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ÚVOD
Pred 30 rokmi sa uskutočnila nežná revolúcia. Bol to proces zmeny režimu, ktorý začal 17.
novembra 1989. Vtedy sa v Prahe odohrala prvá veľká študentská demonštrácia, proti ktorej
zasiahla štátna bezpečnosť. Postupne sa pripájali ďalšie mestá v celej krajine k boju za zmenu
režimu. V roku 2019 sme akoby viac spomínali na atmosféru tohto obdobia, mysleli sme na
ľudí, ktorí stáli za zmenou systému, ale i na tých, ktorých bývalý režim kruto bezprávne
trestal. Mnohí z nás bilancovali, porovnávali život a spoločnosť v minulosti a teraz. Odpoveď
na otázku, kedy sa bežnému človeku žilo lepšie a ktorá doba mala viac pozitív či negatív, si
každý zainteresovaný musí dať sám vo vlastnom srdci a rozume. Dnes máme všetkého
dostatok, ba až prebytok. Na banány nestojíme v rade, na mäso si netreba ísť chytiť miesto
pred predajňou už o tretej ráno. Zarábame o 30 % viac. Priemerná nominálna mzda vzrástla z
3 142 Kčs v roku 1989 na 1 013 Eur v roku 2018. Aj napriek tomu má však veľa ľudí stále
nostalgické spomienky na obdobie socializmu.
Rok 1989 bol v našich životoch nepochybne prevratný. Isté však je, že aj rok 2019 bol plný
zvratov v celospoločenskom meradle, ale i v životoch mnohých jednotlivcov.
Slovensko
Rok 2019 bol pre Slovensko rokom dobrých i zlých správ. Od 1. januára 2019 platil na
Slovensku novelizovaný zákon o podpore cestovného ruchu formou rekreačných poukazov,
kedy zamestnávateľ mohol zamestnancovi preplatiť určitú časť výdavkov na rekreáciu.
Významne to podporilo cestovný ruch na Slovensku. Prvýkrát bol schválený aj štartovací
príspevok 100 Eur pre prváka na kúpu školských potrieb. Začiatkom februára Slovenskom
otriasol škandál s mäsom, z Poľska sa k nám dostalo cez 500 kg hovädzieho mäsa od chorých
kráv.
Na päť rokov poslal súd do väzenia podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý mal blízko
k mafiánovi Mariánovi Kočnerovi.
30. marca si ľudia na Slovensku zvolili historicky prvú ženu prezidentku. Nominantka
Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová v druhom kole volieb porazila kandidáta Smeru
Maroša Šefčoviča. Vo funkcii prezidenta vystriedala Andreja Kisku, ktorý po odchode založil
stranu Za ľudí. Za udalosť roka označovali bulvárne médiá svadbu kontroverzného speváka
Patrika Rytmusa Vrbovského s Jasminou Alagič. V májových voľbách do Európskeho
parlamentu sa zúčastnilo 22, 74 percent slovenských voličov. Vyhrala ich koalícia strán
Progresívne Slovensko a Spolu, ktorá získala štyri mandáty. Bývalý minister financií za Smer
Peter Kažimír sa stal novým guvernérom Národnej banky Slovenska. Pre obchodníkov sa od
1. júla zaviedla jedna z najväčších zmien za uplynulé roky, a to online evidencia tržieb, tzv.
eKasa. Finančná správa si od zmeny sľubovala vyšší výber DPH. Najpopulárnejší spevák
v histórii Československa, Karel Gott, zomrel 1. októbra v Prahe vo veku 80 rokov na
následky akútnej leukémie, ktorou trpel. Za Gottom smútili aj tisíce fanúšikov na Slovensku.
Presne 20 mesiacov od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej
podal prokurátor na súd obžalobu proti údajným páchateľom. Podľa výsledkov vyšetrovania
bol objednávateľom mafián Marián Kočner. V súvislosti s vraždou boli spomínané aj mená
Alena Zsuzsová, Zoltán Andruskó, Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Kuciaka dal Kočner
podľa polície odstrániť pre to, že písal články o jeho pochybnom podnikaní. Snúbenica
novinára prišla o život omylom, bola v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.
11. novembra našli v Bratislave brutálne zavraždenú Violu Macákovú, učiteľku angličtiny
v jazykovej škole. Medzi najtragickejšie nehody sa zaradila novembrová havária linkového
autobusu pri Nitre, pri ktorej zomrelo 12 ľudí a 17 bolo zranených. 17. novembra prebiehali
oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie. Česko a Slovensko si ju pripomenulo sériou podujatí. Vo

veku 27 rokov spáchala samovraždu talentovaná Monika Potokárová, najmladšia členka
Činohry Slovenského národného divadla. V decembri prišlo k výbuchu plynu na Mukačevskej
ulici v Prešove. Zomrelo 8 ľudí. Dôvodom bolo zrejme prerazené potrubie neďaleko domu.
Nešťastie vyvolalo veľkú vlnu solidarity. Pomáhali ľudia z celého Slovenska. Česká firma
poskytla zadarmo špeciálny stroj, ktorým zničenú bytovku rozobrali.
Slováci získali na svoje konto aj mnohé športové úspechy. Petra Vlhová ako prvá slovenská
lyžiarka vyhrala obrovský slalom na majstrovstvách sveta v Aare. Biatlonistka Anastasia
Kuzminová pred ukončením kariéry získala svoj prvý titul na majstrovstvách sveta
v Ostersunde. Novinkou roka 2019 bolo aj otvorenie nového Národného futbalového štadióna
na Tehelnom poli v Bratislave s kapacitou 22 500 sediacich divákov. Víťazom svetového
šampionátu v hokeji, ktorý v máji 2019 hostila Bratislava a Košice, sa stalo Fínsko. Na
druhom mieste skončila Kanada a na treťom Rusko. Slovenský tím skončil na deviatej
priečke. Peter Sagan vyhral po siedmy raz súťaž Tour de France. Žiadny iný cyklista v histórii
nezískal zelený dres toľkokrát ako on.
Svet
Rok 2019 mal byť rokom, kedy príde k Brexitu, brexitová dohoda však nebola opakovane
schválená. V apríli horela katedrála Notre- Dame v Paríži, prišlo k rozsiahlej deštrukcii
pamiatky, celý svet sa spojil a posielal finančné prostriedky na jej opravu. Horel však aj
dažďový prales a Sibír. V máji sa narodil ďalší potomok britskej kráľovskej rodiny. Chlapec
Archie sa narodil princovi Harrymu a jeho manželke Meghan. Ľudia z celej Európskej únie
vyrazili k volebným urnám v rámci Európskych volieb. Účasť bola 50, 95 % - najvyššia od
roku 1994. Iba 16- ročná Gréta Thunbergová vyplávala z anglického Plymouthu na jachte na
solárny pohon na klimatický summit do New Yorku s cieľom upozorniť svet na neustále
rastúcu klimatickú hrozbu. Jedna z prírodných katastrof roku 2019 bol hurikán Dorian na
juhovýchode USA a priľahlých ostrovoch. Priniesol vietor s priemernou rýchlosťou 295 km/h,
70 obetí a takmer 300 nezvestných. Po smrti Bagdádiho sa novým vodcom Islamského štátu
stal Ibrahím Hášimí Kurajší. V Sasku zo známej drážďanskej klenotnice zmizli historické
unikáty nevyčísliteľnej hodnoty. Na Novom Zélande vybuchla sopka práve v momente, keď
priamo kráterom prechádzala skupina turistov. 18 zomrelo a asi 30 prežilo s popáleninami.

TREBATICE
Samospráva obce
Obecný úrad
Organizačné útvary a personálne zloženie obecného úradu sa v porovnaní s minulým rokom
nezmenili. V stredisku SÚS pribudol v marci 2019 jeden pracovník, RNDr. Jozef Petušík.
Obecné zastupiteľstvo
Aj v tomto roku sa konalo niekoľko riadnych i mimoriadnych zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Poslanci sa schádzali v nezmenenom zložení, takisto i komisie pri obecnom
zastupiteľstve pracovali v tej istej zostave ako minulý rok.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
31.1.2019 sa uskutočnilo prvé plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2019. Po
úvodnej kontrole plnenia uznesení sa poslanci okrem iného venovali aj zásadám odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1. februára 2019. Na sklonku roka 2018
bol zrušený prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome. Vzhľadom na skutočnosť, že
uvedené priestory neboli prevádzkované k spokojnosti vlastníka objektu (nedodržiavanie
prevádzkových hodín, nepravidelné prevádzkovanie reštaurácie), možno konštatovať, že obci
Trebatice sa ako vlastníkovi uvedených nebytových priestorov danou výpoveďou otvorili
nové možnosti zabezpečenia reštauračných služieb na vyššej úrovni s možnosťou využitia
sály kultúrneho domu na rodinné oslavy, plesy a podobne. Uvedený zámer poslanci
jednomyseľne schválili. Takisto schválili aj zámer prenájmu – Dodatku č. 1 k Zmluve o
nájme zo dňa 1.4.2011 medzi Obcou Trebatice a spoločnosťou Lombard, s.r.o., Piešťany.
Schválené boli i investičné zámery na rok 2019:
A/ INVESTIČNÉ AKCIE ZÁVÄZNE STANOVENÉ:
 Modernizácia interiéru obecného úradu
 Predĺženie terénnej depresie v rámci stavby Revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej
cesty
 Výkup pozemkov v lokalite Dolné záplotie - pod plánované miestne komunikácie- časti
pôvodných parc. reg. „E“ č. 1498/1, 1499/1 - na zriadenie izolačnej zelene oddeľujúcu št.
cestu II/499 od rodinných domov parcely KN-E č. 1506/1 a 1507/1
 Rekonštrukcia Domu služieb na polyfunkčný objekt
 Rekonštrukcia ozvučenia cintorína
B/ INVESTIČNÉ AKCIE NEZÁVÄZNÉ - ZÁVISLÉ OD NAVÝŠENIA ROZPOČTU( rezervný fond, dotácie, predaj prebytočného majetku, úver ):
 IBV Dolné záplotie, Priemyselná zóna nad motokárovou dráhou- výstavba inžinierskych
sietí

 Rekonštrukcia chodníka Hlavná ulica od pohostinstva Torák po Orechovú ulicu
 Cyklotrasa Piešťany- Vrbové
 Tlakové prípojky Presskan- 8 ks ( z toho 4 realizované v roku 2018- fakturované až v roku
2019, 4 realizované v roku 2019)
 Zmeny a doplnky Územného plánu obce Trebatice č. 2
 Zberný dvor
 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
 Informačno-navigačný systém obce Trebatice
 Rozšírenie kamerového systému
 Modernizácia detského ihriska v Areáli zdravia
 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole
 Rekonštrukcia učebne v základnej škole
Na zasadnutí bola schválená aj Zmluva o nájme bytu v bytovom dome pre Katarínu
Malákovú. Poslanci schválili aj návrhy na členstvo v komisiách Obecného zastupiteľstva v
Trebaticiach:
 Mgr. Sylvia Molnárová – člen komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
 Mgr. Ján Karkuš - člen komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
 Jana Palkechová - člen komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
 Mgr. Antónia Babišová - člen komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
 Ján Bača – člen komisie pre ochranu životného prostredia
 Michal Valo- člen komisie pre ochranu životného prostredia
 Jozef Vančík - člen komisie pre ochranu životného prostredia
 Anna Jankechová – člen sociálnej komisie
 Viliam Jankech – člen sociálnej komisie
 Ing. Ladislav Straka - člen komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce
 Rudolf Macháč- člen komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce

Bola schválená aj dohoda o mimosúdnom urovnaní medzi Obcou Trebatice a firmou Anton
Palkech PREVÁDZKA SDM PRÁC za podmienok stanovených obecným zastupiteľstvom.
Poslanci schválili nových členov komisie na vybavovanie sťažností:
Predseda: Ing. Peter Kollár
Člen: Mgr. Alena Jankechová
Člen: Ing. Bohumil Tonkovič
Náhradník: Milan Ondačka.
Neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 7.marca 2019. Hlavnými bodmi
tohto zasadnutia bolo vyhodnotenie ponukového konania na prenájom nebytových priestorov
v kultúrnom dome. Do termínu na predkladanie ponúk sa do výberového konania prihlásili
traja záujemcovia. Jeden z nich svoju ponuku vzal späť. Na rokovaní OZ starosta obce otvoril
obálky záujemcov – Borisa Kučerku a Valdemara Toráka. Výsledkom diskusie bol návrh na
uznesenie, že obecné zastupiteľstvo zamieta predložené ponuky a v najbližšom období obec
pripraví priestory KD tak, aby boli k dispozícii pre občanov na prenájom sály KD a priestory
kuchyne budú upravené len na výdaj stravy formou cateringu.
Druhým bodom programu bol návrh na kúpu podielov pod budúce miestne komunikácie v
lokalite Dolné záplotie od Miroslava Galbavého, ktorý poslanci schválili .
V ďalšom bode poslanci schválili dodatok k Zmluve o spolupráci so spoločnosťami DOFA
spol. s r. o. a Longleaf s.r.o. pri realizácii investičných zámerov zmluvných strán- výstavba
inžinierskych sietí obce Trebatice v lokalite Dolné záplotie.
4.apríla 2019 sa konalo plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. K hlavným bodom
programu patrilo aj nasledovné:
- Správu o hospodárení a činnosti Obecnej kanalizačnej, s.r.o., v roku 2018 predniesol Ing.
Ladislav Straka. Spoločnosť za stredisko Trebatice vykázala za rok 2018 schodok vo výške 5.358,09 €, ktorý bude spoločnosti uhradený formou dotácie z obecného grantového
programu.
- Správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2018 predniesla knihovníčka Mgr. Antónia
Babišová a poslanci ju vzali na vedomie.
- Obecný grantový program na rok 2019 -Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov bol
nasledovný:
Organizácia
Poľovnícke združenie
Bažant Trebatice

Názov projektu
športové aktivity, revitalizácia a
výsadba poľov. revíru, nákup krmiva a
liečiv, oprava poľov. zariadení

