ÚVOD
Mal to byť magický rok 2020. Vzácna súhra číslic ho predurčovala na rok plný svadieb,
novonarodených detí, cestovateľských zážitkov či životných zmien. Mnohí ľudia si tento rok
so zaujímavou zhodou čísel chceli zapamätať cez dôležité udalosti vo svojich životoch. Malý,
bežným okom neviditeľný, nepriateľ, ktorý sa začiatkom roka začal nenápadne šíriť po celom
svete, nakoniec zabezpečil, že na tento rok tak skoro nezabudne asi nik. Akoby šibnutím
čarovného prútika sa razom zmenil rok magický takmer na rok tragický.
COVID 19. Koronavírus. Epidémia. Pandémia. Testovanie. Príznaky. Nakazený. Pozitívny.
Negatívny. Vyliečený. Karanténa. Izolácia. Zákaz vychádzania. Lockdown. Matovič.
Vakcína. Rúško. Odstup. Dezinfekcia. To sú asi najčastejšie používané a kľúčové slová pre
uplynulý rok. Rok plný obáv, strachu a neistoty. Rok, kedy prestali platiť zaužívané pravidlá.
Rok, kedy sa z bežných činností stali činnosti vzácne a viac cenené.
Slovensko
Udalosťou roka 2020, a to nielen na Slovensku, bola pandémia nového koronavírusu, o ktorej
píšeme podrobnejšie na iných miestach v kronike. V januári sa pred
senátom Špecializovaného trestného súdu začalo hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jána
Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podľa rozsudku Špecializovaného trestného súdu zo
septembra roku 2020 boli v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Marian
Kočner a Alena Zsuzsová nevinní. Ako vykonávateľ vraždy bol odsúdený Miroslav Marček.
29. februára sa konali parlamentné voľby. Volebná účasť dosiahla 65,8 percenta. Zvíťazilo
hnutie OĽANO so ziskom 25,02 percenta hlasov a 53 kresiel. Druhý bol Smer-SD (18,29
percenta a 38 kresiel), tretie skončilo hnutie Sme rodina (8,24 %, 17 kresiel), štvrtá ĽSNS
(7,97 %, 17 kresiel), piata koalícia Progresívne Slovensko-Spolu (6,96 %), ktorá sa však
nedostala do parlamentu, pretože neprekročila hranicu 7 percent. Šiesta bola SaS (6,22 %, 13
mandátov) a siedma strana Za ľudí (5,77 % a 12 kresiel v NR SR). 6. marca bol zachytený
prvý človek nakazený koronavírusom SARS-CoV-2 na Slovensku. V apríli polícia obvinila
bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv SR Kajetána Kičuru z prijímania úplatku a
legalizácie príjmu z trestnej činnosti. 11. júna v Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika 1
vo Vrútkach došlo k útoku 22-ročného bývalého žiaka na učiteľov a žiakov školy, ktorý sa
skončil smrťou zástupcu riaditeľa školy a zranením viacerých osôb. Počas roka sa viackrát
riešili i kauzy plagiátorstva záverečných vysokoškolských prác u niektorých politikov. 19.
júla pri Bratislave slávnostne otvorili približne 30 km úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty
R7. Vo funkcii prezidenta Policajného zboru SR Milana Lučanského dočasne nahradil Peter
Kovařík, po tom, ako Lučanský v auguste odstúpil z funkcie. Milana Lučanského v decembri
NAKA obvinila zo závažných trestných činov, ocitol sa vo väzbe, kde v závere roka spáchal
samovraždu obesením. V roku 2020 zomrelo viacero známych osobností, napríklad herečky
Eva Krížiková a Eva Kristínová, bývalá prvá dáma Slovenska Emília Kováčová, či herec
Štefan Kožka a spevák a moderátor Peter Justin Topoľský. Slovensko smútilo aj za
obľúbenou speváčkou, manželkou Ota Weitera, Andreou Fischer či spisovateľom Jozefom
Pavlovičom. Športový život na Slovensku v uplynulom roku stagnoval. Boli zrušené stovky
športových podujatí. Pandémia koronavírusu si vyžiadala svoju daň naplno. Spomeňme aspoň

Mateja Tótha, prvého slovenského atléta, ktorý splnil kvalifikačné kritériá na OH v Tokiu.
Spolu so strelcom Jurajom Tužinským boli jednými z mála slovenských športovcov, ktorí sa
kvalifikovali na olympijské hry. Mnoho našich športovcov však z pochopiteľných príčin
účasť na športových podujatiach – domácich či zahraničných – odmietlo.
Svet
Všetko zatienila pandémia koronavírusu a hlavnou udalosťou tohto roka sa na celom svete
stal práve boj proti nej.
Rušno nebolo len v Spojených štátoch, ktoré vyprevadili z Bieleho domu prezidenta Donalda
Trumpa. Trump dlhé týždne odmietal uznať porážku, keďže výsledok vo viacerých štátoch
spočiatku vyzeral tesne. 46. americkým prezidentom sa definitívne stal Joe Biden. Jednou z
hlavých udalostí uplynulého roka v Amerike boli aj rasové nepokoje a opätovný vzostup
amerického černošského hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží).
Nové protirasistické protesty vyvolala smrť černocha Georgea Floyda, ktorého 25. mája pri
zatýkaní udusil policajt.
Dôležité voľby sa uskutočnili aj v susednom Poľsku, ale najmä v Bielorusku, ktoré po nich
zažilo najväčšie protesty v krajine od nástupu Aleksandra Lukašenka k moci. Protesty v
Bielorusku sa nakoniec stali symbolom zápasu o demokraciu. V auguste sa na nich
zúčastňovali státisíce ľudí, ktorí na námestia vychádzali s národnými bielo-červenými
vlajkami. Jednou z ich podôb sa však stali aj brutálne zásahy silových zložiek, ktoré
zadržiavala po tisíckach ľudí a ktoré sú podozrivé z mučenia i vrážd.
Svet sa tiež nevyhol novým vojnovým konfliktom, z nich jeden z najhorších sa odohral v
zabudnutom, ale strategickom regióne medzi Arménskom a Azerbajdžanom s názvom
Náhorný Karabach. Konflikt, ktorý si vyžiadal tisícky obetí najmä na strane arménskych a
azerbajdžanských vojakov, sa nakoniec v noci z 9. na 10. novembra po šiestich týždňoch
bojov a vzájomného ostreľovania skončil podpisom prímeria.
Počas amerického útoku v Iraku zahynula kľúčová postava iránskych zahraničných operácií
generálmajor elitných jednotiek Kuds Kásem Solejmání.
Témou, ktorá zarezonovala v roku 2020, bol aj pokus o otravu ruského opozičného politika
Alexeja Navaľného.
Bol to náročný rok. Pandémia ochorenia Covid-19 tvrdo zasiahla aj svet športu. Mnoho
športovcov prišlo o svojich blízkych alebo sami mali vážne zdravotné problémy. Z kalendára
vypadávalo jedno podujatie za druhým, veľa športovcov zrazu prišlo o motiváciu, o šancu
pretaviť týždne a mesiace prípravy do nejakého výsledku. Viaceré podujatia vrátane
olympijských hier v Tokiu či majstrovstiev Európy vo futbale presunuli organizátori až na rok
2021. Mnohé ďalšie, vrátane majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, zrušili úplne.
V normálnej dobe by Tour de France navštívilo 10 miliónov fanúšikov, ktorí by stáli
netrpezlivo na štarte, čakali na podpis či fotografiu so svojím favoritom a následne by sa
presunuli k trati a mohutne by ho podporovali. Tento rok však nebolo na Tour de France
normálne takmer nič. Organizátori utvorili pre cyklistov nepriedušnú súťažnú „bublinu“
a zvládli aj zabezpečiť prísne opatrenia francúzskej vlády. K trati sa dostalo len minimum
fanúšikov, chýbali aj v priestoroch štartu a cieľa. Aj šport sa tak v roku 2020 vyrovnával
s mnohými nepoznanými situáciami.

TREBATICE

Samospráva obce
Obecný úrad
V personálnom zabezpečení nedošlo k žiadnym zmenám, administratívu obecného
úradu zabezpečovali 2 pracovníčky na plný úväzok a 1 pracovníčka na 0,5 úväzku. Súčasťou
administratívy boli i zamestnanci Spoločného úradu samosprávy, ktorí spracovávali agendu
stavebného poriadku, životného prostredia a sociálnych služieb. Ani na tomto úseku v roku
2020 neprišlo k žiadnym personálnym zmenám
Obecné zastupiteľstvo
Pandémia koronavírusu COVID-19 tak, ako všetko okolo nás, ovplyvnila aj prácu
samosprávy a zasadnutí obecného zastupiteľstva. Tento rok bol výrazne poznačený
pandémiou COVID-19, zasadnutia sa uskutočňovali v obmedzenom režime. Bolo potrebné
dodržiavať nariadenia hlavného hygienika, v určitom časovom období ani nebolo možné
rokovanie zorganizovať. Napriek všetkým týmto prekážkam možno hodnotiť činnosť veľmi
pozitívne, v priebehu roka sa uskutočnilo 5 zasadnutí, pričom účasť bola viac ako 91%.
Poslanci a členovia komisií svojou prácou aj v tomto roku prispeli k mnohým rozvojovým
aktivitám obce, ktoré budú slúžiť všetkým obyvateľom.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva sa stretli 23.januára, kedy zasadnutie prebiehalo bez
prísnych bezpečnostných opatrení, nakoľko epidémia koronavírusu na Slovensku ešte nebola
rozšírená. Od vypuknutia pandémie v jarnom období až do decembra sa OZ v Trebaticiach
zišlo 5-krát: 14.5.,18.6., 30.7., 29.10. a 11.12. 2020.
Na zasadnutí dňa 23.1. 2020 sa prerokovávali nasledovné body programu:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa, voľba
návrhovej komisie.
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a odpovede na interpelácie
poslancov z predchádzajúceho zasadnutia.
3. Návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach na rok 2020 s termínmi
plánovaných zasadnutí - 23. január, 26. marec, 28. máj, 2. júl, 24. september, 26.
november, 11. december 2020 – poslanci vzali na vedomie.
4. Návrh na zmenu rozpočtu obce Trebatice na rok 2020 rozpočtovým opatrením č.
1/2020 - OZ schválilo zmenu rozpočtu obce Trebatice – rozpočtové opatrenie
č.1/2020, ktorým sa rozpočet obce na rok 2020 zvýši o + 1.797 €.
Po úprave bude rozpočet obce vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti vo výške
1.395.287 €.
Bežné príjmy:
1.049.322 €
Bežné výdavky: 983.774 €
Kapitálové príjmy:
12.343 €
Kapitálové výdavky: 342.852 €
Finančné operácie:
333.622 €
Finančné operácie: 68.661 €
5. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Trebatice – parcela KN – C č.
1478/1 o výmere 60 m2 v k. ú. Trebatice Lukášovi Žalskému – OZ odpredaj
nehnuteľnosti schválilo.
6. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Trebatice č. 2 – žiadosť o poskytnutie dotácie
na vypracovanie zmeny územnoplánovacej dokumentácie, ktoré budú predstavovať

