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Úvod
Žijeme rýchly život. Všade sa ponáhľame. Všetko musíme mať hneď. Človek dnešnej doby si
pomaly ale isto zvyká na výdobytky modernej techniky, ktoré mu vedia uľahčiť prežívanie. Je
pohodlný, netrpezlivý a večne zaneprázdnený. V spoločnosti pozorujeme ochladzovanie
medziľudských vzťahov, ľudia sa od seba izolujú. Všetkého je akoby prebytok - veľa
obchodov, tovaru, oblečenia, áut, fotiek na sociálnych sieťach. Množstvo odpadu, ktorý
postupne pohlcuje našu planétu. Ľudia sa nevedia tešiť z maličkostí, nič ich už tak ľahko
nenadchne. Zabúdajú na podstatné veci v živote a čoraz častejšie aj svoje malé deti v
rozpálených autách. Dnešok je však aj dobou, keď sa toto všetko dá veľmi jednoducho
zmeniť a pribúda čoraz viac jedincov, ktorí sa snažia svoj život ako aj životy iných skvalitniť.
Ľudia hľadajú alternatívy, ako šetriť životné prostredie, ktoré svojou devastáciou už bije na
poplach. Vymýšľajú rôzne náhrady za plast, ktorý postupne zapĺňa našu planétu. Aj na
Slovensku vznikajú bezobalové obchody. Hoci je trh presýtený tovarom, stále sa konajú rôzne
burzy s obnoseným šatstvom a vecami, ktoré ešte môžu niekomu poslúžiť. Aj v našej obci
stretávame čoraz viac ľudí, ktorí ochotne vymieňajú pohodlné auto za bicykel či rýchlu
chôdzu. V našich uliciach ešte stále pobehuje množstvo ľudí, ktorí spolu komunikujú,
pomáhajú si a robia tak obec Trebatice príjemným miestom pre život.
SLOVENSKO
Rok 2018 bol na Slovensku naplnený výraznými a dôležitými okamihmi, z ktorých mnohé vstúpia do
histórie. Vražda novinára a jeho snúbenice, protesty, nová vláda, ale aj výročia a športové

úspechy. Hovorí sa, že osmičkové roky sú v dejinách našej republiky osudovými. V minulosti
to boli 1918, 1938, 1989, 1998 a patrí k ním už aj 2018. Uplynulý rok bol rokom výročí.
Pripomenuli sme si sto rokov prvej Československej republiky, a teda aj sto rokov od Deklarácie
slovenského národa, ako aj päťdesiat rokov od augustovej okupácie tankami Varšavskej zmluvy.
Poslanci schválili návrh o mimoriadnom štátnom sviatku 30. októbra. Teda v deň 100.
výročia deklarácie Slovenského národa. V máji vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane
osobných údajov, čo prinieslo medzi ľudí ešte väčšiu anonymitu.
Komunálne voľby v novembri sa niesli v znamení nezávislých kandidátov, ktorí voľby s
prehľadom vyhrali s približne 38% zvolených starostov a primátorov. S blížiacimi sa
prezidentskými voľbami sa do boja o priazeň občanov pustilo hneď niekoľko známych aj menej
známych kandidátov.
O športové úspechy Slovenska sa v roku 2018 postarali známe mená. Peter Sagan získal ďalší
zelený dres z Tour de France. Úspechy však žali aj zjazdové lyžiarky Petra Vlhová a Henrieta
Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou, biatlonistky Anastasia Kuzminová a Paulína
Fialková, chodec Matej Tóth, športová strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a mnohí ďalší.
Začiatok roka sa odohral aj v znamení Zimných olympijských hier v Južnej Kórei. Na
Slovensko poputovali tri medaile, jedna zlatá a dve strieborné. Všetky ukoristila fenomenálna
biatlonistka Anastasia Kuzminová. Na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa v
roku 2018 konali v Dánsku, sa Slováci umiestnili na deviatom mieste. Naši hokejisti na
Zimnej olympiáde v Pjongčchangu obsadili jedenástu priečku z dvanástich. Futbalisti
Spartaka Trnava získali po dlhých 45 rokoch titul majstra Slovenska. Zároveň však v závere
roka odišla do večnosti legenda Spartaka Trnava, rodák z neďalekého Vrbového, Jozef

Adamec.
Vo februári otriasla Slovenskom vražda mladého novinára a jeho snúbenice. Išlo o
dvojnásobnú, pravdepodobne úkladnú vraždu, ktorá sa odohrala v rodinnom dome vo Veľkej
Mači, okres Galanta. Ján Kuciak bol investigatívnym novinárom. Vo svojich článkoch sa
venoval podozreniam z daňových podvodov, korupcii a klientelizmu pri čerpaní eurofondov a
prepojení oligarchov na politické špičky. Martina Kušnírová bola snúbenicou zavraždeného
novinára. Pracovala ako archeologička. Kuciak bol prvým novinárom zavraždeným v našej
republike. Táto udalosť mala výrazný dopad na slovenskú novinársku obec ako aj celé
Slovensko. Po vražde sa na viacerých miestach Slovenska konali najväčšie protesty,
zhromaždenia a pochody od Nežnej revolúcie.
Kuciak pripravoval článok, ktorý bol publikovaný slovenskými médiami až po jeho smrti.
Zaoberal sa podvodmi talianskych podnikateľov pôsobiacich na východnom Slovensku, ktorí
mali napojenie na mafiánsku zločineckú skupinu’Ndrangheta a o väzbách jedného z nich na
predstaviteľov strany SMER – sociálna demokracia a Roberta Fica.
Rastúce napätie v spoločnosti a protesty po vražde viedli najprv k rezignácii Roberta
Kaliňáka z funkcie ministra vnútra a potom až k vládnej kríze, ktorej vyvrcholením bolo,
že Robert Fico 15. marca 2018 podal demisiu svojej vlády a nahradil ho spolustranník Peter
Pellegrini. Hoci vrahov sa vypátrať podarilo, meno skutočného objednávateľa, resp.,
objednávateľky tejto úkladnej vraždy v závere roka 2018 stále nebolo známe.
Rok 2018 bol v mnohých ohľadoch prelomový. Veľa sa toho zmenilo a zostáva len dúfať, že
k lepšiemu.
SVET
Odchod Veľkej Británie z Európskej únie bol už takmer istý, stále však nikto nevedel, za
akých podmienok sa tak udeje. Brexit mal byť skrátka jeden veľký chaos. Bolo celkom
možné, že v marci 2019 Briti odídu bez toho, aby bolo jasné, koľko ich to bude stáť či aký
bude osud Európanov, ktorí zostanú žiť na britských ostrovoch. Socializmus vo Venezuele
skolaboval. Krajina s najväčšími zásobami ropy na svete sa dostala na kolená.
Čudná, komplikovaná a čoraz zamotanejšia vojna v Sýrii pokračovala aj v roku 2018.
Utečenecká kríza v dôsledku vojnových konfliktov a klimatických zmien pretrvávala.
Stredozemné more pochovalo v roku 2018 viac ako 1500 ľudí. Na emigrantských lodiach,
ktoré si rôzne krajiny prehadzovali ako horúci zemiak, sa bežne rodili deti.
Vo Veľkej Británii sa konala kráľovská svadba. Britský princ Harry si vzal americkú herečku
Megan Markleovú.
Ruské prezidentské voľby vyhral opäť Vladimír Putin, americkým prezidentom bol stále
Donald Trump.
Tento rok nepriniesol len katastrofy, teroristické útoky či voľby. Záchranná akcia dvadsiatich
thajských chlapcov a ich futbalového trénera z útrob zaplavenej jaskyne sa stala jedným z
hlavných príbehov roka.

TREBATICE
Samospráva obce
Obecný úrad
Štruktúra pracovníkov obecného úradu sa nezmenila. Starostom obce bol aj naďalej Mgr.
Juraj Valo, ktorý po opätovnom zvolení v novembrových komunálnych voľbách pokračoval v
spravovaní obce už piate volebné obdobie. V roku 2018 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, Milan Ružička. Správcom
Areálu zdravia bol Pavol Doktor.
Obecné zastupiteľstvo
Poslanci obecného zastupiteľstva sa pravidelne schádzali na zasadnutiach, kde prerokúvali
aktuálne problémy obce. Aktívne pracovali aj komisie obecného zastupiteľstva.
Do novembrových komunálnych volieb sa poslanci stretávali v tomto zložení: BABIŠOVÁ
Antónia Mgr., JANKECHOVÁ Alena Mgr., KOLLÁR Peter Ing., ONDAČKA Milan,
VALENTOVIČ Marián Ing. , VARGA Andrej , LÍŠKA Peter, REGINA Ladislav, DOKTOR
Pavol.
V jeseni roku 2018 sa menilo zloženie poslancov obecného zastupiteľstva. Občania si zvolili
týchto kandidujúcich uchádzačov: Pavol Doktor, Mgr. Alena Jankechová, Ing. Peter Kollár,
Peter Líška, Milan Ondačka, Ladislav Regina, Lenka Škrabáková, Ing. Bohumil Tonkovič,
Andrej Varga.
Okrem riadnych stretnutí sa uskutočnilo aj niekoľko mimoriadnych zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2018 sa uskutočnilo 9. februára v sále
Kultúrneho domu v Trebaticiach, nakoľko v zasadacej miestnosti obecného úradu práve
prebiehali rekonštrukčné práce. Poslanci sa aj tentoraz zaoberali rôznymi záležitosťami
týkajúcimi sa života obyvateľov a chodu obce. Z najdôležitejších vyberáme :
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Trebatice č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Trebatice
- Určenie vyhradených parkovacích miest pre nájomcov v obecných nájomných bytoch na
Záhumenskej ulici. Parkovanie v tejto časti obce predstavovalo dlhodobý problém. Niektorí
obyvatelia mali na parkoviskách zaparkované viaceré autá, dokonca i také, ktoré nevyužívali.
Bránili prístupu k nadzemnému požiarnemu hydrantu, resp., obmedzovali vjazd do okolitých
rodinných domov, spôsobovali i problémy so zimnou údržbou miestnej komunikácie či
zásobovaním pri výstavbe rodinných domov.

- Výkup pozemkov pod plánované miestne komunikácie v lokalite Dolné záplotie. Z
celkového počtu 42 vlastníkov sa podarilo za kúpnu cenu 13,22 € v minulom roku odkúpiť
podiely od 30 vlastníkov. Zámerom obce v tomto roku je vyzvať zvyšných vlastníkov ešte raz
k predaju a v prípade, že nebude z ich strany daný súhlas, pristúpiť k vyvlastneniu.
- Poslanci schválili zmenu funkčného využitia nezastavanej časti lokality priemyselnej zóny

Dolné záplotie, čím by prišlo k vytvoreniu 4-8 stavebných pozemkov.
- Zastupiteľstvo tiež schválilo zámer zámeny pozemkov za účelom budovania zberného
dvora v areáli Agro-družstva. Pre získanie dostatočného priestoru na vybudovanie zberného
dvora je potrebné uskutočniť zámenu pozemkov medzi obcou Trebatice a Bartolomejom
Hornákom, ktorý má záujem o zámenu pozemkov v lokalite Dolné záplotie.
- S pozitívnymi ohlasmi sa stretol aj zámer spracovania publikácie o ľudovom odeve z
Trebatíc, ktorá bude vydaná v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera
Piešťany. Autorom publikácie má byť etnografka Mgr. V. Pribišová v spolupráci s občanom
našej obce, p. Milanom Pekarovičom.
Ďalšie riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva sa odohrávalo 23.3.2018. Medzi
najdôležitejšie prerokúvané body patril určite prevod výstavnej haly MO SZCH na Obec
Trebatice z dôvodu zabezpečenia právnej istoty, že aj v budúcnosti bude výstavná hala a jej
areál slúžiť obyvateľom Trebatíc. Obec zároveň uvedenú stavbu prenajme za symbolické 1,- €
MO SZCH Trebatice.
Obecné zastupiteľstvo taktiež vzalo na vedomie skutočnosť, že parkový mobiliár
nachádzajúci sa na verejnom priestranstve pri Kostole sv. Štefana je osadený i na parcele vo
vlastníctve Lenky Palkechovej a vedľajšia parcela vo vlastníctve obce Trebatice je priľahlou
plochou k jej rodinnému domu a tvorí jediný vstup do dvora rodinného domu. Následne bola
schválená zámena daných pozemkov.
V rámci projektu „Vernostný program obce Trebatice“ schválilo zastupiteľstvo partnera na
rok 2018 spoločnosť Morning Net, s.r.o. a podujatie HODY 2018, pričom zľava na kúpu
lístka na podujatie bude 2 € na jednu vernostnú kartu a zľavu si môžu uplatniť len obyvatelia s
trvalým pobytom v obci nad 15 rokov. Z rozpočtu bude na tento účel vyčlenených 600 Eur.
Poslanci schválili aj predložený návrh na kúpu hnojiska v Krakovanoch. Obec Trebatice je
členom Združenia obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi. Zámerom združenia je
vytvoriť spoločnosť zameranú na zber , triedenie a nakladanie s odpadmi v obciach
Mikroregiónu nad Holeškou. Uvedené hnojisko spĺňa zákonné požiadavky na skladovanie
bioodpadu. Pre obec Trebatice táto spoločná investícia predstavuje výdavok 2 079,- €.
Starosta obce informoval poslancov tiež, že prebieha výrazná rekonštrukcia zasadačky
obecného úradu a kancelárie starostu obce, ktorý vyvolala investícia rekonštrukcie
vykurovania (výmena kotla a rozvodov tepla v uvedených priestoroch). V rámci plánovanej
cyklotrasy Zelená cesta sa v tomto období vyhotovovala projektová dokumentácia na
realizáciu uvedeného projektu.
Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.6.2018 poslanci prerokúvali
Návrh na zmenu práva z vecného bremena prechodu a prejazdu cez parcelu KN-C č. 413 v k.