Poskytovaná výška
dotácie
400,00

Základná organizácia
Jednota dôchodcov na
Slovensku, MO
Trebatice
Centrum futbalovej
mládeže Jozef Adamca

výročná schôdza, oslavy MDŽ, zájazd,
kúpalisko, folklórna skupina, energie

1 200,00

zabezpečenie športovej činnosti CFM
JA v roku 2019

3 000,00

Obecný futbalový klub zabezpečenie športovej činnosti OFK
STAVOPRAC Trebatice STAVOPRAC Trebatice a
stolnotenisového oddielu v roku 2019

12 200,00
z toho 400,- pre
stolnotenisový oddiel

Tanečná skupina FS
Krakovienka
Nemocnica A. Wintera
n.o. Piešťany

SPOLU

materiálovo-technické zabezpečenie
DFS Kapustárik, Reprezentácia obce
na Medzinárodnom festivale BAR
FEST Čierna Hora
modernizácia detského pracoviska
fyzioterapie a rehabilitácie na
detašovanom pracovisku vo Vrbovom

1 000,00

200,00

18 00,00

Poslanci schválili poskytnutie finančných prostriedkov v rámci Obecného grantového
programu na rok 2019.
- Priemyselná zóna nad motokárovou dráhou -poslanci hlasovaním schválili zriadenie
vecného bremena na uvedených pozemkoch v zmysle schváleného uznesenia
- V bode Rôzne boli prerokované : rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici v časti od
Štúrovej ulice po Orechovú ulicu, zmeny a doplnky územného plánu obce Trebatice č. 2,
Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019, Mgr. Mária Gonová – žiadosť o
zámenu pozemku, Branislav Jankech – žiadosť o kúpu pozemku – predzáhradky a pozemku
na bývalom koryte Holešky, nájomný bytový dom – zmluvy o nájme bytu.
30.mája 2019 sa konalo ďalšie plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci vzali
na vedomie kontrolu plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok 2019, stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018, správu nezávislého audítora z overenia
účtovnej závierky a schválili záverečný účet obce za rok 2018 vrátane tvorby a použitia
prostriedkov rezervného fondu. Poslanci vzali na vedomie aj rozpočtové opatrenie č. 2/2019
až 6/2019 a schválili rozpočtové opatrenie č. 7/2019. Čo sa týka naplnenia investičných
zámerov v roku 2018, niektoré sa podarilo zrealizovať (4 tlakové prípojky Presskan,
modernizácia futbalovej infraštruktúry OFK Stavoprac Trebatice, modernizácia verejného
osvetlenia a osvetlenie priechodu pre chodcov na Piešťanskej ulici, rekonštrukcia
vykurovacích telies v kultúrnom dome a na obecnom úrade, čiastkové rekonštrukcia OcÚ
(zasadačka a 1 kancelária), modernizácia ozvučenia. cintorína), iné sa mali realizovať v
najbližšom období. Poslanci vzali na vedomie Správu o stave naplnenia investičných zámerov
v roku 2018. V rámci bodu Rôzne poslanci a starosta prerokovali aj: Plán rokovaní krízového

štábu Obce Trebatice, Zámer investičného úveru, Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici,
Zmeny a doplnky územného plánu obce Trebatice č. 2, Mgr. Mária Gonová – žiadosť o
finančnú kompenzáciu, Pavol Doktor – žiadosť o kúpu pozemku a výrobnej haly, Kronika
obce za rok 2018, Detský festival – amfiteáter Krakovany, Výberové konanie na funkciu
riaditeľa/ky MŠ Trebatice, Výkup pozemkov pod izolačnú zeleň, Cyklotrasy – informácie.
Neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 6.augusta 2019 s jediným bodom
programu, ktorým bol Návrh na prijatie investičného úveru vo výške 400.000,- € na
financovanie investičných zámerov obce Trebatice – vyhodnotenie ponúk. Zámerom vedenia
obce bolo prijatým investičným úverom vo výške 400 000,- € vykryť výdavky na
nasledujúce investičné aktivity:
•

Záhumenská ulica, 2.)- predpokladané výdavky 65 397,52 €

•

Zberný dvor - predpokladané výdavky 11 280 €

•
Rekonštrukcia chodníka Štúrova- Orechová ulica -predpokladané výdavky na
spolufinancovanie NFP poskytnutej v rámci programu LEADER- 35 800 €
•
Rekonštrukcia Domu služieb na polyfunkčný objekt- predpokladané výdavky 287
522,48€ Poslanci hlasovaním schválili prijatie investičného splátkového úveru od Slovenskej
sporiteľne, a.s. vo výške 375.000,- €
Ďalšie plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 14. augusta 2019.
Medzi dôležité body programu patrili:






Návrh na zmenu rozpočtu obce Trebatice – poslanci schválili rozpočtové opatrenia
č.8/2019,č.12/2019 a č.13/2019
Správa o sociálnej politike obce, ktorú poslanci vzali na vedomie
Rozvojová lokalita Dolné záplotie, poslanci schválili návrh zmluvy o zriadení vecných
bremien
Stav pripravenosti škôl a školských zariadení na školský rok 2019/2020 – starosta
informoval, že školské zariadenia sú pripravené na nový školský rok
V bode Rôzne boli poslanci oboznámení s postupom prác na rekonštrukcii chodníka
na Hlavnej ulici, vzali na vedomie informáciu o ukončení nájmu Jána Zemka
v trojizbovom nájomnom byte a zároveň schválili nájomnú zmluvu s Františkom
Polákom s manželkou. Poslanci vzali na vedomie aj žiadosť o prenájom nebytových
priestorov baru v kultúrnom dome a neschválili žiadosť Mgr. Márie Gonovej
o majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou.

26. augusta 2019 sa uskutočnilo neplánované zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktorého
jediným bodom bol Návrh na uzatvorenie dohody o odstúpení od kúpnej zmluvy uzatvorenej
medzi Marianou Moravanskou (predávajúcou) a obcou Trebatice (kupujúcim). Poslanci
hlasovaním schválili aj návrh Zmluvy o postúpení pohľadávky spol. Stavoprac, s.r.o.
( postupca) na Obec Trebatice ( postupník) zo záväzku - neuhradenej faktúry za stavebnú
činnosť spoločnosti Pavol Maráček –EMPIRIA voči spol. Stavoprac, s.r.o. v kúpnej cene

postúpenej pohľadávky rovnajúcej sa výške podlžnosti spol. Stavoprac, s.r.o. voči obci
Trebatice, t.j. 13 419,35 €.
Plánované zasadnutie OZ sa konalo aj 26.septembra 2019 s nasledovnými bodmi programu:









Správa o vyučovacích výsledkoch za školský rok 2018/2019 – správu ZŠ Trebatice
predniesla riaditeľka školy Mgr. Sylvia Molnárová, riaditeľka MŠ Jana Palkechová sa
z rokovania ospravedlnila a správu predložila v stanovenom termíne.
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Trebatice č. 2 – poslanci hlasovaním schválili
zapracovanie investičných zámerov a neschválili požiadavku na zmenu funkčného
využitia pozemkov v lokalite Dolné záplotie z územia určeného na výstavbu
rodinných domov na lokalitu určenú na výstavbu bytového domu v časti Štúrovej
ulice.
Zámer odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Trebatice v „Hospodárskom dvore
Doprastav“ – prevádzka stolárskej dielne Pavol Doktor – Nábytok PARAMA poslanci schválili zámer a spôsob odpredaja predmetných nehnuteľnosti.
Správa o bezpečnostnej situácii v obci a stav životného prostredia- obe správy vzali
poslanci na vedomie
Rôzne
Obecné nájomné byty – zostavenie poradovníka na 3-izbové byty
Návrh na zmenu rozpočtu obce
Delimitačný protokol – budova súpisné číslo 76

28.novembra 2019 sa konalo predposledné plánované zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Program bol rozsiahly, vyberáme najdôležitejšie body:
- Poslanci sa uzniesli na VZN Obce Trebatice č. 1/2019 o miestnych daniach na území obce
Trebatice. Pristúpilo sa k prvej úprave dane z nehnuteľnosti, ktorou sa zvyšuje najnižšia
sadzba zo sumy 0,08 €/1m² na sadzbu 0,12 €/1 m² (čo predstavuje zvýšenie o 4 centy/ 1 m²).
Následne v priebehu rokov 2020 – 2023 sa pristúpi k zvýšeniu o 3 centy /1 m² a sadzby budú
v súlade s platnou právnou úpravou.
- Poslanci sa uzniesli na VZN Obce Trebatice č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebatice.
- Poslanci vzali na vedomie Správu o stave plnenia nájmov podľa uzatvorených nájomných
zmlúv, schválili zmluvu o nájme nebytových priestorov pre CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom a
dodatky nájomných zmlúv na prenájom časti Domu služieb pre p. Reginu a ZO JDS, nakoľko
od 1.1.2020 ešte nebude zahájená plánovaná rekonštrukcia Domu služieb.
- Návrh na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Trebatice v „Hospodárskom dvore
Doprastav“ – pozemky KN-C č. 1316/37, 1316/38, 1316/39, 1316/48 a stavieb bez súpisného
čísla na parcele č. 1316/38, 1316/39 v k. ú. Trebatice Pavlovi Doktorovi, podnikajúcemu pod
obchodným názvom Pavol Doktor – Nábytok PARAMA za cenu 38 200 Eur. Poslanci
uvedený odpredaj schválili.
-Poslanci schválili zriadenie vecných bremien a uzatvorenie zmluvy o spolupráci v rámci
prípravy investičného zámeru budovania zberného dvora v obci Trebatice.
- V roku 2019 získala Obec Trebatice v rámci projektovej činnosti sumu 45.550,- €. V rámci
projektov získala finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému, rekonštrukciu

sociálnych zariadení v MŠ, dotácia na Kapustové hody a MPM, ako aj finančné prostriedky z
Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie a vodovodu v rámci stavby „Predlženie
Záhumenskej ulice – 2. etapa“. V tomto roku boli zároveň predložené projekty na
vybudovanie zberného dvora a rekonštrukciu Areálu zdravia – tieto projekty zatiaľ neboli
vyhodnotené. Aj o uvedených skutočnostiach boli poslanci na zasadnutí informovaní.
12.decembra 2019 sa uskutočnilo posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Trebaticiach v roku 2019. Poslanci vzali na vedomie odporúčacie stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu finančného rozpočtu na rok 2020 a výhľadu na roky 2021 – 2022.
Poslanci OZ schválili rozpočet obce Trebatice na rok 2020 a vzali na vedomie výhľad na roky
2021-2022 v nasledovnej podobe:
Bežné príjmy: 1 051 102 €
Bežné výdavky: 1 024 985 €
Kapitálové príjmy: 8 766 €
Kapitálové výdavky: 342 852 €
Finančné operácie: 333 622 €
Finančné operácie: 25 653 €
Príjmy spolu: 1 393 490 €
Výdavky spolu: 1 393 490 €
Prítomní poslanci sa uzniesli na VZN Obce Trebatice č. 3/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území
obce Trebatice.
Po komunálnych voľbách v roku 2018 a voľbe nového primátora Piešťan bolo počas roku
2019 vedených viacero rokovaní na úrovní primátora a starostov okolitých obcí s cieľom
nastavenia nových vzťahov a spolupráce okresného mesta s obcami v regióne Piešťan v
oblasti samosprávnej agendy od preneseného výkonu štátnej správy, odpadov, cyklotrasy až
po rozvoj cestovného ruchu v regióne Piešťan. Zo strany dotknutých samospráv bolo
deklarované, že sa pokúsia o obnovu spolupráce a nastavení nových vzťahov za účelom
rozvoja regiónu. Vzhľadom k uvedenému poslanci schválili vstup Obce Trebatice do
oblastnej organizácie cestovného ruchu „Rezort Piešťany“ a výšku členského príspevku Obce
Trebatice v sume 1.000,- €.
Poslanci neschválili vstup obce Trebatice do záujmového združenia právnických osôb –
Holeška Tour so sídlom v Chtelnici.
Prítomní poslanci vzali na vedomie správu o činnosti obecného úradu za rok 2019. Starosta
skonštatoval, že zamestnanci obce si plnili svoje povinnosti a prípadné nedostatky sa
operatívne odstraňovali. V roku 2019 prišlo k 2. etape rekonštrukcie obecného úradu, bola
vytvorená kancelária prvého kontaktu. Celkovou rekonštrukciou sa vytvorili veľmi priaznivé
podmienky, v ktorých si občania mohli vybavovať svoje záležitosti.
Po ukončení zasadnutia sa uskutočnilo malé spoločenské posedenie pri príležitosti ukončenia
kalendárneho roku 2019.

Ďalšie aktivity obce
Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo v našej obci fungovalo na tom istom princípe ako minulý rok. 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. 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. So zvyšujúcim sa počtom ľudí v obci sa zvyšujú aj nároky na
využívanie potrieb dennej spotreby. Je všeobecne známe, že odpad postupne pohlcuje našu
planétu a inak tomu nie je ani v našej obci. Ľahostajní obyvatelia znečisťujú a znehodnocujú
celkový výzor našej dediny pohodenými odpadkami, psími exkrementami, nepremysleným
využívaním zberných nádob. Veľa našich obyvateľov však stále ešte dbá na čistotu svojho
okolia a pred svojím príbytkom a okolo neho pravidelne udržuje poriadok. V obci sa
každoročne koná aj jarné upratovanie, kedy viac ako inokedy obec dostáva podobu
čistejšieho a upravenejšieho miesta pre život. Je známe, že trebatickí seniori sa pravidelne na
začiatku jari venujú čisteniu a úprave miestneho cintorína. Toho roku sa partia mladých
dobrovoľníkov, občanov Trebatíc, rozhodla upratať aj oblasť okolo potoka Holeška, koľajníc,
priľahlé lesíky a poľné cestičky. V deň jarného upratovania v obci,23.3.2019, sa v
popoludňajších hodinách stretla skupinka približne dvadsiatich dobrovoľníkov, ktorým nie je
čistota trebatickej prírody ľahostajná. V priebehu niekoľkých hodín postupne pozorne
prečesali takmer všetky strategické miesta. Počasie prialo, nálada bola veselá a niektoré
úlovky skutočne znamenité. Cestičky, lesíky a voda skrývali vo svojich útrobách rôzny
viditeľný aj menej viditeľný odpad. Šikovným rukám žien, mužov a dokonca aj detí sa
podarilo nájsť aj starý záhradný gril, toaletu, kopec fliaš, polystyrénu, použitých pneumatík, z
vody vytiahli aj starý, premočený gauč či ležadlo na opaľovanie. Odpadom zaplnili množstvo
veľkých plastových vriec. Odmenou všetkým zúčastneným bol pozitívny pocit z dobre a
nezištne vykonanej práce. Kiež by sa však ľudia poučili a odpad radšej hádzali na miesta preň
určené. Vedome znečisťujú priestory, ktoré aj oni sami používajú na relax, oddych a
prechádzky.
Uvítanie detí do života
Dňa 4. decembra na túto milú udalosť prijalo pozvanie 8 novonarodených dievčatiek a
chlapčekov spolu so svojimi rodičmi. Pri malom občerstvení v trebatickom kultúrnom dome
si mladé rodinky posedeli, prehodili pár slov a strávili tak príjemný podvečer. Domov si
odniesli malý darček v podobe knihy, vianočnej ruže a finančného príspevku od obce na
každé novonarodené dieťa.
Zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti občanom
Opatrovateľskú službu v našej obci v roku 2019 zabezpečovala Alena Slivová obyvateľke
Ľudmile Minárechovej.