sumu cca 7.500,- € (obstaranie a spracovanie). Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach
konštatuje, že súhlasí, aby obstaranie a schválenie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Trebatice trvalo najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
7. Interná smernica o verejnom obstarávaní č. 1/2020 – OZ vzalo na vedomie interný
predpis - Smernicu o verejnom obstarávaní obce Trebatice č. 1/2020, vypracovanú za
účelom zabezpečenia úloh a činností vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 345/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
8. Rôzne :
 Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach potvrdzuje uznesenie č. 104/9/2010,
ktorým Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach schválilo zámer obce
neinkasovať od žiadateľa kanalizačnej prípojky či prípojky káblovej televízie
združené prostriedky na výstavbu kanalizácie resp. kanalizačnej prípojky a
poplatok za zriadenie prípojky káblovej televízie od subjektu, ktorému obec
ako výlučný vlastník, odpredá stavebný pozemok. Obec zahrnie výšku
združených prostriedkov do kúpnej ceny pozemku.
 Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach vzalo na vedomie informáciu, že obec
pri výstavbe inžinierskych sietí v lokalite Dolné záplotie vybudovala aj
plynové a vodovodné domové prípojky k jednotlivým stavebným pozemkom.
Prípojky boli vybudované za účelom minimalizácie výkopových prác v danej
lokalite a možnosti výstavby miestnej komunikácie.
Po jarnej pauze sa poslanci prvýkrát zišli na zasadnutí 14.mája 2020.Na tomto zasadnutí boli
prerokované nasledovné body programu:
 Správa o doteraz prijatých opatreniach obce Trebatice súvisiacich s mimoriadnou
situáciou spôsobenou pandémiou COVID 19, v ktorej starosta obce oboznámil
poslancov so vzniknutou situáciou, ako aj prijatými opatreniami, resp. riešením
vzniknutých situácií.
 Kontrola plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2020, ktorú predniesol starosta obce.
 Správa o hospodárení a činnosti Obecnej kanalizačnej, s.r.o. v roku 2019 - Ing.
Ladislav Straka, odborný zástupca Obecnej kanalizačnej s. r. o. sa rokovania
nezúčastnil z dôvodu epidemiologických opatrení, doručil však podrobnú analýzu,
z ktorej vyplýva, že stredisko Trebatice hospodárilo v roku 2019 s prebytkom 2 391,56
€.
 Správu hlavného kontrolóra obce Trebatice o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019
predniesla hlavná kontrolórka Bc. Simona Bičanová
 Rozvojová lokalita Dolné záplotie – návrh na kúpu podielu 36/1080 od Jarmily
Džubinovej na parcelách KN-C č. 1510/235, orná pôda o výmere 76 m², parcela
č.1510/237, orná pôda o výmere 76 m², parcela č. 1510/240, orná pôda o výmere 22
m² - poslanci schválili návrh kúpnej zmluvy.

 Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie obce Trebatice č. 1/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom poslanci schválili.
 Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie obce Trebatice č. 2/2020, ktorým sa vydáva
Sadzobník poplatkov za služby poskytované Obcou Trebatice - poslanci schválili.
 Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie obce Trebatice č. 3/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 o určení a zmene názvu ulíc a iných
verejných priestranstiev na území obce Trebatice - poslanci schválili, aby časť cesty
smerom na Trnavu bola pomenovaná ako „Trnavská ulica“.
 Návrh zámeru na prenájom nebytových priestorov v Dome služieb pre Jaroslava
Radošinského - poslanci schválili.
 Peter Palkech – žiadosť o kúpu pozemku – parcela KN-C č. 370, k. ú. Trebatice vo
vlastníctve obce Trebatice – vjazd k parcele č. 373/1 vo vlastníctve žiadateľa.
 Informácia o doterajšej investičnej činnosti obce v roku 2020 - poslanci boli podrobne
informovaní o jednotlivých investičných akciách a získali základný prehľad o stave
investičnej činnosti obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva.
 Rôzne : Kronika obce za rok 2019, žiadosť o vyjadrenie k ochrannému pásmu
cintorína, zápis detí do ZŠ a MŠ Trebatice.
Ďalšie – neplánované rokovanie OZ sa konalo 18.6.2020 a riadilo sa týmto programom:














Správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2019 predložila obecná knihovníčka
Mgr. Antónia Babišová.
Vernostný program obce Trebatice na rok 2020-poslanci schválili partnerov a
podujatia na rok 2020.
Vyhodnotenie Obecného grantového programu za rok 2019
Obecný grantový program na rok 2020- poslanci vzali na vedomie odporúčajúce
stanoviská komisií OZ a schválili rozdelenie finančných prostriedkov v rámci
Obecného grantového programu na rok 2020.
Správa o stave naplnenia investičných zámerov v roku 2019.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
Záverečný účet obce za rok 2019-poslanci vzali na vedomie stanovisko audítora a
schválili Záverečný účet obce Trebatice za rok 2019.
Správa o inventarizácii majetku obce za rok 2019.
Plán investičných akcií na rok 2020
Návrh na zmenu rozpočtu obce Trebatice na rok 2020
Návrh prenájmu nebytových priestorov v Dome služieb pre Jaroslava
Radošinského
Rôzne: Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2019 a správa
manažéra o činnosti za I. polrok 2020, sťažnosť obyvateľov Hornej ulice.

Letné zasadnutie OZ sa konalo 30. júla 2020. Poslanci prerokovali nasledujúce body
programu:

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 - predložila
hlavná kontrolórka Bc.Simona Bičanová.
 Rozpočtové opatrenie obce Trebatice č. 8/2020 – poslanci schválili.
 Rozvojová lokalita Dolné záplotie- poslanci vzali na vedomie informácie starostu
obce o investičnej činnosti v lokalite Dolné záplotie.
 Odpadové hospodárstvo obce Trebatice- poslanci vzali na vedomie Správu o
odpadovom hospodárstve obce Trebatice, ako aj informáciu o povinnostiach obce,
ktoré nás čakajú v najbližšom období v problematike odpadového hospodárstva
(zabezpečenie kontajnerov na BRO pre každú domácnosť).
 Správa o sociálnej politike obce - poslanci vzali na vedomie Správu o sociálnej
politike obce Trebatice za rok 2019, ako aj námety na sociálne aktivity v budúcnosti
(príspevok pri úmrtí, príspevok na stravovanie).
 Stav pripravenosti škôl a školských zariadení na školský rok 2020/2021.
 Rôzne: Ing. Gerard Moravčík – žiadosť o odkúpenie pozemku, rekonštrukcia chodníka
na Hlavnej ulici – závery verejného prerokovania.
Nasledujúce - plánované zasadnutie OZ sa konalo 29.10.2020 za prísnych bezpečnostných
opatrení a z tohto dôvodu nebolo verejné, ale bolo nahrávané na videozáznam, ktorý je
zverejnený na webovej stránke obce. Zasadnutie sa riadilo týmto programom:
 Správa o vyučovacích výsledkoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trebatice za
školský rok 2019/2020-na základe platných pandemických opatrení neboli riaditeľky
školských zariadení prizvané na rokovanie a predložené správy boli na posúdenie
zaslané poslancom OZ v rámci podkladov na rokovanie.
 Návrh na návratnú finančnú výpomoc Ministerstva financií SR na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmu FO v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19 -poslanci schválili prijatie návratnej
finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR
 Návrh na rozpočtové opatrenie obce Trebatice č. 15/2020
 Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 2/2019 Územného plánu obce (ZaD č.
2/2019 ÚPN-O) Trebatice – poslanci schválili
 Investičný zámer – Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici od Štúrovej po Orechovú
ulicu - poslanci schválili refundáciu nákladov súvisiacich s výmazom záložného
práva, ako aj kúpu pozemkov definovaných geometrickým plánom č. 45/2019
určených na rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici v časti od Štúrovej ulice po
Orechovú ulicu.
 Rozvojová lokalita Dolné záplotie – Záhumenská ulica - 2. etapa poslanci schválili
odovzdanie vybudovanej vetvy verejného vodovodu na Záhumenskej ulici.
 Obecné nájomné bytové domy na Záhumenskej ulici – opakované uzatváranie
nájomných zmlúv - poslanci vzali na vedomie informáciu o uvoľnenom obecnom
nájomnom byte, ako i prípravu podkladov na schválenie nového záväzného
poradovníka žiadateľov o 2-izbový nájomný byt.
 Správa o bezpečnostnej situácii v obci Trebatice- poslanci vzali na vedomie

 Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Trebatice – parcela KN-C č.
462/11 o výmere 58 m² a parcela KN-C č. 462/10 o výmere 27 m² Ing. Gerardovi
Moravčíkovi- poslanci odpredaj schválili.
 Rôzne: Bohumír Hulman – žiadosť o kúpu pozemku, Tlaková kanalizácia Presskan –
schválenie 2 prípojok.
Posledné plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach sa uskutočnilo
11.12.2020 o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Trebaticiach.
K hlavným bodom okrem kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia patrilo aj:
- Poslanci vzali na vedomie kontrolu plnenia rozpočtu obce za III. štvrťrok 2020,
Správu o stave plnenia nájmov podľa uzatvorených nájomných zmlúv ako aj Správu
o priebehu a realizácii investičných akcií plánovaných na rok 2020. Priebeh
a realizáciu investičných akcií v roku 2020 spomíname na inom mieste v kronike.
- Prítomní poslanci schválili aj prenájom pozemku – parcela KN-C č. 1384/5, ostatná
plocha a nádvorie o výmere 38 m2 a pozemku – parcela KN-C č. 1384/4, ostatná
plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v k. ú. Trebatice spoločnosti Slovak Telekom, a.
s. a tiež Návrh na zriadenie vecného bremena – Distribučné NN rozvody a prípojka
NN v rámci stavby „Zmena dokončenej stavby Domu služieb – prestavbou,
prístavbou a nadstavbou“
- Na zasadnutí boli schválené aj rozpočtové opatrenia Obce Trebatice č. 16 – 19/ 2020 a
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021.
- Poslanci sa uzniesli na VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Trebatice, ako aj na VZN č. 6/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Trebatice
a VZN č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Trebatice.
- Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce na rok 2021 – 2023, schválili finančný rozpočet obce na rok 2021 a vzali na
vedomie návrhu rozpočtu obce na rok 2022 – 2023.
Návrh rozpočtu obce Trebatice na rok 2021 bol v nasledovnej štruktúre a výške:
Bežné príjmy:

1 041 600 €

Kapitálové príjmy:

6 966 €

Finančné operácie:

238 038 €

Príjmy spolu:

1 286 634 €

Bežné výdavky:

985 828 €

Kapitálové výdavky:

230 211 €

Finančné operácie:
Výdavky spolu:

70 595 €
1 286 634 €

- Poslanci hlasovaním vzali na vedomie evidenciu žiadateľov, schválili záväzný
poradovník uchádzačov o 2 (resp. 1)-izbový obecný nájomný byt a schválili Zmluvu
o nájme bytu č. 514/3/2/2020 s nájomcom Marekom Blaškom.
- Poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie činnosti Obecného zastupiteľstva
v Trebaticiach a jeho komisií za rok 2020 ako aj Správu o činnosti obecného úradu
v roku 2020.
- V poslednom bode bol schválený aj Dodatok č. 9/2020 k Zmluve o nájme č. 1/2010 zo
dňa 01.01.2010 a poslanci vzali na vedomie investičný zámer na vybudovanie
QUADMOTO Centra na Piešťanskej ulici.
Ďalšie aktivity obce
Odpadové hospodárstvo
Od 1. januára 2019 nadobudol platnosť nový zákon, ktorým sa stanovovala výška sadzieb
poplatkov za uloženie odpadov. Uvedená legislatíva zvýhodňovala mestá a obce, ktoré triedili
– separovali komunálny odpad a dosahovali tzv. mieru vytriedenia aspoň na úrovni tridsať
percent z celkového množstva komunálneho odpadu. Z toho vyplývalo, že čím menej odpadu
bolo vyvezeného na skládku, tým menšie boli poplatky za komunálny odpad. V lete roku
2019 Obec Trebatice vykonala v rámci Združenia obcí Holeška pre triedenie a nakladanie
s odpadmi v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme analýzu nádob komunálneho odpadu.
Rozbor zloženia náhodne zozbieraných nádob na komunálny odpad preukázal, že i u nás sa
v nádobe nachádzalo viac ako 70 percent nevytriedených zložiek komunálneho odpadu, ktoré
nemuseli končiť na skládke. Najväčší podiel tvoril biologicky rozložiteľný odpad – viac ako
35 percent. Za rok 2019 uložila naša obec na skládku komunálneho odpadu 326 t odpadu, čo
predstavovalo 240 kg na obyvateľa. Za komunálny odpad – zber a uloženie- tak zaplatila 45
tisíc EUR. Poplatok za odpad v obci každoročne stúpal za účelom motivovania k separovaniu.
V roku 2020 predstavoval 25 Eur / osoba/ rok. Každý z obyvateľov svojím prístupom
k triedeniu odpadu ovplyvňoval výšku poplatku za odpad.
V obci bolo vytvorených 14 zberných hniezd, na ktorých mohli obyvatelia obce odovzdať
vytriedenú zložku komunálneho odpadu: papier, sklo, kovy, tetrapaky, textil, elektroodpad
a kuchynský olej. V obci však absentoval zberný dvor. Od 1.12.2020 boli na 9 zberných
hniezdach v obci umiestnené nádoby na zber BRKO ( biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad ) . Ich zber prebiehal v týždňových intervaloch. Do týchto nádob sa zbierali
nespracované zostatky surovín, zostatky pokrmov a jedál rastlinného a živočíšneho pôvodu,
šupy, vaječné škrupiny a podobne. Do každej domácnosti bolo obcou bezplatne dodané
plastové vedro, ktoré slúžilo na zber BRKO. Súbežne bol zabezpečený i zber kuchynského
oleja.
V sobotu 7.3.2020 sa v popoludňajších hodinách stretlo 15 dobrovoľníkov – občanov
Trebatíc, ktorí sa rozhodli spoločne vyzbierať odpad v oblasti tzv. Výhona, pozdĺž poľných
cestičiek, koľajníc, v priľahlých remízkach. Rozdelili sa do skupín a postupne sa snažili
prečesať všetky strategické miesta. Akcia nadviazala na minuloročný úspešný zber odpadu
mimo zastavaného územia obce. Oprávnený bol predpoklad, že tento rok bude odpadu menej,
no opak bol pravdou. Za kalendárny rok ruka človeka dokázala vyprodukovať a vyhodiť
zbytočnosti, ktoré opäť naplnili veľké množstvo vriec. Úlovky boli aj tento rok znamenité, v

niektorých prípadoch sa nad nimi až rozum pozastavoval. Na chodníkoch, cestičkách, v lesíku
či vo vode ležalo množstvo servítkov, obalov, fliaš, plechoviek, plných i prázdnych igelitiek,
náboje, stará práčka, pokazené mobily, nožíky, hrniec, pneumatiky a iné. Veľká vďaka patrí
všetkým, ktorí v to sobotné popoludnie obetovali kus svojho voľného času a prišli pomôcť
odpad zozbierať, hoci počasie nebolo veľmi ukážkové. Do akcie sa zapojili aj deti rôznych
vekových kategórií a s chuťou napodobňovali nezištné počínanie a príklad svojich rodičov.
Všetok vyzbieraný odpad bol vo vreciach následne obcou odvezený na skládku, kam aj patrí.
Uvítanie detí do života
Rok 2020 bol mimoriadny a prijaté platné nariadenia súvisiace s epidemiologickou situáciou
neumožňovali organizovať toto milé a tradičné podujatie. Rodičia novonarodených detí však
boli pozvaní na obecný úrad, kde im bolo odovzdaný finančný príspevok vo výške 100 Eur na
dieťa, ako aj malý darček v podobne knihy.
Vernostný program obce
Benefity vernostného programu obce Trebatice mohli aj v roku 2020 využiť obyvatelia , ktorí
mali trvalé bydlisko v našej obci a na obecnom úrade požiadali o vydanie vernostnej karty.
Pre uplynulý rok boli výhody pre vlastníkov vernostnej karty nasledovné:
- Podujatie 2. Detský festival – držiteľovi vernostnej karty mal byť umožnený vstup na
podujatie po prijatí náramku na obecnom úrade pred podujatím zdarma. Festival pre
deti bol však z dôvodu pandemických opatrení zrušený.
- Hody 2020 – majitelia vernostnej karty si mohli lístok na podujatie kúpiť
v predpredaji so zľavou 2 Eurá, čiže za cenu 8 Eur.
- Domáce majstrovské futbalové zápasy OFK Stavoprac Trebatice boli pre
držiteľov vernostnej karty sprístupnené zdarma.
- KPS Trebatice – 5 % zľava z každého nákupu pre vlastníka vernostnej karty.
Webová stránka obce
Portál www.trebatice.sk aj naďalej prinášal aktuálne informácie o dianí v našej obci, správy
o činnosti obecného úradu, obecného zastupiteľstva, fotogalériu. V roku 2020 boli neustále
aktualizované aj pandemické opatrenia a nariadenia, ako aj iné informácie ohľadom nového
koronavírusu.
Mobilná aplikácia
V roku 2020 čoraz viac obyvateľov obce využívalo služby mobilnej aplikácie s názvom
„ V obraze“. Aplikácia prinášala prehľad aktualít z obecného webu, upozorňovala na novo
vložené správy, občania sa včas dozvedali o pripravovaných akciách, mohli si prehliadnuť
fotografie alebo dokumenty zverejnené na úradnej tabuli.
Trebatické zrkadlo
V uplynulom roku vyšli len dve čísla obľúbených obecných novín – v apríli a v decembri.
Pandémia koronavírusu jednak obmedzila stretávanie redakčnej rady, jednak bolo z dôvodu
takmer nulového kultúrneho a spoločenského života oveľa menej námetov na články.

Veľkonočné a vianočné číslo Trebatického zrkadla však prinieslo množstvo zaujímavých
postrehov a informácií z diania v obci, verne mapovalo a opísalo aj život našich občanov
poznačený koronakrízou.
Zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti občanom
Opatrovateľskú službu v našej obci v roku 2020 zabezpečovala Alena Slivová obyvateľke
Ľudmile Minárechovej.
Sociálnu službu formou donášky obeda zabezpečovala Zlatica Hadvigová v priebehu roka
maximálne deviatim obyvateľom Trebatíc, nakoľko štyria z nich mali záujem len o dočasné
donášky obedov.
Investičný rozvoj a výstavba v obci
Priaznivé počasie a tiež fakt, že v dôsledku obmedzení vyplývajúcich z opatrení proti šíreniu
koronavírusu obec neorganizovala takmer žiadne kultúrne či športové podujatie, vytvorili
priestor pre personálne zabezpečenie realizácie investičných zámerov obce v roku 2020.
Úplne zrealizované boli tieto zámery:
-

Predĺženie terénnej depresie v rámci stavby Revitalizácia vidieckeho prostredia
Hlavnej cesty Zámerom bolo vybudovanie lávok potrebných na prechod vlastníkov
záhrad v časti vyschnutého potoka Holeška ponad vybudovanú terénnu depresiu. Práce
boli zrealizované v mesiaci február zamestnancami obce. Preinvestovaná bola suma vo
výške 1584 Eur.

-

Tlakové prípojky Presskan – v tomto roku bola zrealizovaná výstavba 4 tlakových
prípojok Presskan pre napojenie rodinných domov k tlakovej kanalizácii.

-

Rozšírenie kamerového systému – kamerový systém bol rozšírený o 11 kamier
a monitorovacie zariadenie, čím celkový počet kamier monitorujúcich ulice a verejné
priestranstvá Trebatíc sa zvýšil na 20. Obec tak monitorovala časť Hlavnej ulice,
Kultúrnu, Štúrovu, Pustú, Slnečnú, Družstevnú a Záhumenskú ulicu. Investičné
náklady na realizáciu tohto zámeru v tomto roku predstavovali 12 883, 12 Eur.

-

Rekonštrukcia rozvodov obecného káblového distribučného systému – II.časť I.etapy
– v spolupráci so spoločnosťou Lombard , s.r.o. bola v priebehu roka zrealizovaná
rekonštrukcia obecnej káblovej televízie na Štúrovej ulici položením a sfunkčnením
optických rozvodov.

-

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Trebatice č. 2

-

Predĺženie Záhumenskej ulice, 3.etapa – vypracovanie projektovej dokumentácie pre
územné konanie.

-

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole – počas letných prázdnin prešli
kompletnou rekonštrukciou sociálne zariadenia – umyvárne s toaletami, šatňa, vstupné
priestory, ako i kuchyňa.

Priebežne sa realizovali tieto investičné zámery obce Trebatice:
-

Výkup pozemkov v lokalite Dolné záplotie - realizovaný bol výkup spoluvlastníckeho
podielu v sume 850 Eur.

-

Rekonštrukcia domu služieb na polyfunkčný objekt – tohto roku prišlo k úprave
projektovej dokumentácie , bola podaná žiadosť o stavebné povolenie na hlavný
objekt a koncom roka sa ukončila výstavba stavebného objektu SO 09 – Verejný
elektrický rozvod, čím sa k objektu domu služieb priviedla potrebná kapacita NNvedenia.

-

Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici od Štúrovej ulice po Orechovú ulicu –
koncom roka sa pristúpilo k uzatváraniu kúpnych zmlúv s vlastníkmi pozemkov pod
časťou chodníka.

-

Predĺženie Záhumenskej ulice, 2.etapa , výstavba inžinierskych sietí ( plynovod,
plynové prípojky, NN-rozvody, verejné osvetlenie, rozhlas ) – v tomto roku bola
zrealizovaná výstavba NN-rozvodov a tiež zrealizovaný a skolaudovaný plynovod
a plynové prípojky v danej časti obce.

-

Oplotenie areálu Základnej školy Trebatice-1. etapa- tento rok bola zrealizovaná
výstavba časti oplotenia.

-

Cyklotrasa Zelená cesta ( Piešťany – Vrbové ) – v prvom polroku 2020 bola
uzatvorená nájomná zmluva medzi Železnicami SR a Združením obcí Zelená cesta.
Vrcholil proces spracovania projektovej dokumentácie.

-

Cyklocesta Holeška ( Trebatice-Veľké Kostoľany – zámer dosiahol stav vypracovanej
projektovej dokumentácie a zabezpečenia inžinierskej činnosti pre potreby vydania
územného rozhodnutia.