ú. Trebatice zriadeného v prospech parcely KN-C č. 1386/2 nachádzajúcej sa v susedstve
kultúrneho domu a obecného úradu a zároveň schválili dodatok ku kúpnej zmluve.
22.6.2018 sa konalo riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Ing. Ladislav Straka
poslancov oboznámil so správou o hospodárení Obecnej kanalizačnej s.r.o. za rok 2017,
pričom podiel obce Trebatice činil finančnú stratu vo výške 207,11 € a poslanci súčasne
schválili účtovné usporiadanie uvedeného schodku prostredníctvom Obecného grantového
programu. Okrem iných dokumentov poslanci vzali na vedomie Správu o stave naplnenia
investičných zámerov v roku 2017. V roku 2017 bola na investičné zámery obce Trebatice
vynaložená z rozpočtu suma 133 777,52 €. Niektoré zámery sa podarilo zrealizovať úplne
(modernizácia interiérového a exteriérového vybavenia MŠ, 3 tlakové prípojky Presskan),
niektoré zámery boli naplnené čiastočne (výkup pozemkov pod plánované MK, územné a
stavebné povolenie na Záhumenská ulica 2. etapa, Rekonštrukcia DS na polyfunkčný objekt,
Oprava MK na Hlavnej ulici v centrálnej časti, rekonštrukcia verejného osvetlenia na LED
systém, rekonštrukcia vykurovania v KD a na OcÚ). Prítomní poslanci taktiež schválili návrh
investičných akcií v roku 2018:
INVESTIČNÉ AKCIE ZÁVÄZNE STANOVENÉ -  IBV a HBV Dolné Záplotie - Výkup
pozemkov pod plánované miestne komunikácie- časti pôvodných parc. reg. „E“ č. 1498/1,
1499/ - Stavebné povolenie na Záhumenská ulica , 2. etapa- → obstarávacie náklady 1 tis. €,
 Tlakové prípojky Presskan- 5 ks
 Rekonštrukcia Domu služieb na polyfunkčný objekt
 Modernizácia infraštruktúry futbalového areálu OFK Stavoprac Trebatice
 Modernizácia verejného osvetlenia a osvetlenie prechodu pre chodcov – Piešťanská
ulica
 Rekonštrukcia vykurovacích telies v kultúrnom dome, na obecnom úrade a
modernizácia a oprava budovy obecného úradu
 Modernizácia ozvučenia cintorína
INVESTIČNÉ AKCIE NEZÁVÄZNÉ-  Informačno-navigačný systém obce Trebatice,
 IBV Dolné záplotie, Priemyselná zóna nad motokárovou dráhou- výstavba
inžinierskych sietí,
 Zberný dvor,
 Cyklotrasa Piešťany- Vrbové,
 Rekonštrukcia rozvodov obecného káblového distribučného systému- II. časť I. etapy,
 Rekonštrukcia Hornej a Severnej ulice – vypracovanie projektovej dokumentácie,
Rekonštrukcia Piešťanskej ulice,
 Rekonštrukcia Družstevnej ulice- 2.etapa,
 Rekonštrukcia chodníka Hlavná ulica od pohostinstva Torák po Orechovú ulicu.
Rokovalo sa aj o rozpočtových opatreniach 1/2018 - 7/2018.
Poslanci ďalej schválili pridelenie grantov v rámci Obecného grantového programu na rok
2018 nasledovne:

Subjekt

Účel poskytnutia

Schválený grant v eurách

OFK Stavoprac
Trebatice

zabezpečenie športovej činnosti
a tenisového oddielu ( 300E )

9 100

CFM JA

zabezpečenie športovej činnosti

2 500

PZ Bažant
Trebatice

športové aktivity, revitalizácia
revíru, nákup krmiva a liečiv, opravy

ZO JDS
MO Trebatice

členská schôdza, MDŽ ,

400
1 000

zájazdy, energie, občerstvenie
SPOLU:

13 000

Riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva sa konalo aj 26.7.2018. Po kontrole plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia sa poslanci venovali aj stavu pripravenosti škôl a
školských zariadení na školský rok 2018/2019. Základná škola získala dotáciu 2500,-€ na
zakúpenie 2 interaktívnych tabúľ, ktoré budú v dohľadnej dobe zakúpené a inštalované. V
materskej škole je potrebná rekonštrukcia umyvárok, prebehla výmena trávnika i náterov v
časti detského ihriska. Školské zariadenia sú na nový školský rok pripravené.
Poslanci sa uzniesli na Všeobecne záväznom nariadení obce Trebatice č. 2/2018 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trebatice. Poplatky za stravu budú nasledovné:
1. MŠ (deti od 2 – 6 rokov) 1,27 €
2. ZŠ I. stupeň 1,09 €
3. ZŠ II. stupeň 1,16 €
4. Zamestnanci 1,27 €
Predložený bol aj návrh na zvýšenie školného v materskej škole z 8 na 10 eur/mesačne a
poplatok za školský klub detí v základnej škole zo 4 eur na 6 eur/mesačne. Poslanci
konzultovali aj organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú
konať 10. novembra 2018. Momentálny počet obyvateľov našej obce je 1335. Na základe aj
tejto skutočnosti poslanci prijali uznesenie, v ktorom určili, že v Obci Trebatice bude zriadený
1 volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 9 poslancov. V závere zasadnutia starosta obce
informoval prítomných poslancov aj o prebiehajúcej rekonštrukcii vykurovacieho systému
budovy OFK ako aj o posilnení počtu veľkoobjemových zberných nádob pre separovaný zber.
6.9. 2018 sa v zasadačke obecného úradu konalo mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Jedným z dlhodobých investičných zámerov obce Trebatice je rekonštrukcia
Domu služieb na polyfunkčný objekt. Projekt počíta s prestavbou objektu na nebytové
priestory na prízemí a 11 bytových jednotiek na druhom až štvrtom podlaží. Investorom
stavby bude obec Trebatice. Plánovaný začiatok výstavby je jún 2019. K objektu je
nevyhnutné priviesť distribučné rozvody NN, z ktorých budú NN-prípojkou napájané

jednotlivé prevádzky či byty. Poslanci na mimoriadnom zasadaní schválili Návrh na zriadenie
vecného bremena – Distribučné NN rozvody a prípojka NN v rámci stavby „Zmena
dokončenej stavby domu služieb – prestavbou, prístavbou a nadstavbou“ ako aj Návrh na
zriadenie vecného bremena – Distribučné NN rozvody v rámci stavby „Trebatice, predĺženie
Záhumenskej ulice – 2. etapa“. Starosta obce podal okrem iného aj informáciu o rekonštrukcii
ozvučenia miestneho cintorína.
Na ďalšom mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 20.9.2018 prítomní poslanci
schválili návrh Zmluvy o zriadení Združenia obcí Cyklocesta Holeška. Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod budúcu miestnu komunikáciu v lokalite Dolné
záplotie bol schválený aj návrh na kúpu podielov od ďalšej spoluvlastníčky Beáty Braškovej
za kúpnu cenu 13,21 €/m². Rokovalo sa aj o rozpočtových opatreniach obce č.8/201813/2018. Po úprave bude rozpočet obce vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti vo výške
1 010 818 €.
Posledné riadne zasadnutie zastupiteľstva v danom funkčnom období sa uskutočnilo 25. 10.
2018. Po kontrole plnenia uznesení poslanci hlasovaním schválili správu prítomných
riaditeliek MŠ a ZŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v
školskom roku 2017/2018. Vzali tiež na vedomie kontrolu plnenia rozpočtu obce za III.
štvrťrok 2018, kde príjmy a výdavky spolu činili 1 011 246,00 €. Poslanci jednomyseľne
schválili návrh na predaj pozemkov parcela KN-C č. 462/13, zastavané plochy o výmere 125
m2 , k. ú. Trebatice vo vlastníctve obce Trebatice Márii Štefankovej. Obecné zastupiteľstvo
tiež schválilo uzatvorenie Rámcovej zmluvy - Projektový manažment medzi obcou Trebatice
(objednávateľ) a Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec – Piešťany
(zhotoviteľ), ktorej predmetom je predovšetkým spracovanie žiadostí o nenávratné finančné
príspevky, granty a dotácie z dotačných zdrojov SR či EÚ, zabezpečenie monitorovacích
správ a procesu verejného obstarávania. V rámci stavu plnenia nájmov podľa uzatvorených
zmlúv boli poslanci informovaní, že firma B-mont Sk predložila výpoveď z nájmu a na
základe tejto skutočnosti budú priestory reštaurácie a priľahlej kuchyne od 1. februára 2019
voľné. Uvedený stav už bude riešiť novozvolené OZ, ktoré vzíde z komunálnych volieb.
Poslanci vzali na vedomie Správu o vyhodnotení činnosti Obecného zastupiteľstva a jeho
komisií vo volebnom období 2014 – 2018. Starosta obce konštatoval, že spolupráca orgánov
samosprávy bola nadštandardná, účasť poslancov na rokovaniach OZ bola v priemere 90%,
čo svedčí o aktívnej účasti poslancov na riadení obce. Poďakoval prítomným poslancom za
ich prácu a kyticou kvetou sa rozlúčil s Mgr. Babišovou, čím jej poďakoval za vykonanú
prácu, nakoľko v ďalších komunálnych voľbách už nekandidovala.
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach sa konalo 29.11.2018 v
zasadačke obecného úradu. V slávnostnej časti zasadnutia novozvolený starosta obce a
prítomní poslanci zložili sľub a ujali sa tak svojich kompetencií. Vzápätí prebehla voľba
mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
Zloženie mandátovej komisie: Mgr. Alena Jankechová – predseda, členovia: Peter Líška a
Ladislav Regina.
Zloženie návrhovej komisie: Ing. Peter Kollár – predseda, členovia: Pavol Doktor a Milan
Ondačka.

Zloženie volebnej komisie: Lenka Škrabáková – predseda, členovia: Ing. Bohumil Tonkovič,
Mgr. Alena Jankechová.
Popri ostatných úvodných formalitách prišlo aj k zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva.
a) Predseda komisie školstva, kultúry, športu, mládeže: Mgr. Alena Jankechová
Členovia komisie – poslanci: Peter Líška, Ing. Bohumil Tonkovič, Lenka Škrabáková
b) Predseda finančnej a podnikateľskej komisie: Pavol Doktor
Členovia komisie – poslanci : Ladislav Regina, Peter Líška
c) Predseda komisie pre ochranu životného prostredia: Ing. Peter Kollár
Členovia komisie – poslanci : Ladislav Regina, Pavol Doktor
d) Predseda komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce: Ing. Peter Kollár
Členovia komisie – poslanci: Mgr. Alena Jankechová, Peter Líška
e) Predseda sociálnej komisie: Lenka Škrabáková
Členovia komisie – poslanci: Milan Ondačka a Ing. Bohumil Tonkovič
f) Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu: Andrej Varga
Členovia komisie – poslanci: Milan Ondačka, Ladislav Regina
Poslanci tiež hlasovaním zvolili Ing. Petra Kollára ako zástupcu starostu na funkčné obdobie
2018 - 2022 a Mgr. Alenu Jankechovú, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Na základe platných noviel a zákonov poslanci taktiež schválili
zvýšenie minimálneho platu starostu obce Trebatice o 50 % s účinnosťou od 01.12.2018.
V závere starosta obce informoval prítomných o najdôležitejších investičných zámeroch v
tomto novom funkčnom období:
- rekonštrukcia Domu služieb,
- vybudovanie Cyklotrasy Piešťany – Vrbové,
- podpora IBV v lokalite Dolné záplotie,
dobudovanie infraštruktúry,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií najmä v lokalite Horná ulica, Severná ulica; chodník
Hlavná ulica v trase od Pohostinstva Torák po Orechovú ulicu,
- výstavba zberného dvora,
- dokončenie rekonštrukcie interiéru obecného úradu
Po ukončení rokovania sa uskutočnilo malé spoločenské posedenie s pozvanými hosťami.
Plánované zasadnutie, posledné v tomto roku, sa uskutočnilo 13.12.2018. Po úvodnej kontrole
uznesení poslanci schválili návrh nového Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v
Trebaticiach a rozpočtové opatrenie č. 17/2018. Tiež schválili zvýšenie príspevku pri narodení
dieťaťa od roku 2019. Následne schválili rozpočet obce Trebatice na rok 2019 vyrovnaný v
príjmovej a výdavkovej časti spolu vo výške 978 352 € a vzali na vedomie výhľad na roky
2020 – 2021 ako aj Plán práce Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach na rok 2019. Z
hľadiska činnosti obecného úradu sa v personálnom zložení v roku 2018 neuskutočnili žiadne
zmeny, všetci zamestnanci si riadne plnili svoje povinnosti a nebolo potrebné pristúpiť k
žiadnym pracovno-právnym opatreniam. Vo výhľade pre rok 2019 nie sú plánované žiadne
personálne zmeny ani vytváranie nových pracovných miest. Poslanci hlasovaním schválili aj
dodatky k zmluvám o nájme pre Vladimíra Reginu, JDS Trebatice, STAVOPRAC, s.r.o. v
objekte Domu služieb, ktorými sa doba nájmu mení nasledovne: „Zmluva sa uzatvára na dobu
určitú od 1.1.2019 do 31.12.2019.“ Prítomní poslanci sa uzniesli na VZN č. 3/2018, ktorým sa

mení VZN 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. Po ukončení rokovania sa
uskutočnilo spoločenské posedenie pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2018, na
ktoré boli pozvané i riaditeľky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Trebatice.
Ďalšie aktivity obce
Odpadové hospodárstvo
Každá domácnosť v obci mala v závislosti od počtu členov rodiny pridelenú nádobu, resp.,
nádoby na zber komunálneho odpadu, nádobu na zber papiera a igelitové vrecia na zber
použitých plastov. Pri obecných bytových domoch stál dostatočný počet zberných
kontajnerov na komunálny odpad, plasty a papier. Tieto boli v pravidelných intervaloch
vyprázdňované. Problém s odpadom v okolí bytových domov nastával najmä vtedy, keď fúkal
silný vietor a nepremyslene nahádzaný odpad sa jeho pôsobením dostával von zo zbernej
nádoby a znečisťoval tak okolie. Obyvatelia mali možnosť využiť aj zberné nádoby na kovy,
tetrapaky, sklo, šatstvo, kuchynský a odpadový olej. Bol zabezpečený aj zber bioodpadu drevnej hmoty. Pre majiteľov psov boli na obecnom úrade k dispozícii aj vrecká na zvieracie
exkrementy. Bohužiaľ, túto možnosť využívalo len veľmi málo našich občanov a tak nebolo
nič výnimočné pri prechádzke obcou natrafiť na psie výkaly v trávnikoch, na cestách, či
chodníkoch. Hoci uvedomelosť občanov v oblasti nakladania s odpadom a znečisťovaním
životného prostredia stále stúpa, nájdu sa jedinci, ktorí neuvážene, nepremyslene a ľahostajne
znečisťujú obec a jej okolie bežným či dokonca stavebným odpadom. Aj plastové kelímky a
papierové krabice v družstevnom hnojisku určenom pre biologicky rozložiteľný odpad sú
vizitkou správania sa človeka modernej rýchlej doby.
Uvítanie detí do života
Deväť najmladších Trebatičanov a ich rodičia prijali dňa 12. decembra pozvanie na malé
pohostenie do sály kultúrneho domu, kde ich Mgr. Juraj Valo slávnostne privítal ako nových
obyvateľov našej obce. Každá mladá rodina dostala ako darček vianočnú ružu, knihu o
Trebaticiach vydanú pri príležitosti 900. výročia prvej zmienky o obci a sumu 50 Eur pre
každé novonarodené dieťa.
Zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti občanom
Počas roka 2018 obec zamestnávala 2 opatrovateľky, ktoré sa starali o 2 nevládnych
obyvateľov Trebatíc. Jednej opatrovateľke v marci úväzok skončil, nakoľko opatrovaná
zomrela. Sociálnu službu - donášku obeda z Agrodružstva Trebatice - poskytovala Eva
Janechová šiestim starším obyvateľom našej obce.
Trebatické zrkadlo
V tomto roku vyšli tri čísla obľúbených obecných novín, dôležitého informačného prostriedku
trebatickej samosprávy. Hoci finančné náklady na jeho vznik neboli malé, členovia redakčnej
rady Trebatického zrkadla sa pravidelne snažili jeho prostredníctvom informovať o dianí v

obci, posúvať dôležité informácie zo spravovania obce či rôzne zaujímavosti z potuliek
našich obyvateľov či organizácií po celom svete. Trebatické zrkadlo bolo okrem obyvateľov
obce zasielané aj takmer dvadsiatim rodákom žijúcim nielen v rôznych kútoch Slovenska ale
aj v zahraničí.
Webová stránka obce
Oficiálna webová stránka Trebatíc bola pravidelne aktualizovaná. Ponúkala aj inovovaný
mapový portál obce.
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia "Trebatice" sa stretala s čoraz väčším záujmom zo strany občanov. Jej
cieľom bolo poskytnúť informácie aj obyvateľom, ktorí boli celý deň v práci alebo mimo
bydliska a nezachytili informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v
pracovnom čase. Predmetná správa bola automaticky doručená na mobilný telefón občana.
Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové
kategórie občanov.
Bezplatná wifi sieť
Spoločnosť Lombard, ktorá je s obcou pevne spätá a má v nej svoje korene, vybudovala v
priestoroch Areálu zdravia novú bezplatnú wifi zónu, kde sa občania mohli kedykoľvek
zadarmo napojiť na internet a využívať tak služby, ktoré ponúka. Nová wifi zóna v Areáli
zdravia spĺňala moderné požiadavky tejto siete, internet tak mohol byť aj v týchto priestoroch
využívaný na vzdelávanie či zábavu.
Vernostný program obce
Zvýhodniť obyvateľov našej obce - to bolo prvoradým cieľom Vernostného programu obce
Trebatice. Držiteľovi vernostnej karty bola pravidelne poskytnutá zľava na návštevu
kultúrnych či športových podujatí či iné výhody určené obecným zastupiteľstvom.
Podmienkou vydania vernostnej karty bolo, aby žiadateľ mal trvalý pobyt v našej obci a bol
držiteľom občianskeho preukazu. V roku 2018 mali držitelia spomínanej karty zľavu a
vstupenke na kultúrne podujatie Hody Trebatice 2018, tiež zľavu päť percent z každého
nákupu priemyselného tovaru Spoločnosti KPS, s.r.o. Zľavu pätnásť percent z ceny masáže si
držitelia vernostnej karty mohli uplatniť aj v novom masážnom salóne v športovom centre
Matchpoint.
Investičný rozvoj a výstavba v obci
V roku 2018 bola na investičné zámery obce Trebatice vynaložená z rozpočtu suma
92 493,84 €.
Výkup pozemkov pod plánované miestne komunikácie – IBV a HBV Dolné
záplotie

