu im môže závidieť nejeden
aj oveľa mladší človek. V roku 2017 mala MO JDS v Trebaticiach 76 členov, 1 zomrel,
zostalo 75. Každú prvú stredu v mesiaci sa približne 30 až 40 z nich schádzalo na stretnutí v
klube v Dome služieb. Výbor MO JDS sa stretával 4 razy do roka, prípadne podľa potreby.
Veľmi dobre spolupracoval. Členovia výboru:
predseda : Anna Jankechová
podpredseda: Jarmila Valová
pokladník: Marcela Valová
kronikár: Mária Tomašíková
predseda revíznej komisie: Mária Jankechová
členovia revíznej komisie: Renáta Sedláková, Jarmila Hercegová
kultúrna komisia: Božena Reginová, Terézia Puváková, Mária Tonkovičová
vedúci klubu: Viliam Mucina
zapisovateľ: Emília Surovčiková
člen výboru: Ľubomír Machaj
Aj v tomto roku mala MO JDS pestrý program. Už 27.1. jej členovia absolvovali výlet do
Vysokých Tatier. 16.2. sa konala výročná členská schôdza spojená s MDŽ a Dňom otcov.
Babičkám a deduškom vyhrávala kapela Vývrtka. Darčekom pre ženy bola ruža a utierky,
muži dostali osušku. Vo februári sa niektorí členovia zúčastnili aj fašiangového plesu v
Maduniciach a Chtelnici. V apríli zorganizovali tradičnú brigádu na cintoríne, kde spoločne s
5 nečlenmi zveľadili miesto odpočinku našich najbližších a členky MO JDS vyzbierali
krásnych 707 Eur v rámci 21. ročníka Dňa narcisov. V máji sa seniori vybrali na výlet do

Kremnice. Niektorí z nich sa 9.júna zúčastnili aj opekačky na Hubine. Veľkou udalosťou bola
dovolenka v Chorvátsku, kde relaxovalo 29 seniorov, navštívili aj pútnické miesto
Medžugorie. Počas leta sa mnohí chodili kúpať na kúpalisko Vincov les. Koncom augusta sa
40 členov vybralo vlakom do Košíc. V septembri zorganizovali už 11. ročník tradičných
Kapustových hodov, ktoré mali aj toho roku obrovský úspech. Na pamiatku veteránov
padlých v minulých vojnách sa Zvon mieru v meste Rovereto rozozvučí každý rok 11.11 o 11.
hodine a 11. minúte. V tento deň sa opäť pripojili k tejto udalosti aj občania Trebatíc na čele
s členmi JDS. Zaspievať, položiť kvety a zapáliť kahance prišli aj žiaci z MŠ a ZŠ Trebatice
so svojimi pani učiteľkami. Čokoládovňa v rakúskom meste Kittsee bola ďalším výletným
miestom našich dôchodcov. 14.12. pripravila organizácia JDS v Trebaticiach predvianočné
posedenie pre členov pri kapustnici a koláčoch. Počas celého roka trebatickí seniori
spolupracovali aj s miestnou materskou a základnou školou. Folklórny súbor Kapustár sa
zúčastňoval akcií v rámci vystúpení pod "Mušľou" v Piešťanoch - prehliadka seniorských
súborov, vystúpenia v iných organizáciách, zúčastňoval sa aj cirkevných podujatí. Mnohí
členovia MO JDS v Trebaticiach sa s obľubou pri rôznych príležitostiach obliekali do
tradičného trebatického kroja, hrdili sa jeho krásou, uchovávali a uchovávajú tak, ako jedni z
mála, tradície našich predkov.
Poľovnícke združenie Bažant
Poľovnícke združenie v Trebaticiach malo na začiatku roka 2017 19 registrovaných členov.
Výbor pracoval v novom zložení: Ján Bača - predseda, Jozef Jankech - tajomník, Tibor
Štefanka - poľovný hospodár, Róbert Štefanka ml. - finančný hospodár, Patrik Jankech - člen
výboru, Branislav Jankech - kontrolór.
Činnosť združenia bola aj tento rok rozsiahla a spätá s prírodou. V mesiacoch január a február
chodili členovia do revíru prikrmovať zver. Po jarnom sčítaní bola skonštatovaná dobrá
úroveň srnčej a bažantej zveri, no stavy zajaca poľného boli slabšie ako v roku 2016.
Členovia PZ Bažant sa tiež venovali plneniu práce a dotácii z obecného grantu. V rámci
revitalizácie poľovníckeho revíru boli vysadené stromčeky, vyčistené a dezinfikované kŕmne
zariadenia, prebehla aj rekonštrukcia posedov.
Počet ulovených jedincov v roku 2017: srnčia zver - 18, diviak - 5, zajac poľný - 33, bažant 34, kačica divá - 10, líška - 8, straka - 10.
V rámci kultúrno - spoločenských akcií sa členovia združenia zúčastnili na výstave trofejí
zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2016/2017 v Kultúrnom dome v Nižnej. V júli
usporiadali už štvrtý ročník tradičného posedenia pre občanov so živou hudbou, poľovníckym