-

Rekonštrukcia Piešťanskej ulice – v tomto roku sa posunula vďaka schváleniu Zmien
a doplnkov územného plánu obce č. 2/2019.

Obecná matrika
V roku 2020 sa v našej obci narodili:
1. Michal Hlísta
2. Šimon Macúška
3. Michal Obst
4. Dorota Macháčová
5. Agáta Macháčová
6. Rebeka Hudecová

7. Barbora Kopálová
8. Nela Hercegová
9. Michal Pagáč
10. Alexandra Omastová
11. Jakub Mikláš

V roku 2020 v našej obci zomreli:
1. Ján Jankech
2. Justína Polčanová
3. Jozef Minarech
4. Igor Palkech
5. Vladimír Demko
6. Mária Bušková
7. Anton Mislovič
8. Ľudmila Koprnová
9. Edita Jankechová
10. Dušan Kurák
11. Františka Galbavá
12. Vincencia Strapatá
13. Oľga Urbanová

V roku 2020 uzavreli manželstvo:
1. Tadeáš Galbavý z Trebatíc a Dominika Némová z Považskej Bystrice
2. Filip Hadviga z Trebatíc a Lívia Vráblová z Hubiny
3. Peter Smrek z Trebatíc a Liubov Lytovchenko z Ukrajiny
4. Filip Havala z Trebatíc a Lucia Raušlová z Červeníka
5. Lukáš Škuta zo Štiavnika a Barbora Jankechová z Trebatíc

6. Mgr. Tomáš Kovalinka z Piešťan a Dominika Svíteková z Trebatíc
7. Ondrej Kuchár a Miriama Balaštíková z Trebatíc
8. Ľubomír Malo a Monika Žáková z Trebatíc
9. Peter Herceg a Mgr. Mária Hermanová z Trebatíc
10. Ing. Marián Blaško z Piešťan a Ing. Lucia Svíteková z Trebatíc
K 31.12.2020 mala obec Trebatice 1335 obyvateľov, z toho 664 mužov a 671 žien. Narodilo
sa 11 detí ( 5 chlapcov, 6 dievčat ), zomrelo 13 ľudí ( 6 mužov, 7 žien ). Na trvalý pobyt sa v
našej obci prihlásilo 18 ľudí ( 7 mužov, 11 žien ), z trvalého pobytu sa odhlásilo 18
obyvateľov obce ( 9 mužov, 9 žien ). Detí do 18 rokov bolo v obci 242 ( 126 chlapcov, 116
dievčat ). V roku 2020 zomrela vo veku 99 rokov najstaršia obyvateľka našej obce, pani
Františka Galbavá. Po jej smrti sa najstaršou obyvateľkou obce stala 92- ročná pani Celestína
Galbavá. Najstarším mužom bol 91-ročný pán Ján Karkuš.
K poslednému dňu roka boli v našej obci evidovaní dvaja dlhodobo nezamestnaní obyvatelia.

ŠTÁTNA SPRÁVA
Parlamentné voľby
Dňa 29.februára sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Voliči si vyberali z 24
kandidujúcich politických strán a hnutí a koalícií. Pôvodne kandidovalo 25 politických subjektov, ale
politická strana č. 8 Hlas pravice vzala svoju kandidátnu listinu späť v zákonom stanovenej lehote.
Okrsková volebná komisia bola zložená zo 6 členov a nemusela riešiť žiadne problémy, ktoré by
narúšali priebeh volieb. Obec Trebatice využila možnosť elektronického sčítania hlasov, ktoré sa
uskutočnilo v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Zaznamenali sme aj účasť
oprávnených voličov, ktorí požiadali o voľbu poštou. V zákonom stanovenom termíne bolo
predložených 11 žiadostí o voľbu poštou. Všetkým žiadateľom boli riadne a včas zaslané všetky
volebné dokumenty, ktorých prevzatie aj potvrdili. Jeden žiadateľ o voľbu poštou túto možnosť
napokon nevyužil. V zákonom stanovenom termíne bolo na obec doručených 10 návratných obálok,
ktoré boli v súlade so zákonom zahrnuté do výsledkov volieb v našej obci. Možno konštatovať, že
výsledky volieb v našej obci odzrkadľujú aj celkové výsledky volieb v rámci Slovenskej republiky.
Výsledky volieb v číslach
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Z toho účasť
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov
Výsledky volieb podľa politických strán

1 076
789
73,33 %
779
10
784

Číslo kand. listiny

Názov politickej strany, hnutia alebo koalície

Počet hlasov

1.
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
1
2.
DOBRÁ VOĽBA
30
3.
Sloboda a Solidarita
66
4.
SME RODINA
80
5.
Slovenskí Hnutie obrody
6.
ZA ĽUDÍ
44
7.
MÁME TOHO DOSŤ!
3
8.
Hlas pravice
9.
Slovenská národná strana
34
10.
Demokratická strana
1
11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA
ZDOLA
221
12.
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 44
13.
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
14.
99 % – občiansky hlas
15.
Kresťansko-demokratické hnutie
29
16.
Slovenská liga
17.
VLASŤ
20
18.
MOST – HÍD
19.
SMER – sociálna demokracia
145
20.
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby
1
21.
HLAS ĽUDU
22.
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť23.
Práca slovenského národa
24.
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
60
25.
Socialisti.sk
5

PODNIKY A PODNIKATELIA V OBCI
V roku 2020 prišlo k zmenám v zložení a pôsobení podnikateľských subjektov na území
našej obce. Začiatkom roka bolo vydané stavebné povolenie na stavbu areálu spoločnosti
DOFA spol. s.r.o. Trebatice. Jedným z novších subjektov bola aj firma A care s.r.o., ktorá sa
stala jednou z najlepších spoločností medzi zdravotníckymi firmami nielen v oblasti
intervenčnej kardiológie a intervenčnej rádiológie, ale aj v iných odvetviach moderného
lekárstva. Nielen naším obyvateľom imponoval fakt, že firma sa príkladne postarala
o výsadbu trávnika, stromov, zelene vo svojom okolí a pôsobila tak radosť všetkým , ktorým
nebol ľahostajný prístup k životnému prostrediu. Na základe kolaudačného rozhodnutia bola
daná do užívania aj predajňa s názvom Dom farieb nachádzajúca sa, podobne ako firma Acare, na Hraničnej ulici. Dom farieb disponoval vyškolenými predavačmi, ktorí ochotne
poradili s výberom farby na maľovanie interiéru, fasád či dreva. Dlho očakávanou udalosťou

bolo povolenie užívania stavby čerpacej stanice pohonných hmôt v našej obci. Benzina,
patriaca do medzinárodnej skupiny ORLEN, otvorila na Slovensku už druhú novú čerpaciu
stanicu postavenú tzv. na zelenej lúke. Novotou žiariaca červeno-biela čerpacia stanica v
Trebaticiach neďaleko zjazdu z diaľnice D1 na Piešťany zákazníkom ponúkala kvalitné palivá
Verva a Efecta, modernú umývačku i široký sortiment rýchleho občerstvenia Stop Cafe. Naša
benzínová stanica sa tak stala v poradí už štrnástou čerpacou stanicou, ktorú Benzina na
Slovensku otvorila. V uplynulom roku bol rozšírený už existujúci výrobno-skladový areál
spoločnosti AG FOIL EUROPE, s.r.o. V poli oproti Agro-družstvu Trebatice tak dominovala
obrovská modro-šedá skladovo-výrobná hala.
Agro-družstvo Trebatice
V roku 2020 Agro-družstvo Trebatice hospodárilo na hospodárskej pôde s výmerou 908 ha.
Počet pracovníkov sa ustálil na počte 30. Družstvo dosiahlo zisk 47 130 Eur po zdanení.
Agro-družstvo Trebatice sa už dlhé roky radilo medzi špičkových producentov jačmeňa,
pšenice, repky, cukrovej repy a zeleniny.
Stále platilo staré známe: „ Ako zaseješ, tak budeš žať!“ Sú podniky, značka ktorých je
symbolom a zárukou spoľahlivosti, precíznej agronomickej a chovateľskej práce, jednoducho
poctivého vzťahu k pôde, ktorý sa potom premieta do stabilne dobrej rastlinnej a živočíšnej
výroby. Agro - družstvo v Trebaticiach patrí medzi živé legendy slovenského obilninárstva,
ale aj repárstva či zeleninárstva.
Tu sa formovali základy sebestačnosti, uvádzali do života špičkové odrody pšenice, jačmeňa,
repky a repy. Nič na tom sa nezmenilo ani v roku 2020– trebatické družstvo kontinuálne
presviedčalo, že patrí k lídrom slovenského poľnohospodárstva.
Súčasný predseda družstva Jozef Galbavý bol priamym pokračovateľom vynikajúceho
slovenského agronóma Vojtecha Palkecha, ktorý mimochodom začínal v šesťdesiatych
rokoch u otca Jozefa Galbavého. Keď tohto roku v Trebaticiach dosiahli historicky druhú
najvyššiu úrodu obilnín 7,35 tony priemerne po hektári, pričom pšenica dala po 8,44 tony,
Jozef Galbavý vzdal hold svojmu predchodcovi.
Tento muž bol rovnocenným partnerom skvelých slovenských a českých šľachtiteľov, mal
široké kontakty a o jeho názory stáli také hviezdy šľachtenia, ako bol napríklad Bohuš Kábrt
z neďalekých Bučian. Jozef Galbavý bol pokračovateľom skvelej novátorskej línie
agronómov a podarilo sa mu svojho učiteľa pretromfnúť. Tohto roku rekordnou úrodou
pšenice dosiahol pre Palkecha nezdolanú métu 8 ton pšenice z celej výmery.