Zámer výkupu bol naplnený čiastočne, z dvanástich vlastníkov obec uzatvorila kúpnu zmluvu
na prevod pozemkov pod komunikáciami v lokalite Dolné záplotie s tromi vlastníkmi,
s ktorými dospela k dohode.
Stavebné povolenie na Záhumenská ulica , 2. etapa
Na stavbu- „Trebatice, predĺženie Záhumenskej ulice, 2.etapa“ bolo vydané územné
rozhodnutie v roku 2017. Obec Trebatice požiadala na základe právoplatného územného
rozhodnutia o bezodplatný prevod pozemku pod časťou miestnej komunikácie –
Záhumenská ulica, 2.etapa od Slovenského pozemkového fondu, ktorý následne získala do
svojho vlastníctva. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie stavby – Predĺženie
Záhumenská ulica, 2.etapa bola v roku 2018 viackrát prepracovávaná na základe požiadavky
Environmentálneho fondu SR ( vodovod a kanalizácia v jednej rozšírenej ryhe) a z dôvodu
absencie elektroinštalácie v projektovej dokumentácii prečerpávacej stanice splaškovej
kanalizácie ( požiadavka Inšpektorátu práce resp. TSÚ). Stavebné povolenie bolo v roku
2018 vydané na vodné stavby- stavebné objekty „SO 02 Verejný vodovod- RAD 1, RAD 3
a na SO 03.1 Verejná kanalizácia – STOKA A, STOKA B“ . Na základe vydaných
stavebných povolení obec Trebatice požiadala o dotáciu na uvedené vodné stavby
z Environmentálneho fondu SR.
Tlakové prípojky Presskan
Zámerom obce v roku 2018 bolo vybudovať 5 prípojok tlakovej kanalizácie. Nakoniec
sa podarilo zrealizovať 4 prípojky. Realizácia jednej prípojky sa presúva na rok 2019
z dôvodu technickej nepripravenosti stavby zo strany žiadateľa o prípojku.
Rekonštrukcia Domu služieb na polyfunkčný objekt
V rámci investičného zámeru obce- „Rekonštrukcia Domu služieb na polyfunkčný objekt“
bola v minulom roku odkúpená obcou projektová dokumentácia na stavebné povolenie od jej
investora spol. STAVOPRAC, s.r.o. za sumu 10 580,40 €. Súčasne bolo vydané stavebné
povolenie na stavebný objekt SO 08-01 Distribučné NN rozvody , ktorý by mal byť
realizovaný v roku 2019 na základe Zmluvy o spolupráci so Západoslovenskou distribučnou,
a.s..
Modernizácia infraštruktúry futbalového areálu OFK Stavoprac Trebatice
V súlade so Zmluvu o spolupráci a financovaní realizácie Národného športového
projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Trebatice,
uzatvorená medzi obcou Trebatice a Slovenským futbalovým zväzom ( ďalej len „SFZ“), boli
obci Trebatice poskytnuté finančné zdroje na výstavbu ochranných sietí, umelého osvetlenia,
chodníka a oplotenia v areáli štadióna OFK Trebatice v rámci projektu- „Modernizácia
infraštruktúry futbalového areálu OFK Stavoprac Trebatice“ v sume 25 tisíc €. Spoluúčasť
obce Trebatice predstavovala 8334 €. Vzhľadom na havarijný stav vykurovania budovy
OFK Trebatice, nepridelenie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt Komunitné
a športové centrum obce ( účelom i plánovaná rekonštrukcia vykurovania) a v nadväznosti na
písomný súhlas SFZ k zmene účelu využitia finančného príspevku bol finančný príspevok

a spoluúčasť obce použitá na opravu havarijného stavu vykurovania a ohrevu teplej vody,
výstavbu ochranných sietí za štyrmi bránami, umelého osvetlenia.
Modernizácia verejného osvetlenia a osvetlenie prechodu pre chodcov –
Piešťanská ulica
Na modernizáciu verejného osvetlenia v roku 2018 na LED systém obec Trebatice vynaložila
čiastku 3 068,40 €. Celkové investičné náklady boli rozložené v zmysle Zmluvy o dielo č.
ZoD 116/2018, ktorá bola uzatvorená medzi obcou Trebatice a najúspešnejším uchádzačom
v rámci verejného obstarávania- spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. , na 15 rokov. Celkové
náklady na modernizáciu verejného osvetlenia na LED systém predstavujú sumu 92 052,- € .
Obec Trebatice sa zapojila do grantového programu SlovSEFF III a získala v roku 2018 na
uvedenú rekonštrukciu dotáciu 2 857,19 €.
Rekonštrukcia vykurovacích telies v kultúrnom dome, na obecnom úrade a
modernizácia a oprava budovy obecného úradu
Práce boli začaté v roku 2017 výmenou kotla v kultúrnom dome . Na investičný zámer
súvisiaci s rekonštrukciou interiéru obecného úradu obec Trebatice získala v roku 2017
dotáciu z Ministerstva financií SR. Táto dotácia naštartovala viacročný proces rekonštrukcie
zastaraných a nevyhovujúcich priestorov obecného úradu. V roku 2018 prebehla
modernizácia vykurovania a časti interiéru- zasadačka, kuchynka, kancelária starostu obce.
Modernizácia ozvučenia cintorína
Investičný zámer – ozvučenie cintorína bol zaradený medzi investičné aktivity obce počas
roka 2018. Zámer nebol do konca roka zrealizovaný do finálnej podoby z dôvodu nedodania
niektorých technologických prvkov.
IBV Dolné záplotie, Priemyselná zóna nad motokárovou dráhou- výstavba
inžinierskych sietí
Vzájomná spolupráca a upravené práva a povinnosti medzi obcou Trebatice, spol.
Longleaf, s.r.o. a spol. DOFA, spol. s r. o.- investormi v priemyselnej zóne Dolné záplotie nad
motokárovou dráhou sú rozpracované v Zmluve o spolupráci, ktorú zmluvné strany uzatvorili
v roku 2018. Záväzok obce Trebatice- vypracovanie projektovej dokumentácie na privedenie
inžinierskych sietí bol naplnený ich zapracovaním do dokumentácie – „Trebatice, predĺženie
Záhumenskej ulice, 2.etapa“. Realizácia výstavby inžinierskych sietí na náklady investorov je
závislá od vydania stavebného povolenia, ktorému musí predchádzať majetkovo-právne
vysporiadanie pozemkov pod navrhovanú stavbu.

Obecná matrika
K 31.12.2018 mala obec Trebatice 1338 obyvateľov, 675 mužov a 663 žien. Detí do 15 rokov
bolo 203, osôb nad 80 rokov 44, z toho 13 mužov a 31 žien. Najstarším obyvateľom obce bola
stále Františka Galbavá, v roku 2018 sa dožila 97 rokov. Priemerný vek obyvateľov dosiahol
40,96 rokov.
V roku 2018 sa v obci narodili:
1. Alex Hladič
2. Viktória Kravianska
3. Sofia Kravianska
4. Anabela Urbanová
5. Gregor Rajchl
6. Timea Seredová
7. Juraj Jelenovič
8. Maxim Matúš Gubala
9. Lucas Kuchár
10, Florián Zemko
11. Monika Moravčíková
12. Kristína Chrapková
13. Ema Jankechová
Navždy nás opustili:
1. Ing. Ondrej Ševčovič
2. Ernest Jankech
3. Jolana Hochelová
4. Ján Palkech
5. Jozef Kostúr
6. Emília Pacoňová
7. Bernardína Palkechová
8. Jozef Palkech

9. Agneša Jankechová
10. Eva Galbavá
Manželstvo uzavreli:
1. Anton Sereda zo Šterús a Andrea Bruckerová z Trebatíc
2. Jozef Mrázik z Trebatíc a Lenka Klimeková z Piešťan
3. Matej Aštary z Veselého a Zuzana Hesková z Trebatíc
4. Peter Kollár z Trebatíc a Natália Drocárová z Nitry
5. Tomáš Bielik z Piešťan a Barbara Ďuričeková z Trebatíc
6. Pavol Herceg z Trebatíc a Alena Mátyusová z Rakovíc
7. Ing. Pavol Varačka z Piešťan a Mgr. Lenka Hermanová z Trebatíc
8. Mgr. Bc. Vladimír Hornáček a Darina Kvasničková, obaja z Trebatíc
9. Radovan Krigovský zo Skýcova a Miriama Urbanová z Trebatíc
10. Michal Macháč z Trebatíc a Petra Majerníková z Vrbového
11. Bc. Michal Bolech z Trebatíc a Ing. Veronika Mancovičová z Dechtíc
12. Marek Miklánek z Piešťan a Mgr. Daniela Jankechová z Trebatíc
13. Ing. Martin Pilař a Monika Gabrišová, obaja z Trebatíc
14. Jakub Belan a Zuzana Hnátová, obaja z Trebatíc

V roku 2018 sa do obce prisťahovalo 31 ľudí, z toho 13 mužov a 18 žien. Z trvalého pobytu
sa odhlásilo 37 obyvateľov, z toho 14 mužov a 23 žien. Na úrade práce boli aj v tomto roku
evidovaní traja dlhodobo nezamestnaní obyvatelia obce.

ŠTÁTNA SPRÁVA
Komunálne voľby
Dňa 10. novembra 2018 v čase od 7:00 do 22:00 hodiny sa uskutočnili voľby do orgánov
samosprávy obcí. Obec Trebatice mala vytvorený jeden volebný obvod, v ktorom občania
volili deväť poslancov do obecného zastupiteľstva a starostu obce na nové funkčné obdobie
2018 - 2022.
V Trebaticiach do funkcie starostu tentokrát kandidoval len jeden kandidát, dlhoročný starosta
obce Mgr. Juraj Valo.
Do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva kandidovalo 12 občanov Trebatíc: Pavol
Doktor, Mgr., Bc.Vladimír Hornáček, Mgr. Alena Jankechová, Ing. Peter Kollár, Igor
Kučavík, Peter Líška, Milan Ondačka, Šimon Pažík, Ladislav Regina, Lenka Škrabáková,
Ing. Bohumil Tonkovič, Andrej Varga.
Zaujímavosťou je, že všetci kandidáti kandidovali ako nezávislí.
Výsledky volieb v našej obci:
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
1 101
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
384
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 379
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
321
Starostom obce sa teda na ďalšie štvorročné obdobie stal opäť Mgr. Juraj Valo.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Mgr. Alena Jankechová s počtom hlasov 286
2. Ing. Peter Kollár s počtom hlasov 245
3. Milan Ondačka s počtom hlasov 224
4. Ing. Bohumil Tonkovič s počtom hlasov 212
5. Lenka Škrabáková s počtom hlasov 209
6. Peter Líška s počtom hlasov 203
7. Ladislav Regina s počtom hlasov 199
8.Andrej Varga s počtom hlasov 195
9. Pavol Doktor s počtom hlasov 192
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Mgr., Bc. Vladimír Hornáček s počtom hlasov 158
2. Šimon Pažík s počtom hlasov 124
3. Igor Kučavík s počtom hlasov 78
Účasť na voľbách bola v porovnaní s minulými rokmi najnižšia - 34,9 percent.
Predsedom volebnej komisie bola Božena Tonkovičová. Členmi volebnej komisie boli
Monika Kollárová, Ing. Lucia Kollárová, Oľga Mikušová, Natália Mikušová.

PODNIKY A PODNIKATELIA V OBCI
Na území obce aj naďalej prevádzkovalo svoju činnosť niekoľko podnikateľských subjektov z
rôznych sfér: A care, s.r.o., AD AUTO, s.r.o., AGRO-DRUŽSTVO Trebatice, Anton Palkech
- PREVÁDZKA SDM PRÁC, Centrum pre deti a rodiny Pečeňady, CLASSIC spol. s.r.o.,
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo, DOFA spol. s.r.o., Družstvo pre kovovýrobu a
výrobu rozvádzačov ELKO, EUROTER s.r.o. ( vo výstavbe ), HB STEEL, s.r.o., HOCHEL
Slovakia s.r.o., HPH COMPANIES s.r.o. ( AG FOIL ), Michal Hruška - MET AGRO, Michal
Vatrt MIDAGAS, OKE Plastic SK, s.r.o., Peter Kollár - P+J TRANS, Rastislav Palkech,
Rhenus Logistics, s.r.o., S AUTO, s.r.o., STAVOPRAC, s.r.o., TELUX spol. s.r.o.
V športovom centre Matchpoint bol otvorený nový masážny salón, kde profesionálny masér
ponúkal nielen pre občanov Trebatíc masáž klasickú, športovú, reflexnú ako aj masáž
lávovými kameňmi. Držitelia Vernostnej karty obce Trebatice mali na ponúkané služby zľavu
15 percent.

ŠKOLSTVO
Základná škola
Miestna základná škola je v poskytovaní vzdelania už dlhé roky na veľmi vysokej úrovni.
Nespočetné množstvo aktivít, činností, výletov a exkurzií len podčiarkuje jej výnimočnosť a
kvalitu. Aj v roku 2018 žiaci a pedagógovia Základnej školy v Trebaticiach zažili a odkryli
veľa nepoznaného. Počas návštevy interaktívnej výstavy vedeckých hračiek v Starej elektrárni
v Piešťanoch sa hravou formou zoznámili so zákonitosťami fyziky, chémie, matematiky a
logiky. Vďaka projektu Ekoalarm na zber a triedenie odpadu na školách získala trebatická
škola koše na triedený zber odpadu, zapojila sa tiež do zberu použitých zubných kefiek.
Štedrý sponzorský dar zase pomohol modernizovať učebný proces pomocou tabletov. Žiaci
videli aj spaľovňu odpadov v Bratislave. V škole prebehla tradičná recitačná súťaž Hollého
pamätník a spevácka súťaž Trebatický slávik. V rámci projektu Neuviazni a prednášky o
kyberšikane sa žiaci dozvedeli viac o novodobých nástrahách internetu, komunikácie na
sociálnych sieťach, nepremyslenom zverejňovaní informácií o sebe. V rámci športových
aktivít bola okrem iného zaujímavá účasť na súťaži McDonald´s cup, MicroCUP 2018 či XX.
ročník Olympiády neplnoorganizovaných škôl piešťanského okresu, ktorý sa toho roku konal
v našej obci. Celkovo sa trebatická základná škola umiestnila na peknom 2. mieste. Veľký
úspech u žiakov zožala aj návšteva Dopravného ihriska vo Vrbovom a oslava Dňa detí v
areáli školy. Žiaci sa počas celého roka vzdelávali aj v oblasti ochrany zvierat a životného
prostredia.
V rámci projektovej výzvy Ekoobec 2018 základná škola zmodernizovala vnútorné priestory
základnej školy, konkrétne dve učebne a chodby, výmenou zastaraného osvetlenia v budove
za úsporné LED osvetlenie. Počas roka boli podporené aj dva projekty školy:
- Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných
školách sumou 1300 Eur na nákup učebných pomôcok či doplnenie čitateľského kútika
detskou literatúrou.
- Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018, kde škola