gulášom a tombolou, o ktorom už píšeme na iných miestach v kronike. V závere septembra sa
členovia Miroslav Galbavý, Matúš Galbavý a Pavol Potrok zúčastnili streleckých pretekov
Mikroregiónu nad Holeškou vo Veselom, kde sa umiestnili na 9. mieste zo štrnástich
družstiev.
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
Oproti minulému roku pracoval organizačný výbor zväzu v nezmenenom zložení. Hlavnými
funkcionármi tak zostali Jozef Mrišo, Jozef Melicher, Róbert Štefanka st., Alexander Kuchár.
V rámci rekonštrukčných prác na budove sídla prebehla oprava strechy, záchodov a
vymaľovanie interiéru. Obľúbené burzy boli organizované vždy v druhú a tretiu nedeľu v
mesiaci. Trebatickí chovatelia sa zúčastňovali aj na rôznych výstavách či súťažiach, kde so
svojimi zvieratami dosahovali úspechy. V dňoch 20. až 22. októbra 2017 sa konala Okresná
výstava ZOSZCH vo Veľkých Kostoľanoch. Za holubov získali čestnú cenu Emil Lipka
(Slovenský hrvoliak červený) a Alexander Kuchár (Slovenský vysokoletún modrý).
Alexander Kuchár mal úspech aj s husami , ocenenie získala jeho Slovenská hus, Suchovská
hus a Pomoranská hus. Darilo sa aj Róbertovi Štefankovi st., ktorý získal čestnú cenu v
kategórii hydina za svoju Velsunku zakrslú a Amroksku veľkú a z králikov bola ocenená jeho
Činčila veľká.

TELOVÝCHOVA A ŠPORT
Turnaj v mariáši
Mariáš, nazývaný tiež kráľovská hra, má svojich priaznivcov i v našej obci. Každú nedeľu vo
večerných hodinách sa pravidelne stretávajú v miestnom pohostinstve, kde túto kartovú hru s
obľubou hrajú. Práve títo trebatickí nadšenci už niekoľko rokov organizujú aj turnaj v mariáši.
14.1. sa v sále kultúrneho domu odohral už jeho 17. ročník. Karty si tohto roku však zahralo
len 42 hráčov z blízkeho okolia i vzdialenejších častí republiky. Dôvodom nízkej účasti boli
najmä rodinné záležitosti hráčov či paralelne organizovaný turnaj pri Leviciach. Na 1. mieste
skončil Dušan Mitana z Trenčína a z trebatických hráčov si najlepšie počínal Pavol Hesko.
Organizačne sa na mariášovom turnaji podieľali trebatickí zanietenci Vladislav Žák, Jozef
Svetlík, Jozef Vančík a Ing. Marián Moravčík.

Stolný tenis
Trebatickí stolní tenisti sa aj tento rok pravidelne stretávali v budove OFK Trebatice, kde mali
na poschodí rozložené 3 ping-pongové stoly. Na nich A aj B družstvo poctivo trénovalo a
hralo majstrovské zápasy.
Vedúcim a hráčom A-družstva v 7.lige bol Ján Maco. Mužstvo spolu s ním tvorili Juraj
Hesko, Ondrej Macháč a z Krajného dochádzal Roman Ušiak. Z odohratých 11 zápasov 5
vyhrali, 2 remizovali a 4 prehrali. Po jesennej časti skončili na 4. mieste z 12.
Vedúcim a hráčom B-družstva bol Vladimír Regina. Okrem neho mužstvo tvorili Jozef
Polčan, Stanislav Urban, Filip Havala, Peter Jankech a Peter Foltýn, ktorý dochádzal z
Piešťan. V prípade potreby boli k dispozícii aj starosta Juraj Valo a Ladislav Regina. V
jesennej časti títo hráči odohrali 11 zápasov, z toho 6 vyhrali, 2 remizovali a 3 prehrali.
Obsadili 4. miesto z 12.
Od polovice novembra začal fungovať krúžok stolného tenisu, ktorý 2-krát do týždňa
navštevovalo niekoľko chlapcov vo veku 8-12 rokov. Okrem toho priestory na stolný tenis 2krát týždenne využívali i neregistrovaní hráči, ktorí sa radi týmto spôsobom odreagovali a
strávili svoj voľný čas zmysluplným spôsobom.

Obecný futbalový klub
Dňa 25.2.2017 sa konala členská schôdza OFK STAVOPRAC Trebatice, počas ktorej
prebehli aj nové voľby hlavných funkcionárov. Prezidentom OFK Stavoprac Trebatice sa už
po 4.krát stal Ing. Jozef Svetlík. Za členov výkonného výboru boli zvolení Hornák Jozef,
Kravárik Jaroslav ml., Kučavík Igor, Líška Peter, Macháč Peter, Macháč Rudolf, Palkech
Bernard, Ing. Jozef Svetlík a zástupca sponzora STAVOPRAC Obert Ľubomír. Za predsedu
revíznej komisie bol zvolený Ing. Ladislav Straka a jej členmi sa stali Blaško Jozef
a Jankech Viliam. Na prvom zasadaní Výkonného výboru OFK STAVOPRAC Trebatice bol
do funkcie viceprezidenta zvolený Kučavík Igor.
A - mužstvo
Trénerom A-mužstva OFK Stavoprac Trebatice bol aj tento rok Mgr. Vladimír Hornáček.
Príprava na jarnú časť súťaže ročníka 2016/2017 začala dňa 23.1.2017. Počas dlhej zimnej
prípravy absolvovali len 25 tréningových jednotiek a odohrali 8 prípravných zápasov s
bilanciou 2 víťazstvá, 3 remízy a 3 prehry. Do prípravných zápasov bolo zapojených až 22