Slovenské poľnohospodárstvo neprežívalo ani v tomto roku ľahké časy a práve v nich
potrebovalo vzory, ako veci dobre robiť. Jozef Galbavý bol organizátorom povestných Dní
poľa v chotári AD Trebatice, kde sa prezentovali nové odrody obilnín. Slovensko, kedysi
výborný producent sladovníckeho jačmeňa, má dnes s touto plodinou problém, no Agrodružstvo v Trebaticiach ukazovalo ako na vec. Aj tohto roku malo výborné nielen úrody, ale
aj nadpriemernú kvalitu sladovníckeho jačmeňa. Aj preto družstvo dosiahlo vynikajúcu
realizáciu 190 eur za tonu sladára.
Dopestovať sladovnícky jačmeň najvyššieho rangu nie je jednoduché, je v tom kus umenia
a pravdaže aj šťastia, božej pomoci, ako zvykol vravievať Jozef Galbavý. K životnej
rovnováhe potreboval harmóniu a tú hľadal v nedeľu v chráme. Po omši sa vybral do ďalšieho
božieho chrámu – do chotára. Prešiel ho celý, pohladil očami rastliny a dozvedel sa, čo
potrebujú. Zamieril do maštalí, skontroloval dobytok, ktorý považoval za jedného zo strojcov
trvale vysokej úrodnosti pôdy.
Len málo podnikov dnes môže povedať, že pravidelne ročne vyhnojí jednu štvrtinu chotára
vyzretým maštaľným hnojom. Pôda má stále dostatok humusu, je živá, preto v roku, keď je
príroda spojencom poľnohospodára, vychádzajú priam zázračne vysoké úrody. Ešte
začiatkom mája to pritom vychádzalo skôr na mizernú úrodu. Marec a najmä apríl boli veľmi
suché mesiace, zdalo sa, že príde štvrtý rok po sebe sucho, a potom sa všetko na dobré
obrátilo, z neba padala vlaha ako na objednávku. Jozef Galbavý nikdy neskrýval svoju vieru,
vraví, že bola a je dôležitou výbavou slovenského roľníka.
Na budúci rok oslávi Agro-družstvo Trebatice 30 rokov od chvíle, čo po rozdelení bývalého
JRD ČSPP začalo ísť svojou samostatnou cestou. Predseda Agro-družstva Jozef Galbavý mal
pred sebou veľa cieľov. Chcel mať definitívne vysporiadanú pôdu pod družstvom, zo 17
hektárov bolo vo vlastníctve AD Trebatice už 10 hektárov, chcel posilniť majetkový vplyv aj
v družstevnom chotári. Vlastná pôda je istotou, preto keď banka poskytla družstvu úver na
nákup pôdy, nechcel premeškať historickú šancu. Dôležité bolo aj posilnenie chovu dobytka
a to prostredníctvom rozšírenia chovu mäsového plemena Charolais.
Pár kilometrov od Trebatíc tečie Váh. Voda zo Sĺňavy kedysi prúdila cez závlahy na polia.
Teraz bolo konečne blízko k realizácii rekonštrukcia potrubnej siete a družstvo malo
pripravený projekt na modernizáciu závlah. Išlo o nemalú sumu v objeme 400 tisíc eur, ktorá
mala byť investovaná do siedmich zavlažovačov a dvoch studní. Dostatok vody by mal
priniesť pestovanie nielen tradičných zemiakov a cibule, ale aj trhovo veľmi zaujímavého
karfiolu. Družstvo vo svojich smelých plánoch do budúcnosti chystalo aj prestavbu
administratívnej budovy, v ktorej mali pribudnúť služobné byty a vo výhľade bola aj
výstavba nájomných bytov.

ŠKOLSTVO
Základná škola
Po vianočných prázdninách v januári čakali trebatických školákov tradičné polročné písomné
práce a skúšanie k uzavretiu známok 1. polroka 2019/2020. Posledný januárový deň žiaci

dostali polročné vysvedčenia, za ktoré si následne vyslúžili jednodňové polročné prázdniny.
Základná škola v spolupráci s materskou školou zorganizovali tohto roku aj vydarený
karneval v miestnom kultúrnom dome. Deti v škole veselo oslávili i sviatok sv. Valentína.
V školskom roku 2019/2020 sa našej základnej škole podarilo získať grant z Nadácie Orange
na objasnenie a elimináciu prejavov kyberšikany, v rámci ktorého bol 4. marca zorganizovaný
workshop v spolupráci so spoločnosťou eSlovensko. Pozvanie na toto podujatie do miestneho
kultúrneho domu okrem našich žiakov prijali aj žiaci a pani učiteľky zo ZŠ Krakovany.
Nielen naše deti čelili v tejto dobe vplyvom digitálnych technológií. Sledovali médiá, trávili
veľa času na internete, dostali sa na sociálne siete. Práve pre ich nízky vek a nedostatok
skúseností či dôverčivosť, na nich číhali nástrahy. Prostredníctvom projektu bolo žiakom
ukázané, ako takýmto nástrahám čeliť, ako reagovať v problémovej situácii. Zo športových
aktivít
trebatickí školáci začiatkom marca odohrali vo Vrbovom základné kolo
v prehadzovanej, kde sa im výborne darilo. Tím v zložení Nelka Škrabáková, Katka
Miháliková, Paulínka Štefanková , Tobias Škrabák, Marko Valovič a Peter Helbich zvíťazil
nad Vrbovým aj nad Krakovanmi. Prehadzovaná bola medzi našimi deťmi veľmi obľúbená
hra. Do tejto celoslovenskej súťaže sme sa toho roku zapojili prvýkrát. Za svoje logické
myslenie a schopnosti v internetovej súťaži iBobor získalo 16 úspešných riešiteľov z 2. až 4.
ročníka diplomy a sladké odmeny. V rámci projektovej činnosti sa škole podarilo získať aj
podporu
na
realizáciu
projektu
Záhrada,
ktorá
učí.
V marci 2020 sa život aj v trebatickej základnej škole obrátil naruby zásluhou pandémie
koronavírusu. Na základe rozhodnutia Obce Trebatice – zriaďovateľa ZŠ Trebatice sa v škole
prerušilo vyučovanie od 11.3.2020 do 13.3.2020 udelením riaditeľského voľna pre žiakov.
Následne na základe Rozhodnutia hlavného hygienika sa uzatvorili všetky školy od 16.3.2020
do odvolania. Na obdobie 3 dní riaditeľského voľna žiaci dostali úlohy od svojich triednych
učiteľov a vyučujúcich jednotlivých predmetov vopred, rozdelené na jednotlivé dni.
Vypracovanie bolo individuálne podľa pokynov vyučujúcich. V ďalšom období sa každý
vyučujúci rozhodol, akým spôsobom a prostredníctvom akých médií bude zadávať úlohy
a akou formou bude vyžadovať preukázanie splnenia týchto úloh. V 1.r. p. uč. Susová zvolila
zadávanie úloh prostredníctvom portálu bezkriedy.sk na dennej báze podľa dovtedy platného
rozvrhu okrem výchovných predmetov. Žiaci (resp. zákonní zástupcovia) tu mohli
vypracované zadania aj nahrať, alebo poslať p. uč. mailom. V neskoršom období žiakov
kontaktovala aj telefonicky a realizovali čítanie, riešenie úloh, konzultácie ohľadom zadaní.
V 2.r. p. uč. Megová tiež zadávala úlohy na portáli bezkriedy.sk denne podľa platného
rozvrhu, bez výchovných predmetov. Žiaci (resp. zákonní zástupcovia) tu mohli vypracované
zadania aj nahrať, alebo poslať p. uč. mailom.V 3.r. tr. uč. Molnárová oslovila rodičov
a zákonných zástupcov žiakov, akou formou si želajú zasielať úlohy. Rodičia sa jednohlasne
rozhodli pre zasielanie úloh mailom každý deň podľa platného rozvrhu. Tiež dostávali úlohy
bez výchovných predmetov. Zasielanie splnených zadaní bolo dohodnuté mailom, alebo
vypracovaním pridelených úloh na portáloch gramar.in, matika.in, bezkriedy.sk.V 4.r. si p. uč.
Olšavská zvolila zasielanie úloh mailom, posielanie vypracovaných zadaní tiež mailom, resp.
odfotením a poslaním cez chat. Triedny učiteľ musel dostatočne včasne zachytiť žiakov, ktorí
si neplnia uspokojivo svoje povinnosti, zistiť príčiny a ak bolo potrebné, v spolupráci s
vedením školy hľadal pre žiaka podporu. Ak mala škola istotu, že ide o svojvoľnosť konania
zo strany žiaka, bolo potrebné na to včas upozorniť zákonných zástupcov. Od apríla 2020
vyučujúci realizovali aj online hodiny pravidelne podľa rozvrhu alebo po dohode s rodičmi
prostredníctvom aplikácie ZOOM, Messenger, Skype alebo aj telefonicky.Väčšina žiakov sa

do dištančného vzdelávania zapájala, avšak sa vyskytli aj prípady, keď splnenie úloh bolo
potrebné opakovane žiadať, ba priam vynútiť (v 4.r.) a v 3.r.) V apríli sa konal aj zápis detí do
prvého ročníka, jednak elektronickou formou, jednak prezenčne bez účasti detí. Pandémia sa
v školstve prejavila dosť výrazným spôsobom. Stratil sa priamy kontakt učiteľa so žiakom,
akákoľvek komunikácia fungovala len na elektronickej či telefonickej úrovni. Tradičné ústne
skúšanie, preverovanie vedomostí či opravovanie previerok červeným perom bolo pre
pedagóga
v tejto
dobe
len
nesplneným
snom.
Základná škola bola opätovne otvorená 1. júna za prísnych hygienických opatrení. Novinkou
v roku 2020 bolo organizovanie Letnej školy , ktorá sa konala v dvoch turnusoch, od 17. do
21. augusta a od 24. do 28.augusta. Záujem žiakov bol spočiatku malý, no postupne sa pridali
viacerí a užili si spoločne strávený letný čas v škole. Činnosť bola zameraná na veku
primerané opakovanie učiva matematiky, slovenského jazyka, vlastivedy, prírodovedy. Pobyt
na čerstvom vzduchu spojili s hrami a športovou činnosťou, ako aj s realizáciou projektu
Záhrada, ktorá učí. Dňa 25. augusta Letnú školu navštívil aj minister školstva Branislav
Gröhling a strávil so žiakmi príjemné chvíle pri riešení úloh. Nový školský rok 2020/2021 sa
rozbehol radostne, i keď pod rúškami a s dodržiavaním prísnych hygienických opatrení.
Okrem neustálej opatrnosti to znamenalo pre žiakov menej kultúrnych, športových
a spoločenských akcií. Prváci a druháci sa preto nesmierne potešili napríklad aj prezentácii
knižky O rybke Beličke, za ktorou cestovali do Piešťan. V jesenných mesiacoch roka 2020
dostala zelenú aj realizácia projektu Záhrada, ktorá učí. S odstupom mesiaca sa uskutočnili
dve brigády s počtom vyše 30 zúčastnených rodičov, kedy sa záhrada dostala takmer do
finálneho stavu. Rodičia húfne prinášali rôzny materiál, priesady byliniek, kríkov, kvetín.
Pomáhali však aj samotní žiaci, ktorí projektovali, maľovali. Učiteľky, starosta a pracovníci
obecného úradu sa takisto vo veľkej miere podieľali na výstavbe , pri zabezpečovaní
materiálu a dofinancovaní stavby. V tomto roku bol vybudovaný altánok, vŕbové típí,
bylinková špirála, takmer dokončený pocitový chodník, motýlí záhon, hmyzie hotely,
vyvýšené záhony, kompostovisko, vlastnoručne vyrobené smerovníky. Slávnostné otvorenie
záhrady sa uskutočnilo 18. novembra online formou. V ten deň pre všetky ročníky pani
učiteľky pripravili vyučovanie na dvore a v záhrade.
V školskom roku 2020/2021 bola Trebatická základná škola štvortriedna. Prvákov vyučovala
Mgr. Miriam Olšavská. Triednou učiteľkou druhákov bola Mgr. Renáta Susová. Triednictvo
v treťom ročníku zastrešovala Mgr. Jana Hanuliaková. Štvrtákov učila Mgr. Sylvia
Molnárová, ktorá zároveň vykonávala aj funkciu riaditeľky školy. V škole pôsobila aj
pedagogická asistentka RNDr. Dáša Kosecová a katechétka Mgr. Anna Blahovcová.
Vychovávateľkami boli Mgr. Dana Kováčiková a Katarína Vydarená.
Materská škola
Rok 2020 začal v našej materskej škole radostne a s elánom. Deti mladšej i staršej triedy
denne navštevovali svoju obľúbenú škôlku a ani netušili, že aj takáto všedná aktivita sa pre
nich v ďalších častiach roka zmení na nesplnený sen. Škôlkari si v úvode roka stihli užiť dva
karnevaly – jeden menší škôlkarsky a druhý obecný, pár divadelných predstavení v areáli
škôlky, niekoľko obľúbených hodín anglického jazyka s lektorkou z Jazykovej školy C a M
Languages v Piešťanoch či zopár lekcií plaveckého výcviku v budove bývalého Tuzexu
v Piešťanoch. Potom prišiel koronavírus a život nielen v našej škôlke sa radikálne zmenil.
Podobne ako iné vzdelávacie inštitúcie, aj naša materská škola bola 11. marca nútená zatvoriť