získala 2340 Eur na nákup interaktívnej tabule, datavideoprojektora, vizualizéra a vytvorila
tak moderný výučbový priestor.
Nový školský rok 2018/2019 privítali žiaci i pedagógovia po dlhých rokoch netradične vo
vnútorných priestoroch školy, nakoľko počasie v tento deň veľmi neprialo. V tomto školskom
roku základnú školu navštevovalo 46 žiakov.
1.trieda - 12 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Diana Megová
2. trieda - 12 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Sylvia Molnárová
3. trieda - 10 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Miriam Olšavská
4. trieda - 12 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Renáta Susová
V ŠKD boli dve oddelenia, pracovali pod vedením vychovávateliek Mgr. Dany Kováčikovej a
Boženy Reginovej.
Žiaci mali možnosť navštevovať nasledovné krúžky: Anglická konverzácia, Kapustárik,
Počítačový krúžok, Výtvarný odbor ZUŠ Vrbové, Zippyho kamaráti
Mgr. Anna Blahovcová vyučovala náboženskú výchovu. Kolektív pedagogických
zamestnancov dopĺňala školníčka Zlatica Janechová a kurič Jaroslav Radošinský.
V marci 2018 ministerka školstva Martina Lubyová udeľovala najvyššie rezortné ocenenia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Medzi ocenenými bola
aj dlhoročná riaditeľka trebatickej základnej školy Mgr. Mária Gonová. Ocenenie jej bolo
udelené za celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu, za zásluhy o rozvoj medzinárodnej
spolupráce a výchovnovzdelávacieho procesu. V školstve pôsobila 40 rokov a odviedla kus
obetavej, statočnej a plodnej práce.
Materská škola
Materská škola v Trebaticiach aj v roku 2018 pracovala na plné obrátky a všetku činnosť
zameriavala v prospech svojich malých zverencov. Škôlkari mali celoročne bohatý program.
Učili sa a spoznávali nové veci a javy, separovali odpad, trávili veľa času na čerstvom
vzduchu, hrali sa, zažívali nové dobrodružstvá.
Popri rôznych predstaveniach, divadlách, vystúpeniach deti a pedagógovia materskej školy
aktívne spolupracovali so základnou školou, seniormi a inými organizáciami v obci.
Navštívili miestnu knižnicu či Agro-družstvo. V apríli sa počas Dňa otvorených dverí mohli
rodinní príslušníci škôlkarov presvedčiť, ako hravo a zmysluplne ich ratolesti trávia svoje dni
v škôlke. Veľký úspech mala exkurzia do Trenčína, kde si deti zblízka prezreli záchranársky
vrtuľník. V rámci výletu do Smoleníc navštívila škôlkarska delegácia jaskyňu Driny a
Smolenický zámok. Azda najvydarenejšou akciou tohto roka v rámci materskej školy bol
mimoriadne úspešný Deň rodiny, o ktorom píšeme na iných miestach v kronike. Škôlkarsku
maturitu na konci júna úspešne zvládlo 15 budúcich prváčikov, ktorých už v septembri
nahradilo 15 malých trojročných kamarátov.
Aj v školskom roku 2018/2019 bola materská škola plne obsadená, navštevovalo ju 44
škôlkarov. Starších detí bolo 24. Ďalších budúcich prváčikov tu na školu pripravovala triedna
učiteľka Drahoslava Líšková a Jana Palkechová. Mladšia trieda bola v tomto roku výnimočná,

takmer čisto chlapčenská. O 16 chlapcov a 4 dievčatá sa starali triedna učiteľka Ivana
Pohubová a Daniela Macháčová.
Opakujúcim sa problémom posledných rokov je väčší záujem o umiestnenie dieťaťa, ako je
kapacita materskej školy. To je dôvodom, prečo aj po tohtoročnom zápise zostalo deväť detí
neprijatých. Všetko to boli deti, ktoré ešte nedosiahli vek troch rokov.
Kolektív prevádzkových zamestnancov sa nemenil, školníčkou bola aj naďalej Viera
Kopálová, upratovačkou a práčkou Jana Hermanová. V školskej jedálni pracovali kuchárky
Elena Reginová a Anna Jankechová pod vedením Oľgy Mikušovej. V kumulovanej funkcii
kurič - údržbár - záhradník sa o priestory škôlky staral Jaroslav Radošinský.
Aj v tomto roku materská škola pokračovala v spolupráci s jazykovou školou C&M v
Piešťanoch, ktorá zastrešovala krúžok anglického jazyka. Spolupráca bola obohatená o
realizáciu programu Malý konštruktér, v ktorom deti pod vedením lektorov konštruovali
vybrané objekty z lega.
Materská škola stále disponovala vlastnou webovou stránkou, kde boli k dispozícii všetky
aktuálne informácie, oznamy, dokumenty ako aj fotogaléria.
Pri materskej škole stále pracovalo občianske združenie Trebatické deti, ktoré postupne na
seba prebralo všetky kompetencie rodičovského združenia. Úzko spolupracovalo s materskou
školou, organizovalo podujatia, získavalo pre potreby škôlky 2 percentá z dane, sponzorské
dary, hospodárilo s vlastnými finančnými prostriedkami. Po odchode Lenky Škrabákovej sa
novou predsedníčkou stala Ing. Silvia Valková. Podpredsedníčkou bola Ing. Lenka
Doktorová, hospodárkou Lenka Folajtárová. Kontrolnú komisiu tvorili Dagmar Poláková,
Monika Hermanovská, Zuzana Zivčáková.

KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Deň matiek
13. mája patril slnkom zaliaty Areál zdravia už tradične najmä nežnejšiemu pohlaviu, no
krásny program pri príležitosti osláv Dňa matiek si prišli vychutnať aj ostatní obyvatelia obce.
Starosta obce svoje úvodné slová adresoval najmä ženám- matkám, ktoré sú pre svoje deti
najväčším darom. Nápadité bolo vystúpenie folklórneho súboru Kapustárik v sprievode
Karpatskej muziky a súboru Krakovienka. Najmenší škôlkari svojím milým vystúpením
rozbúchali nejedno srdiečko v areáli a spev tých starších bolo počuť doďaleka. Všetkých
prítomných potešili aj zohraté tance, piesne a básne našich školákov. Po dlhej dobe ožila aj
novovytvorená terasa podniku V - relax, kde si obyvatelia mohli posedieť pri občerstvení.
Dojatie, láska a úcta naplnili v toto popoludnie Areál zdravia a matky všetkých vekových
kategórií aspoň na malú chvíľku vypli od každodenného zhonu a starostí.

Deň rodiny
Na tretí pokus sa 27.mája na futbalovom ihrisku konečne uskutočnil Deň rodiny. Organizátori
Obec Trebatice, MŠ Trebatice a OZ Trebatické deti s malou dušičkou pripravovali toto
podujatie, nakoľko dvakrát bolo preložené kvôli chladu a dažďu. Pre rodiny detí z materskej a

základnej školy ako i pre rodiny menších či starších detí z našej obce bol pripravený bohatý
program. Úsmevy na tvárach detí vyčaril tanec prekrásnych psíkov, s chuťou si zatancovali
zumbu, zaskákali na nafukovacom hrade. Ochotní muži v čiernom koženom oblečení obetavo
vozili chlapcov i dievčatá na parádnych motorkách. Bezkonkurenčne najväčší úspech zožali
let ukotveným balónom a bláznenie sa v hasičskej pene. Silueta vznášajúceho sa balóna nad
futbalovým ihriskom bola nezvyčajným zážitkom. Neodolali ani mnohí dospelí a spolu so
svojimi deťmi aspoň na pár okamihov vzlietli a splnili si tak svoj detský sen. Pobedimskí
hasiči najskôr ukázali, čo sa skrýva vo vnútri ich auta a potom pre radosť asi každého
prítomného nastriekali na plochu futbalového ihriska bielu hasičskú penu. V tej sa dosýta
vyšantili nielen rozradostené deti, ale aj niektorí oteckovia a mamičky. K dispozícii boli aj
stánky s občerstvením, chutný guláš, pizza, slané a sladké dobroty. Keďže táto nedeľa bola
obzvlášť horúca, na odbyt išli najmä nealko nápoje a pivo. Vďaka nezištnej pomoci učiteliek
materskej škôlky, rodičov niektorých škôlkarov a záujmu aj ďalších ochotných ľudí strávili
trebatické rodiny s deťmi veľmi príjemný podvečer.
Trebatické hody
Slnečný vikend od 17. do 19 augusta patril už tradične trebatickým hodom. Aj tento rok Obec
Trebatice v spolupráci s agentúrou Morning Net, s.r.o., zorganizovala podujatie, na ktorom sa
zúčastnilo niekoľko tisíc divákov. Areál motokárovej dráhy sa opäť zaplnil stánkami s
občerstvením, suvenírmi, plnými tribúnami, obsadenými stolmi a lavicami, dvomi radmi
prenosných toaliet, šatňami pre účinkujúcich, všetko pod majestátnym dozorom hlavného
pódia, kde sa celý program odohrával. Ani tento rok nechýbali kolotoče a iné atrakcie, kde do
neskorých nočných hodín šantili nielen deti ale aj dospelí. V piatok vystúpili skupiny Družina,
Slobodná Európa, Desmod, Bystrík Banda. Pozvanie prijala aj stálica českej populárnej hudby
Petra Janu., ktorá potešila najmä skôr narodených. Po jej vystúpení sa hľadisko zaplnilo
najmä mladými, ktorí si naplno užívali vystúpenie Majka Spirita. Podľa mnohých , asi
najlepší koncert mala skupina No Name, ktorá v našej obci vystúpila po prvý raz. Piatkový
program zakončil DJ Separatik. V sobotu popoludní hody pokračovali účinkovaním skupín
Jamsquad, Extip, Metalinda a Piňazi De? Ak nepočítame kapely z Čiech, po prvý raz na
našich hodoch vystúpili zahraniční interpreti - britská kapela Racey, známa zo 70 rokov
minulého storočia, ktorá prítomné publikum naplno rozprúdila. Po nej pódium patrilo
príjemnému vystúpeniu Slovenskej speváčky Zuzany Smatanovej a na záver skupine Zoči
Voči. Nedeľ sa začala slávnostnou svätou omšou, ktorá bola venovaná poďakovaniu za
úrodu. Popoludní naši futbalisti odohrali ligový zápas. Večer patril ľudovej veselici, na ktorej
sa ľudia zabavili, zatancovali si a zaspievali pri tónoch skupiny Zunaband.
Trebatické hody si rokmi získali priazeň blízkeho i širokého okolia, ich vysoká návštevnosť
svedčí o poctivo, kvalitne a zaujímavo zorganizovanej akcii. Všetkým ľuďom sa však nikdy
vyhovieť nedá a paradoxne z radov viacerých občanov našej obce sa čoraz častejšie začína
ozývať túžba po klasických trebatických hodoch venovaných najmä a len Trebatičanom,
túžba po podujatiach bez veľkej slávy a rozruchu.

Kapustové hody
12.ročník obľúbeného podujatia sa konal vo sviatočnú sobotu 15.septembra 2018. Počasie
bolo tentokrát ukážkové. Stánky prekypovali výborným jedlom a kvalitným burčiakom. Ľudí
prilákalo aj kultúrne vystúpenie FS Krakovienka spolu s DFS Kapustárik, FS Kapustár a tiež
vystúpenie ľudovej rozprávačky Ozefy Omáčkech z Krakovian. Celé popoludnie a večer do
tanca i na počúvanie vyhrávala DH Dubovanka. Tradičnej súťaže vo varení kapustnice sa
toho roku zúčastnilo sedem družstiev z obcí Mikroregiónu nad Holeškou - Trebatice,
Borovce, Rakovice, Veselé, Dolný Lopašov, Nižná a Krakovany. Porota ako najchutnejšiu
vyhodnotila kapustnicu, ktorú navarili ženy z Rakovíc. Výťažok z predaja kapustnice 401 Eur
bol odovzdaný FS Kapustár. Ďalší veľmi vydarený ročník Kapustových hodov sa mohol
uskutočniť okrem podpory obce opäť najmä vďaka našim obetavým a šikovným dôchodcom,
ktorí sa už dlhý čas pred uskutočnením podujatia venovali jeho príprave a organizácii, ako aj
pečeniu a vareniu ponúkaných dobrôt z kapusty. Z kuchynských priestorov pána Toráka sa
počas príprav šírila vôňa kapustnice, lokší a iných obľúbených špecialít. A bolo ich
neúrekom: kapustnica – 150 l, lokše – 1 400 ks, kapustníky – 1 070 ks, osie hniezda
kapustové – 420 ks, kapustové pery – 420 ks, guľky s údeným mäsom a kapustou – 700 ks,
kapustové buchty – 110 ks, pizza koláčiky – 80 ks, kapustová štrúdľa – 365 ks, makovník –
24 ks, orechovník – 24 ks, zákusky – 490 ks, zázvorníky – 240 ks, kuracie stehno na kapuste a
chlieb – 50 ks, burčiak – 400 l. Na tieto výrobky sa spotrebovalo: múka polohrubá – 100 kg,
múka hladká – 80 kg, olej – 50 l, kapusta kyslá – 160 kg, kapusta hlávková – 150 kg, cibuľa –
50 kg, zemiaky – 80 kg, mlieko – 40 l, lístkové cesto – 15 ks, cukor – 30 kg, bravčová masť –
4 kg, údené mäso – 8 kg, údené kosti – 8 kg, čerstvé kosti – 8 kg, bravčový výrez – 6 kg,
bravčová lopatka – 3 kg, klobáska – 6 kg, slanina čerstvá – 5 kg, slanina oravská – 5 kg,
kuracie stehná – 50 ks a iný tovar na dochutenie a spotrebu. Všetky výrobky sa predali. Aj
tohtoročné Kapustové hody presvedčili všetkých účastníkov, že toto milé podujatie si svoju
stúpajúcu popularitu právom zaslúži.
Posedenie s dôchodcami
Tradičné posedenie s dôchodcami sa toho roku uskutočnilo 19. októbra v sále kultúrneho
domu. Trebatickí seniori strávili opäť veľmi príjemný večer so starostom obce Mgr. Jurajom
Valom, v kruhu svojich rovesníkov, pri tónoch a vtipoch obľúbenej Vavrineckej trojky.
nechýbalo malé občerstvenie a dobrá zábava pri tanci či spev s harmonikou.
Obecná knižnica
Stretnúť knihu každý deň...
I v kalendárnom roku 2018 týmto citátom prvých čitateľov už dňa 5. januára 2018 privítali
priestory obecnej knižnice a Mgr. Antónia Babišová, ktorá pokračovala vo vykonávaní
funkcie knihovníčky.
Počas celého roka bola knižnica otvorená vždy v piatok od 16:00 do 19:00 hodiny a v sobotu
tiež od 16:00 do 19:00 hodiny. Zápisné pre deti a študentov bolo 50 centov a pre dospelých 1