Sociálnu službu formou donášky obeda zabezpečovala Eva Janechová siedmim obyvateľom
Trebatíc, z toho jedna obyvateľka v priebehu roka zomrela.
Trebatické zrkadlo
Obľúbené obecné noviny vyšli v tomto roku trikrát - v apríli, v júli a v decembri. Čitatelia v
nich našli informácie o dianí v obci, príhovor starostu a jeho pohľad na súčasný svet a život
nielen v Trebaticiach, novinky z materskej či základnej školy, športové úspechy, či rôzne
jednorazové i pravidelné príspevky od miestnych organizácií a obyvateľov.
Webová stránka obce
Obec Trebatice mala aj v roku 2019 vlastnú webovú stránku, neustále aktualizovanú a
ponúkajúcu všetky potrebné informácie o obci aj vo virtuálnom svete.
Mobilná aplikácia
Mobilnú aplikáciu Trebatice v roku 2019 využívalo 83 majiteľov iPhonov a 177 majiteľov
Androidov. Mobilná aplikácia poskytovala aktuálne informácie zo života obce, pozvánky na
kultúrne a športové podujatia, kalendár vývozu separovaného odpadu, informácie o
cestovných poriadkoch. Vývoj nových technológií i potreba efektívnejšieho komunikačného
prostriedku inšpirovala k prepojeniu webovej stránky Obce Trebatice a novej mobilnej
aplikácie V obraze. Túto službu zabezpečovala firma Galileo Corporation, s.r.o. Nová
mobilná aplikácia bola veľmi efektívna, umožňovala aj prepojenie na iné, okolité obce, ktoré
boli súčasťou projektu V obraze. Ponúkanú informáciu stačilo zverejniť na webovej stránke a
automaticky sa zverejnila aj v mobilnej aplikácii. Do konca roka 2019 boli v prevádzke obe
aplikácie, od januára 2020 len mobilná aplikácia V obraze.
Vernostný program obce
Možnosť podporiť a zvýhodniť obyvateľov obce s trvalým pobytom v obci ako i zvýšiť
podporu aktívneho trávenia voľného času využilo v roku 2019 prostredníctvom vernostného
programu obce už viac ako 230 miestnych obyvateľov. Benefity pre držiteľov vernostnej
karty v roku 2019 boli nasledovné:
- Zľava 2 eurá na kúpu lístka na podujatie Hody 2019 v predpredaji
- Vstup zdarma na domáce majstrovské futbalové zápasy OFK Stavoprac Trebatice
- 5% zľava z každého nákupu v KPS - priemyselný tovar, s.r.o.
- Zľava 15% z ceny masáže v masážnom salóne v športovom centre Matchpoint
Investičný rozvoj a výstavba v obci
Investičný život našej obce bol aj v roku 2019 veľmi čulý. Priorít bolo veľa, realizáciu
mnohých zámerov sa podarilo finančne i časovo pokryť, no niektoré z nich ostali aj presunuté
na ďalší kalendárny rok. Väčšina investičných zámerov sa však realizovalo priebežne.
Modernizácia interiéru obecného úradu

Zámer zrekonštruovať interiér obecného úradu bol komplexne naplnený v priebehu roka
2019. Úplnou rekonštrukciou prišlo k obnove podláh, vnútorných omietok a stropov,
elektroinštalácii a dátových rozvodov, ako i k zmene dispozičného riešenia obecného úradu,
so zreteľom na vytvorenie miesta prvého kontaktu. Dôležitým prvkom bolo zriadenie
predsiene pri vstupe do budovy s inštaláciou trebatických krojov a iných artefaktov
odkazujúcich na našich predkov a minulosť. Interiér obecného úradu sa stal po dlhom čase
dôstojným a reprezentačným miestom obce Trebatice. V roku 2019 bola na tento účel
preinvestovaná suma 23 929,-- €.
Rekonštrukcia ozvučenia cintorína
Počas tohto roka bola ukončená realizácia ozvučenia obecného cintorína. Na tento účel bola v
tomto roku poukázaná suma 5 068,-- € z rozpočtu Obce Trebatice. Zámer sa podarilo naplniť
k spokojnosti obyvateľov obce.
Rekonštrukcia učebne v základnej škole
Zámer zrealizovaný začiatkom roka 2019 v sume 7 525,-- € obsahoval obnovu stien, stropu a
podlahy, rekonštrukcie elektroinštalácie a montáž dátových rozvodov v učebni základnej
školy.
Projekty a zámery, ktoré sa realizovali priebežne:
Výkup pozemkov v lokalite Dolné záplotie
V roku 2019 boli v lokalite Dolné záplotie pod miestne komunikácie vykúpené pozemky v
hodnote 1 558,-- €. Tento proces nebol pre neochotu niektorých vlastníkov ukončený a
vzhľadom na to nebolo možné zrealizovať výstavbu inžinierskych sieti v rámci stavby
Predĺženie Záhumenskej ulice – 3. etapa. Rovnako sa nepodarilo v roku 2019 vysporiadať
pozemky pod budúcu izolačnú zeleň, nakoľko ich vlastníci neakceptovali návrh kúpnej ceny.
Rekonštrukcia domu služieb na polyfunkčný objekt
Dlho očakávaná investičná akcia obce sa v tomto roku posunula v získaní výhodného
investičného úveru na realizáciu rekonštrukcie a prístavbu nebytovej časti navrhovaného
polyfunkčného objektu. Investičná akcia bola zrealizovaná v rozsahu vybudovania dažďovej
kanalizácie.
IBV Dolné záplotie, Priemyselná zóna nad motokárovou dráhou – výstavba inžinierskych
sietí
V roku 2019 prišlo k vybudovaniu vodovodu a kanalizácie na Záhumenskej ulici – 2. etapa,
čím boli vytvorené podmienky na pripojenie ku kanalizácii a vodovodu priemyselnej zóny
Dolné záplotie nad motokárovou dráhou. V tomto roku sa vybudovala trafostanica spol. Dofa
spol. s r. o.
Predĺženie Záhumenskej ulice, 2.etapa
V dôsledku získania dotácie z Environmentálneho fondu SR a príspevku súkromných
investorov prichádzajúcich do priemyselnej zóny Dolné záplotie nad motokárovou dráhou bol
v tomu roku vybudovaný vodovod a kanalizácia, upravená projektová dokumentácia a podaná
žiadosť na stavebné povolenie na ďalšie stavebné objekty. Preinvestovaná bola suma 83 107,-

- €. Výdavky na stavbe Predĺženie Záhumenskej ulice boli výrazne zvýšené o nariadený
archeologický výskum vyplývajúci z kostrového nálezu, o ktorom píšeme na inom mieste v
kronike.
Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici od Štúrovej ulice po Orechovú ulicu
Tento investičný zámer sa v roku 2019 realizoval v rozsahu vypracovania geometrického
plánu na oddelenie pozemkov patriacich vlastníkom rodinných domov v danom území,
nakoľko sa preukázalo, že pozemky pod chodníkom, ktorý má byť predmetom rekonštrukcie,
nie sú vo vlastníctve Obce Trebatice. Súčasne prebiehali konzultácie so spracovateľom
projektovej dokumentácie vo veci úpravy pôvodného projektu.
Cyklotrasa Zelená cesta (Piešťany – Vrbové)
Dlho očakávaný zámer nielen obyvateľov obce Trebatice, ale i celého regiónu sa v tomto roku
realizačne opäť nenaplnil. Po schválení novely zákona o dráhach koncom minulého roka sa
však daný zámer stal pilotným projektom naplnenia novely zákona, ktorý umožňuje využiť
nevyužívanú železnicu po uzatvorení nájomnej zmluvy so Železnicami SR na vybudovanie
cyklotrasy. Na úrovni Ministerstva dopravy SR bola zriadená pracovná skupina, ktorej
členom sú i zástupcovia Združenia obcí Zelená cesta (Juraj Valo, predseda združenia a Lukáš
Pavlech, výkonný riaditeľ). V súčasnosti sa pripomienkuje návrh nájomnej zmluvy.
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Trebatice č. 2
Investičný rozvoj obce si vyžaduje aktualizovať územný plán obce jeho Zmenami a
doplnkami č. 2 (ďalej len „ZaD“). Na tento účel bola v roku 2019 vyčlenená suma z
rezervného fondu vo výške 6 000,- €. Na jeseň 2019 bola uzatvorená zmluva s
obstarávateľom ZaD a v obecnom zastupiteľstve prerokované investičné zámery vyžadujúce
zmenu územného plánu.
Zberný dvor
Jednou z dlho očakávaných investičných akcií Obce Trebatice je doteraz absentujúci zberný
dvor. Po zabezpečení finančných prostriedkov z úverových zdrojov, Obec Trebatice zadala
vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu – Zberný dvor, Trebatice v areáli
Hospodárskeho dvora Doprastav, na pozemku vo vlastníctve Obce Trebatice o výmere 925
m². Na tento účel obec vynaložila v roku 2019 sumu 7 614,-- €. Koncom októbra bola podaná
žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu SR.
Rekonštrukcia Piešťanskej ulice
Vykonané bolo geodetické zameranie v celkovej sume 558,-- €.
Obecná matrika
V roku 2019 sa v našej obci narodili:
1.
2.
3.
4.
5.

Jakub Turza
Hana Miklošková
Ela Belicová
Matej Urban
Zoja Hermanovská

6. Michal Valko
7. Marko Urban
8. Alžbeta Belanová
9. Viktória Bališová
10. Eliška Pistorius
V roku 2019 v našej obci zomreli:
1. Ján Buška
2. Bernardína Galbavá
3. Alojz Hadviga
4. Peter Jankech
5. Robert Jankech
6. Anna Jankechová
7. Anna Klúčovská
8. Antónia Kováčová
9. Pavlína Kurincová
10. Jozef Macúška
11. Daniela Mišová
12. Ing. Emil Petruš
13. Vladimír Potrok
V roku 2019 uzavreli manželstvo:
1. Ondrej Macháč z Trebatíc a Petra Klasovitá z Piešťan
2. Tomasz Stanislav Jemiolo z Poľska a Denisa Muškovičová z Trebatíc
3. Tomáš Sudora a Martina Balónová, obaja z Trebatíc
4. Mgr. Radovan Čellár z Trebatíc a Mgr. Alexandra Damboráková z Piešťan
5. Norbert Máté z Rudnej a Nikoleta Kováčová z Trebatíc
6. MUDr. Juraj Dugát z Veselého a Dominika Štefanková z Trebatíc
7. Michal Jankech z Trebatíc a Kristína Kubalová z Veľkých Ripňan
8. Marek Dvořák z Českej republiky a Natália Jankechová z Trebatíc
9. Richard Vatrt z Pobedima a Patrícia Kubranová z Trebatíc
10. Martin Buchel z Trebatíc a Kristína Mikulová zo Šípkového
K 31.12. 2019 mala obec Trebatice 1337 obyvateľov ( 667 mužov, 670 žien ). Narodilo sa 11
detí ( 5 chlapcov, 6 dievčat ), zomrelo 14 ľudí ( 8 mužov, 6 žien ). Na trvalý pobyt sa v našej
obci prihlásilo 34 ľudí ( 14 mužov, 20 žien ), z trvalého pobytu sa odhlásilo 32 obyvateľov (
19 mužov, 13 žien ). Tri osoby boli evidované ako dlhodobo nezamestnané.