svoje brány pre všetkých. Vynaliezavé a šikovné pani učiteľky však využili dostupné
technológie, aby počas tohto náročného obdobia boli aspoň sčasti v kontakte s deťmi. Na
webovú stránku materskej školy pravidelne uverejňovali rôzne materiály pre deti, ktoré ich
nielen zabávali, ale aj poučili. Rodičia detí zase aktívne posielali fotografie detí, ktoré boli
zverejnené na webovej stránke škôlky. Vďaka tomu sa deti mohli navzájom vidieť. Prevádzka
materskej školy bola opätovne obnovená až po dlhých týždňoch dňa 1. júna. Hoci
s obmedzeniami, no o to s väčšou radosťou sa deti opäť zvítali so svojimi kamarátmi. Mnoho
rodičov čerpajúcich tzv. pandemickú dovolenku mohlo s pokojným srdcom opäť nastúpiť do
práce, pretože o ich ratolesti bolo zase výborne postarané za bránami materskej školy. V júni
sa tak mohla uskutočniť malá oslava Dňa detí ako aj tradičná škôlkarská maturita na dvore,
pretože vo vnútorných priestoroch bolo zakázané zhromažďovať sa. Letné prázdniny priniesli
do trebatickej materskej školy veľké zmeny. Celé dva mesiace prebiehala kompletná
rekonštrukcia viacerých interiérových priestorov. Postupne sa menili umyvárne, šatňa,
chodby, kuchyňa, sklady. Z pôvodných štyridsaťročných sa zmenili na nové, čisté, moderné
presvetlené miestnosti. Zamestnanci firmy Oravec,s .r.o., spoločne s našimi obecnými
zamestnancami prerábali všetko úplne od základov – vodovodné a elektrické rozvody,
kompletné sociálne zariadenia, obklady, podlahy, dvere, dokonca premiestňovali steny.
Najväčšou zmenou prešli obidve umyvárne, na ktorých bol najviditeľnejší obrovský skok od
pôvodného k modernému vybaveniu. Počas celého leta neúnavne dozeral na kontrolu celej
rekonštrukcie aj starosta Mgr. Juraj Valo. Po letných prázdninách sa prevádzka našej
materskej školy obnovila tradične s triedami plnými detí a so zohratým kolektívom
pedagogických a prevádzkových zamestnancov. Triedu mladších detí navštevovalo 20
škôlkarov, výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovala triedna učiteľka Drahoslava Líšková
a Mgr. Veronika Palkovičová. V staršej triede bol tiež maximálny počet detí – 24.
Predprimárne vzdelávanie v nej poskytovali triedna učiteľka Daniela Macháčová a Jana
Palkechová. V tejto triede bolo 14 budúcich prvákov. Hoci sa opatrenia na zabránenie šírenia
koronavírusu škôlky dotkli len minimálne, v posledných mesiacoch roka 2020 neviditeľný
vírus narušil mnohé plány, zvyky, či tradície, ktoré boli pre našu škôlku charakteristické.
Rodičia nesmeli vstupovať do tried, nikto okrem zamestnancov, detí a rodičov nesmel
vstúpiť do budovy, nesmelo sa nikam cestovať, nič do škôlky nosiť. Denný režim bol
upravený tak, aby sa deti jednotlivých tried nestretali v šatni, v umyvárňach, v jedálni. Deti sa
museli čo najviac zdržovať vonku, spievať mohli len minimálne, cvičiť tiež len
v exteriérových priestoroch. Zakázaná bola krúžková činnosť, organizovanie akýchkoľvek
podujatí. Preto aj mnohé zaužívané činnosti prebiehali v úplne inom duchu. Šarkanov si deti
púšťali na futbalovom ihrisku bez rodičov. Počas Dňa zdravej výživy deti do seba nasávali iba
teoretické poznatky. Na Deň vojnových veteránov – 11.11. – deti aspoň v rámci vychádzky
položili k pamätníku padlých vojakov kvety a zapálili sviečky. O Vianoce však škôlkari
neprišli, navštívil ich aj Mikuláš a Ježiško, tradičná besiedka však bola nahradená vianočnými
videami. Zložitú situáciu a uplynulé obdobie pandémie koronavírusu z pohľadu materských
škôl v roku 2020 najlepšie svojimi slovami vystihla riaditeľka trebatickej materskej školy,
pani Jana Palkechová, citujeme: „ Deti sme o nesmierne veľa ukrátili. Predškolákov o
plnohodnotný posledný rok v škôlke, nové deti o zážitky, ktoré by im škôlku predstavili aj
inak, ako z každodenných rutinných činností. Všetky deti sme ukrátili o úsmev učiteľky,
pretože spod rúška ho nebolo vidno, museli sa uspokojiť s usmievajúcim sa pohľadom.

Ukrátili sme rodičov o spoločné podujatia, na ktorých mohli vidieť svoje deti vystupovať či
súťažiť. Učiteľky prišli o voľnosť pri plánovaní a výbere činností pre deti a v neposlednom
rade o voľný nádych, pretože pod rúškom sa dýchalo ťažko a zvládať 24 detí, ktoré nevideli
našu mimiku, nie je jednoduché. Upratovačkám sme ,naopak, nadelili omnoho viac
dezinfikovania a upratovania. Počas celého toho času to však boli práve deti, ktoré náš držali
"nad hladinou" svojim čistým premýšľaním, detskou radosťou, ktorú ani korona nezastavila.“

KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽVOT V OBCI
Trebatice každý rok žijú bohatým kultúrno-spoločenským životom. Či už sú to oslavy Dňa
matiek. Dňa detí, Memoriál Petra Minárecha, tradičné hody, Kapustové hody, Posedenie
s dôchodcami, privítanie Mikuláša spojené s vianočnými trhmi alebo vianočný bedmintonový
turnaj. Zúčastňujú sa na nich nielen naši občania , ale aj ľudia z okolia. V roku 2020 však
pandémia koronavírusu zasiahla aj túto oblasť, a preto sa v obci konali len dve podujatia –
karneval, ktorý sa stihol uskutočniť ešte pred vypuknutím pandémie a tradičné trebatické
hody v auguste, kedy sa podmienky na Slovensku mierne uvoľnili a s dodržaním
hygienických a bezpečnostných opatrení boli takéto podujatia povolené.
Karneval
V sobotu 25. januára sa v sále Kultúrneho domu v Trebaticiach konal detský karneval. Po
prvýkrát ho organizovali rodičovské združenia základnej a materskej školy spoločne. Spojenie
síl sa ukázalo ako veľmi dobrý krok aj do budúcnosti. Rodičia sa k celej organizácii akcie
postavili mimoriadne aktívne. Zabezpečili kávu, víno, pizzu, džúsy, slané pochutiny, napiekli
zákusky, venovali sa predaju ponúkaných produktov priamo v sále, prinášali predmety do
tomboly, pomáhali s výzdobou sály. Učiteľky základnej školy a materskej školy mali pod
kontrolou celkovú organizáciu podujatia, pripravili krásnu fašiangovú výzdobu sály, súťaže
pre deti, zabalili tombolové ceny. Tých sa nazbieralo približne osemdesiat, okrem rodičov do
tomboly prispeli Agro-družstvo Trebatice, Obec Trebatice, predajňa Javex a spoločnosť
Lombard. Počas celého karnevalového popoludnia v sále panovala veselá atmosféra, deti si
zatancovali a zasúťažili , hrdili sa v maskách svojich obľúbených rozprávkových postáv,
hasičov, pirátov či čarodejníc. Radosť žiarila aj z tvárí prítomných dospelých.
Trebatické hody
Organizátorom Hodov 2020, ktoré sa aj toho roku konali na motokárovej dráhe, bola opäť
agentúra Morning Net, s.r.o. Hoci veľkým lákadlom boli dopredu avizovaní kvalitní
interpreti, na podujatí sa zúčastnilo oveľa menej ľudí ako po minulé roky. Ľudia mali obavy
prísť na tak veľké podujatie, nakoľko hrozba nakazenia koronavírusom stále visela vo
vzduchu. Tí, ktorí sa odvážili, si však prišli na svoje a zažili jedno z mála kultúrnych podujatí
svojho druhu v dlhom časovom horizonte. V piatok 14.8. na pódiu vystúpili skupiny Alkehol,
BijouTerrier, Billy Barman, Lepayaco. V sobotu to boli skupiny Sematam, AYA, NoControl,
Zóna A a Paľo Drapák. Najväčší úspech nepochybne zožal Dalibor Janda so svojou skupinou,
raper Kali a skupina Hex.
V nedeľu pokračovali hody slávnostnou svätou
omšou, futbalovým zápasom a večer ľudovou veselicou. Výborná skupina Zunaband
vyhrávala až do 23. hodiny, aj napriek tomu, že bolo nepriaznivé počasie.

Obecná knižnica
Obecná knižnica sprístupnila svoje priestory prvým čitateľom už 3. a 4. Januára 2020. Svoje
služby verejnosti však nemohla poskytovať počas celého kalendárneho roka z dôvodu
rozšírenia ochorenia COVID-19. Na základe uznesenia krízového štábu SR a vlády SR bola
obecná knižnica zatvorená v prvej vlne tohto ochorenia od 13. marca 2020 do 9. mája 2020
a v druhej vlne rozšírenia tohto ochorenia od 24. októbra 2020 do 12. novembra 2020 a tiež
od 19. decembra 2020 až do odvolania. V knižnici po otvorení jej priestorov od 15. mája
2020 čitatelia museli dodržať tieto pokyny:
-

Vstup do knižnice zásadne len s ochranným rúškom.

-

Pri vstupe do knižnice bolo potrebné použiť pripravenú dezinfekciu.

-

V knižnici mohli byť v jednom okamihu maximálne 3 osoby.

-

Pri manipulácii s knihami sa používali rukavice.

-

Dodržiavali sa vzájomné odstupy minimálne 2 metre.

-

Maximálna dĺžka pobytu v knižnici bola 15 minút.