hráčov, medzi ktorými boli aj 4 mladí hráči z CFM JA. Zložitá situácia nastala v tréningovom
procese, kedy musel tréner zrušiť 4 tréningy pre nedostatok hráčov. Káder pred prvým jarným
kolom nakoniec tvorili 19 hráči.
Brankári: Veselý, Granec
Hráči do poľa: Bíro, Onder, Chebeň, Kotula, Chochula, Směřička, Zelenay, Pekarovič,
Klačman, Sýkora, Kirka, Greguš, Klasovitý, Klas, Mosný, Macháč, Marušinec.
Počas jarnej časti sa však na mužstvo lepila smola. Zranení hráči, choroby, tresty, študijné či
pracovné povinnosti. Po 22.kole ročníka 2016/2017 sa tak OFK Trebatice umiestnilo na 5.
mieste v tabuľke.
Nový súťažný ročník 2017/2018 priniesol aj nový, štvorkolový model súťaže s počtom kôl 10
v jesennej aj v jarnej časti. Súperi sa v krátkom časovom období opakovane stretávali, poznali
sa hráčsky, mohli sa zamerať na silnejšie aj slabšie stránky tímu. V jesennej časti sa do tímu
vrátili aj domáci odchovanci - Lukáš Horanský a Matej Jankech, pribudli aj dvaja mladí hráči
z CFM JA, posilnila sa tréningová morálka. OFK Stavoprac Trebatice sa po jesennej časti
súťaže dostal na zaslúžené 1.miesto, kedy počas 10 zápasov zaznamenal len 1 prehru.
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca
Štvrtý rok existencie záujmového združenia CFM JA ukázal, že kvalitné futbalové družstvá
nevytvárajú iba hráči a tréner, ale aj rodičia, rodinní priatelia, fanúšikovia a dobré zázemie
centra. Pyramídu centra v roku 2017 tvorilo jedenásť mládežníckych družstiev, v ktorých bolo
k 31. 12. 2017 zaregistrovaných 155 detí. Prípravky navštevovalo 70 detí, v žiackej kategórii
bolo zaregistrovaných 50 hráčov a v dorasteneckej kategórii bolo evidovaných 35 hráčov. Pre
porovnanie po vytvorení centra v roku 2013 bolo zaregistrovaných 88 detí. Centrum počas
celého roka metodicky zastrešoval šéftréner so svojím tímom piatich trénerov. Trpezlivo
vštepovali lásku k futbalu a učili majstrovské kúsky s loptou mladých, nádejných futbalistov.
Veľkú zásluhu na pozitívnom chode tejto záujmovej organizácie mali aj rodičia malých
futbalistov, ktorí ich ochotne vozili na tréningy, zápasy často aj do vzdialenejších miest.
V máji bol zorganizovaný Futbalový deň CFM JA. Rodičia, deti a tréneri sa na ihrisku v
Trebaticiach tak opäť bavili futbalom, počas celého dňa bolo zabezpečené aj občerstvenie a
pitný režim. V júni kategória mladších a starších žiakov absolvovala päťdňový zájazd do
Poľska s myšlienkou podporiť slovenský reprezentačný výber do 21 rokov na Majstrovstvá
Európy.
V júli taliansky veľkoklub Inter Miláno zorganizoval kemp priamo na futbalovom ihrisku v
Trebaticiach. Zúčastnilo sa na ňom vyše 80 detí vo veku 5 až 17 rokov. Počas celého kempu

asistovali talianskym trénerom siedmi domáci asistenti - tréneri CFM JA, resp., hráči
trebatického OFK. Paralelne s medzinárodným kempom Inter Academy Camp Slovakia sa
konal aj tradičný letný futbalová kemp. Vo futbalovom komplexe FK Krakovany sa takmer o
40 detí vo veku 6 až 12 rokov starali kvalifikovaní tréneri akadémie CFM JA. Futbalové
tréningové jednotky striedali súťaže, hry, pohybová príprava, mini-turnaje, relax a plávanie v
Piešťanoch. Nechýbalo ani občerstvenie a pitný režim.
CFM JA ako záujmové združenie členov OFK Trebatice a FK Krakovany podporujúce
futbalový, pohybový a výchovný rozvoj mládeže začalo počas leta 2017 spolupracovať aj s
blízkou obcou Borovce.
Areál zdravia v zime
Tohtoročná mrazivá zima umožnila využívať hraciu plochu Areálu zdravia naplno aj v tomto
chladnom ročnom období. Od 5. januára sa plocha denne napúšťala vodou a obyvatelia
Trebatíc ju mohli takmer celý mesiac využívať ako klzisko. Na ľade bolo vidno ľudí všetkých
vekových kategórií. Korčuľovali sa, hrali hokej, užívali si mrazivé dni športom a aktívnym
oddychom. Vďaka dobrovoľníkom z radov občanov, ktorí často až do neskorých nočných
hodín plochu napúšťali vodou, priebežne odhŕňali napadaný sneh a udržovali klzisko zjazdné,
Areál zdravia ožil ľuďmi aj v mínusových teplotách.
Memoriál Petra Minárecha
Známe masové preteky sa tento rok uskutočnili už 9.krát. Prišli naň bežci a bežkyne z
Anglicka, ČR, Kene, Maďarska, Nórska, Rakúska a SR. 30.júla ako prví bežali najmenší
škôlkari (100 m), po nich mladší žiaci (500 m) a napokon starší žiaci (1000 m). Kategórie
najmladších bežcov si získavajú čoraz väčšiu obľubu. Dovedna súťažilo 62 dievčat a
chlapcov, medzi nimi aj mnohí malí Trebatičania. Hlavná kategória sústredila na štarte
doteraz najviac bežcov - 133. Najväčšiu pozornosť však vzbudili 2 bežci z Kene, ktorých
siluety postáv vytvárali v uliciach obce nezvyčajný zjav. Počasie bolo slnečné a horúce. Preto
nejeden bežec ocenil nápaditosť miestnych obyvateľov, ktorí pred svojimi domami vytvárali
akési stanovištia, kde desiatkarov osviežovali vodou, sprchou z hadice a poctivo
povzbudzovali. Takmer 4 hodiny žila celá obec pretekmi, fandením a uznaním nad výkonmi
športovcov.
Absolútne poradie mužov:
1. Wycliffe Kipkoir Biwott, Keňa, 31:16 min. - nový traťový rekord