ŠTÁTNA SPRÁVA
Rok 2019 môžeme označiť ako rok volebný. Volili sme nielen nového prezidenta Slovenskej
republiky ale aj poslancov do Európskeho parlamentu.
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Dňa 16. marca 2019 sa uskutočnilo prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov ....................................1089
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky ...............................590
Z toho účasť v percentách ...............................................................54,18 %
Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov .............................589
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
Bugár Béla, Ing...............................5
Čaputová Zuzana, Mgr. .................248
Daňo Martin ....................................8
Harabin Štefan, JUDr. .....................70
Chmelár Eduard, doc.Mgr., PhD......23
Kotleba Marián, Ing., Mgr................48
Krajniak Milan, Bc. ..........................26
Menyhárt József, PaedDr., PhD.........0
Mikloško František, RNDr. .......................32
Mistrík Róbert, Dr. Ing..............................2
Šefčovič Maroš, JUDr., PhD.....................123
Švec Róbert, Mgr. .....................................1
Tauchmannová Bohumila, Ing. .................0
Zábojník Juraj, Dr. Ing., PhD. ..................3
Zuzula Ivan, RNDr., CSc.........................0
Nakoľko žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov oprávnených voličov,
dňa 30. marca 2019 sa uskutočnilo 2. kolo volieb prezidenta. Postúpili doň dvaja
najúspešnejší kandidáti, a to Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

Štatistika 2. kola volieb
Počet osôb zapísaných v zozname voličov ...........................1 083
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky...................... 527
Z toho účasť v percentách .................................................... 48,66 %
Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov .................. 513
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
Čaputová Zuzana, Mgr. .......................................... 288
Šefčovič Maroš, JUDr., PhD. ................................. 225
Obec Trebatice sa zapojila do elektronického sčítania hlasov, ktoré sa uskutočnilo v
spolupráci so Štatistickým úradom SR.
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 boli v poradí piate priame voľby
prezidenta SR. Historicky prvýkrát ich tento raz vyhrala žena - Mgr. Zuzana Čaputová - prvá
prezidentka Slovenskej republiky.
Voľby do Európskeho parlamentu
Dňa 25. mája si voliči aj v našej obci mali možnosť vybrať z 31 politických strán a hnutí
kandidujúcich do Európskeho parlamentu.
Okrsková volebná komisia bola zložená z 5 členov a nemusela riešiť žiadne problémy.
Priebeh volieb bol pokojný, dôstojný, hoci účasť bola pod celoštátnym priemerom. Obec
Trebatice opäť využila možnosť elektronického sčítania hlasov, ktoré sa uskutočnilo v
spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov .............................................................1082
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní .........................................................196
Z toho účasť v % .....................................................................................................18,11
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku .....................................................................196
Počet platných odovzdaných hlasov ........................................................................190
Výsledky podľa počtu získaných hlasov
Číslo Politická strana
29

Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu

1

SMER – SD

14

Kresťanskodemokratické hnutie

7

OĽANO

3

Kotleba – ĽSNS

Počet hlasov
36

Podiel
18,95 %

30
30

15,79 %
15,79 %

18
17

9,47 %
8,95 %

25

Sloboda a Solidarita

17

5

Slovenská národná strana

28

Kresťanská únia

2

Kresťanská demokracia – Život a prosperita

6

SME RODINA – Boris Kollár

15

Strana zelených Slovenska

4

Korektúra – Andrej Hryc

3

1,58 %

22

Doma dobre

3

1,58 %

31

Národná koalícia

3

1,58 %

13

Doprava

2

1,05 %

17

Priama demokracia

2

1,05 %

23

Koalícia KSS, Vzdor – strana práce

2

1,05 %

9

Strana práce

1

0,52 %

11

Hlas ľudu

26

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

6

3,16 %
6

3,16 %

4

2,11 %
4
4

2,11 %
2,11 %

1
1

8,95 %

0,52 %
0,52 %

Zostávajúcich 11 kandidujúcich politických strán a koalícií nezískalo žiadny hlas.

PODNIKY A PODNIKATELIA V OBCI
V roku 2019 neprišlo k žiadnym výrazným zmenám v zložení a pôsobení podnikateľských
subjektov na území našej obce. Azda najväčšou zmenou v priebehu roka, ktorá sa dotkla
väčšiny obyvateľov našej obce, bola existencia len jedného obchodu s potravinami v obci,
ktorý prevádzkovala COOP Jednota Slovensko. Na väčšie nákupy obyvatelia často využívali
aj iné obchodné reťazce v Piešťanoch alebo vo Vrbovom.

ŠKOLSTVO
Základná škola
Život v Trebatickej základnej škole bol aj v roku 2019 pestrý a veselý. Okrem vyučovania
prebiehali na pôde školy i mimo nej mnohé zaujímavé akcie a aktivity pre školákov. Vybrali
sme niektoré z nich. Žiaci Základnej školy v Trebaticiach si spravili fašiangový karneval,
oslávili Deň sv. Valentína, uctili si mamičky počas Dňa matiek. Navštívili Dopravné ihrisko
vo Vrbovom, absolvovali plavecký výcvik v krytom bazéne v Myjave. Dôležitou udalosťou
bol aj päťdňový pobyt v rekreačnom zariadení Tesáre v rámci Školy v prírode. Nesmieme
opomenúť rôzne recitačné, spevácke či športové súťaže a olympiády, v ktorých sa zaskveli
mnohí žiaci našej školy. Vzácnosťou bola návšteva herečky Bibiany Ondrejkovej, ktorá prišla
deťom do školy predstaviť svoju knihu. Návšteva skládky odpadov zase podporila
environmentálne povedomie žiakov.
Jarné prázdniny odštartovali v škole ďalšiu vlnu stavebných úprav – sadrokartónové
obloženie stien a položenie novej podlahy v dvoch triedach. Do dvoch tried boli osadené
i nové interaktívne tabule, vizualizér. Zároveň boli inštalované aj nové internetové prístupové
body do všetkých tried, čím sa dosiahlo pokrytie celej školy kvalitným signálom.
V základnej škole sa po dlhej dobe koncom školského roka 2018/2019 vyskytla epidémia
ovčích kiahní.
V školskom roku 2019/2020 bola základná škola štvortriedna:
1.
2.
3.
4.

ročník – 13 žiakov, tr. učiteľka Mgr. Renáta Susová
ročník – 12 žiakov, tr. učiteľka Mgr. Diana Megová
ročník – 13 žiakov, tr. učiteľka Mgr. Sylvia Molnárová
ročník – 9 žiakov, tr. učiteľka Mgr. Miriam Olšavská

V škole fungovali dve oddelenia ŠKD – ráno pred vyučovaním, ako i po skončení vyučovania
do 16, 00 hodiny. Vychovávateľkami v ŠKD boli Mgr. Dana Kováčiková a Božena Reginová.
Náboženskú výchovu vyučovala Mgr. Anna Blahovcová. Prebiehalo aj vyučovanie Etickej
výchovy.
Pre žiakov školy boli k dispozícii i záujmové krúžky: Anglická konverzácia, Kapustárik,
Počítačový krúžok, Kozmix, Výtvarný odbor ZUŠ Vrbové.
Na vyučovaní boli k dispozícii interaktívne tabule, datavideoprojektory, vizualizéry
a notebooky v troch učebniach, v jednej učebni len notebook a datavideoprojektor a pätnásť
kusov tabletov.

Spolupráca s rodičmi sa realizovala prostredníctvom celoškolských a triednych rodičovských
združení, podľa potreby formou individuálnych konzultácií. Spolupráca bola na veľmi dobrej
úrovni, rodičia boli nápomocní i pri organizácii rozličných podujatí organizovaných školou.
Verejnosť bola o dianí v škole informovaná prostredníctvom článkov v obecných novinách
ako i prostredníctvom aktualít na nástennej tabuli pred školou.
Základná škola počas celého roka spolupracovala s materskou školou, Jednotou dôchodcov,
Obecnou knižnicou v Trebaticiach, Mestskou knižnicou v Piešťanoch, s OZ Kvas
a s okolitými školami pri organizovaní rôznych podujatí.
V termíne od 22. novembra do 22. decembra 2018 sa v škole konala komplexná inšpekcia.
Sledovali a kontrolovali sa viaceré oblasti: riadenie školy, podmienky výchovy a vzdelávania,
priebeh výchovy a vzdelávania – vyučovanie bolo sledované na 17 vyučovacích hodinách.
Bolo skonštatované, že k silným stránkam v oblasti riadenia školy patrí úroveň vypracovania
Školského vzdelávacieho programu, klíma, kultúra a služby školy, ako i podmienky výchovy
a vzdelávania. Priebeh výchovy a vzdelávania mal silné stránky v preukázaných
vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách žiakov. Bolo potrebné vo väčšej miere podporiť
a využívať sebahodnotenie žiakov, učiť ich argumentácii, diskusii. Na základe zistení a ich
hodnotení sa škole neuložili žiadne opatrenia, čo znamená, že sa nekonala následná inšpekcia.
Materská škola
Ďalší rok plný aktivít zažili škôlkari a pani učiteľky v miestnej materskej škole. Z pestrého
výberu činností uvádzame aspoň niektoré z nich:
-

-

fašiangový karneval s bublinkovou show
mnoho divadelných predstavení priamo na pôde materskej školy
deň strávený s rodičmi v rámci Dňa otvorených dverí v materskej škole
dopoludnie v rozprávkovom lese v Rakoviciach
úspešný koncoročný výlet na Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci k rodákovi
pánovi Rudkovi Moravčíkovi
športové dopoludnie v rámci malej škôlkarskej olympiády s diplomami a medailami
úspešná škôlkarska maturita budúcich prváčikov
septembrová návšteva veselého tekvicového dvora v Krakovanoch
októbrový Deň zdravej výživy plný ovocných a zeleninových jedál pripravených
deťmi či prejav úcty ku starým rodičom počas krásneho vystúpenia, ktoré spestril aj
kúzelník
novembrový lampiónový sprievod plný svetielok zakončený príjemnou atmosférou
a občerstvením na futbalovom štadióne
decembrová tradičná vianočná besiedka s milým programom, spievaním Tichej noci
a darčekmi

Veľkým úspechom roka 2019 bolo aj víťazstvo Petry Sivákovej vo výtvarnej súťaži
Maľovaný džbánik, kde vo svojej kategórii získala 1. miesto.
Zaujímavosťou bol aj výskyt ovčích kiahní v materskej škole koncom školského roka
2018/2019.

Počas celého roka prebiehala v priestoroch materskej školy pravidelná výučba anglického
jazyka a projekt Malý konštruktér – inštruované legohodiny. To všetko sa aj tento rok dialo
v spolupráci s jazykovou školou C&M languages v Piešťanoch.
V triedach trebatickej materskej školy bol aj v školskom roku 2019/2020 najvyšší možný
počet detí, 24 v triede starších a 20 v triede mladších detí. V pedagogickom kolektíve nastala
významná zmena. Odídenú učiteľku Ivanu Pohubovú nahradila mladá krv, posila z Pobedima,
Mgr. Veronika Palkovičová. Obľúbili si ju deti, zamestnanci i rodičia. Kolektív
prevádzkových zamestnancov sa v porovnaní s minulým rokom nezmenil, všetci pokračovali
vo svojich funkciách a starali sa o nerušenú prevádzku materskej školy.

KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Naša obec každoročne žije množstvom kultúrnych a športových podujatí. Na tento účel bolo v
roku 2019 z rozpočtu obce vyčlenených viac ako 10 000 Eur.
Deň matiek
Tradične sa oslavy Dňa matiek v našej obci uskutočňujú vždy v druhú májovú nedeľu v
Areáli zdravia. Podujatie si zvyčajne príde pozrieť väčšina obyvateľov obce. Tohto roku bola
udalosť z dôvodu nepriaznivého počasia zrušená. Na svoje mamičky a babičky však deti
nezabudli a milým programom si ich uctili v priestoroch materskej a základnej školy.
Detský festival
Tentokrát sa oslavy Dňa detí niesli v celkom inom duchu ako po minulé roky. Obce Trebatice
a Krakovany spojili svoje sily i finančné prostriedky a dňa 10. júna zorganizovali v amfiteátri
v Krakovanoch Detský festival. Členovia komisií školstva, kultúry, športu a mládeže
obidvoch obcí pod vedením svojich starostov zabezpečili účinkujúcich, občerstvenie, prípravu
celého areálu a všetky detaily potrebné na bezproblémový priebeh akcie. Záhrada kultúrneho
domu bola plná detí rôzneho veku, ktorí si spoločne so svojimi rodinami prišli užiť bohatý
kultúrny program a príjemnú rodinnú atmosféru. Na javisku sa vystriedali u detí veľmi
obľúbení Smejko a Tanculienka, šikovný tanečník Miroslav " Bruise" Žilka a svoje umenie
predviedli aj talentované tanečnice Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo
Vrbovom vedené Mgr. art. Michaelou Urbanovou. Krásny letný podvečer, pri ktorom
nechýbalo bohaté občerstvenie a rozprávkoví maskoti, deti zakončili diskotékou.
Trebatické hody
Letné mesiace sú nielen na Slovensku typické usporadúvaním letných festivalov, koncertov
pod holým nebom. Piešťany majú svoj festival Grape, pre Trenčín je typický festival Pohoda
a v auguste sa nielen obyvatelia našej obce ale i ľudia z blízkeho i širšieho okolia tešia na
tradičné trebatické hody. Niekoľko mesiacov pred týmto podujatím sa v mediách zverejňujú
hlavní aktéri a účinkujúci, za zvýhodnenú cenu je možné kúpiť si vstupenky v predpredaji a
zabezpečiť si tak účasť na tomto už vychýrenom podujatí. Inak tomu nebolo ani v roku 2019.
16. – 18. augusta sa konali tradičné trebatické hody, dvojdňový festival plný hudby, tanca,
jedla, pitia a veselých ľudí. Hody boli znova v réžii agentúry Morning Net, s. r. o., v