Aj napriek týmto obmedzeniam knižnica zaevidovala v roku 2020 169 čitateľov, z toho detí
do 15 rokov 79. Spolu zaevidovala 6291 výpožičiek. Z odbornej literatúry pre dospelých 221
výpožičiek, z krásnej literatúry pre dospelých 2390 výpožičiek, z odbornej literatúry pre deti
237 výpožičiek a z krásnej literatúry pre deti 2549 výpožičiek. Knižnica zaevidovala tiež 894
výpožičiek periodík ( časopisov ), ktoré si mohli čitatelia i v tomto roku z knižnice vypožičať.
V porovnaní s rokom 2019, koronavírus spôsobil pokles výpožičiek v roku 2020 o 2526
výpožičiek. Do knižnice pravidelne prichádzali tri periodiká: Slovenka, Život, Záhradkár
a obcou vydávané Trebatické zrkadlo. Do knižnice v roku 2021 pribudlo 21 kníh v celkovej
hodnote 200 Eur zakúpených z obecného rozpočtu. Najstaršou čitateľkou knižnice bola 91
ročná Alžbeta Šimonovičová ( rod. Jankechová ) z Hornej ulice, ktorú ani v roku 2020
neopustila čitateľská vášeň a vypožičala si a prečítala z knižnice 55 kníh. Najmladším
čitateľom bol Jakub Urban zo Záhumenskej ulice . Knižnica zaevidovala v tomto roku najviac
výpožičiek kníh od slovenských spisovateľov Dominika Dána a Jany Pronskej. Najviac
požičiavanou knihou v roku 2020 bol titul od Dominika Dána s názvom Pochovaní zaživa.
V roku 2020 sa v priestoroch knižnice nekonali žiadne podujatia z dôvodu už uvedených
opatrení, ktoré platili od 15. mája 2020. 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 a študentov 0,50
Eur a pre dospelých 1 Euro. Funkciu knihovníčky vykonávala Mgr. Antónia Babišová.
Ako vraví spisovateľ Jo Nesbo: „ Život, ktorý žiješ, je napísaný všade navôkol, pre tých, ktorí
dokážu čítať.“
Kapustárik
Z dôvodu pretrvávania pandémie bola činnosť detského súboru od marca prerušená a do
konca roka sa neobnovila.

Krakovienka
Folklórny súbor Krakovienka mal od 1.1.2020 sídlo v Trebaticiach. Naša obec bola poctená,
že Majstri Európy 2017 si za svoje nové sídlo vybrali práve Trebatice. Začiatkom roka súbor
stihol urobiť dve pochovávania basy – vo Veľkých Kostoľanoch a v Piešťanoch. Potom už
akúkoľvek ďalšiu činnosť a stretávanie sa znemožnila pandémia koronavírusu.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
Obec Trebatice bola aj naďalej filiálkou farnosti Borovce. Celú farnosť svedomite spravoval
Mgr. Marián Díreš, ktorý si svojím ľudským prístupom získal srdcia aj mnohých veriacich z
Trebatíc. Uplynulý rok 2020 nepochybne poznačil cirkevný život nielen v našej obci. Na prvý
pohľad sa zdalo, že na kostol pandémia koronavírusu nemala žiadny vplyv. Neochvejne sa
týčil do neba, jeho hodiny neúprosne odmeriavali čas, zvony zvolávali živých a oplakávali
mŕtvych. Celý pandemický rok 2020 vo svojich spomienkach veľmi pútavo a zrozumiteľne
opísala a zhrnula súčasníčka, pani Ing.Kamila Meyer, obyvateľka Trebatíc, ktorá
nasledujúcimi riadkami zanechala pre budúce generácie dôveryhodný odkaz o cirkevnom
živote v našej obci v uplynulom roku.
Citujeme: „Marec je pre kostoly určite dobrý mesiac, lebo veriaci ich navštevujú častejšie - je
pôstne obdobie, konajú sa krížové cesty, modlitby ruženca a deviatnika k sv. Jozefovi. Nebolo
tomu ináč ani v tomto roku, v utorok 10. marca. Zišli sme sa na ruženec krátko nato, ako
miestny rozhlas oznámil na Slovensku zákaz sláviť verejné bohoslužby. Bezradne sme stáli
pred zatvoreným kostolom. Niektoré smelo povedali kostolníčke Márii Žalskej, nech
odomkne a my sa budeme modliť, no modleníčka Anna Hermannová povedala smutne, ale
rozhodne: „Dievčatá, my budeme poslušné a budeme sa modliť samé doma. “
Nežili sme dlho v neistote, o pár dní nám náš pán farár Mgr. Marián Díreš pripomenul, že
zákaz verejných bohoslužieb neznamená, že tieto sa nekonajú. Naďalej ich slúži v súlade
s farskými oznamami a je nám neustále k dispozícii v našich duchovných potrebách. K tomu
vyhradil hodiny na individuálnu návštevu kostola, na adoráciu a možnosť pristúpiť k sviatosti
zmierenia a k sv. prijímaniu. Do kostola sa vrátil život - s obmedzeniami, ale bol. Začali sme
ho zdobiť a upratovať podľa zabehnutého harmonogramu pod vedením Evy Krištofcovej.
K tomu pribudla dezinfekcia kostola a čistenie priestorov. Kostol bol pripravený aj k úcte sv.
Jozefa a mohli sme ako po iné roky písať prosby nášmu obľúbenému svätcovi, hoci bez
pobožnosti deviatnika.
Ďalej sme v tichu prežívali pôstny čas, pán farár neúnavne vysluhoval sviatosti, zaopatroval
chorých k Veľkej noci a blížil sa Veľký týždeň. Prípravy na poklonu pri Božom hrobe
prebiehali v plnom prúde – úprava bočného oltára, obstaranie kvetov, zoznam adorátorov,
ktorí budú mať službu v kostole. Nariadenie, že vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu
v krajine, Veľkonočné sviatky sa budú konať bez účasti veriacich, nás znova zasiahlo, ale
verili sme, že sme pod ochranou Najvyššieho. Televízia LUX horlivo prispievala
k povzbudeniu veriacich v ťažkých časoch pandémie a medzi inými vysielala aj nádherný
Žalm č. 91 – Pod ochranou Najvyššieho.
Prišiel 6. máj a na Slovensku bolo po takmer dvoch mesiacoch obnovené verejné slávenie
bohoslužieb, avšak pri zachovaní prísnych hygienických podmienok. Podľa nariadenia sme
označili lavice na šachovnicové sedenie s odstupom, umiestnili sme stojany na dezinfekciu
rúk a odstránili sme všetky predmety, ktoré by mohli prenášať nákazu. Nezabudnuteľná
májová streda - mohli sme chodiť do kostola na sv. omše a odvtedy každý deň okrem

pondelka. Pán farár nám nahradil ťažké obdobie núteného pokoja a v nedeľu slúžil dve sv.
omše, o 9.00 pre nás dôchodcov a o 10.00 pre mladých a deti. Aj nás pekne vítal: Milí
deviataci!
Mohli sme naďalej plnohodnotne prežívať krásne sviatky našej viery – Nanebovstúpenie
Pána, Turíce a celý mesiac uctievať Kráľovnú mája.
Život však prináša naďalej skúšky, doterajšia obetavá kostolníčka dlhodobo ochorela a jej
úlohu prevzala pani Kája Ševčovičová. Svoje poslanie vykonáva s nadšením, prináša nové
nápady a snaží sa zapojiť najmä mladších k sláveniu bohoslužieb.
Bol 14. jún a v Trebaticiach sa konala slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
s procesiou. Nikto nemal istotu, či ju vôbec v tomto roku bude možné uskutočniť, ale
pripravovali sme sa na ňu už pár týždňov predtým. Ženy zbierali a sušili lupienky na
posýpanie, chystali a upravovali kroje. V tom čase vládlo nestále počasie, ale stavali sa oltáre
a organizovalo technické zabezpečenie k sprievodu. Nedá sa vymenovať, koľko ľudí sa
podieľalo na príprave, zabezpečení a dôstojnom priebehu slávnosti, ale každý jeden odviedol
kus vynikajúcej práce. V ten deň celá dedina oslavovala sviatok Božieho Tela, sprievod
tvorili deti, mladí, starší, krojovaní i inak sviatočne oblečení. Nádhera okolitých lúk a krása
trebatickej výšivky zdobila oltárik sv. Jozefa, ktorý urobil Milan Pekarovič. Oltárik Márie
Raušlovej bol tak vierohodný, že pripomínal malú kaplnku Božieho Srdca. Naše boli tiež
pekné – prvý Panna Mária zaliata modrým slovenským nebom na oltáriku s modrými
výšivkami a záplavou nevädzí. Posledný stvárňoval dojemne symbol spásy – kríž ozdobený
dozrievajúcim obilím.
Nočnú odprosujúcu pobožnosť 18. júna sme prežívali veľmi intenzívne. Veľkolepo
vyzdobený kostol a sviatostná atmosféra nám umožnila sústrediť sa na Božské srdce,
stredobod tohto sveta. Pán farár sa vrúcne modlil odprosujúce modlitby a v našich dušiach
zavládol pokoj.
Prvé sväté prijímanie sa konalo v náhradnom termíne nedeľu 28. júna a bola to prekrásna
slávnosť. Desať detí, desať nádejí - kiežby rástli zdravé a šťastné a vzmáhali sa v milosti
Božej!
Hody v Trebaticiach 16. augusta by mali vojsť do histórie roka 2020 ako udalosť, ktorú
pandémia najmenej ovplyvnila. Čo všetko nebolo, nemohlo sa konať, bolo zakázané, ale
trebatické hody prebehli v plnej sláve. Horúce augustové počasie a návšteva hodárov zďaleka,
to len potvrdzuje. Konal sa futbalový zápas, ľudová veselica, ba aj event Hody 2020 na
motokárovej dráhe a kolotoče. Účastníci si prišli na svoje. Kostol bol vyzdobený gladiolami a
kyticami z poľných kvetov, k oltáru boli položené dary z tohoročnej úrody. Slávnostnú svätú
omšu celebroval náš pán farár a v homílii vyzdvihol svätosť patróna chrámu sv. Štefana
Uhorského. Slávnosť bola ešte umocnená s poďakovaním za úrodu, početný zástup
krojovaných detí a dospelých priniesol žatevný veniec.
Zdalo sa, že pandémia je minulosťou, kto mohol, užíval leto a prázdniny. Birmovka bola z jari
odložená na jeseň, a tak pán farár začal zvolávať birmovancov, aby pokračovali v prerušených
prípravách. Termín bol stanovený na 17. októbra, mali teda čo robiť, aby sa dokázali pripraviť
po každej stránke.