2. Karim Kwemoi, Keňa, 32:24 min.
3. Marek Hladík, AŠK Slávia Trnava, 32:49 min.
Absolútne poradie žien:
1. Zita Kácserová, Maďarsko, 37:32 min. - nový traťový rekord
2. Veronika Zrastáková, ŠK ŠOG Nitra, 37:55 min.
3. Lucia Janečková, BMSC Bratislava, 38:09 min.- obhajkyňa lanského prvenstva a doterajšia
traťová rekordérka
Spomedzi Trebatičanov bol najrýchlejší Andrej Čelín, 43:50 min. pred Michalom Valom,
44:25 min. a Michalom Líškom, 47:34 min.
AMK Trebatice
V posledných rokoch sa areál dráhy AMK Trebatice skloňoval najmä v súvislosti s
usporadúvaním koncertov počas tradičných trebatických hodov. Počas kalendárneho roka sa
však na tomto mieste organizuje aj viacero automobilových a motokárových podujatí. V
mesiacoch apríl až október tu funguje aj požičovňa motokár.
Dňa 22.7.2017 sa na motokárovej dráhe v Trebaticiach uskutočnilo aj piate kolo seriálu
Slovenský kartingový pohár, kde domáci pretekár Marián Kollár zvíťazil v obidvoch jazdách
v kategórii Honda 390.
Bedmintonový turnaj
Vďaka zvýšenému záujmu verejnosti Komisia školstva, športu a mládeže aj tento rok
usporiadala rodinný bedmintonový turnaj v športovom centre Matchpoint. 3. ročník súťaže
FAMILY CUP sa uskutočnil v piatok, 29.12.2017. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi
organizátori zmiernili podmienky účasti, ktorá bola obmedzená len na povinnosť, aby jeden z
páru mal trvalý pobyt v Trebaticiach. Štartovné bolo zdarma, k dispozícii boli aj rakety na
bedminton. Turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií v závislosti od veku a výkonnosti:
FAMILY CUP- dospelí a mládež
JUNIOR- rodičia s deťmi
V kategórii FAMILY CUP štartovalo 17 družstiev, ktoré si v úvode turnaja na pokyn
organizátora zvolili svoje názvy. A tak dvojčlenné družstvá súťažili pod takým označením
ako napríklad: PINK PANTER, TWINSKY, GUMKÁČI, ANDELÍCI, AJETO,

DREAMTEAM a iné. Víťazom turnaja sa stalo družstvo, ktoré štartovalo pod hlavičkou
ECOKLIMA. Pohár starostu obce ako aj vecnú cenu tak získali súťažiaci Matej Pažík a
Martin Hornák. Na druhom mieste skončili TWINSKY (Šimon Valo, Matúš Valo).Tretie
miesto patrilo družstvu GUMKÁČI (Patrik Varga, Samuel Valo) . Všetci víťazi získali
pamätný pohár a vecnú odmenu.
V kategórii JUNIOR CUP súťažilo 6 družstiev- VLOČKY, KATKY, BRÍLE, SLNIEČO,
ŽUBRIENKY a KRKÁNI. Z víťazstva sa tešili KRKÁNI (Kristián Škrabák a Jakub Žažo),
na druhom mieste skončili VLOČKY (Miriam Tonkovičová, Anetka Tonkovičová) a na
treťom mieste ŽUBRIENKY (Nelka Škrabáková a Karolínka Žažová). Odmenou aj pre nich
boli poháre a bedmintonové sety. Po prvotných sklamaniach z nízkeho záujmu verejnosti o
túto športovú súťaž sa tohtoročný bedmintonový turnaj ukázal ako veľmi vydarené podujatie.