spolupráci s Obcou Trebatice. Motokárová dráha privítala až 6 000 návštevníkov, z ktorých si
každý prišiel na svoje. V piatok sa pri oboch vstupoch na motokárovú dráhu vlnili dlhé rady
ľudí, pre ktorých boli hlavným „lákadlom“ skupiny Horkýže slíže, Desmod a Iné Kafe.
Okrem nich vystúpili skupiny Malý princ, Buranowski a Slobodná Európa. V sobotu sa mohli
tešiť priaznivci rómskej hudby na vystúpenie srbskej skupiny Boban Markovič Orkestar.
Vystúpili aj skupiny Rockovanka, Nora Carsso, Reflexy, King Shaolin a tiež Lukáš Adamec
či Marián Greksa. Ako už býva dobrým zvykom a tradíciou, k dispozícii boli aj obľúbené
kolotoče, ktoré s radosťou využívali malí i veľkí účastníci festivalu, obyvatelia obce a ich
hodové návštevy.
V nedeľu sa konala slávnostná svätá omša s poďakovaním za úrodu. Popoludnie patrilo
športu, kedy naši futbalisti odohrali majstrovský futbalový zápas s Vrbovým. Večer sme
venovali tancu a zábave v Areáli zdravia so skupinou Coverage.
Celý hodový víkend sa tak opäť niesol v znamení hudby, tanca, spevu, upevňovania
rodinných i kamarátskych vzťahov.
Kapustové hody
Krásne slnečné počasie privítalo v sobotu 14. septembra 2019 v Areáli zdravia návštevníkov
13. ročníka Kapustových hodov. V kultúrnom programe vystúpili FS Kapustárik a FS
Krakovienka. Počas celého popoludnia a večera do tanca i na počúvanie hrala DH
Záhorienka. V priestoroch Areálu zdravia zároveň súťažilo 8 družstiev obcí Mikroregiónu nad
Holeškou vo varení kapustnice. Víťazom sa stalo družstvo zo Šterús. Našu obec
reprezentovali pani učiteľky z materskej školy. Výťažok z predaja kapustnice, vyše 400 €,
starosta obce odovzdal predsedníčke JDS Anne Jankechovej. Kapustové hody sa stali v našej
obci už milou tradíciou, ktorá stále prežíva najmä vďaka našim šikovným a aktívnym
dôchodcom, ktorí vždy nezištne venujú množstvo svojho času a síl príprave a samotnému
chodu tohto obľúbeného podujatia. O tom, že táto akcia je náročná na prípravu, svedčí aj
množstvo výrobkov, ktoré ochotní členovia JDS pripravovali už niekoľko týždňov pred
podujatím. Navarili a napiekli: 1 870 lokší, 1 170 kapustníkov, 53 osích hniezd, 362 kusov
štrúdle, 640 kapustných pier, 420 guliek s mäsom, 40 porcií strapačiek, 60 porcií kuracích
stehien, 100 litrov kapustnice, okrem toho zákusky a burčiak. Po všetkom sa len tak zaprášilo.
Organizátori i účastníci mohli v tú noc v pokoji zaspávať, určite ich hrial pri srdci dobrý
pocit z veľmi vydareného podujatia.
Posedenie s dôchodcami
V piatok 25.10.2019 patril kultúrny dom všetkým dôchodcom z našej obce. Uskutočnilo sa
tradičné stretnutie v rámci Mesiaca úcty k starším. Posedenie sa teší medzi dôchodcami
veľkej obľube. Stretnú sa, porozprávajú, zaspievajú i zatancujú si. V tomto roku im piatkový
večer spríjemňovalo svojimi skladbami DUO Sarah.
Obecná knižnica
Obecná knižnica počas celého kalendárneho roka 2019 poskytovala svoje služby verejnosti.
Priestory knižnice boli sprístupnené prvým čitateľom už dňa 4. januára a tiež 5. januára 2019.
Knihovníčka Mgr. Antónia Babišová, ktorá pokračovala vo vykonávaní funkcie knihovníčky,

popriala prvým čitateľom veľa zdravia a šťastia v novom roku a deťom v žiackej knižke toľko
jedničiek, koľko je na nebi hviezdičiek. Obecná knižnica zaevidovala v roku 2019 201
čitateľov, z toho detí do 15 rokov 98. Spolu zaevidovala 8817 výpožičiek. Z odbornej
literatúry pre dospelých 345 výpožičiek, z krásnej literatúry pre dospelých 3027 výpožičiek,
z odbornej literatúry pre deti 389 výpožičiek, z krásnej literatúry pre deti 3267 výpožičiek.
I v tomto roku si čitatelia mali možnosť vypožičať z knižnice periodiká ( časopisy ). Knižnica
zaevidovala 1789 výpožičiek periodík. Ich počet sa zvyšuje z dôvodu rastu cien novín
a časopisov. Mnohí čitatelia, hlavne dôchodcovia, si ich nemôžu zakúpiť. Do knižnice
pravidelne dochádzali 3 periodiká, a to: Slovenka, Život, Záhradkár a obcou vydávané
Trebatické zrkadlo. Z prinesených periodík od čitateľov sa vypožičiavali tieto: Chvíľka pre
Teba, Dobré jedlo, Rytmus života, Ema, Eva. Do knižnice pribudlo v roku 2019 62 nových
kníh. Z obecného rozpočtu bolo zakúpených 39 kníh v celkovej hodnote 400 Eur. 23 kníh
získala knižnica darom. 19 nových kníh po prečítaní daroval knižnici jej čitateľ Stanislav
Hadviga zo Štúrovej ulice. V mesiaci marec knižnicu opäť navštívili deti materskej a žiaci
základnej školy. Deti MŠ so svojimi učiteľkami v priestoroch knižnice pripravili krásnu
výstavku výtvarných prác, ktorú čitatelia obdivovali do konca mája. Najstaršou čitateľkou
knižnice bola Alžbeta Šimonovičová ( rod. Jankechová ) z Hornej ulice, ktorá dňa 21.
Novembra oslávila krásne životné jubileum 90 rokov. V roku 2019 si vypožičala a prečítala
z knižnice 58 kníh. V obľube má knihy slovenských spisovateľov, hlavne Dominika Dána
a Jozefa Kariku. Najmladšími čitateľmi knižnice boli Jakub Urban a Šimon Kopál narodení
v roku 2017. Knižnica zaevidovala v tomto roku najviac výpožičiek kníh od slovenských
spisovateľov: Dominika Dána, Jozefa Kariku, Jany Pronskej, Marty Fartelovej, Márie
Hamzovej. Najžiadanejšie knihy roka boli Venuša zo zátoky od Dominika Dána a Trhlina od
Jozefa Kariku. Víťaznú métu u detí získala opäť séria kníh Tigrí tím od Thomasa Brezinu.
Knižnica bola otvorená vždy v piatok a v sobotu od 16:00 do 19:00 hodiny. Zápisné do
knižnice na kalendárny rok bolo pre deti s študentov 50 centov a pre dospelých 1 Euro.
V knižnici ďalej žijú ľudia, ktorí už dávno zomreli, tu mlčiaci hovoria, tu, hoci ticho, ich
počúvame, tu ich chápeme, hoci sú nemí, tu nám odpovedajú.
Kapustárik
I v roku 2019 sa deti z Detského folklórneho súboru Kapustárik, ktorý pôsobí na miestnej
základnej škole, podieľali na prípravách oslavy Dňa matiek v priestoroch základnej školy.
Hoci v stiesnených priestoroch školy deti podali skvelý výkon. K tomuto krásnemu sviatku
mamičiek deti z DSF Kapustárik nacvičili program pozostávajúci z tancov a detských hier
„Šijeme mechy mešice“ a „Čížiček, čížiček“. Hudobne na akordeóne deti sprevádzal Mgr.
Matúš Havrlent z Červeníka. Na túto udalosť sa všetci svedomito pripravovali a riadne
nacvičovali. Tvrdá práca na nácvikoch sa zúročila úspešným vystúpením a patričným
potleskom. DFS Kapustárik i v tomto roku na tomto predstavení pracoval pod vedením Ing.
Bohumila Tonkoviča, Mgr. Diany Megovej a Tomáša Gasiorika. Súbor bol v zložení:
Alexander Zábrodský (Chtelnica), Adriána Ďuračková a Miroslav Ďuračka (súrodenci
z Veľkých Kostolian), Jessika Zemková (Veselé), Ján Verchola (Veselé), Ľubica Slatinská
(Kocurice), Lea Hambálková, Nela Škrabáková (obe z Trebatíc).

Tak ako každý rok aj v tomto roku patrilo pódium na Kapustových hodoch aj DFS
Kapustárik. Kapustárik predviedol reprízu programu z Dňa matiek. Na podujatí, ktoré je
organizované v rámci celého Mikroregiónu Nad Holeškou, opäť účinkujúci z DFS Kapustárik
zožali veľký potlesk. FS Krakovienka sa predstavila programom „Šak to pekné časy bývali...“
Tento program súbor predviedol aj na Župných slávnostiach v Krakovanoch (30.06.2019)
a na VII. International Music & Folk - Dance festival "BAR FEST" v meste Bar, Čierna Hora
(15. – 23.08.2019). Scenár čerpal z piesní, ktoré zozbieral Štefan Anton Pyšný, ktorý pôsobil
ako učiteľ v 20. a 30. rokoch 20. storočia v neďalekom Vrbovom. Piesne zozbieral prevažne
v rokoch 1925 – 1926. Ide o unikátnu zbierku starých piesní z Vrbového a okolia. Ďalej sa
súbor predstavil programom „Prechádzka terchovskou dolinou...“ pozostávajúci z piesní
a tancov terchovského regiónu. Piesne na heligónku zahrala členka súboru Zuzana Valíčková.
FS Krakovienku hudobne sprevádzala Karpatská muzika pod vedením Mgr. Matúša
Havrlenta. Zloženie FS Krakovienka: Bohumil Tonkovič (Trebatice), Oľga Mikušová
(Trebatice), Natália Mikušová (Trebatice), Mária Tonkovičová (Trebatice), Oľga Hnídziková
(Piešťany), Tomáš Gasiorik (Veselé), Zuzana Valíčková (Veselé), Andrea Lučanská (Veselé),
Mária Bučková (Rakovice), Simona Soboňová (Trnava), Tomáš Bábsky (Ostrov), Diana
Megová (Krakovany), vrúcne pomohli členky FS Žito z Piešťany Beáta Bučková a Milena
Skaličanová. Zloženie Karpatskej muziky: Matúš Havrlent (Červeník), Tadeáš Mazúr
(Trnava), Peter Hesko (Leopoldov).
Výtvarné umenie
Mgr. Art. Martin Ševčovič, ArtD. bol od 1. apríla 2019 menovaný do funkcie prodekana pre
umeleckú činnosť na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Neopomenuteľnými sú aj rozsiahle aktivity pracovníka, umelecká činnosť, účasti na
vedeckých a odborných fórach a hlavne záujem pracovať a zveľaďovať pracovisko podľa
možností. Aktívne sa zúčastňoval viacerých konferencií na Slovensku i v zahraničí,
publikoval odborné texty. Zastupoval Slovensko v Európskej komisii pre vedu, výskum
a doktorandské štúdium. Predsedal občianskemu združeniu s názvom Young art show, ktoré
sa venuje organizovaniu výstav výtvarného umenia doma i v zahraničí. Jedným z projektov,
ktorý zorganizoval, je výstava When Message is a Frozen Image v Moskve, paralelný projekt
prestížneho 8. Moskovského medzinárodného bienále súčasného umenia v Moskve. Jeho
práce boli v roku 2019 vystavené na viacerých výstavách doma i v zahraničí.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
Trebatice stále patria medzi obce s bohatým cirkevným životom. Najmä v nedeľu
a v prikázaný sviatok sa aj náš chrám vždy naplní množstvom veriacich občanov Trebatíc.
Počas celého roka 2019 sa organizovali rôzne púte, stretnutia, procesie či kultúrnospoločenské aktivity. Už vo februári sa konal VII. ročník farského turnaja v šípkach. V apríli
si aj niektorí občania Trebatíc spomenuli na pána farára Poláka na sv. omši v Plaveckom
Petre. 19. mája bola udelená Sviatosť 1. Svätého prijímania 12 deťom z Trebatíc. Tradičné
požehnanie polí a záhrad spojené s procesiou ku Kaplnke Panny Márie sa konalo 2.6. V júni
bola odslúžená aj Nočná odprosujúca pobožnosť. V októbri sa aj veriaci z našej obce
zúčastnili púte do Skalky pri Trenčíne. Vianočné sviatky boli spojené s prinesením

Betlehemského svetla, Jasličkovou pobožnosťou a vianočným koledovaním po
domácnostiach.
Obec Trebatice bola aj naďalej filiálkou farnosti Borovce. V tomto roku však prišlo k zmene
pána farára, správcu celej farnosti. Vdp. PaedDr. Patrik Katrinec bol otcom arcibiskupom
preložený do farnosti v Trnave. Správa hlboko zasiahla celú veriacu obec. Občania sa s ním
rozlúčili na sv. omši v nedeľu 10.3.2019. Poďakovali sa mu za jeho záslužnú prácu v našej
farnosti, pri stavbe budovy novej fary, oprave oboch kostolov i za aktivity, ktoré pre veriacich
organizoval. Svätú omšu 24.3. 2019 už celebroval nový pán farár Mgr. Marián Díreš. Svojou
pastoračnou činnosťou sa aj on stal blízky veriacim v našej obci, snažil sa s nimi prežívať
radosti i starosti každodenného života.
Organizačné zabezpečenie a chod kostola ostali v tých istých rukách ako po minulé roky.
Svojím spevom a piesňami oživovala nielen sväté omše naďalej spevácka skupina
St. Stephen ´s Band.

MIESTNE ORGANIZÁCIE A SPOLKY
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Aktivít v trebatickej seniorskej organizácii bolo aj v roku 2019 neúrekom.
Spomeňme najmä výročnú členskú schôdzu vo februári, ktorá sa už tradične koná za veľkej
účasti členov a pozvaných hostí, ďalej okresný ples seniorov v Maduniciach, oslavu MDŽ či
Deň otcov. Všetci členovia tiež dostali knihu pána Milana Pekaroviča Tradičný ľudový odev
v Trebaticiach, ktorú spolu s ním aj pokrstili. 28 členov združenia sa zúčastnilo aj
zmysluplnej marcovej brigády na cintoríne. Počas aprílovej zbierky pri príležitosti Dňa
narcisov 10 členiek MOJDS vyzbieralo 818,18 Eur pre ľudí trpiacich rakovinou. V máji naši
seniori navštívili oravskú dedinku Klin s veľkou sochou Krista Kráľa, či tradičný majáles v
Chtelnici. Nezabudnuteľným zážitkom bol júnový koncert Alexandrovcov. Príjemná bola aj
okresná opekačka v Borovciach. V júli súbor Kapustár vystúpil na Morave. Horúce letné dni
trebatickí dôchodcovia trávili aj na kúpaliskách či relaxačných pobytoch v kúpeľoch. V
septembri seniori reprezentovali našu obec a krásny kroj na celoslovenskom Dni krojov v
Banskej Bystrici za účasti 3882 krojovaných ľudí z celého Slovenska. Kapustové hody v réžii
našich milých dôchodcov, ktoré 45 členov klubu pripravovalo celé dva týždne , opisujeme na
iných miestach v kronike.
11. novembra o 11. hodine a 11.minúte členovia JDS spolu s deťmi z materskej a základnej
školy zaspievali, položili červené kvety a zapálili sviece pri pamätníku padlých vojakov pred
kostolom. 11. decembra 4 členky združenia piekli vianočné pečivo so žiakmi základnej školy.
65 členov sa v decembri zúčastnilo na vianočnom posedení s kapustnicou, kávou a koláčmi. V
tomto období dôchodcovia navštívili aj dlhodobo chorých rovesníkov či členov po operáciách
a potešili ich ovocím a darčekom.
Naša aktívna miestna organizácia JDS mala v roku 2019 81 členov, 2 členovia počas roka
zomreli. Dva razy do roka bola vykonaná aj revízia pokladne, ktorá bola vždy v poriadku. Aj
to svedčí o svedomitej, poctivej práci a fungovaní celého združenia.

Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov
Hlavným poslaním a cieľom základnej organizácie SZCH Trebatice bolo udržanie genofondu
drobných hospodárskych, okrasných a športových plemien zvierat. Organizácia s dlhodobou
tradíciou nepretržite fungovala s menšími a väčšími úspechmi a neúspechmi. Veľa miestnych
združení tohto druhu zaniklo, nakoľko bola situácia v drobnochove nepriaznivá.
Dlhoročný člen Štefanka Róbert mal kvalitný chov všestranne úžitkových sliepok plemena
AMROX. Čestný člen Emil Lipka sa venoval chovu slovenských hrvoliakov červených. Jozef
Mrišo mal špičkové chovy exotického vtáctva a veľkých druhov papagájov amazonského
typu. Alexander Kuchár sa okrem chovu holubov venoval aj chovu domácich husí, ktoré
nestratili pud sedenia a vodenia mladých húsat. Z mladých chovateľov treba vyzdvihnúť
chovateľa Michala Valu, ktorý sa úspešne venoval chovu a odchovu spevavých kanárikov
a Romana Palkecha, ktorého záľubou boli králiky a exotické vtáctvo.
Organizácia mala v roku 2019 16 aktívnych členov. Mali dobré kontakty s chovateľskými
organizáciami Bošáca, Veľké Kostoľany, Trnava, Moravské Lieskové, kde doteraz úspešne
vystavovali výsledky svojich chovov.
Výbor SZCH tvorili: Jozef Mrišo – predseda, Jozef Melicher – podpredseda, Michal Valo –
tajomník, Alexander Kuchár – pokladník, Jozef Buchel – člen výboru, Emil Lipka, Róbert
Štefanka, Jozef Vančík – čestní členovia a revízna komisia.
Členovia sa aktívne podieľali na čiastočnej renovácii a prestavbe výstavnej haly SZCH za
finančnej a organizačnej podpory p. Jozefa Mriša. V tejto hale sa každý mesiac konali
stretnutia chovateľov, takzvané „burzy“. Bola tu možnosť kúpy krmiva pre zvieratá a vtáctvo,
chovatelia sa stretávali za účelom výmeny skúseností a chovného materiálu.
Už dlhšiu dobu organizáciu trápi nezáujem zo strany mladých chovateľov. V dnešnej dobe má
mládež iné záľuby a počet členov klesá, avšak chovatelia stále veria, že sa situácia do
budúcna zlepší.
Poľovnícke združenie Bažant Trebatice
V polovici februára 2020 sa konala Výročná členská schôdza Poľovníckeho združenia Bažant
Trebatice v priestoroch chovateľského areálu, kde predseda združenia Ján Bača zhodnotil
priebeh udalostí , vykonanú prácu v poľovnom revíri ako aj aktivity, ktoré sa udiali počas
roka 2019.
Výbor poľovníckeho združenia pracoval v pôvodnom zložení ako v roku 2018, organizácia
mala 19 registrovaných členov a jedného čakateľa na členstvo. V priebehu roka nebol do
združenia prijatý žiadny nový člen, no dlhoročný člen Milan Vrábel sa zo zdravotných
dôvodov členstva vzdal.
Zima v januári a februári v roku 2019 bola okrem pár naozaj zimných dní bez snehu
a s miernymi mrazmi, zver v revíri teda nebola v núdzi. Aj napriek tomu členovia združenia
zver prikrmovali až do jarných mesiacov, kedy sa vykonalo aj sčítanie zveri. Jej stavy sa
pohybovali na podobnej úrovni ako v roku 2018. V mesiacoch marec a apríl sa členovia
poľovníckeho združenia venovali plneniu plánu práce a z finančnej dotácie obecného grantu
boli zrealizované práce na rekonštrukcii senníka, malé opravy posedov, vyčistenie
a dezinfekcia zariadení na prikrmovanie zveri a v rámci revitalizácie poľovného revíru
výsadba stromčekov a kríkov. V dňoch 29. – 31.3. 2019 Obvodná poľovnícka komora

v Piešťanoch usporiadala v priestoroch zámku v Moravanoch nad Váhom chovateľskú
prehliadku trofejí zveri ulovenej v poľovnej sezóne 2018/2019. Na tejto prehliadke boli
vystavené aj trofeje srnčej zveri našich členov. V júni – Mesiaci poľovníctva a ochrany
prírody – sa na vychádzkach do revíru členovia vo väčšej miere zameriavali na ochranu zveri,
hlavne jej mláďat, pred škodnou. V tomto mesiaci sa konalo aj tradičné zasadanie Rady
Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Piešťanoch, kde bol prizvaný aj náš
dlhoročný člen Róbert Štefanka st. Bolo mu udelené najvyššie vyznamenanie Slovenského
poľovníckeho zväzu – Zlatý kamzík – za dlhoročnú prácu a rozvoj poľovníctva na Slovensku.
Róbert Štefanka st. zložil skúšky z poľovníctva 16.5. 1959. Od tej doby zastával rôzne
funkcie v PZ Bažant ako aj v okresných štruktúrach SPZ.
V rámci kultúrno-spoločenských aktivít sa členovia PZ Bažant Trebatice zúčastnili
streleckých pretekov poľovníckych združení, ktoré organizuje Mikroregión nad Holeškou na
strelnici vo Veselom. Naše združenie nasadilo do turnaja tri družstvá:
1. družstvo- Galbavý Miroslav, Galbavý Matúš, Potrok Pavol, ktorí si vystrieľali 13. miesto
2. družstvo – Ilenčík Ivan, Pažík Boris, Horňák, ktorí si vystrieľali 16. miesto
3. družstvo – Štefanka Róbert ml., Bolčík, Minárik Peter, ktorí si vystrieľali 6. Miesto
Celkové výsledky lovu v roku 2019: bažant – 38 jedincov, zajac – 38 jedincov, srnčia zver –
16 jedincov, diviak – 10 jedincov, líška – 6 jedincov, straka – 8 jedincov.
Poľovnícke združenie Bažant Trebatice počas celého roka spolupracovalo s Obecným úradom
v Trebaticiach, Agrodružstvom Trebatice, ZO SZCH Trebatice a OFK Trebatice. Združenie
svoju činnosť a aktivity pravidelne propagovalo aj osvetovou činnosťou formou násteniek
v priestoroch pred Domom služieb.

TELOVÝCHOVA A ŠPORT
Stolný tenis
Úvod roka 2019 patril v tomto obľúbenom športe Trojkráľovému turnaju neregistrovaných
hráčov. Zišlo sa na ňom štrnásť stolnotenisových nadšencov – amatérov. Záštitu nad nimi
mali Ondrej Macháč a Miroslav Galbavý.
Konečné poradie najlepších hráčov:
1. Matúš Valo
2. Rado Urban
3. Ondrej Macháč
4. Tibor Jankech
V jarnej časti súťaže A mužstvo postúpilo do 6. Ligy trnavskej oblasti, kde sa im v jesennej
časti darilo. Hráči A mužstva v roku 2019: Juraj Hesko, Ladislav Regina, Ondrej Macháč,
Roman Ušiak, Ján Maco. Pomocníci: Stanislav Urban, Juraj Valo.
Na jar B mužstvo postúpilo do 7. ligy oblasti Trnava, ktorá bola oveľa ťažšia a v jesennej
časti súťaže tak malo družstvo na konte veľa prehier. Bolo to pravdepodobne aj dôsledkom
faktu, že najlepší hráč Jozef Polčan dlhodobo neodohral žiadny zápas pre ťažkosti s rukou.
Hráči B mužstva v roku 2019: Stanislav Urban, Ján Maco, Jozef Polčan, Filip Havala, Peter

Foltýn, Vladimír Regina. Náhradníci: Ladislav Regina, Juraj Valo.
Tradíciu stolného tenisu v obci dodržovali aj neregistrovaní hráči, ktorí sa v slušnom počte
schádzali dvakrát do týždňa. V priebehu roka prišlo aj k vynoveniu herne. Linoleum bolo
vytrhané, podlaha vyrovnaná nivelačným poterom a vykonané boli i ďalšie stavebné úpravy
pre položenie podlahy.
Automotoklub Trebatice
Motokárová dráha v Trebaticiach žila aj počas roka 2019 čulým, nielen motokárovým
životom. K dispozícii bola aj požičovňa motokár a prenájom dráhy.
Kalendár podujatí:
AutoSlalomShow Cup

18.5. 2019

Slovenský kartingový pohár

24.- 25.5.2019

ČS Autoslalom

8.6.2019

AutoSlalomShow Cup

5.-6.7. 2019

Hody Trebatice

17. – 18. 8. 2019

ČS Autoslalom

7.9. 2019

Slovenský kartingový pohár 13. – 14.9. 2019
Cyklo Holeška tour

31.8. 2019

Okrem tradičných trebatických hodov sa toho roku stala dráha aj štartovou a cieľovou
destináciou každoročnej Cykloholeška tour.
Na motokárovej dráhe v Trebaticiach sa dňa 25.5.2019 konali preteky 2. kola Slovenského
kartingového pohára, kde domáci pretekár Marián Kollár v triede Honda 390 získal 1.miesto
po dvoch jazdách. V 6. kole seriálu Slovenského kartingového pohára dňa 14.9.2019 získal
Kollár v triede Honda 390 opäť prvé miesto.
Obecný futbalový klub Trebatice
A- mužstvo OFK Trebatice hralo v tomto roku IV. ligu sk. SZ ZsFZ. Hoci cieľom v jarnej
časti súťažného ročníka 2018/2019 bol stred tabuľky, v 14 člennej súťaži sme končili na
dvanástom mieste so ziskom 15 bodov s mierne mínusovým skóre 24:25. Pozitívom súťaže
bolo zdravé jadro, ktoré tvorili hráči Veselý, Palkech, Matyáš, Masár, Kotula, Kirka, Jakubek,
Chebeň, nové tváre v tíme Miklovič, Filin, Mihálik, Dolinaj či posily z CFM JA, ktorí sa stali
neoddeliteľnou súčasťou kabíny – Valo, Prvý, Hečko, na konci jarnej časti výrazne pomohli
aj Směřička a Šurín. Žiaľ, osobnostne či výkonnostne do tímu nezapadli Majgot, Miro
Furdan, Erik Furdan a Šiška. Tréningová účasť sa síce zlepšila, no mužstvo trápili dlhodobé
zranenia či sezónne virózy.

Jesenná časť nového ročníka 2019/2020 síce začala úspešným zápasom s Prievidzou, no
potom prišla studená sprcha, keď sme v šiestich po sebe nasledujúcich zápasoch nezískali ani
bod. Bodové zadosťučinenie sa dostavilo až od ôsmeho kola, kedy sa naším futbalistom
začalo opäť dariť a herný prejav celého družstva sa zdokonaľoval. Pozitívom tejto časti
súťaže bol aj výrazne zlepšený tréningový proces, ktorý bol alfou aj omegou celého tímu. Po
jesennej časti súťaže sme skončili na jedenástom mieste s 18 bodmi. V tíme sa prejavilo aj
spojenie skúsenosti s mladosťou, kedy súčasťou mužstva boli už šiesti hráči z Centra
futbalovej mládeže Jozefa Adamca. Káder tvorili títo hráči: brankári Veselý a Palkech, hráči
z defenzívnych pozícií Klačman, Matyáš, Kirka, Jakubek, Vido, Filin, Gajdošík, Prosňanský,
hráči z ofenzívnych pozícií Masár, Bartošek , Macháč, Šurín, Hečko. Toto jadro 15 hráčov
bolo vo viacerých zápasoch doplnené hráčmi z CFM JA Samuelom Valom a Michalom
Blaškom.
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca
Ukončený súťažný ročník 2018/2019 v centre futbalovej mládeže bol pre materské kluby
OFK Trebatice, FK Krakovany a ŠK Borovce opäť zviditeľnením na futbalovej mape.
Úspešná bola najmä kategória starších dorastencov a starších žiakov. V centre v tomto čase
pre vek skončili štyria hráči – Jakub Klein, Filip Frankovič, Matej Prvý, Ondrej Hečko. Vo
futbalovej akadémii bol vždy kladený dôraz na tréningový proces. Obdivuhodný bol veľký
počet tréningových jednotiek, ktorých bolo týždenne približne 40 . Trénerský kolektív cez
zimnú prestávku opustil Peter Majerník, pracovne do zahraničia musel odísť i Adam Holán.
Nahradili ich Andrej Adamčík a Martin Ričány.
Veľmi milou udalosťou v rámci Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca bola takmer
deväťhodinová oslava Dňa detí na štadióne OFK Trebatice. V duchu hesla „ Futbal deťom =
úsmev deťom „ . 1. júna centrum pre deti pripravilo množstvo pohybových aktivít, kde prím
hrala kožená lopta ako aj kopec spoločenskej zábavy. Na svoje si samozrejme prišli aj staršie
vekové kategórie. Post Jozefa Adamca po jeho smrti symbolicky prevzal jeho brat Emil,
ktorému počas podujatia verejne zablahoželali k jubileu bývalé aj terajšie hviezdy nášho
futbalového trávnika. Súčasťou podujatia bol aj priateľský zápas žiakov kategórie U12 CFM
JA proti ŠK Slovan Bratislava.
V novom súťažnom ročníku 2019/2020 boli všetky kategórie akadémie zastabilizované,
pričom tým najviac sledovaným – dorastu a žiakom – sa darilo výsledkovo aj herne.
Najstaršia kategória – starší dorast U19, sa po jesennej časti v tretej lige pýšil na prvom
mieste. Novoprijatý tréner Andrej Adamčík sa v práci s mládežou nenašiel a svoje pôsobenie
na trénerskom poste ukončil po siedmom kole. Nový úspešný impulz do kabíny mladších
dorastencov vniesol Šimon Pažík. Chlapci, ktorí na jar skončili dorastenecký vek, sa úspešne
presunuli k mužom. Ondrej Hečko sa predstavil v seniorskom klube OFK Trebatice. Matej
Prvý, Jakub Klein a Filip Frankovič pokračovali vo futbale v FK Krakovany.
Kvalitná koncepčná práca vo futbalovej akadémii prinášala aj v roku 2019 svoje ovocie.
Spolupráca trénerov, rodinných príslušníkov spestrila detstvo mnohým chlapcom a dievčatám,
ktorým učarovala futbalová lopta a rozhodli sa venovať svoj voľný čas mládežníckemu
futbalu.