Euro.
Obecná knižnica v tomto roku zaevidovala spolu 198 čitateľov, z toho detí do 15 rokov 96.
Zaevidovala tiež 8720 výpožičiek. Z odbornej literatúry pre dospelých to bolo 348
výpožičiek, z krásnej literatúry pre dospelých 3073 výpožičiek, z odbornej literatúry pre deti
394 výpožičiek, z krásnej literatúry pre deti 3215 výpožičiek. Čitatelia mali možnosť
zapožičať si i periodiká ( časopisy ), týchto výpožičiek bolo zaevidovaných 1690. Do knižnice
pravidelne dochádzali 3 periodiká: Slovenka, Život, Záhradkár a tiež obcou vydávané
Trebatické zrkadlo. Mnohí čitatelia prinášali do knižnice ďalšie periodiká, napríklad: Chvíľka
pre teba, Ema, Eva, Rytmus života.
Do miestnej knižnice pribudlo 71 nových kníh. Z obecného rozpočtu bolo zakúpených 54
kníh v celkovej hodnote 470 Eur. 17 kníh získala knižnica ako dar od čitateľov. Knižničný
fond má 6894 kníh.
V mesiaci knihy, v marci, navštívili obecnú knižnicu deti materskej školy a žiaci základnej
školy. Deti materskej školy so svojimi učiteľkami pripravili v knižnici krásnu výstavku
výtvarných prác, ktorú si pozrelo spolu 53 rodičov a čitateľov.
Najstaršou čitateľkou bola Alžbeta Šimonovičová ( rod. Jankechová ) z Hornej ulice narodená
v roku 1929. Pani Šimonovičová v jarných a letných mesiacoch pravidelne navštevovala
obecnú knižnicu, ale počas zimy o zámenu kníh vždy poprosila pani knihovníčku, ktorá jej
ich ochotne priniesla.
Najžiadanejšími boli opäť knihy slovenských spisovateľov Dominika Dána a Jany Pronskej.
Knihovníčka a mnohí čitatelia sa zhodli v názore, že čas strávený s knihou je nielen časom
stráveným zmysluplne, ale že so sebou prináša aj množstvo neopakovateľných zážitkov, ktoré
žiadne iné médium nedokáže sprostredkovať.
Kapustárik
Detský folklórny súbor Kapustárik, ktorý pôsobí na miestnej základnej škole, v tomto roku
svoje skúsenosti a šikovnosť posunul opäť minimálne o krok vpred. Pod svedomitým
vedením Ing. Bohumila Tonkoviča, Mgr. Diany Megovej a Tomáša Gasiorika sa pravidelná
tvrdá práca na tréningoch vždy zúročila veľmi úspešnými vystúpeniami pred publikom.
V máji súbor vystúpil počas osláv Dňa matiek v Areáli zdravia. Spolu s mládežou z
folklórneho súboru Krakovienka a s doprovodom Karpatskej muziky deti nacvičili program s
názvom " V Trebatici dobre bolo...", ktorého scenár spracoval Ing. Bohumil Tonkovič a
choreografiu Tomáš Gasiorik. V programe bol znázornený skoro bežný deň na dedine počnúc
ránom a končiac večerom. Odzrkadlil príchod drotára a jeho prácu na deravých hrncoch, ktoré
mu ženy z dediny priniesli, hry detí na lúke pri pasení husí ako aj večernú zábavu v humne.
Bolo to prvýkrát, čo deti účinkovali spolu s dospelými a živou hudbou. Na túto udalosť sa
svedomito pripravovali a riadne si užili nácviky, kde museli nacvičiť všetko tak, aby boli aj
muzikanti spokojní. Súbor bol v zložení: Matúš Bučko (Rakovice), Ľubica Slatinská
(Kocurice), Maxim Tonkovič, Lea Hambálková, Dominik Kováčik, Nela Škrabáková, Stela
Kunová a Timea Bučková (všetci z Trebatíc). Zloženie FS Krakovienka: Bohumil Tonkovič
(Trebatice), Mária Tonkovičová (Trebatice), Tomáš Gasiorik (Veselé), Natália Mikušová
(Trebatice), Oľga Mikušová (Trebatice), Oľga Hnídziková (Piešťany), Diana Megová
(Krakovany), Simona Soboňová (Trnava), Lukáš Turanský (Chtelnica), Kristína Miklovičová

(Krakovany), Veronika Horváthová (Krakovany). Zloženie Karpatskej muziky: Matúš
Havrlent (Červeník), Peter Hesko (Leopoldov), Ján Lamoš (Horné Orešany), Peter Feling
(Trnava), Juraj Sopko (Bratislava).
Po úspešnom účinkovaní s programom „V Trebatici dobre bolo...“ , deti z DFS Kapustárik
tento program predviedli aj širokej folklórnej verejnosti na Župnom festivale kultúry, ktorý
sa koná každý rok v posledný júnový víkend v Krakovanoch. Bolo to ich prvé vystúpenie na
podujatí, ktoré má 52 ročnú tradíciu. Plné hľadisko divákov si pozrelo spoločný program DFS
Kapustárik, FS Krakovienka a Karpatskej muziky. Potlesk bol nekonečný a z hľadiska sa
ozývali aj hlasy na prídavok. Nielen deti ale aj dospeláci plní eufórie prijímali potlesk
s pokorou a zadosťučinením, že všetko dopadlo na jednotku. Na tomto podujatí sa DFS
Kapustárik zviditeľnil nielen v rámci okresu, kraja, ale aj celej SR. Pozitívna kritika z úst
organizátorov a divákov po náročnom výkone padla vhod.
V septembri už tradične patrilo pódium na Kapustových hodoch aj DFS Kapustárik s
úspešným vystúpením „V Trebatici dobre bolo...“ Na podujatí, ktoré je organizované v rámci
celého Mikroregiónu nad Holeškou opäť účinkujúci z DFS Kapustárik a FS Krakovienka
zožali veľký potlesk. S odstupom času človek neveril, že tak jednoducho stvárnený deň na
dedine mal taký úspech aj po niekoľkých opakovaniach.
Výtvarné umenie
Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., výtvarný umelec pochádzajúci z našej obce, nezaspal ani v
roku 2018 na vavrínoch a vytrvalo a šikovne pokračoval v budovaní svojej kariéry a
rozširovaní portfólia. Zúčastnil sa učiteľskej mobility prostredníctvom programu
ERASMUS+ v Oulu University vo Fínsku a cez program rektorátu Univerzity Komenského v
Bratislave mal možnosť prednášať na Aristotele University Thessaloniki v Grécku. Aktívne sa
zúčastňoval na viacerých konferenciách, napríklad na konferencii o grafike Akupresúra, na
Akadémii umení v Banskej Bystrici, či na EURODOC Conference 2018, University of
Tampere vo Fínsku. V roku 2018 pôsobil aj ako podpredseda Asociácie doktorandov
Slovenska. Zastupoval Slovensko v Európskej komisii pre vedu, výskum a doktorandské
štúdium (EURODOC). Predsedal občianskemu združenie s názvom Young art show, ktoré sa
venovalo organizovaniu výstav výtvarného umenia doma a v zahraničí. V roku 2018 sa mu
podarilo zrealizovať dve výstavy výtvarného umenia v Moskve. Koncom roka ako kurátor
zastrešil projekt STORIES, ktorý ponúkol výber z tvorby Jakuba Bachoríka.
V lete zrealizoval výstavu s názvom OUT & IN, na ktorej prezentoval výber zo svojej tvorby
spolu s fotografiami Petra Čintalana. Obaja sa zaoberali problematikou človeka, sledujúc
vzťahy medzi prostredím (OUT) transformujúcim vnútornú stránku človeka (IN). Výstava
bola súčasťou 6. moskovského medzinárodného bienále mladých výtvarníkov.
Jeho práce boli v roku 2018 vystavené na viacerých výstavách, napríklad: The 9th
International Printmaking Exhibit Print for Peace - Grabados por la Paz, Arte AC;
Tecnologico de Monterrey, Monterrey NL, México; 9th International Printmaking Biennial
Douro 2018, Douro Museum, ALIJÓ - DOURO, Portugalsko; Dni Slovenského umenia vo
Vilniuse, Galéria Titanikas, Akadémia umení Vilnius, Vilnius, Litva; Reflexie IV.,
Novohradské múzeum a galéria, Lučenec; Relation in Print 3, side exhibition of the 3th Jogja
International Miniprint Biennale 2018 (JIMB), Mantrijeron, Yogyakart, Indonézia,

A3UM - Aktuálne polohy slovenskej grafiky, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína,
Trebišov.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
Naša obec bola aj naďalej filiálkou farnosti Borovce, ktorú spravoval vdp. PaedDr. Patrik
Katrinec. Kristovo učenie veriacim sprostredkovával nielen prostredníctvom pravidelných
svätých omší, ale aj organizáciou rôznych podujatí, pútí, zájazdov, voľnočasových aktivít.
Hneď v úvode roka sa v kultúrnom dome konal už tradičný farský šípkový turnaj, kde si v
príjemnej športovej atmosfére zmerali sily prívrženci hodu šípok rôznych vekových kategórií.
V marci prebehla Novéna k sv. Jozefovi. V apríli aj našich veriacich v chráme navštívili
bohoslovci z KSCM v deň Dobrého pastiera. V mesiaci máj okrem tradičnej procesie ku
Kaplnke Panny Márie sa uskutočnilo aj prvé sväté prijímanie detí z Trebatíc a Boroviec. V
úvode júna časť Hlavnej ulice ožila pod farebnou záplavou lupeňov z kvetov počas Slávnosti
Božieho Tela. Seniori a deti v trebatických krojoch dodávali tejto udalosti tradičný charakter.
Veľký záujem bol aj o nočnú odprosujúcu pobožnosť, na ktorej sa zúčastnilo napriek neskorej
večernej hodine veľké množstvo veriacich. V rámci slávnostnej hodovej omše na sviatok sv.
Štefana Uhorského prebehlo aj poďakovanie za úrodu. V deň Sviatku všetkých svätých sa
veriaci zúčastnili pobožnosti na obecnom cintoríne. Najmä deťom urobil radosť príchod sv.
Mikuláša, ktorému pri kostole s radosťou ale aj strachom recitovali básničky a spievali
pesničky. Prinesenie Betlehemského svetla, polnočná svätá omša a veľmi vydarená jasličková
pobožnosť patrili zase k typickým symbolom Vianoc v našej obci. V závere roka bol miestny
veriaci Radovan Pagáč ustanovený ako mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania.
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
Sila, vytrvalosť, húževnatosť, zmysel pre zodpovednosť, slušnosť, pokora, životný elán a
optimizmus. To sú atribúty, ktoré by sa od trebatických dôchodcov mohol učiť nejeden mladý
človek. Aj v roku 2018 žili členovia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Trebaticiach
aktívnym životom.
Už vo februári sa stretli na hodnotiacej schôdzi, oslávili MDŽ a Deň otcov. Počas jarnej
brigády upravili priestory cintorína a jeho okolia. V rámci Dňa narcisov vyzbierali členky
združenia 446, 94 Eur pre Ligu proti rakovine. Časť seniorov sa vybrala autobusom do

Skalice, kde si prezreli mesto a previezli sa Baťovým kanálom. Folklórna skupina sa
zúčastnila na prehliadke seniorských súborov v hudobnom pavilóne v Piešťanoch. 19 členov
prijalo pozvanie na okresnú opekačku v Moravanoch nad Váhom. Leto si trebatickí
dôchodcovia užili kúpaním na kúpalisku Vincov les, dovolenkou v Chorvátsku, prechádzkami
do prírody či relaxačnými pobytmi v kúpeľoch. Počas hodovej svätej omše ženy v kostole
odovzdali žatevný veniec ako poďakovanie za úrodu. V septembri sa aktívni seniori už
tradične vo veľkej miere podieľali na organizácii a chode Kapustových hodov. Folklórny
súbor Kapustár vystupoval aj na slávnostiach Záhrada a plody Zeme v Krakovanoch.
Zaujímavá bola aj prednáška o zdravej výžive. V rámci októbrovej úcty k starším sa v klube
dôchodcov uskutočnilo aj príjemné posedenie pri kapustnici a pagáčikoch. Seniori navštívili
aj chorých členov a potešili ich malým darčekom. 11.11 o 11. hodine a 11. minúte si členovia
združenia spolu s ostatnými obyvateľmi obce už tradične uctili pamiatku padlých vojakov vo
všetkých svetových vojnách. Usporiadali aj výlet do Marianky a na starobylý hrad Devín.
Súbor Kapustár sa zúčastnil aj na prehliadke seniorských speváckych súborov v Šoporni, kde
zožal obrovský úspech. O trebatický kroj bol veľký záujem. Padali slová vďaky a chvály na
adresu našich dôchodcov, za to, že si vážia prácu predkov, ktorú vložili do nášho
neobyčajného kroja.
V roku 2018 mala Základná organizácia Jednoty dôchodcov v našej obci 78 členov. Niektorí
sa pre chorobu nezapájali do aktívnej práce a činnosti, avšak o chod organizácie mali záujem.
Predsedníčkou výboru bola aj naďalej Anna Jankechová. Výbor mal 11 členov: predseda,
podpredseda, pokladníčka, kultúrna komisia, revízna komisia a členovia výboru. Približne 35
až 40 členov sa stretávalo pravidelne každú prvú stredu v mesiaci v miestnom klube, aby sa
dozvedeli novinky a informácie o kúpeľnej liečbe, výletoch, rekreáciách a rôznych
podujatiach a rozhovormi s rovesníkmi si tak spríjemnili chvíle.
Spolupráca, tolerancia, pochopenie. Aj to sú čnosti, vďaka ktorým držia trebatickí
dôchodcovia stále za jeden povraz a tým uchovávajú nielen folklór a naše krásne kroje v
povedomí ľudu a pamiatka na našich predkov tak zostáva stále živá.
Rok 2018 bol výnimočný aj pre bývalého vedúceho folklórnej skupiny Kapustár, Milana
Pekaroviča. Tento folklórny zanietenec vydal v spolupráci s Balneologickým múzeom v
Piešťanoch knižnú publikáciu s názvom Tradičný ľudový odev v Trebaticiach. Kniha bola
venovaná podrobnému opisu trebatického kroja, jeho mužskej aj ženskej variante. Použité
nárečové slová, mená konkrétnych nositeľov kroja či nádherné fotografie, ktoré vyzdvihujú
farebnosť a originalitu nášho kroja dotvárali ucelený obraz o tomto tradičnom ľudovom
odeve. Milan Pekarovič prežil celý svoj doterajší život v Trebaticiach. Od chlapčenských
rokov spieval, hral na fujare, čiastočne na husliach a heligónke. Pre mnohých občanov je
známy ako spevák s mohutným hlbokým hlasom pri rôznych cirkevných príležitostiach.
Okrem zbierania ľudového odevu sa venuje aj jeho čisteniu a udržiavaniu. Stále sa snaží o
zachovanie originality kroja v našom regióne.
Poľovnícke združenie Bažant Trebatice
V roku 2018 malo združenie 19 registrovaných členov. Päťčlenný výbor pracoval v tom istom
zložení ako v roku 2017. Predsedom bol Ján Bača, tajomníkom Jozef Jankech, poľovným
hospodárom Tibor Štefanka, finančným hospodárom Róbert Štefanka ml., členom výboru

Patrik Jankech a funkciu kontrolóra výboru zastával Branislav Jankech. Na základe žiadosti o
absolvovanie poľovníckeho kurzu v našom poľovníckom združení vykonával kandidátsku
prax občan Trebatíc, Boris Pažík, ktorý sa aktívne zapájal do činnosti združenia.
V zimných mesiacov trebatickí poľovníci už tradične prikrmovali zver. V jarných mesiacoch
bolo vykonané sčítanie zveri a podľa jeho výsledkov bolo možné skonštatovať, že srnčia a
bažantia zver má stabilné počty jedincov. Oproti roku 2017 bolo zaznamenané aj mierne
zvýšenie počtu zajacov. Počet jedincov jarabice poľnej sa však pohyboval na hranici
vyhynutia. Členovia združenia sa venovali plneniu práce a finančnej dotácii z obecného
grantu. Následne boli zrealizované aj práce na revitalizácii poľovného revíru ako výsadba
stromčekov, oprava posedov, vyčistenie a dezinfekcia zariadení na prikrmovanie zveri. V
mesiacoch máj až december chodili členovia združenia do revíru za účelom lovu srnčej a
diviačej zveri. V závere roka boli naplánované tri spoločné poľovačky na bažanta na jedna na
zajaca poľného.
Počty ulovenej zveri v roku 2018: srnčia zver - 18 jedincov, diviak - 4 jedince, zajac poľný 37 jedincov, bažant poľný - 33 jedincov, kačica divá - 8 jedincov, líška hrdzavá - 6 jedincov,
straka čiernozobá - 8 jedincov.
V rámci kultúrnospoločenských akcií sa členovia PZ Bažant Trebatice v apríli zúčastnili na
chovateľskej prehliadke trofejí zveri ulovenej v okrese Piešťany v poľovníckej sezóne
2017/2018 v priestoroch Hotela Piešťany. V septembri sa členovia Pavol Potrok, Miroslav
Galbavý a kandidát Boris Pažík zúčastnili na streleckých pretekoch na asfaltové holuby na
strelnici vo Veselom, kde skončili na 12. mieste zo sedemnástich zúčastnených družstiev.
Tradičné posedenie pri poľovníckom guláši usporadúvané pre občanov vždy v letných
mesiacoch bolo po dlhej diskusii dočasne zrušené. Dôvodom bolo napríklad často nepriaznivé
počasie počas konania sa akcie a tým pádom aj nižšia účasť zo strany obyvateľov obce.
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
Organizačný výbor Slovenského zväzu chovateľov v Trebaticiach pracoval aj v tomto roku v
nezmenenom zložení. Predsedom bol Jozef Mrišo, podpredsedom Róbert Štefanka,
tajomníkom Jozef Melicher a v úlohe finančného hospodára aj naďalej figuroval Alexander
Kuchár.
V rámci rekonštrukčných prác prebehla oprava strechy, výstavba sociálneho zariadenia,
vybudovanie kanalizácie a zateplenie haly.
Obľúbené burzy pre verejnosť sa aj v tomto roku konali každú druhú a tretiu nedeľu v
mesiaci.
Trebatickí chovatelia boli úspešní aj na viacerých výstavách. Na okresnej výstave vo Veľkých
Kostoľanoch v dňoch 19. až 21. októbra získali čestnú cenu v kategórii holuby Emil Lipka za
Slovenského hrvoliaka červeného a Alexander Kuchár za Slovenského vysokoletúna. V
kategórii králici získali čestnú cenu Ladislav Gaura za Francúzskeho barana a Róbert
Štefanka za Činčilu veľkú. V kategórii hrabavá hydina bol Róbert Štefanka ocenený čestnou
cenou aj za Amroksku pásikavú.