SPOLUPRÁCA OBCE
Obec Trebatice aj v tomto roku spolupracovala s viacerými organizáciami a združeniami.
Zelená cesta
Získať do vlastníctva nevyužívanú železničnú trať a prebudovať ju na cyklotrasu je cieľom
združenia obcí Zelená cesta. V máji tohto roku ho založili mestá Piešťany, Vrbové a obce
Trebatice a Krakovany, ktorými trať prechádza. Predsedom združenia a jedným z hlavných
predstaviteľov a mentorov sa stal Mgr. Juraj Valo, starosta obce Trebatice. Po mnohých
aktivitách, zviditeľňovaní, odoslaných žiadostiach je tento spoločný zámer v súčasnosti v
štádiu vytvárania projektov pre územné rozhodnutie.
Zelená cyklojazda
Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj usporiadal dňa 29.4.2017, v sobotu, Zelenú cyklojazdu,
podujatie na podporu výstavby cyklotrasy Piešťany - Vrbové. Účelom podujatia bolo
spustenie petície podporujúcej zámer obcí, zúčastnených v združení Zelená cesta:"Konverzia
nefunkčného násypu železničnej trate Piešťany - Vrbové na cyklo-dopravnú komunikáciu."
Pelotón odštartoval o 10:00 hodine z areálu Elektrárne Piešťany. Tvorilo ho takmer 200
účastníkov všetkých vekových kategórií, vo veľkej miere aj obyvateľov obce Trebatice. Trasa
merala približne 8 km a ukončenie mala na futbalovom ihrisku vo Vrbovom. Podujatie sa
uskutočnilo počas normálnej premávky. Húf cyklistov za sebou vytváral kolónu áut, brzdil

premávku, čím sa poukázalo na nevyhnutnosť vybudovania osobitnej trasy pre cyklistov.
Účastníkov pelotónu podporovali obyvatelia dotknutých obcí aj priamo pri cestnej
komunikácii.
Podujatie Zelená cyklojazda opäť poukázalo na to, že aj obyvatelia obce Trebatice chcú
podporiť vybudovanie výstavby cyklotrasy Piešťany - Vrbové a rozšíriť tým nielen možnosti
aktívneho trávenia voľného času , ale aj prepravu do práce a z práce spôsobom ekonomickým,
zdravším a ohľaduplnejším k životnému prostrediu.
Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou má za sebou ďalší úspešný rok svojej existencie. V súčasnosti má
15 členských obcí a čestného člena - Strednú odbornú školu Rakovice. Spolu združuje viac
ako 22 000 obyvateľov. Aj tento rok bolo pod jeho záštitou zorganizovaných niekoľko
vydarených akcií a podujatí :
Super Mikro kvíz 2017
Beh oslobodenia
Mikro Cup 2017
Na futbalovom ihrisku v Borovciach sa 18. mája konal minifutbalový turnaj žiakov 1. - 4.
ročníka základných škôl mikroregiónu Mikro Cup 2017. Žiačky našej základnej školy tu
získali 1. miesto vo vybíjanej.
Tereziánske slávnosti v Chtelnici
Cykloholeška Tour 2017
1. septembra sa uskutočnil XI. ročník tradičného prejazdu na bicykloch cez jednotlivé
samosprávy Mikroregiónu nad Holeškou so štartom a cieľom na štadióne vo Vrbovom.
V tomto roku organizátori na základe vyššieho počtu účastníkov pristúpili k symbolickému
základnému štartovnému v cene 2,- € , deti do 15 rokov zdarma. Každý zaregistrovaný získal
malé drobnosti, občerstvenie počas prestávok a v cieli guláš. Trasa bola dlhá 43,31 km . Až
512 začínajúcich, pokročilých i profesionálnych cyklistov z 39 obcí a miest si prišlo
vychutnať krásy regiónu počas slnečného septembrového dňa. Tohtoročnou raritou boli dvaja
mladí ľudia, ktorí celú trasu prešli na kolobežkách. Najstarší účastník mal 75 rokov. Za
najmladšieho bol vyhlásený Trebatičan Martinko Žák, ktorý sa podujatia zúčastnil ako 1
ročný. Z roka na rok vyšší počet cyklistov svedčí o mimoriadnej úspešnosti a obľúbenosti
tejto akcie.

Kapustové hody
9. septembra sa uskutočnil už 11. ročník obľúbeného podujatia v Trebaticiach.
Slávnosti jesene
V dňoch 16. až 18. septembra sa v Krakovanoch konal 14. ročník obľúbenej výstavy ovocia,
zeleniny, kompótov, džemov, likérov, liečivých rastlín, kvetov, kríkov, dekorácií do záhrady
ozdobných a vyrezávaných tekvíc a strašidiel všetkých druhov
Pripravené bolo bohaté občerstvenie, starodávne kaše, koláče guláš, pivo, víno, burčiak,
nealko. Návštevníci si mohli posedieť pri živej hudbe. Pre školy a škôlky bola pripravená
výstava Zvieratká z lesa na tekvicovom dvore.
Vianočná kvapka krvi
14. decembra sa uskutočnil 15. ročník tohto obdivuhodného podujatia.
Betlehemské svetlo 2017
Tak ako každý rok, aj tentoraz deň pred Vianocami prebiehalo
roznášanie Betlehemského svetla do členských obcí zástupcami mikroregiónu, skautami,
bežcami a spevokolom.