Memoriál Petra Minárecha – Trebatická desiatka
V nedeľu 28. júla 2019 sa konal 11. ročník bežeckých pretekov venovaných nášmu rodákovi
Petrovi Minárechovi. Horúce slnečné počasie, skvelá organizácia, fandiaci a občerstvenie
ponúkajúci Trebatičania, ulice plné ľudí. Aj v tomto roku tradičná bežecká udalosť
spríjemnila predpoludnie nielen našim obyvateľom. Do Trebatíc zavítali výkonnostní či
rekreační športovci z Česka, Francúzska, Kene, Maďarska, Španielska a zo všetkých častí
Slovenska. Je potešujúce, že pretekov sa zúčastnilo i veľa obyvateľov Trebatíc. Azda
najväčšie zastúpenie rodákov mali sprievodné súťaže škôlkarov a žiactva. Na 200, 500 a 1000
m bežalo 63 nádejí kráľovnej športov, medzi nimi aj veľa malých či väčších Trebatičanov.
V najmenšej kategórii sa na medailových pozíciách umiestnili Trebatičanci Timotej Žák,
Marek Žák, Lukáš Dvorský či Miška Tonkovičová. Okrem nich so zápalom bežali
i Trebatičanci Ondrej Polák, Timea Hornáková, Tomáš a Peter Markovci, Roman Zivčák,
Krištof Rajchl, Nina Kollárová, Anetka Urbanová, Marcel Mihálik, či Bianka Dvorská.
V kategórii mladších žiakov z Trebatičanov najlepšie dobehol Dominik Kováčik a hneď za
ním Matias Žák. Okrem nich našu obec reprezentovali aj Filip Marko, Tobias Škrabák, Dávid
Hornák, Alan Zivčák, Maxim Tonkovič. Za mladšie žiačky pretekali aj Katarína Miháliková
a Veronika Dvorská. Trebatičan Jakub Polák získal pekné druhé miesto v kategórii starších
žiakov, kde súťažil spolu s rodákmi Nicolasom Folajtárom a Adriánom Lipkom. Ema
Miháliková obsadila prvé miesto ako staršia žiačka. Spolu s treťou Zuzanou Moravčíkovou
robili dobré meno našej obci.
V hlavnom dejstve na 10 kilometrov vytvorilo štartovnú listinu 119 mužov a žien. Nikto
z nich sa nevzdal. Do víťaznej stuhy, ktorú držali v trebatických krojoch odeté dievčatá
Katarína Miháliková a Nela Škrabáková, vbehli poprední zahraniční reprezentanti , Keňan
Henry Kemboi a Maďarka Zita Kácserová.
Najrýchlejší v celkovom poradí:
Muži: 1. Henry Kemboi ( Keňa/ Benedek Team, 32:19 min. ) 2. Tibor Kakaš ( Bežci Senec,
35:05 min. ) 3. Rastislav Kalina ( MK Rajec, 35:23 min. )
Ženy: 1. Zita Kacserová ( Maďarsko/ Benedek Team, 36:50 min. – nový traťový rekord a uť
štvrtý Trebatický primát 16- násobnej majsterky svojej krajiny ) 2. Ľubomíra Maníková ( AK
Spartak Dubnica nad Váhom, 38: 42 min.) 3. Barbora Brezovská ( BM-SC Bratislava, 38:48
min. )
Desiatkari s trvalým bydliskom v Trebaticiach boli hodnotení samostatne: 1. Andrej Čelín –
42:27 min., 2. Martin Hornák – 43:44 min., 3. Michal Valo – 45:08 min. Okrem nich pretekali
aj Trebatičanci Matej Pažík a Miroslav Jankech.
Nechýbala ani štedrá pretekárska tombola vecných cien, finančne najvyššiu hodnotu mal
mobilný telefón Huawei, dar generálneho partnera - spoločnosti Lombard. Starosta a gestor
bežeckej nedele Juraj Valo venoval pohárové trofeje i najstaršej dvojici Gerardovi Parilákovi
( 1943 ) a Soni Macejákovej ( 1956 ), ktorá zvládla väčšiu časť trate bosá.
Bedmintonový turnaj
Krátko po vianočných sviatkoch 27. 12. 2019 sa v športovom centre Matchpoint konal 5.
ročník rodinného bedmintonového turnaja v štvorhre O pohár starostu obce Trebatice. V
porovnaní s minulým rokom bola účasť súťažiacich o niečo nižšia, nič to však nemenilo na
fakte, že ten kto prišiel, zapojil sa do hry, či len povzbudzoval svojich favoritov, prežil

príjemné , športom a pohybom naplnené povianočné popoludnie. Štartovné sa ani tento rok
nevyberalo, rakety si súťažiaci mohli požičať na mieste alebo priniesť vlastné. V celej hale
bolo cítiť športového ducha, zdravé napätie, počuť pokriky či veselý smiech. V blízkom
bufete sa súťažiaci mali možnosť občerstviť, posedieť, nabrať sily do novej hry.
Turnaj bol aj tento rok rozdelený do dvoch kategórií: FAMILY CUP a JUNIOR CUP.
V juniorskej kategórii hrali 3 družstvá. Konečné poradie v tejto kategórii bolo nasledovné:
1.miesto: Krkáni - Tobias Škrabák a Jakub Žažo
2.miesto: Žubrienky - Nela Škrabáková a Karolína Žažová
3.miesto: Staničári - Róbert Regina a Rebeka Reginová
Do turnaja sa v kategórii FAMILY CUP zapojilo 12 družstiev , t.j. 24 hráčov. Dvojčlenné
družstvá mužov i žien súťažili pod rôznymi menami: Biedne stroje, Senátori, Preto, Adidas,
Olivky, Trebatičanky, Alfa, Tatranské borovičky, Lienočky, Hríbiky, AP Banana, Lavazza.
Konečné poradie hlavnej kategórie:
1. miesto: Boris Pažík a Alan Kukuč ( PRETO )
2. miesto: Matej Pažík a Martin Hornák ( ADIDAS )
3. miesto: Miroslav Jankech a Daniela Miklánková ( OLIVKY)
Víťazi v oboch kategóriách si okrem dobrého pocitu odniesli pamätné poháre, medaily a
vecné ceny.

SPOLUPRÁCA OBCE
V roku 2019 bol obec členom viacerých združení obcí založených na zabezpečenie výkonu
jednotlivých oblastí spoločenského a hospodárskeho života obce : Združenie obcí Zelená
cesta, Združenie obcí Cyklocesta Holeška, Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie
s odpadmi, OZ Holeška- MAS.
Mikroregión nad Holeškou
Aj v tomto roku sa Mikroregión nad Holeškou svojou činnosťou zameriaval najmä na rozvoj
turistiky, agroturistiky, zviditeľnenie a ochranu životného prostredia členských obcí. Počas
roka bolo v obciach Mikroregiónu nad Holeškou zorganizovaných množstvo kultúrnych,
spoločenských či športových aktivít. Fašiangové plesy, karnevaly, obecné zabíjačky,
mariášové či stolnotenisové turnaje, pochovávanie basy, darovanie krvi, Super Mikro kvíz –
vedomostno-zábavná súťaž žiakov, stavanie mája v obciach, jarmoky, Mikro CUP –
futbalový turnaj a turnaj vo vybíjanej žiakov, oslavy Medzinárodného dňa detí, Verejné
strelecké preteky vo Veselom, oslavy Dňa matiek , Župný festival kultúry a Folklórne
slávnosti v Krakovanoch, hudobný festival Vrbovské vetry vo Vrbovom, oslavy 150. Výročia
od úmrtia Dr. Štefana Moysesa vo Veselom, rôzne bežecké preteky, súťaže vo varení gulášu,
Slávnosti jesene v Krakovanoch, posedenia s dôchodcami, oslavy tradičných hodov
v jednotlivých obciach, či roznos Betlehemského svetla po farnostiach v mikroregióne.
Cyklo Holeška tour 2019
Už trinásty ročník prejazdu obcami Mikroregiónu nad Holeškou sa uskutočnil v sobotu 31.
Augusta 2019. V tomto roku bol výnimočný tým, že Trebatice boli hosťujúcou obcou.
Štartom i cieľom uvedeného cyklistického podujatia bola miestna motokárová dráha.

Občerstvovacie prestávky boli tentokrát v Kočíne a v Dubovanoch. V roku 2019 bolo
zaregistrovaných 373 cyklistov, z toho z Trebatíc 21. Za najmladšieho účastníka bol
vyhlásený Trebatičan Martinko Žák, ktorý trasu absolvoval na bicykli svojich rodičov. No
jeho šesťročný brat Marek bol najmladším Trebatičanom, ktorý celú vyše 40 kilometrovú
trasu zvládol prejsť sám na svojom bicykli. Najstarším účastníkom – Trebatičanom bol Milan
Jankech. Cyklistov síce potrápilo horúce slnečné počasie, no do cieľa, v ktorom si počkali na
chutný guláš, osviežujúce pivko či kofolu, prišli všetci.

POČASIE A JEHO OSOBITOSTI
Zemeguľa sa otepľuje, čo bezpochyby pociťuje každý jej obyvateľ. Vysoké letné teploty
začínajú už na jar, kulminujú v júli a v auguste a končia až začiatkom jesene. Zima je okrem
vyššie položených oblastí takmer bez snehovej pokrývky, absentujú zrážky vo všetkých
formách. Typické začali byť intenzívne lejaky, ktoré pôda nestíha vsakovať, čím sa prehlbuje
sucho. V priebehu celého roka sa na území Slovenska začali čoraz častejšie vyskytovať dni
a noci s veľmi silným vetrom, ktorý neraz dosahuje rýchlosť aj 100 km/h a napáchal už
nejednu ujmu na majetku či ľudskom živote.
Rok 2019 bol ako celok veľmi až extrémne teplý, najmä mesiace jún, november a december.
V rámci celého roka bol len jeden mesiac, ktorý bol na väčšine územia teplotne podnormálny.
Bol to máj, ale aj ten bol výraznejšie podnormálny len na západe krajiny.
Počasie v našej obci
Mesačný úhrn zrážok nameraný v Trebaticiach na Záhumenskej ulici:
Január – 53 mm
Február – 14 mm
Marec - 22 mm
Apríl – 19 mm
Máj – 107,5 mm
Jún – 21,5 mm
Júl – 53 mm
August – 66,5 mm
September – 37 mm
Október – 18,5 mm
November – 76 mm
December – 42,5 mm
Ročný úhrn zrážok v 2019 v obci Trebatice tak predstavoval 530, 5 mm.
Január
Prvý deň roku 2019 bol ako stvorený na dospávanie po bujarých silvestrovských oslavách.
Celý deň bol zamračený, usmoklený, väčšinou mrholilo. Nasledujúce dni sa pomaly začalo
ochladzovať. 8. január priniesol mohutné snehové zrážky. Niekoľko ďalších dní sa obec
zakryla pod hrubú bielu perinu, ľudia sa brodili po chodníkoch, odhŕňače snehu boli v plnom
nasadení. Situácia na hlavných cestách bola miestami nepríjemná. Deti si však konečne užili
pravú radosť zo snehu. 13.1. sa sneh začal topiť a 16.1. bol už všetok fuč. V noci nemrzlo a
cez deň teploty stúpali až k ôsmim stupňom Celzia. Poslednú januárovú dekádu však boli noci
opäť mrazivé a denné teploty sa šplhali maximálne kúsok nad 0 stupňov Celzia. Opäť snežilo.