TELOVÝCHOVA A ŠPORT
Stolný tenis
Aj vďaka vzornej podpore starostu obce a sponzorskej štedrosti Agro-družstva Trebatice
mohli miestni stolní tenisti prežiť ďalší aktívny rok. Pravidelne sa stretávali v budove
futbalového štadióna, kde im boli k dispozícii tri stolnotenisové stoly. Na tréningy sa naši
stolní tenisti schádzali každý pondelok o 18:00 hodine.
A družstvo hralo v okresnej súťaži, v ktorej sa umiestnilo na druhom mieste z dvanástich.
Majstrovské zápasy sa odohrávali každý druhý piatok o 18:00 hodine. Hráči A družstva: Juraj
Hesko, Ondrej Macháč, Ján Maco, Roman Ušiak, Juraj Valo.
Veľmi úspešné B družstvo hralo tiež v okresnej súťaži. Zo 14 družstiev obsadilo prvé miesto.
Súťaž viedli bez prehry. Majstrovské zápasy sa odohrávali vždy v utorok o 18:00 hodine.
Hráči B družstva: Jozef Polčan, Stanislav Urban, Vladimír Regina, Ladislav Regina, Peter
Foltýn.
Veľkej obľube sa tešili aj stretnutia neregistrovaných stolných tenistov - amatérov. Ambíciou
zostáva založenie C družstva, nakoľko hráči sú veľmi kvalitní. Chýba im však ochota a
zodpovednosť.
Aj napriek dlhoročnej tradícii stolného tenisu v našej obci, miestne deti neprejavovali o tento
šport záujem. V školskej telocvični prebiehal každý piatok krúžok stolného tenisu pod
vedením Vladimíra Reginu, ktorý sa aj týmto spôsobom snažil vzbudiť väčší záujem detí o
tento pekný šport.
AMK Trebatice
Motokárová dráha v našej obci bola okrem tradičných trebatických hodov dejiskom aj
viacerých automobilových a motokárových pretekov. Trebatičan Marián Kollár sa vo svojej
motokárovej kariére tento rok opäť viackrát tešil z prvenstva. 21. 4. a 21.7. počas
Slovenského kartingového pohára získal v kategórii Honda 390 1. miesto. Do tretice sa
Marián Kollár na najvyšší stupienok víťazov postavil počas podujatia Moravský pohár 22.23.9. 2018.
Obecný futbalový klub Trebatice
Rok 2018 bol pre trebatický futbal prelomový. Po viac ako dvadsiatich rokoch sa A - mužstvo
vrátilo do 4. ligy, druhej najvyššej futbalovej súťaže na západnom Slovensku. Z 20
odohratých zápasov naši futbalisti zaznamenali 15 výhier, 2 remízy a 3 prehry. S najlepšou
obranou a útokom a so ziskom 47 bodov skončili na zaslúženom 1. mieste v 5. lige - západ
ZsFZ.
Tím, ktorý sa v jarnej časti zaslúžil o postup: Ján Veselý, Michal Granec, Roman Bíro, Dávid
Chebeň, Jozef Greguš, Martin Smeřička, Samo Marušinec, Daniel Sýkora, Miroslav Kotula,
Martin Zelenay, Martin Straka, Lukáš Kirka, Peter Jakubek, Ondrej Macháč, Denis Pekarovič,
Matej Jankech, Lukáš Horanský. Trénerom mužstva bol už štvrtý rok Mgr. Vladimír
Hornáček.
Náročnosť vyššej súťaže však bolo cítiť vo všetkých smeroch, futbalových i manažérskych.

Bola to súťaž veľkých derby zápasov ako aj súperenie s neznámymi vzdialenými klubmi
náročné na cestovanie. Po vydarenom úvode pokračovala súťaž nevyrovnanými hernými
prejavmi. Neúrekom bolo aj zranení v mužstve, ktoré však mnohí hráči s prehľadom zvládali.
Prvé kolo prinieslo prvé susedské derby, zápas ako remeň s neďalekým Hlohovcom. Zápas
charakterizovala výborná divácka kulisa, z našej strany boli cítiť nováčikovskú daň a aj preto
si skúsený hosťujúci tím z Hlohovca odniesol všetky body. V druhom kole sme cestovali za
súperom až na stredné Považie do obce Prečín, ktorý nám ukázal bojovné srdce, viac
štvorligových skúseností a hlavne dobre “spracovaných” rozhodcov, naše zápasové vedenie
0:1 sme neudržali a domáci otočili na konečných 2:1. Konečne, tretie kolo, prvé víťazstvo,
prvé body v súťaži, prvé pozitívne emócie, a tak súper zvučného mena s prvoligovou
futbalovou históriou FC Baník Prievidza odišiel z Trebatíc bez bodu. Bodová eufória nás
sprevádzala aj v Bolerázi. Od nášho tradičného súpera z predchádzajúcich sezón
majstrovských či priateľských konfrontácií sme si odniesli cenný bod. Od piateho kola prišli
výsledky ako na hojdačke s nevyrovnanými hernými prejavmi. Na vysokú domácu prehru s
ašpirantom na postup - so Šimonovanmi dalo zabudnúť víťazstvo v Partizánskom.
Nasledovali dve prehry, s Trenčianskymi Stankovcami doma a doslova zahanbujúca prehra v
Bánovciach nad Bebravou u posledného mužstva, ktoré s nami získalo svoje prvé jesenné
body! Následne nás čakal súper, ktorý do ôsmeho kola v súťaži neprehral – Domaniža. Asi
sme si všetci po tvrdých slovách a nelichotivej kritike futbalového okolia povedali stačilo!
Pomohlo a konečne prišiel trojbodový výkon, ktorému nechýbala kvalita a iskrenie srdiečok.
Ďalší divácky atraktívny derby zápas nás následne čakal u lídra z Častkoviec, odkiaľ sme
však body po jednogólovej tesnej prehre nedoniesli, ale pocit z predvedeného dal na prehru
okamžite zabudnúť. Atraktívny súper k nám zavítal v jedenástom kole Myjava. Prehrali sme
rozdielom triedy, keď rozhodli naše zaváhania a skúsenosti hosťujúceho tímu. Určite treba
spomenúť, že od 72. minúty deviateho kola v zápase s Domanižou sme nedali gól, čiže 468
minút prišli gólové suchoty a bez gólov sa vyhrať nedá, tak nasledovali zápasy, v ktorých sme
zlyhali takticky a strelecky! Išlo všetko o kvalitných súperov, ktorí svoju “kožu” zadarmo
nedali a po deviatom kole sme prehrali všetky zápasy, okrem spomenutých Častkoviec
a Myjavy aj doma s Vrbovým, v Jaslovských Bohuniciach a aj v poslednom zápase doma s
Lehotou pod Vtáčnikom.
Po jesennej časti okupoval náš obecný futbalový klub trinástu pozíciu s desiatimi bodmi so
skóre 7:30, čo nebolo vôbec ideálne. Pozitívom však bolo postupné začlenenie hráčov z
Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca do kádra mužov, resp. do zápasového diania už
počas jesennej časti, ktorí okrem kvantity priniesli aj futbalovú kvalitu so slušnou porciou
odohraných minút. Šiškovi cez leto skončil dorastenecký vek a v mužstve dospelých sa
nestratil. Svoje prvé štvorligové minúty v relatívne mladom veku si pripísali dorastenci:
Samuel Valo, Michal Blaško, Matej Prvý a Ondrej Hečko
Súpiska hráčov v jesennej časti: Ján Veselý, Branislav Palkech, Martin Šiška, Miroslav
Furdan, Dávid Chebeň, Miroslav Kotula, Lukáš Horanský, Martin Matyáš, Roman Bíro,
Denis Pekarovič, Martin Směřička, Štefan Majgot, Michal Masár, Ondrej Macháč, Lukáš
Kirka, Peter Jakubek, Juraj Klačman, Michal Granec, Dávid Lévai, Šimon Šurín, Denis
Vajdečka,
Samuel
Valo,
Michal
Blaško,
Matej
Prvý,
Ondrej
Hečko.

Obecný futbalový klub v Trebaticiach aj v roku 2018 fungoval najmä vďaka obetavým
ľuďom, ktorí svoj voľný čas aktívne venovali tejto oblasti. Predsedom klubu bol aj naďalej
Ing. Jozef Svetlík, manažérom Igor Kučavík, hospodárom Jaroslav Kravárik, členom výboru
Rudolf Macháč, masérom Milan Ondačka, trénerom Mgr. Vladimír Hornáček, asistentom
trénera bol Branislav Palkech. Ochrannú ruku nad futbalovým klubom držal aj Mgr. Juraj
Valo.
Nemalá finančná investícia bola vložená do obnovy a rekonštrukcie budovy a ihrísk v areáli
futbalového klubu OFK Trebatice s podporou Slovenského futbalového zväzu vo výške
25.000,-€ a s povinnou spoluúčasťou obce v celkovej výške cca 8.000,-€. Prebehla
rekonštrukcia vykurovania, zmodernizovanie umelého osvetlenia hracích plôch, postavené
boli aj bariéry na zachytávanie lôpt.
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca
CFM JA ako záujmové združenie členov OFK Trebatice a FK Krakovany s podporovateľom
ŠK Borovce bolo založené predovšetkým za účelom podpory futbalového, pohybového a
výchovného rozvoja futbalovej mládeže v mikroregióne.
V roku 2018 bolo do súťaží Oblastného futbalového zväzu v Trnave a Západoslovenského
futbalového zväzu pod hlavičkami spomínaných troch klubov podaných až deväť prihlášok. V
kategórii dorastencov to boli dve družstvá - U19 a U17, v kategórii žiakov taktiež dve
družstvá - U15 a U13. Do ObFZ Trnava žiacka kategória U15, tri družstvá prípraviek U13 a
mladší a jedna predprípravka U9 a mladší. Jednotlivým družstvám sa počas roka darilo. U 170
detí bola podporovaná predovšetkým chuť športovať, hrať futbal aj po škole a vo voľnom
čase. Trénerský kolektív bol zložený z ôsmich trénerov so všeobecnou trénerskou
špecializáciou- Vladimír Hornáček, Juraj Kuťka, Martin Bališ, Ľuboš Bališ, Šimon Pažík,
Tibor Šurín a jedného špecialistu - trénera brankárov, ktorým bol Ján Veselý st. Popri
tréneroch, ktorí sú tu už viac ako dve sezóny, sa novými trénerskými tvárami v centre stali
Peter Majerník a Miroslav Obuch. Dobrovoľnými pomocníkmi v tréningovom procese boli
Marek Milec a Martin Ričány.
Popri nespočetnom množstve zápasov a turnajov stihli členovia CFM JA v roku 2018
absolvovať aj rôzne iné aktivity. Na prelome apríla a mája sa početná skupina hráčov,
rodinných príslušníkov, členov a podporovateľov CFM JA vďaka spolupráci so zástupcom a
prezidentom Inter Club Slovakia Radoslavom Mlynárom vybrala fandiť a podporiť
slovenského futbalistu Milana Škriniara na San Siro v "derby d´Italia" proti turínskemu
Juventusu. Skupina sa zastavila aj v nemenej slávnom mestečku regiónu Emilia-Romagna v
Maranello, rodisku Enzo Ferrari a sídle svetoznámej automobilky Ferrari. Potom si všetci
členovia už s radosťou vychutnali neopakovateľnú atmosféru do posledného miesta
vypredaného štadióna s kapacitou 80 000 miest. desať najmladších členov výpravy malo
jedinečnú možnosť vítať dve hodiny pred zápasom v útrobách štadióna hráčov a realizačné
tímy oboch klubov pri príchode do šatní. Po zápase pokračovali účastníci výpravy CFM JA v
programe v Miláne ešte ďalšie dva dni. Spoznali hlavné pamiatky mesta - Teatro La Scala,
Galériu Vittorio Emanuele II., miestna hrad Sforzesco, námestie Piazza Duomo, milánsky
chrám Duomo aj s výstupom na strechu a útroby štadióna San Siro s múzeom. Veľký zážitok
predstavovala aj návšteva romantického mesta Verona či jazda metrom.

V prvej polovici júla Trebatice opäť hostili letný futbalový kemp akadémie veľkoklubu FC
Internazionale Miláno. Inter Academy Camp Slovakia bol realizovaný v dvoch šesťdňových
turnusoch v režime pondelok-sobota 2.-7.7. a 9.- 14.7. Kemp bol určený pre deti a mládež od
5 do 17 rokov s dennou dochádzkou alebo s možnosťou ubytovania v Piešťanoch. Tréningový
proces zabezpečovali piati tréneri z Interu Miláno v spolupráci so slovenskými asistentmi pre
prípadnú jazykovú bariéru. Denný program zahŕňal tri tréningové jednotky, dve dopoludnia a
jednu popoludní. Medzitým mali účastníci pauzu na desiatu, obed a olovrant. Zvláštnosťou
kempu bola toho roku aj účasť 11 hráčok slovenského ženského futbalového tímu Special
Olympics v rámci prípravy pred odletom na svetovú olympiádu Special Olympics Games v
Chicagu. Bolo to pravdepodobne poslednýkrát, čo sa daný kemp odohrával v našej obci,
nakoľko v budúcnosti by mali všetky aktivity podobného druhu prejsť do Stupavy.
Športové úspechy mladých Trebatičanov
Dve mladé Trebatičanky Nela Mešterová a Linda Doktorová aj v tomto roku reprezentovali
kúpele Piešťany a našu obec v netradičnom športe - vodné pólo, ktorý si vyžaduje disciplínu,
pevnú vôľu, fyzickú a psychickú zdatnosť. Hoci je to šport náročný, dievčatá ho s prehľadom
zvládali a aj vďaka nemu vo svojom mladom veku už pochodili množstvo krajín - Bielorusko,
Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Taliansko, Českú republiku.
V roku 2018 sa za pomoci starostu obce a pracovníkov obecného úradu podarilo založiť
pobočku Atletického klubu Bojničky pod vedením Dušana Zelenaya. Klub je súčasťou
Slovenského atletického zväzu a zúčastňuje sa na jeho súťažiach. Zakladajúcimi aktívnymi
členmi pobočky boli mladí Trebatičanci Róbert Regina, Emma Miháliková, Miriam
Tonkovičová a Paulína Tonkovičová. V rámci svojho voľného času pravidelne trénovali a na
základe dosiahnutých výsledkov sa zaradili priamo medzi 150 atlétov zo spomínaného klubu,
bežcov na krátke a dlhé trate, skokanov do diaľky a výšky, skokanov o žrdi, atlétov hádžucich
diskom, kladivom, oštepom alebo guľou. Všetci štyria spomínaní trebatickí atléti sa v
mnohých súťažiach a pretekoch pravidelne umiestňovali na popredných priečkach a svojou
šikovnosťou, talentom a výdržou tak robili dobré meno svojim rodinám i našej obci.
Trebatická desiatka - Memoriál Petra Minárecha
Posledná júlová nedeľa patrila už 10. ročníku bežeckých pretekov Memoriál Petra Minárecha.
Jubilejný ročník sa bohužiaľ musel zaobísť bez hlavného rozhodcu Karola Duffeka, ktorý so
stopkami v rukách už neodmysliteľne k memoriálu patril. Naša obec tento rok na štarte
privítala 110 mužov, žien, juniorov a junioriek. Dirigentskú taktovku držali favorizovaní
reprezentanti z Maďarska. Veľkej priazni sa tešili aj sprievodné súťaže v behu škôlkarov a
školákov. Celá obec opäť žila masovým behom. Obecný rozhlas priebežne informoval o tom,
ako sa darí jednotlivým pretekárom, ľudia povzbudzovali, fandili, tlieskali a ako je už dobrým
zvykom, na viacerých stanovištiach občerstvovali bežcov a bežkyne. Nechýbalo ani tradičné
žrebovanie pretekárskej tomboly vecných cien, kde prvou cenou bol mobilný telefón.
Výsledková listina jubilejného ročníka:
Absolútne poradie mužov:
1. László Gregor, Maďarsko, 32:26 min.
2. Marek Hladík, AŠK Slávia Trnava, 33.20 min.