POČASIE A JEHO OSOBITOSTI
Najväčší svetový ľadovec Grónsko sa rozpadá, zemeguľu sužujú nečakané záplavy a
prívalové dažde, horúčavy sa presúvajú do miernych pásiem, rieky a tiež pôda vysychajú,
morská hladina stúpa, pitná voda nestačí, nerastné zdroje sa nekontrolovateľne vyčerpávajú.
Ľudstvo sa akoby vlastným pričinením rútilo do záhuby. V posledných rokoch akoby sa svet
začal otáčať naruby. Letá sú tropické, horúce, zaťažujúce ľudský organizmus a celú prírodu,
chýbajú typické letné búrky z tepla, čoraz častejšie sa objavujú silné veterné smršte. Zimy
akoby sa vytratili, mrzne a sneží len veľmi slabo. Pranostiky úplne strácajú svoj význam.
Zemeguľa sa neustále otepľuje. Rok 2017 sa zaradil medzi najteplejšie roky v histórii
merania. V priebehu leta bolo v Slovenskej republike zaznamenaných až 62 tropických dní a
29 tropických nocí. Vedci sa zhodli na tom, že takýto vývoj je do značnej miery ovplyvnený
ľudskou činnosťou. Nadmerne využívame prírodné zdroje, degradujeme ich, zasahujeme do
štruktúry krajiny, zaberáme cenné prírodné lokality na budovanie priemyselných parkov,
logistických a nákupných centier, na rozvoj obytných a športovo-rekreačných objektov, ktoré

budujeme väčšinou na „zelených lúkach“, odstraňujeme zeleň v mestách, zvyšujeme podiel
zastavaných a betónových plôch v mestách. Vypúšťame do prostredia množstvo škodlivých
cudzorodých látok a ukladáme do prírody veľa odpadu. Narúšame kolobeh vody v krajine,
využívame ju nehospodárne, často ňou aj plytváme.
Tento rok aj našu obec sužovali horúčavy, suchá, nedostatok vlahy. Viackrát sa tu vyskytli aj
v minulosti nie tak časté silné veterné búrky, ktoré narobili veľa škody. Zima zase priniesla
nedostatok snehových zrážok.
Počasie v našej obci v roku 2017
Tohtoročný január priniesol takmer na celé územie Slovenska pravú zimu. Januárové dni boli
studené, jasné a mrazivé. Denná teplota zriedkakedy vystúpila nad 0 stupňov Celzia. Nočné
mrazy sa vyšplhali až na -20 stupňov Celzia. Obec bola zasnežená, Areál zdravia praskal vo
švíkoch, zima vytvorila tú správnu atmosféru a skvelé podmienky pre praktizovanie zimných
športov. Február už bol miernejší. Postupne sa otepľovalo, denné teploty sa väčšinou
pohybovali nad nulou, no noci boli stále chladné, hoci prišlo aj k zmierneniu nočných mrazov.
Prvá polovica marca 2017 sa vyznačovala jasnými až polooblačnými dňami s dennými
teplotami v rozmedzí od 7 - 15 stupňov Celzia. Počasie bolo vcelku príjemné, takmer jarné,
pocit chladu však často navodil silný vietor. V deň jarnej rovnodennosti nastalo oteplenie.
Prvý jarný deň, 20.3. obyvateľov Trebatíc tak už v dopoludňajších hodinách privítal
príjemným počasím, teplota sa počas dňa vyšplhala na 15 stupňov Celzia.
26. - 29.3 boli rána ešte pomerne chladné, počasie cez deň však slnečné. Nočné teploty už
zriedkakedy klesli pod nulu. Záver marca patril opäť slnečným dňom, prevládala jasná obloha
s teplotami 18 - 22 stupňov Celzia. S príchodom jari sa objavovali prvé fialky, narcisy,
konvalinky, zlatý dážď, medvedí cesnak, stromy začali pučať, príroda ožívala a pomaly sa
odievala do farieb. Teplejšie počasie vylákalo do záhrad väčšinu obyvateľov obce, čistili si
predzáhradky, zametali štrk a kamienky po zime, odvážali odpílené haluze, konáre zo
stromov. V obci prebiehal zber bioodpadu. Pracovníci obce ručne ale aj pomocou
multifunkčného vozidla čistili vozovky, chodníky, parkoviská od štrku a nánosov po zime,
postarali sa o zeleň a jej úpravu na verejných priestranstvách. Družstevníci začali s prácou na
poliach, do konca marca sa lány začali zelenať. Areál zdravia opäť ožil deťmi. Škôlkari hodili
do potoka Morenu a jar mohla začať. Počasie v apríli bolo premenlivé, bláznivé, typické pre
tento mesiac. Kým začiatok bol príjemne teplý s teplotami okolo 20 stupňov Celzia, postupne
sa znovu začalo ochladzovať a vrátila sa zima. Na viacerých miestach Slovenska nasnežilo.
Záhradkári riešili ako chrániť úrodu pred mrazmi. Ľudia opäť povyťahovali zimné oblečenie.