Zaujímavosťou bolo, že na Orave snežilo takmer mesiac vkuse. Vzniknuté haldy snehu ako aj
iné problémy s takýmto počasím pomáhali domácim odpratávať a riešiť hasičské jednotky zo
všetkých kútov republiky.
Február
Počasie vo februári bolo nezvyčajne a nadpriemerne teplé. V noci mrzlo len zriedkakedy,
denné teploty pripomínali prichádzajúcu jar. Často sa vyskytoval aj silný vietor. V polovici
mesiaca teplota cez deň stúpala až k 13-tim stupňom Celzia. 22.2. sa na pár dní ochladilo, no
26.2. už opäť denná teplota dosahovala 14 stupňov Celzia bez nočných mrazov. Posledný
februárový deň bolo v našej obci až 16 stupňov Celzia. Na niektorých miestach Slovenska
namerali až rekordných 20 stupňov Celzia. Dvadsaťstupňové teploty mali tým pádom odmlku
len 2 mesiace, nakoľko takto teplo bolo ešte v novembri roku 2018.
Marec
Ako to už začalo bývať zvykom, aj tretí mesiac roka 2019 bol oveľa teplejší ako v minulosti.
Bol však extrémne veterný a suchý. Veľmi často fúkal silný vietor. ktorý neraz dosahoval až
rýchlosť 70 km/h. Prvá polovica marca sa vyznačovala dennými teplotami v priemere okolo
12 stupňov Celzia, v noci nemrzlo. 16.3. bolo cez deň len upršaných 8 stupňov Celzia, no
hneď na druhý deň nastala prudká zmena, oteplilo sa na slnečných 18 stupňov Celzia, aby sa
18.3. opäť ochladilo. 20.3 spln Mesiaca spôsobil, že do rána primrzlo. 21.3. aj obyvatelia
našej obce zhadzovali kabáty a bundy, keďže oficiálne prvý jarný deň priniesol slnko a
príjemné oteplenie. Počasie sa v tomto duchu nieslo takmer až do konca mesiaca. V posledný
marcový deň sa teplota približovala k 20-tim stupňom Celzia.
Apríl
Počas prvej aprílovej dekády denné teploty dosahovali takmer 20 stupňov Celzia, nočné v
priemere 8 stupňov Celzia. Dni boli slnečné, nezvyčajne veterné. 11.4. prišlo k citeľnému
ochladeniu. Veterné a daždivé dni priniesli teploty len 7 stupňov Celzia. Hoci do rána zvyklo
slabučko primrznúť, postupne sa opäť otepľovalo. Veľká noc bola už slnečná s dennými
teplotami okolo 22 stupňov Celzia, nočné teploty klesli na 10 stupňov Celzia. 24.4. si aj naši
obyvatelia do rána našli poprašok na autách či parapetných doskách okien, išlo o prach zo
Sahary. 25. a 26.4. boli slnečné dni s teplotami až 27 stupňov Celzia. Príjemný pocit z jari
kazil len stále prítomný veľmi silný vietor. Ďalšie dni sa postupne ochladzovalo. Záver apríla
priniesol už výrazné zníženie teplôt, chlad a prehánky. Denné teploty vystúpili len na 10
stupňov Celzia.
Máj
Slnečný prvý máj bol síce ako stvorený na prechádzky, no už ďalšie dni priniesli zmenu
počasia. Tohtoročný máj bol nezvyčajne vlhký a chladný. Veľa pršalo, čo ocenili najmä
poľnohospodári a záhradkári. Chlad však spôsobil, že niektorí ľudia ešte aj v tomto mesiaci
museli prikurovať vo svojich príbytkoch, nosilo sa takmer zimné oblečenie, tradičná oslava
Dňa matiek v inokedy slnkom zaliatom Areáli zdravia sa toho roku pre takmer neutíchajúci
dážď musela niekoľkokrát presúvať do útrob miestnych školských zariadení. Veľa vody a
vlahy znamenalo aj obavu z plesní a chorôb rastlín. 14. mája bolo cez deň len 8 stupňov
Celzia. Poriadnych lúčov slnka si ľudia užili až 24. mája, kedy sa denná teplota vyšplhala až
na 22 stupňov Celzia. Predposledný májový deň bolo ešte neobyčajne chladno, zamračené,

občasné prehánky, denná teplota len 12 stupňov Celzia, nočná 10 stupňov Celzia. Karta sa
však znenazdajky v posledný deň mája obrátila a denná teplota stúpla až o 10 stupňov Celzia.
Jún
Väčšina júnových dní bola tropicky horúca, slnečná, teploty sa šplhali až k 36 stupňom
Celzia. Ak to bolo možné, ľudia vychádzali von až neskoro večer alebo naopak skoro ráno,
klimatizácie v príbytkoch, kanceláriách a autách fungovali naplno. mnohé firmy mali skrátenú
pracovnú dobu v snahe eliminovať pobyt zamestnancov v popoludňajších horúčavách.
Obecné zavlažovacie auto denne polievalo obecnú zeleň. Len na pár dní v mesiaci sa
"ochladilo" na 26 stupňov Celzia. Noci boli tiež veľmi teplé, od 18 do 22 stupňov Celzia.
Prehánok bolo len veľmi málo, sčasti napojili vyprahnutú zem a vždy trochu ochladili vzduch,
čo mnohí obyvatelia s radosťou využili na dôkladnejšie vyvetranie rozpálených domov a
bytov.
Júl
Prvý júlový deň vrcholilo horúce počasie, denná teplota dosiahla až 36 stupňov Celzia.
Podvečer sa silno rozfúkalo, avšak večerná letná búrka priniesla len málo zrážok. Už 2.7. sa
mierne ochladilo. Po predchádzajúcich horúcich dňoch teplota vystúpila na príjemných 27
stupňov Celzia, slnko sa schovalo za mraky. 8. júla priniesol nový deň teplotu len 23 stupňov
Celzia. Žatva bola v plnom prúde. Nielen poľnohospodári uvítali, že nemuseli kosiť a
pracovať počas extrémneho tepla. Nočné teploty klesali na priemerne 15 stupňov Celzia.
Farmári už v tomto období bili na poplach. Predpokladaná slabá úroda kvôli nedostatku
zrážok sa toho roku bohužiaľ potvrdila. Extrémne sucho zaznamenali na 19 percentách
územia Slovenska. Približne v druhej polovici júla prišla ďalšia vlna horúčav, denné teploty
sa častokrát šplhali až k 35 stupňom Celzia, nočné teploty klesali tesne pod 20 stupňov Celzia.
August
August už tradične priniesol extrémne teplo. Horúčavy v prvej polovici mesiaca vrcholili
12.8, kedy bolo v obci nameraných až 37 stupňov Celzia. Ďalšie dni už nastalo mierne
ochladenie s dennými teplotami maximálne 25 stupňov Celzia a nočnými teplotami okolo 14
stupňov Celzia. V hodový koncertný piatok ľudia zniesli aj dlhý rukáv, no ďalšie noci boli už
opäť teplé. 20.8 bolo ešte slnečných 33 stupňov Celzia, no 21.8 sa ochladilo takmer o 10
stupňov Celzia, Slnko schovali mraky. 25.8. letná búrka priniesla vytúžené výdatnejšie
prehánky, ktoré však v okolitých obciach spôsobili aj vyliatie viacerých potokov. V našej obci
stála dažďová voda na poliach a v záhradách. Ďalšie dni sa opäť postupne otepľovalo a tak
posledné augustové dni sa niesli v znamení vysokých teplôt, ktoré väčšinou prekračovali
slnečných 30 stupňov Celzia. Nočné teploty dosahovali v priemere 18 stupňov Celzia.
September
Bol zrejme najteplejším septembrom v histórii meteorologických pozorovaní na celej Zemi.
Ešte 1.9. bolo horúco, slnečno, s dennou teplotou 33 C, nočnou teplotou 18 C. S príchodom
nového školského roka nastalo citeľné ochladenie, denné teploty klesli v priemere o 10 C.
Nočné teploty sa pohybovali v intervale 10 - 15 C. Častejšie sa objavovali aj prehánky. 9.9.
denná teplota vystúpila len na 18 C. Ďalšie dni boli prevažne slnečné, s teplotami maximálne
20 C, už hrialo citeľne menej, rána boli vždy chladné. 29.9. sa do rána prvýkrát vytvorila aj
hmla. Posledný septembrový deň fúkal veľmi silný vietor, boli sme svedkom prírodného
úkazu s názvom Mortimer.

Október
Začiatkom mesiaca sa zdalo, že prišla pravá jeseň. Častejšie pršalo, slnko sa väčšinou
schovávalo za mraky. Denné teploty dosahovali v priemere 15 C, nočné teploty 5 - 8 C. 8.10.
si aj obyvatelia našej obce našli na autách prvýkrát námrazu. Od tohto dňa sa však postupne
otepľovalo a prišlo Babie leto. Hoci ráno sa sem-tam vyskytovala hmla, cez deň ju vždy
prerazilo slnko a prinieslo krásny , jasný deň. Ľudia toto príjemné počasie s chuťou využívali
na posledné práce v záhradách, prechádzky, výlety. 22.10. sa denná teplota vyšplhala až na 24
C. Na tento deň mnohí obyvatelia spomínajú ako na nádherný, teplý deň, slnko doslova
príjemne hrialo, pavučiny poletovali, ľudia bez problémov chodili takmer v letnom oblečení.
Babie leto skončilo 27.10., rozlúčilo sa s nami krásnou slnečnou nedeľou, hoci už o hodinu
kratšou. 28.10. sa už citeľne ochladilo, denná teplota dosiahla maximálne 13 C. Posledný
októbrový deň do rána slabo primrzlo, denná teplota sa vyšplhala na 10 C. Mesiac sa s nami
rozlúčil jasným, slnečným dňom.
November
Novembrové dni boli väčšinou typické jesenné, daždivé, tmavé, ponuré, sem-tam ich však
preťali aj slnečné lúče. Mesiac nepriniesol žiadne snehové prehánky, maximálne iba občasnú
rannú námrazu. Denná teplota sa pohybovala v priemere okolo 10 C, s maximom 16 C dňa
17. novembra. Nočné teploty klesali v priemere na 3 C, občas aj slabo pod nulu. Pršalo často,
no vlahový deficit nebol stále dobehnutý. Posledný novembrový deň prišlo väčšie ochladenie,
v noci mrzlo, cez deň teplota vystúpila len na 4 C.
December
Druhé decembrové ráno sme sa zobudili do bieleho dňa, prvýkrát v tomto roku padal sneh.
Nevydržal však dlho a postupne sa menil na čľapkanicu. Počasie však bolo stále chladnejšie,
v noci vždy aspoň slabo primrzlo, denné teploty sa šplhali maximálne na 4 C. V polovici
decembra sa však opäť začalo otepľovať. 19. decembra bola denná teplota až 12 C, nočná
neklesla pod 10 C. Mimoriadne teplo na túto ročnú dobu pokračovalo aj cez Vianoce. V noci
nemrzlo, denné teploty sa pohybovali v rozmedzí 8 - 10 C.
28. decembra sa ochladilo na 2 C cez deň, chlad umocňoval aj silný vietor. Posledný deň roka
bol síce slnečný, no s teplotou len 4 C, v noci mrzlo.

MIMORIADNE UDALOSTI
14.1 V noci horela zberná nádoba na Pustej ulici, hasiči ju úspešne uhasili.
13.1. V poli oproti Agrodružstvu, v cípe križovatky, pravdepodobne nejaký človek so
zmyslom pre humor do rána zo snehu vytvoril obrovský mužský pohlavný úd, ktorý
pohoršoval, ale i pobavil okoloidúce autá a občanov. V doobedňajších hodinách pracovníci
Agrodružstva výtvor dostupnou technikou zneškodnili.
21.1. Nastalo úplné zatmenie Mesiaca.
19.2. Nastal superspln Mesiaca. Takýto jav nastáva pravidelne, keď sa Mesiac nachádza v
blízkosti Zeme a zároveň je v tom čase aj v splne.

19.6 Zrážka automobilov v katastri obce, zasahovali hasiči, policajti aj sanitka, k vážnejším
zraneniam neprišlo.
21.7. Požiar auta a bytovky na Dúhovej ulici. Hasičom bol požiar ohlásený krátko pred 05.00
hodinou ráno. Po príjazde hasičov na miesto udalosti bolo vozidlo v plameňoch a požiarom
bola zasiahnutá aj fasáda obytného domu. Na likvidáciu boli nasadené dva útočné prúdy za
použitia autonómnych dýchacích prístrojov. Hasiči odvetrali priestory obytného domu. Pri
požiari nebola žiadna osoba zranená. Z dôvodu bezprostredného nebezpečenstva rozšírenia
požiaru na cely obytný dom bolo evakuovaných 25 obyvateľov domu. Išlo pravdepodobne o
úmyselné podpálenie. O udalosti informovali viaceré mediá, internet aj televízia.
31.7. Pri výstavbe vodovodu na Záhumenskej ulici pri napájaní na existujúci vodovod na
Štúrovej ulici sa pod cestou našli pozostatky - kostra človeka. Archeologickým výskumom
bolo zachytených množstvo archeologických objektov z viacerých období - pravek, mladšia
doba bronzová ( kultúra popolnicových polí ), mladšia doba rímska ( žiarové hroby) a nálezy
z novoveku. Najväčší počet je možné datovať do mladšej doby bronzovej - kultúry
popolnicových polí. Ide o zásobné jamy, dná pecí, hliník, žiarové urnové hroby z doby
rímskej, Všetky ležali plytko pod povrchom a boli porušené orbou. Archeologickým
výskumom bol získaný početný hnuteľný materiál, ktorý predstavujú predovšetkým
fragmenty keramiky, kostená industria a osteologický materiál. Nájdených bolo 3550
fragmentov keramiky, 584 ks mazanice, 189 ks zvieracích kostí a 177 fragmentov ľudských
kostí z kostrového hrobu. Kostrový nález bol objavený pri hĺbení posledného metra ryhy na
vodovod pri prepojení na Štúrovu ulicu. Bager poškodil lebku, časť ľavej hornej končatiny a
rebier. Archeológovia vyčistili hrob plošne. odkryli hornú časť tela. Nakoľko z
bezpečnostných dôvodov asfalt nemohli podkopať hlbšie, zvyšok tela zostal nedotknutý. Na
základe analýzy zistili, že medzi zostatkami sa našiel aj prst z dolnej končatiny, čo môže
naznačovať ďalší porušený hrob v tomto priestore. Podľa hodnotenie morfologických znakov
je odhad pohlavia - mužské, výška 176 - 180 cm, vek od 40 do 55 rokov. Archeologický
výskum sa uskutočňoval pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Vedúcim
výskumu bol Mgr. Ondrej Žaár , PhD. Objavené archeologické nálezy sú podrobne
zdokumentované, preskúmané a uložené v Archeologickom ústave SAV v Nitre.
14.8. Nehoda v katastri obce, pri firme Ekoener. Zrazili sa 2 autá, jedno skončilo v priekope,
druhé ostalo na ceste, zasahovali policajti, hasiči aj sanitka, k vážnejším zraneniam neprišlo.
21.9. Obyvatelia Trebatíc povzbudzovali pelotón cyklistov, ktorí sa zúčastnili 4. etapy
cyklistických pretekov s názvom Okolo Slovenska. Tí na svojej ceste z Hlohovca do Senice
prechádzali okolo našej obce. Pred sobotným obedom hŕstka obyvateľov Trebatíc vybehla
povzbudiť cyklistov na ich ceste a pozdĺž hlavnej cesty a okolo Agrodružstva fandili, tlieskali
svojim favoritom.
Zapísala: Mgr. Jana Žáková
Zápisy do kroniky za rok 2019 prerokovali členovia Komisie kultúry, školstva, mládeže a
športu dňa 02.03.2020.
Schválené boli na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach dňa 14.05.2020
uznesením číslo 27/5/2020 pod písmenom B/.