3. Tamás Nagy, Maďarsko, 34.25
Absolútne poradie žien:
1. Zita Kácser, Maďarsko, 37:07 - traťový rekord, jej tretí primát v Trebaticiach
2. Csilla Pap, Maďarsko, 40:34
3. Zita Kovács, Maďarsko, 42:53
Z Trebatičanov najlepšie dobehol Peter Valo s časom 45:25 min. Okrem neho v júlových
horúčavách behali aj ďalší obyvatelia našej obce: Pavol Puvák, Michal Líška, Michal Valo,
Martin Bališ, Juraj Buranovský, Peter Herceg, Tomáš Radošinský, Petra Bališová a Bohuslav
Sosna, ktorý celú trať odbehol tlačiac pred sebou malú dcérku v káričke.
V nižších kategóriách si s chuťou zabehalo tiež viacero malých Trebatičanov: Tobias Škrabák
( 1. miesto, beh na 200 ), Lukáš Dvorský, Krištof Rajchl, Marek Žák, Martin Čelín, Michaela
Tonkovičová ( 3. miesto, beh na 200 m ), Nina Kollárová, Adela Urbanová, Alžbeta Sosnová,
Eva Čelínová, Róbert Regina, Tomáš Piešťanský, Emma Miháliková ( 1. miesto, beh na 500
m ), Katarína Miháliková, Nela Škrabáková, Veronika Dvorská, Andrea Čelínová, Matej
Hornák, Nicolas Folajtár, Paulína Tonkovičová ( 2. miesto, beh na 1000 m ), Miriam
Tonkovičová.
Bedmintonový turnaj FAMILY CUP 2018
Krátko po vianočných sviatkoch, 28. decembra 2018, sa stretli viaceré rodiny, priatelia
a športoví nadšenci z našej obce na už tradičnom amatérskom rodinnom bedmintonovom
turnaji v športovom centre Matchpoint, aby sa zúčastnili na 4. ročníku súťaže –FAMILY
CUP. Bedmintonový turnaj, ktorý organizuje Komisia športu, kultúry a mládeže pri
Obecnom zastupiteľstve v Trebaticiach si získava čoraz väčšiu obľubu u širokej verejnosti
a začína napĺňať hlavnú myšlienku organizátorov, ktorá je aktuálna nielen počas vianočných
sviatkov – spájať ľudí , rodiny, priateľov stretávaním, humorom, zábavou či športom.
FAMILY CUP 2018 prekonal očakávania. Bolo vidieť úsmev, rozhovory, cítiť zábavu.
Takmer 50 zúčastnených sa výborne zabavilo, utužilo svoje vzťahy, našlo nových priateľov.
Štartovné bolo zdarma, k dispozícii boli aj rakety na bedminton. Jedinou podmienkou
účasti bola požiadavka organizátorov, aby aspoň jeden z páru mal trvalý pobyt v Trebaticiach.
Turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií v závislosti od veku a výkonnosti:



FAMILY CUP- dospelí
JUNIOR CUP - rodičia s deťmi, deti

V kategórii FAMILY CUP štartovalo 18 družstiev, ktoré si v úvode turnaja na pokyn
organizátora zvolili svoje názvy. A tak aj v tomto roku sme mohli vidieť priamo v akcii
dvojčlenné družstvá označené ako: ANDELÍCI, LIENOČKY, NEZNÁMI, RÝCHLE
STRELY, SENÁTORI ale i EL BAMBARDEROS, KRAKÁNI, KOBRA 11, TATRANSKÉ
BOROVIČKY a iné.
Družstvá boli rozlosované do štyroch skupín, prvé dve mužstvá zo skupiny postúpili do
vyraďovacej fázy. Víťazom turnaja sa stalo družstvo, ktoré štartovalo pod hlavičkou
KRYPTOMÁNIA. Pohár starostu obce ako aj vecnú cenu tak získali súťažiaci Patrícia
Vargová a Edwin Carington . Na druhom mieste skončili FC PÍPA ( Šimon Valo, Matúš
Valo). Tretie miesto patrilo družstvu PAHO ( Matej Pažík, Martin Hornák). Všetci víťazi
získali pamätný pohár a vecnú odmenu.
V kategórii JUNIOR CUP súťažilo 5 družstiev- JASTRABI, SHARK, ŽUBRIENKY,
STANIČÁRI a DELFÍNI. Z víťazstva sa tešili DEFLFÍNI ( Kristián Škrabák a Tobias

Škrabák), na druhom mieste skončili JASTRABI ( Miriam Tonkovičová a Paulína
Tonkovičová) a na treťom mieste SHARK (Ema Miháliková a Martin Mihálik). Odmenou aj
pre nich boli poháre a vecné ceny- ruksaky , ktoré venovala obec Trebatice.

SPOLUPRÁCA OBCE
Aj v tomto roku bola naša obec členom viacerých združení:
- ZMOS, ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
- Mikroregión nad Holeškou
- Združenie obcí Zelená cesta
- Združenie obcí Cyklocesta Holeška
- Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
- OZ Holeška
Združenie obcí Zelená cesta
Jedenásťročná snaha štyroch samospráv o cyklochodník z Piešťan do Vrbového sa posunula
opäť dopredu a prípravné práce sa konečne naplno rozbehli. Začiatok výstavby bol
naplánovaný na jeseň roka 2019.
Realizáciu výstavby cyklochodníka zjednodušila aj novelizácia zákona o železniciach. Na
základe tejto novely pri prestavbe nevyužívaných železníc na cyklochodníky sa tieto nemusia
zo slovenskej železničnej sieti vyradiť, ale ministerstvo dopravy môže pozemky pod
železnicami dlhodobo prenajať a železnica sa na cyklochodník zmení len jednoduchou
zmenou využívania účelu stavby. A v prípade, že by sa v budúcnosti objavila spoločenská
objednávka na návrat železničnej dopravy, železničiari nájom ukončia a namiesto
cyklochodníka uložia späť koľajnice.
Projekt riešil aj dve nebezpečné križovania cyklochodníka s cestou druhej triedy. Na
cyklochodníku pred križovaním ciest budú umiestnené prvky, ktoré prinútia cyklistov
zosadnúť z bicykla a na druhú stranu cesty sa presunú ako chodci po priechodoch pre
chodcov.
Združenie obcí Zelená cesta však nechcelo skončiť len pri tejto trase, bolo ambíciou, že na
cyklotrasu do Vrbového sa v Trebaticiach pripojí cyklotrasa do obce Veľké Kostoľany. Na
spracovanie projektovej dokumentácie Trnavský samosprávny kraj vyčlenil dotáciu 40-tisíc
eur.
Mikroregión nad Holeškou
Od roku 2000 funguje Mikroregión nad Holeškou, ktorý sa svojou činnosťou zameriava
najmä iniciovanie a podporu aktivít v oblasti turistiky a agroturistiky, vytváranie priaznivého
prostredia pre súkromných podnikateľov v oblasti služieb súvisiacich s vidieckou turistikou,

zviditeľňovanie mikroregiónu vhodnou propagáciou, dosiahnutie vyššej ekonomickej
prosperity obcí v mikroregióne, ochranu životného prostredia. V súčasnosti má Mikroregión
nad Holeškou 15 členov a jedného čestného člena - Strednú odbornú školu v Rakoviciach.
Obce Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kočín-Lančár, Krakovany, Nižná,
Ostrov, Rakovice, Šípkové, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veselé a Vrbové ponúkli
svojim dohromady viac ako 22 000 obyvateľom množstvo akcií, udalostí a podujatí, ktoré sa
konali pod záštitou Mikroregiónu nad Holeškou. Vo väčšine členských obcí sa konali tradičné
fašiangové karnevaly pre deti, plesy pre dospelých. Obľúbené začali byť aj obecné zabíjačky
spojené s predajom čerstvého mäsa a zabíjačkových výrobkov či súťaže vo varení gulášu. V
niektorých obciach sa konali aj príležitostné darcovské odbery krvi. Vo Vrbovom a v
Chtelnici prebiehali jarmoky. Samozrejmosťou boli oslavy hodov v každej z obcí, nechýbali
tradičné kolotoče a rôzne hudobné spestrenie programu. V Trebaticiach sa uskutočnil ďalší
vydarený ročník Kapustových hodov. Vo viacerých obciach sa konali čoraz obľúbenejšie
vianočné trhy. Tak ako každý rok, aj tentoraz pred Vianocami prebiehalo
roznášanie Betlehemského svetla do členských obcí zástupcami mikroregiónu, skautami,
bežcami a spevokolom.
Cykloholeška tour
Tohtoročný tradičný cyklistický prejazd mikroregiónom mal svoj štart i plánovaný cieľ na
futbalovom ihrisku v Nižnej. Napriek nepriaznivej predpovedi počasia, ktorá sa žiaľ naplnila
v dvadsiatom druhom kilometri v Ostrove, bolo na XII. ročníku prejazdu obcami a mestom
Mikroregiónu nad Holeškou 365 cyklistov z 39 samospráv v SR. Najvzdialenejšou
destináciou boli Košice. Najmladší účastníci boli dvaja, vo veku 2 roky. Jeden z obce Dolný
Lopašov a jeden náš malý Trebatičan, Martinko Žák, ktorý tento titul získal aj minulý rok.
Najstaršia účastníčka mala 67 rokov a bola zo Šterús. Najstarším účastníkom bol už tradične
obyvateľ Veľkých Kostolian vo veku 78 rokov. Napriek dažďu, takmer tretina cyklistov prišla
premočených až do cieľa. Cieľový bod sa z dôvodu dažďa presunul z ihriska do kultúrneho
domu v Nižnej, kde si všetci posedeli a podebatovali pri guláši a teplom čaji.

POČASIE A JEHO OSOBITOSTI
Problém roka 2018 a aj všetkých nasledujúcich bol a je jasný, nekompromisný,
nespochybniteľný. Klimatická zmena. Vedci varujú, že ľudstvo robí stále málo pre to, aby
ho vyriešilo. Aby zabránilo extrémnejším suchám, ničivejším búrkam, masívnej
migrácii. Rok 2018 bol štvrtým najteplejším rokom v histórii meraní. Teplotne ho prekonali
len tri predchádzajúce roky, pričom absolútnym rekordmanom bol rok 2016. Dramatické
klimatické udalosti ako horúce, suché letá v rozsiahlych častiach Európy či zvyšujúca sa
teplota v arktických oblastiach sú pre nás pre všetkých znepokojujúcimi znameniami.
Klimatické zmeny spôsobili aj to, že ľad na Antarktíde sa topí trikrát rýchlejšie.
Od povodní po vlny extrémnych horúčav. Desať najhorších katastrof zapríčinených
zmenami klímy spôsobilo v roku 2018 vo svete škody za 84,8 miliardy dolárov. Dosahy
klimatických zmien už nie sú len mierne. Svetové počasie sa stáva extrémnejším priamo pred

našimi očami. Najdrahšou katastrofou spojenou so zmenami klímy bolo vyčíňanie hurikánov
Florence a Michael, ktoré spôsobilo v postihnutých oblastiach USA, Karibiku a Strednej
Ameriky obrovské devastačné škody. Spojené štáty tiež utrpeli veľké straty v dôsledku
lesných požiarov, pri ktorých zahynuli desiatky ľudí a popolom ľahli tisíce domov. Japonsko
v lete ťažko zasiahli početné povodne a po nich na jeseň prišiel mohutný tajfún Jebi.
Výpočet katastrof pokračuje suchom v Európe, záplavami v južnej Indii a škodami
spôsobenými tajfúnom Mangkhut na Filipínach a v Číne.
Vedci tvrdia, že extrémne výkyvy počasia budú kvôli stúpajúcim teplotám pokračovať.
Volajú preto po opatreniach zameraných proti ďalšiemu globálnemu otepľovaniu .
V Parížskej dohode o klimatických zmenách z roku 2015 sa vlády viacerých krajín dohodli,
že udržia zvyšovanie globálnej priemernej teploty výrazne pod dvoma stupňami Celzia
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. Avšak ani to nemusí stačiť, aby sa podarilo
zabrániť negatívnym dosahom klimatických zmien. Najnovšia správa medzivládneho panelu
OSN hovorí, že je potrebné čo najrýchlejšie obmedziť emisie skleníkových plynov.
V opačnom prípade môže byť už v roku 2030 neskoro. Možnosť extrémneho oteplenia
planéty na konci tohto storočia, pred ktorým varujú mnohí vedci, by viedla k zásadnej
zmene fungovania života aj na Slovensku. Zjavne by prestalo existovať súčasné
poľnohospodárstvo, museli by sa pestovať iné plodiny. Možno by už nebol nereálny chov
hovädzieho dobytka v horských oblastiach. Prichádzali by extrémne obdobia sucha s
rizikom nedostatku vody a na druhej strane by sa vyskytovali veľmi nebezpečné bleskové
záplavy, ktoré narobia obrovské škody.
Aj vplyvom klimatických zmien bol rok 2018 na Slovensku v počasí odlišný ako tie, na
ktoré bol bežný človek zvyknutý. Začiatok roka bol v znamení veľmi teplého počasia, zima
udrela až na prelome februára a marca. Typické jarné počasie trvalo na území Slovenska len
zhruba dva týždne. Letné počasie začalo už začiatkom apríla. Celé leto bolo mimoriadne
dlhé a teplé. Meteorológovia zaznamenali takmer 140 dní s letnými teplotami. To znamená,
že štyridsať percent roka bolo na našom území leto. Začiatkom júna sa v Bratislave a v časti
juhozápadného Slovenska vyskytli neobvykle silné prívalové dažde, ktoré spôsobili
zatopenie mnohých cestných komunikácií ako aj dopravný kolaps v hlavnom meste našej
republiky. Celkovo bol však rok 2018 veľmi suchý, čo sa premietlo aj do straty výnosov
plodín. Ďalšia zaujímavá udalosť, ktorá sa vyskytla začiatkom októbra, bolo tornádo
spozorované na území Slovenska. Záver roka bol mimoriadne teplý, teplota vzduchu
málokedy klesala pod bod mrazu. Snehová prikrývka sa v tomto období vyskytovala len vo
vyšších oblastiach, v nízkych takmer úplne absentovala.
Počasie v našej obci v roku 2018
Rok 2018 sme privítali hustou hmlou, cez ktorú bolo ledva vidieť ohňostroje. Mesiac január
bol pomerne teplý. Kým na Floride po 30 rokoch opäť nasnežilo, viacero dní v januári
pripomínalo skôr blížiacu sa jar. Nemrzlo ani cez deň, ani v noci. Na Troch kráľov denná
teplota vystúpila až na 10 stupňov Celzia. 16.1. sa ochladilo na -3 stupne Celzia a konečne
prišli aj snehové prehánky. Ranná poľadovica spôsobila viaceré dopravné nehody v okolí
obce. Pocit chladu znásoboval silný vietor. Ďalšie dni však opäť prišlo oteplenie a biela
prikrývka úplne zmizla. Záver januára patril takmer jarným dňom. 29.1. bola nameraná denná