Noc z 20. na 21. apríla bola kritická, mrzlo na celom území Slovenska. Zničené boli najmä
ovocné stromy a jahody, ktoré už boli v plnom rozkvete. Takmer denne fúkal prudký studený
vietor. Posledná aprílová dekáda patrila takisto premenlivému počasiu, kedy sa slnečné dni
striedali s dňami upršanými a zamračenými. Príroda sa už odela do farieb, stromy boli
obsypané listami a kvetmi, predzáhradky plné tulipánov a iných farebných kvetov. Obecná
zeleň už bola kompletne upravená po zime. Mesiac máj začal krásnym slnečným počasím.
6.5. ľudia konečne mohli zahodiť teplejšie oblečenie a výjsť von len v krátkom rukáve.
Májové dni však boli stále premenlivé. raz slnečné, potom zase zamračené a s prehánkami. V
noci z 9.5 na 10.5. mrzlo. Vo viacerých záhradách pomrzli zemiaky, ak ich záhradkári nestihli
ohrnúť. Hoci občas zapršalo, májové dažde nepriniesli veľa vlahy. 15.5. bola pri Maduniciach
spozorovaná tromba. Vplyvom mohutnej oblačnosti sa začal tvoriť lievik pripomínajúci
tornádo. Nedotkol sa však zeme a nespôsobil škody. Posledné májové dni boli slnečné, teplé
až horúce s teplotami okolo 30 stupňov Celzia a v podobnom duchu sa niesol aj začiatok
júna 2017. 6.júna večer vietor priniesol búrku, následkom ktorej sa ďalší deň vzduch ochladil
takmer o 10 stupňov Celzia. Teploty však postupne opäť stúpali, počasie bolo prevažne
polooblačné alebo slnečné, maximálne 30 stupňov Celzia. 16.6 sa opäť mierne ochladilo,
pršalo, no prehánky nepriniesli veľa dažďa. Ďalšie júnové dni už boli slnečné, jasné, priam
tropické s teplotami tesne nad 30 stupňov Celzia. Záver mesiaca priniesol opäť mierne
ochladenie, vietor a slabý dážď. Sporadické júnové prehánky priniesli veľmi málo vlahy,
sucho bolo už citeľné.
Letné prázdniny boli extrémne suché a horúce. Júl priniesol až 10 dní, počas ktorých sa
teplota vyšplhala nad 30 stupňov Celzia. Dni boli prevažne slnečné, jasné alebo polooblačné.
Občasné letné búrky v tomto mesiaci stále nepriniesli tak potrebnú a očakávanú vlahu. Viac
hrmelo a blýskalo sa, ako padal dážď. Aj tú trochu, čo sporadicky napršalo, vyfúkal vietor.
Sucho a vietor spôsobili, že z polí odlietavala slama a poprášila domy a záhrady v ich
blízkosti.
V auguste obec postihli najväčšie horúčavy za celé leto. Prvý týždeň bol extrémne horúci,
teplota cez deň vystúpila až na rekordných 37 stupňov Celzia. V noci málokedy klesla pod 20
stupňov Celzia. 6.8. sa na pár dní mierne ochladilo, no potom teploty opäť začali prudko
stúpať nahor. 10.8. v neskorých večerných hodinách dlhotrvajúce horúčavy vyvrcholili silnou
búrkou. Vo vzduchu začalo syčať a pišťať, zdvihol sa obrovský vietor, ktorý dosahoval až 100
km/h. Blýskalo sa, hrmelo, pršalo. Celá búrka netrvala viac ako hodinu, no škody boli
výrazné. Silný vietor zlomil veľký starý strom pri Agrodružstve v smere do Boroviec.
Následky hasiči odstraňovali do neskorých nočných hodín. Spadnuté vedenie spôsobilo v