teplota až 12 stupňov Celzia.
V prvej polovici februára mrzlo iba v noci, aj to veľmi slabo , - 1 stupeň Celzia pod nulou.
Snežilo len občas, tenká prikrývka sa nikdy dlho neudržala, nakoľko teploty cez deň sa
vyšplhali aj na 5 stupňov Celzia. 17.februára do večera krásne nasnežilo, obec sa odela do
bieleho šatu. Odhŕňač snehu a multifunkčné vozidlo brázdili ulice obce do neskorých
večerných hodín. Pre radosť detí i dospelých prišla konečne biela zima. Hoci sa nasledujúci
deň väčšina snehu roztopila, postupne sa začalo ochladzovať. Posledný februárový týždeň
udrela zima v celej svojej sile. Teploty v noci klesli až na -11 stupňov Celzia. Mrzlo aj cez
deň, teploty sa pohybovali okolo -5 stupňov Celzia. Dni boli jasné, slnečné, no mrazivé a
veterné, chlad umocňoval silný a studený vietor.
Úvod marca bol mrazivý, teplota v noci klesla až na -12 stupňov Celzia, mrzlo aj cez deň.
Postupne sa však otepľovalo. 10.3. bolo cez deň už príjemných, slnečných 15 stupňov Celzia.
V noci zo 17. na 18.3 však už opäť v noci mrzlo a teploty okolo 0 stupňov Celzia sa držali aj
v priebehu ďalších dní. Do konca mesiaca teploty začali opäť mierne stúpať, 27.3. bolo cez
deň 10 stupňov Celzia. Veľká noc bola premenlivá, aj zamračená, aj slnečná. V priebehu
mesiaca marec spadlo v našej obci 23,5 mm zrážok.
V apríli prevládali slnečné a na tento mesiac aj pomerne horúce dni. Maximálne denné
teploty na začiatku mesiaca dosahovali 18 stupňov Celzia. No už 9.4. Slovenský
hydrometeorologický ústav ohlásil prvý letný deň v roku 2018, keďže teplota vzduchu na
viacerých miestach Slovenska prekonala 25 stupňov Celzia. V podobnom duchu sa niesol aj
zvyšok mesiaca. Neraz sa stalo, že denné teploty sa šplhali až k 30tkam. Vzduch sa vždy
mierne ochladil len po sporadických prehánkach, ktorých tento mesiac nielen v našej obci
spadlo hlboko pod dlhodobý priemer - 17 mm. Nočné teploty sa v apríli pohybovali od 15 do
18 stupňov Celzia. Takmer denne fúkal silný vietor. Príroda sa len pomaly prebúdzala zo
zimného spánku. Kvitli fialky, snežienky, krókusy, ozdobné rastliny, začali pučať aj stromy a
do konca mesiaca sa obec, polia a záhrady postupne odeli do farieb. 13. a 14. apríla
prebiehalo v obci jarné upratovanie. Krásne, slnečné a teplé počasie vylákalo obyvateľov obce
v krátkych rukávoch von zo svojich príbytkov. Zametali pred domami, vyhrabávali trávniky,
upravovali okolie svojich domov. Obcou bol následne zabezpečený odvoz odpadu pozostatkov zimného posypu, zvyškov lístia, trávy. 16. apríla si aj občania našej obce mohli
nájsť zaprášené a špinavé autá alebo parapetné dosky, nakoľko spolu s dažďovými kvapkami
padal aj piesok zo Sahary. 21. apríla navečer takmer stále fúkajúci vietor konečne utíchol, čas
ako stvorený na prvé jarné grilovačky, opekačky a posedenia , obcou sa šírila vôňa opekaného
mäsa a dobrôt pripravovaných na ohni. Tohtoročný apríl akoby preskočil jedno ročné obdobie
a hneď k nám prišlo leto. Výrazné sucho sa už teraz podpísalo aj na budúcej úrode.
Mesiac lásky - máj začal dňami s teplotami od 25 do 29 stupňov Celzia, nočné teploty
dosahovali 15 až 18 stupňov Celzia. Stále bolo aj veľmi sucho. Traja zmrzláni priniesli toho
roku aspoň mierne ochladenie ako aj vytúžené zrážky. Denné teploty sa pohybovali v
intervale od 14 do maximálne 20 stupňov Celzia, v noci sa ochladilo na 10 stupňov Celzia. Po
častejších dažďoch a ochladení sa k záveru mesiaca začali opäť vracať horúce, slnečné dni s
teplotami do 30 stupňov Celzia, posledné májové noci klesala teplota slabo pod 20 stupňov
Celzia. Májové zrážky priniesli pekných 42 mm vlahy.
Jún bol síce pomerne horúci, no priniesol aj dostatok vlahy v podobe prehánok a búrok.
Okrem pováľanej časti úrody intenzívne dažde v našej oblasti nenarobili veľké škody.

Približne v polovici mesiaca prišlo mierne ochladenie. 30 stupňové denné teploty sa na pár
dní zmenili na 20 stupňové. Oficiálne prvý letný deň už však bolo opäť tropicky horúco, tiež
nočné teploty neklesali pod 20 stupňov Celzia. 22.6. sa opäť výraznejšie zo dňa na deň
ochladilo. Denné teploty klesli na 20 a nočné na 10 stupňov Celzia. V tomto mesiaci sme
zaznamenali úhrn zrážok 88 mm. V závere mesiaca už v okolí prebiehala žatva, na cestách a v
poliach bolo vídať kombajny a traktory. Teplé počasie spôsobilo, že aj sezóna zberu jahôd
začala a aj skončila o niekoľko týždňov skôr. V záhradách a prírode častejšie pozorujeme
nové druhy hmyzu, netypické pre našu oblasť.
V porovnaní s minulým rokom bol júl miernejší, horúčavy znesiteľnejšie, častejšie pršalo,
denné teploty sa šplhali maximálne k 30tkam, v noci klesali v priemere na 15 stupňov Celzia.
Zlom nastal 23.7. Od tohto dňa horúčavy udierali v plnej sile. Dlhá séria tropických dní
popretkávaná sporadickými búrkami z tepla trvala mesiac. Denné teploty sa neraz vyšplhali
na 36 stupňov Celzia, v noci bežne neklesli pod 22 stupňov Celzia. Mierne ochladenie prišlo
až 25. augusta, kedy si aj obyvatelia našej obce konečne vydýchli a po vyčerpávajúcich
dňoch a horúcich nociach sa opäť osviežujúco vyspali. Denné teploty klesli na približne 21
stupňov Celzia. 27.8. skoro ráno bolo dokonca len 10 stupňov Celzia. August sa rozlúčil opäť
slnečnými dňami s teplotami do 28 stupňov Celzia. Väčšia časť mesiaca však bola ako aj
minulý rok extrémne suchá a horúca. Padlo 29 mm zrážok. Prvých päť septembrových dní
intenzívne pršalo, najvyšší úhrn zrážok v priebehu jedného dňa bol 47 mm. Po úvodných
dažďoch sa septembrové dni začali opäť otepľovať, hoci rána už boli chladnejšie. Denné
teploty sa pohybovali od slnečných 25 do takmer 30 stupňov Celzia, v noci bolo od 13 do 16
stupňov Celzia. 22. 9. prišlo ochladenie, denné teploty klesli na 18 stupňov Celzia. 24.9. bol
na Slovensku hlásený orkán, veľmi silný vietor, u nás nenapáchal žiadne väčšie škody, no
priniesol ešte väčšie ochladenie, cez deň maximálne 12 stupňov Celzia, v noci 10 stupňov
Celzia. 26.9. boli ráno dokonca len 3 stupne nad nulou. Mesiac sa lúčil slnečnými dňami, s
teplotami okolo 15 stupňov Celzia. September bol bohatý na vlahu, v našej obci spadlo 113
mm zrážok. Dážď prospel asi každej pestovanej plodine, ktorá v záhradkách ešte ostala,
takisto tráva sa opäť krásne zazelenala. Október bol nezvyčajne teplý, do polovice mesiaca sa
denné teploty pohybovali okolo 20 stupňov Celzia, s maximom 24 stupňov Celzia
nameraných 11.10. Posledná októbrová dekáda bola stále prevažne slnečná, s dennými
teplotami okolo 15 stupňov Celzia. V noci sa ochladilo na priemerne 10 stupňov Celzia.
Záver mesiaca bol veľmi veterný, silný vietor dosahoval rýchlosť až 60 km za hodinu.
Mesačný úhrn zrážok bol nízky, len 17 mm. Očami fotografa mimoriadne pekná jeseň,
slnečné dni, stromy a príroda hrali žltou, hnedou, červenou farbou, posledné práce na poliach
ako stvorené na namaľovanie obrazu. Očami meteorológa však jeden z ďalších dôsledkov
klimatických zmien na zemi. Ani najstarší obyvatelia obce nepamätali takéto teplé počasie v
dané ročné obdobie. Zberači orechov v našej obci ale i v okolí mali hlavy v smútku. Väčšina
orechov, ktorých úroda sa zdala byť ešte začiatkom leta rozprávková, sa po striedaní sucha a
výdatných prívalových dažďoch zmenila na čierne loptičky. Išlo o rozšírenú chorobu –
baktériovú škvrnitosť. Avšak úroda jabĺk bola tohto roku znamenitá a nadpriemerná.
Novembrový Sviatok všetkých svätých sa niesol v teplom a veľmi veternom duchu, denná
teplota sa vyšplhala až na 19 stupňov Celzia. Ani Martin nepriniesol vytúžené snehové
prehánky, 11. novembra bolo cez deň ešte stále až 11 stupňov Celzia, v noci 6 stupňov Celzia.
Vplyvom klimatických zmien a otepľovania dozreli uprostred novembra v susedných

Borovciach jahody. Ovocinárska spoločnosť z Veselého vyhlásila samozber jahôd v čase, keď
už bolia zvykli byť poprášené prvým snehom. Posledná novembrová dekáda už bola
chladnejšia s dennými teplotami 2 - 5 stupňov Celzia, v noci aspoň slabo mrzlo. 29.11. bolo
ráno nameraných -5 stupňov Celzia. Mesačný úhrn zrážok predstavoval 18 mm. Aj december
bol nadpriemerne teplý s minimom snehových zrážok, ktoré pre potešenie detí a hrôzu
vodičov padali len veľmi sporadicky. 1.12. sa do rána objavil prvý snehový poprašok. Mrzlo
väčšinou len v noci, aj to nebolo pravidlom. Denné teploty sa zvykli držať nad nulou.
Vianočné sviatky boli upršané s teplotami okolo 8 stupňov Celzia. Hoci vedenie obce ako aj
samotní obyvatelia krásne vyzdobili obec, príbytky, predzáhradky farebnými žiarovkami,
svetielkami, akosi absentovala typická biela snehová prikrývka. Posledný deň roka bolo
veterno, s teplotou 4 stupne Celzia. V Silvestrovskú noc slabo primrzlo, odvšadiaľ sa ozývali
zvuky petárd, delobuchov, oblohu pretínali ohňostroje.
Úhrn zrážok v milimetroch v roku 2018 nameraný na Záhumenskej ulici v Trebaticiach:
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MIMORIADNE UDALOSTI
V januári sme boli svedkom dvoch mesačných splnov v priebehu 1 mesiaca. Takáto situácia
sa zopakovala po viac ako 150 rokoch. Jeden spln nastal na začiatku roka a druhý na prelome
januára a februára. Išlo o takzvaný Blue Moon alebo modrý Mesiac. Ten nastáva práve vtedy,
keď v jeden kalendárny mesiac nastanú hneď dva splny. Spojenie modrého
mesiaca, supermesiaca a krvavého mesiaca bolo prvýkrát datované v roku 1866. Supermesiac
nastal 30. januára, čo znamená deň pred splnom. Modrý Mesiac nastal 31. januára. Aby toho
nebolo málo, pridalo sa aj zatmenie a mesiac nadobudol krvavočervenú farbu. Vzhľadom na
zamračenú oblohu tento úkaz v našej obci nebolo možné pozorovať.
27.7. Opäť nastalo zatmenie Mesiaca. Napriek tomu, že mu predchádzala zamračená obloha a
búrka, bolo krásne viditeľné aj z našej obce.
31.7. V dôsledku silných horúčav začal horieť stoh slamy nad motokárovou dráhou vedľa
hlavnej cesty v smere do Boroviec. Obrovský kúdol dymu bolo vidno až z veľkej diaľky.
Zásah 4 hasičských áut nachvíľu zatarasil premávku. Oheň sa šíril aj na opačnú stranu cesty,
obhoreli stromy a tráva v blízkosti komunikácie. Z veľkej kopy slamy zostal len čierny,
vyhorený priestor a zápach spáleniny ešte dlhé dni po udalosti.
26.9. Oproti motokárovej dráhe sa rozhorel komunálny odpad na rozlohe asi 15 metrov
štvorcových. Hasiči požiar zlikvidovali vysokotlakovým prúdom vody a ohniská rozhrabali,
aby predišli opätovnému vznieteniu.
Počas Sviatku všetkých svätých vyrážali hasiči k požiaru stohu slamy v Trebaticiach. Škodu v
hodnote asi päťsto eur narobil miestnemu agrodružstvu neznámy podpaľač. Ako to už býva,

ak stoh horí v plameňoch po celej dĺžke, nie je možné ho zachrániť. Dielo družstevníkov
zhorelo do tla.

VEDECKÉ UDALOSTI V ROKU 2018
Ľuďom klesá IQ. Oceány sú plné špakov z cigariet a plastových slamiek. Liečba HIV
pozitívnych ľudí je zrejme na dosah. Mikroplasty sa nachádzajú všade, aj v ľudskej stolici.
Najstarší a najhrubší arktický ľadovec sa začal rozpadať. Aj to sú nové objavy vo vedeckej
oblasti v roku 2018. Ľudstvo v poznaní napreduje míľovými krokmi. Zlepšujú a zdokonaľujú
sa technológie, vynálezy, Čo bolo pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné a nemožné sa
dnes stáva bežnou súčasťou života. Prinášame niekoľlko ďalších noviniek z vedeckotechnickej oblasti:
- Čínski vedci zo Šanghaja oznámili, že naklonovali opice makaky rovnakou metódou ako
v roku 1996 naklonovali Briti ovečku Dolly – išlo o prvé naklonované primáty.
- Vo veku 76 rokov zomrel svetoznámy britský fyzik Stephen Hawking.
- Tím zložený z českých a amerických vedcov našiel novú metódu, ako bojovať s rakovinou.
- Medzinárodnému tímu vedcov a zoológov z Nemecka, Talianska a Česka sa podarilo umelo
vyvinúť embryo nosorožca, čo je prelomový krok k záchrane vyhynutím ohrozených
nosorožcov severných bielych.
- Americkí vedci našli ďalších 12 mesiacov Jupitera. Známych ich je tak už 79.
- Skupina talianskych vedcov informovala, že asi 1,5 kilometra pod povrchom Marsu sa
nachádza veľké, na 20 kilometrov široké soľné jazero, kde by mohol existovať život.
- Cesta s prvým vesmírnym turistom k Mesiacu by sa mala uskutočniť v roku 2023.
- Ozónová vrstva sa zotavuje z vplyvu nebezpečných látok, ktoré najmä od konca 70. rokov
minulého storočia spôsobovali jej úbytok.
- V časopise The Lancet bolo oznámené, že brazílska žena, ktorej lekári v septembri
2016 transplantovali v brazílskom Sao Paule maternicu od mŕtvej darkyne, ako prvá na svete
porodila v decembri 2017 po takomto zákroku živé dieťa, dievčatko.
Zapísala: Mgr. Jana Žáková
Zápisy do kroniky za rok 2018 prerokovali členovia Komisie kultúry, školstva, mládeže a
športu dňa 29.5.2019
Schválené boli na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach dňa 30.5.2019
uznesením číslo 67/5/2019