časti obce výpadok elektrickej energie. Po obci boli popadané konáre, listy, z polí dofúkalo
slamu. V záhradách vietor polámal rajčiny, vysoké rastliny, popadalo veľa nedozretého
ovocia. Na druhý deň bolo cez deň opäť veľmi teplo, no v noci prišla ďalšia búrka, tentokrát
už s menšou intenzitou. Pršalo však konečne výdatne a aspoň sčasti sa doplnil vlahový deficit.
Na trebatické hody sa výraznejšie ochladilo. Denné teploty sa pohybovali maximálne do 25
stupňov Celzia a aj noci už boli chladnejšie. Posledný augustový týždeň bol už opäť jasný,
slnečný , miestami až horúci. Teploty však už boli oveľa znesiteľnejšie ako po zvyšok leta. V
8.mesiaci roku bolo zaznamenaných až 15 tropických dní. Veľmi suché a horúce leto okrem
iného spôsobilo, že dovtedy zelené plochy sa zmenili na vyschnutú pustatinu, pôda praskala,
jablká mali málo šťavy, kukuričné klasy boli málo naplnené, ovocie často nedorástlo do
očakávaných rozmerov. Obyvatelia obce neustále zavlažovali svoje záhrady, obecné
multifunkčné vozidlo pracovalo na plné obrátky pri polievaní obecnej zelene. Hladiny
potokov a riek prudko klesli. Blízka vodná nádrž Čerenec vo Vrbovom vyschla takmer do
polovice. Typické letné búrky z horúčav sa už takmer vôbec neobjavili. S koncom prázdnin
však prišiel aj koniec horúceho počasia. Prvý septembrový deň bol ešte slnečný s teplotou
takmer 30 stupňov Celzia. No už 2.9. sa ochladilo na 19 stupňov Celzia. Nasledujúce dni boli
zamračené , veterné, zubaté slnko na oblohe sa striedalo s prehánkami. Druhý septembrový
víkend sa znovu mierne oteplilo a vzduch sa ohrial na príjemných 26 stupňov Celzia. 14.9.
obec zasiahla ďalšia veterná búrka. Deň bol jasný, slnečný, no okolo 18:00 zasiahol naše
územie studený front . Z bezvetria sa rýchlosť vetra zmenila na 84 km/h. Teplota klesla z 26
stupňov Celzia na 16 stupňov Celzia. Zrážok nepadlo veľa. Vietor bol však veľmi silný.
Napriek tomu škody neboli až také výrazné ako po augustovej víchrici. Vietor rozfúkal lístie,
odpad , neupevnené predmety, pozhadzoval ovocie zo stromov. Na cintoríne sa pôsobením
silnej víchrice odlomil veľký konár zo starej lipy a poškodil 1 z náhrobných kameňov. Ďalšie
dni boli chladnejšie s teplotami 12-18 stupňov Celzia , zamračené, upršané, občas vykuklo
slnko. 26.9. sa opäť oteplilo a teplota vystúpila kúsok nad 20 stupňov Celzia. Dni boli krásne,
slnečné, vo vzduchu poletovali pavučiny, vonku bolo teplejšie a príjemnejšie ako v
príbytkoch. Záver septembra patril stále slnečným, hoci už chladnejším dňom. Ochladilo sa aj
v noci, teplota klesla na 4 stupne Celzia. Po chladnejšom úvode októbra prišlo 12.10
oteplenie a s ním aj babie leto. Ráno sa objavovala hmla, ktorá sa častokrát úplne stratila až
tesne pred obedom. Po jej rozplynutí však dni boli slnečné, kopec ľudí vylákali do záhrad
zberať poslednú úrodu, na výlety do prírody, či len tak do ulíc obce. Denné teploty sa ešte
vyšplhali na príjemných 23 stupňov Celzia. 21.10 sa výrazne ochladilo. Dni sa zmenili na
sychravé, zamračené, usmoklené, veterné s teplotami maximálne 12 stupňov Celzia. 29.10, už

po 3.krát v tomto roku, prišla víchrica, tentokrát aj s dažďom. Veľmi silný vietor v obci
nespôsobil vážnejšie problémy. Predposledný októbrový deň priniesol zaujímavé , premenlivé
počasie. Okrem toho, že bol veľmi veterný, v 1 deň striedavo svietilo slnko, pršalo a dokonca
padali krúpy. V noci na 31.10 už slabo mrzlo, ľudia ráno stierali námrazu z čelných skiel
svojich áut. Mesiac november nás privítal vcelku príjemnými dňami. Cintoríny na tohtoročné
Dušičky boli krásne vysvietené aj vďaka bezvetriu a peknému počasiu. Cez deň dokonca aj
zubaté slniečko vyšlo spoza mrakov. 8.11 začali typické jesenné, sychravé dni. Skoro sa
stmievalo a často pršalo. 22.11 sa ešte oteplilo na 11 stupňov Celzia . No k záveru mesiaca sa
teploty opäť znižovali , na veľkú radosť detí a hrôzu cestárov sa objavili aj prvé snehové
prehánky a v noci už väčšinou mrzlo. Úvod decembra bol chladnejší, objavila sa aj snehová
prikrývka, no už na Mikuláša po nej nebolo ani stopy. Posledný mesiac v roku bol relatívne
teplý, upršaný, dokonca aj nočné teploty sa väčšinou pohybovali v plusových hodnotách.
11.12 bolo v noci nameraných až 10 stupňov Celzia. 21.12 vo večerných hodinách krásne
nasnežilo, obec sa odela do bieleho šatu. No už na druhý deň sa vplyvom oteplenia väčšina
snehu roztopila. Tohtoročné Vianoce pripomínali skôr prichádzajúcu jar. Rok 2017 sa s nami
rozlúčil daždivým dňom, k večeru sa spustila hmla.

MIMORIADNE UDALOSTI
19.1.2017 sa v Trebaticiach pri firme Rhenus Logistics s.r.o stala vážna dopravná nehoda ,
zrážka osobného automobilu a linkového autobusuPolícia cestu uzatvorila v oboch smeroch,
riadila premávku a odklonila ju priamo cez obec. Po obecných cestách niekoľko hodín jazdili
húfy áut, osobné, nákladné autá, autobusy, čo bol dosť neobvyklý jav na inak vcelku tichú
obec s nie hustou premávkou.
V noci zo 7. na 8. augusta bolo voľným okom pozorovateľné čiastočné zatmenie mesiaca,
ktorý bol prekrytý do dvoch tretín. Naši predkovia dávali tento úkaz do súvisu s bosoráctvom
a temnými silami.
Počas noci z 13. na 14. decembra prebiehalo ďalšie zaujímavé predstavenie. Vesmírom lietal
meteorický roj - Gemini - Blíženci. Vďaka jasnej a hviezdnatej oblohe bol tento nebeský úkaz
dobre viditeľný .

Zapísala. Mgr. Jana Žáková

Zápisy do kroniky za rok 2017 prerokovali členovia Komisie kultúry, školstva, mládeže a
športu dňa 23.3.2018.
Schválené boli na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach dňa 23.3.2018 uznesením
číslo 24/3/2018.