Rozhodnutie, že od 1.10. v každom kostole môže byť najviac 50 osôb, sme prijali ako výzvu
a rozmýšľali sme, ako najlepšie zabezpečiť túto podmienku. Radili sme sa s ostatnými, jedni
robili zoznamy, iní zase vydávali čísla, ďalší počítali návštevníkov pri dverách. Videli sme
v tom problém s dezinfekciou, a tak naša voľba padla na golfové loptičky. Nielenže golf je
džentlmenská hra, kde má každý hráč, či už slabší alebo dobrý, rovnaké šance na hru, ale aj
preto, že loptičky sú na náš účel praktické a dajú sa spoľahlivo dezinfikovať. Pri hlavnom
vchode bol košík s 35 a pred sakristiou s 13 loptičkami. Pána farára a pani kostolníčku sme
vyhlásili za konštanty, a takto sme mali prehľad koľko duší sa nachádza v kostole. Milo nás
prekvapili ľudia, ako zodpovedne vzali túto akciu, dohliadali na ostatných, poradili, usmernili.
Mnohí pozreli do košíka a keď videli, že je tam málo loptičiek, zostali vonku, aby sa iní mohli
dostať dovnútra.
Epidemiologická situácia na Slovensku sa rapídne zhoršovala a nasledovali ďalšie sprísnené
opatrenia. Verejné bohoslužby bolo od 15. októbra možné konať so zásadným obmedzením,
teda maximálne do 6 osôb vrátane kňaza. Na svätú omšu mohla prísť rodina, na ktorej úmysel
bola daná bohoslužba slávená. Plánovaná birmovka na 17. októbra sa tak stala nesplneným
snom.
Na Slovensku sa konalo celoplošné testovanie na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia
šírenia koronavírusu, po porade s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, predseda KBS
Mons. Stanislav Zvolenský odporúčal veriacim, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak
spoločnému dobru. V čase zákazu vychádzania – od 24. októbra do 1. novembra sa
pozastavili aj verejné slávenia bohoslužieb.
Od 2. novembra bolo možné znova sláviť sv. omše za účasti 6 osôb pri zachovaní prísnych
hygienických opatrení. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bolo možné tento rok kvôli
pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplývalo to z dekrétu Apoštolskej
penitenciárie, ktorá vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta.
Prosby a modlitby veriacich na celom Slovensku boli vypočuté a od 16. novembra sa mohli
slúžiť sväté omše za účasti verejnosti do 50% kapacity kostola, povolené bolo iba sedenie.
S radosťou sme znova vyznačili šachovnicovo miesta na sedenie a každú druhú lavicu sme
opatrili zábranami. Do kostola sa znova vrátil život – slávili sme sviatok Krista Kráľa, nastal
čas adventný, pán farár požehnal adventné vence, zapálili sme prvú adventnú sviecu a deti
boli pozvané na nácvik jasličkovej pobožnosti.
Čarovný adventný čas nám obohatili roráty, za úsvitu pri svetielkach sviečok sme prežívali
nastávajúcu radosť z príchodu Spasiteľa.
Víkend pred Vianocami ohlásil pán farár Duchovnú obnovu 2020 s témou Dni radostného
stretnutia s anjelom Gabrielom. Od piatku 18. 12. do nedele 20.12. sme mali možnosť
dôkladne sa pripraviť na Vianoce, zbaviť sa hriechov vo svätej spovedi a získať stav
posväcujúcej milosti. Bol vyhlásený Mimoriadny rok sv. Jozefa /od 9.12.2020 do 8.12.2021/
a my sme dostali modlitby k sv. Jozefovi, ako aj podmienky získania odpustkov.
V nedeľu sa konala jasličková pobožnosť, ktorú deti s nadšením nacvičovali s pani
organistkou Inkou Urbanovou. Roztomilé podujatie nasnímali aj na DVD, aby aj ostatní
obyvatelia farnosti mohli zažiť neopakovateľnú atmosféru stretnutia Ježiška s našimi
najmenšími.

V stredu 23. decembra priniesli do nášho kostola Betlehemské svetlo, ale mraky obáv zo
zákazu slávenia Vianoc v kostole, nás obchádzali. Našťastie naša farnosť nepatrila medzi
červené okresy, mohli sme Sviatky sláviť, ale pri zaplnení len 25% kapacity kostola. Napriek
tomu sme prežili krásne Vianoce v našom chráme. Pán farár našiel v tejto situácii riešenie a
obetavo slúžil u nás každý deň jednu svätú omšu a dve bohoslužby slova.
Osobitne patrí zmienka miništrantovi Petrovi Kurincovi, ktorý nielenže vytrvalo a ochotne
asistoval pánu farárovi, ale ešte mu aj pomáhal vylepšiť vekový priemer nášho spoločenstva.“
Cirkevný život v našej obci teda v rámci možností prekvital aj v roku 2020, kedy bola azda
každá oblasť života jednotlivca ovplyvnená pandémiou koronavírusu. Duchovný život je aj
napriek, a možno práve aj vďaka, rôznym ťažkým životným situáciám súčasťou životného
štýlu nielen staršej ale i strednej a mladšej generácie, ktorá však ešte stále dáva často prednosť
nákupným centrám, zábavným parkom či iným kultúrnym stánkom.

MIESTNE ORGANIZÁCIE A SPOLKY
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
Rok 2020 bol ťažkou skúškou pre väčšinu obyvateľstva nielen našej obce a krajiny. Seniori
patrili k najohrozenejším skupinám obyvateľstva, najmä tí s rôznymi chronickými
ochoreniami a oslabenou imunitou. Koronavírus im v mnohých prípadoch skomplikoval
životy, spôsobil odlúčenie od rodiny a sociálnych kontaktov, vo veľkej miere prehĺbil úzkosť,
samotu a strach o život. Všadeprítomné opatrenia sa týkali najmä ochrany starších ľudí, ktorí
boli novodobou pliagou menom koronavírus ohrození najviac . Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo tieto oficiálne odporúčania pre seniorov, ako sa
vyhnúť nákaze:














zostaňte doma a v čo najmenšej miere vychádzajte z Vášho obydlia
jedzte dostatok výživnej stravy vrátane ovocia, zeleniny, vitamínov a pite veľa tekutín
choďte na prechádzku do prírody, využívajte však miesta, kde je málo ľudí
doprajte si dostatok spánku a odpočinku
chráňte sa pred prechladnutím
zakrývajte si ústa aj nos pri kašľaní a kýchaní
ak musíte ísť von či na nákup, noste ochranné rúško, prípadne šatku či šál, ktorá Vám
zakryje nos a ústa, noste ochranné rukavice
jednorazové rúška musíte po jednom použití vyhodiť, látkové rúška sa po každom
nosení musia vydezinfikovať, ideálne je ho vyvariť, vyžehliť alebo vyprať v dezinfekcii pri
vysokej teplote
počas nákupu sa čo najmenej dotýkajte predmetov; používajte rukavice. Pripravte si
zoznam, aby ste tam strávili čo najkratší čas. Na zaplatenie nákupov použite radšej
platobnú kartu ako hotovosť. V obchodných reťazcoch využite nákupné hodiny určené
pre seniorov a to každý deň medzi 9:00 –11:00
ak môžete, využite skôr pomoc susedov alebo známych, aby Vám nakúpili, alebo sa
obráťte na mestský úrad a požiadajte o sprostredkovanie nákupu priamo domov
necestujte, ak to nie je nevyhnutné










po návrate domov si dôkladne umyte ruky teplou vodou a mydlom, ideálne 40 až 60
sekúnd, nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj pod
nechtami. Po umytí je najlepšie použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák.
ruky je vhodné umývať bez prsteňov, náramkov či hodiniek
dodržiavajte zásady osobnej hygieny
ak bývate v bytovke a je to možné, nechodievajte výťahom
vyhýbajte sa kontaktu s ostatnými, nenavštevujte svojich príbuzných a známych,
kontaktujte ich radšej telefonicky
častejšie telefonicky komunikujte so svojou rodinou, priateľmi o svojom zdravotnom
stave, o svojich potrebách, aby ste predchádzali pocitom úzkosti a samoty
uistite sa, že máte dostatočnú zásobu liekov, ktoré pravidelne užívate. Ak nemáte,
zavolajte svojmu lekárovi, aby Vám vystavil elektronický recept. Lieky si potom vyberte
v najbližšej lekárni.

V reálnom živote to znamenalo pre dôchodcov veľké reštrikcie. Obmedzenie až zrušenie
sociálnych kontaktov, zdržiavanie sa len vo svojom dome, byte, dvore, mimo ostatných ľudí.
Veľmi obmedzené stretávanie sa so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí predstavovali
potenciálnu hrozbu pre zdravie. Dovtedy tak bežná a prirodzená návšteva detí, vnúčat spojená
s objatím a pohladením, vyrozprávaním sa zmenila na telefonické či online stretnutia.
Negatívom bolo určite i zrušenie akýchkoľvek kultúrnych a spoločenských podujatí, kde duša
seniora vždy pookriala. Výlety a prechádzky boli skresané len na úzky okruh ľudí, najlepšie
v prírode, mimo civilizácie. Obmedzenia sa týkali aj verejných bohoslužieb, ktoré boli
zrušené úplne alebo organizované za prísnych bezpečnostných pravidiel. V oblasti
nakupovania mali ľudia starší ako 65 rokov každý deň vyčlenené dve hodiny od 9: 00 do 11.
00 na nákup vecí potrebných pre každodenný život. V tomto čase do obchodu nesmel vstúpiť
nik iný ako senior.
Trebatickí seniori sa po celý rok správali uvedomelo a snažili sa dodržiavať vládne
nariadenia, pretože si uvedomovali, že život a zdravie je to najcennejšie, čo človek má.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trebaticiach začala svoju činnosť
novoročným posedením. V mesiaci marec sa konala výročná schôdza. Počas čiastočného
uvoľnenia opatrení sa členovia zúčastnili okresnej opekačky v Dolnom Lopašove
a usporiadali výlet do Čachtíc, ktorý si užili spoločne aj so svojimi vnúčatami. Zastavili sa aj
v dedinke Podolie a prezreli si miniatúry hradov, zámkov a drevených kostolíkov. Koncom
leta opäť nastali obmedzenia a seniori sa nemohli stretávať a ani organizovať tradičné
a obľúbené Kapustové hody či vianočné posedenie. Pred Vianocami ochotní členovia rozdali
ostatným členom malé darčeky a potešili ich aspoň týmto spôsobom. V roku 2020 mala ZO
JDS v Trebaticiach 75 členov, počas roka 2 členky zomreli. Výbor zasadal v nezmenenom
zložení.
Jedným z pozitív v živote starších ľudí bol fakt, že tento rok prebiehal tretí ročník
celoslovenskej akcie pre seniorov s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“
Dobrovoľníci vyzývali dobrých ľudí po celom Slovensku, aby naplnili krabicu od topánok
maličkosťami, ktoré môžu potešiť osamelé babičky a deduškov v domovoch dôchodcov.
Kontaktnou osobou pre zber krabíc v Trebaticiach a blízkom okolí bola pani Ľudmila
Kušniráková z našej obce. Jej cieľom bolo vyzbierať necelých 100 kusov krabíc pre
konkrétne domovy dôchodcov. Podarilo sa jej však vyzbierať viac krabičiek, preto oslovila
Obecný úrad v Trebaticiach a milým výsledkom bolo odovzdanie 39 krabičiek pre osamelých

ľudí nad 65 rokov v našej obci. Krátko pred Vianocami sa tak podarilo vyčariť úsmev na
perách 29 žien a 10 mužov z Trebatíc, ktorých malý, nečakaný darček určite nesmierne
potešil.
Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov
Rok 2020 bol pre Slovenský zväz drobnochovateľov kritický.
Celoštátna výstava v Nitre, ktorej sa naši chovatelia pravidelne zúčastňovali a ktorú
považovali za vyvrcholenie chovateľského úsilia a prezentácie, bola zrušená z dôvodu vtáčej
chrípky.
Rovnako aj v Trebaticiach boli v januári a vo februári z tohto dôvodu zrušené všetky
stretnutia chovateľov. Na jar sa chovatelia stretli dvakrát s minimálnou účasťou.
Následne sa na Slovensku zhoršila pandemická situácia v dôsledku COVID -19 –
koronavírusu a boli zakázané verejné zhromaždenia, čo pretrvávalo až do konca roka.
Chovatelia sa naďalej venovali svojej činnosti, výmenu a kúpu chovného materiálu
sprostredkovávali cez internet, nakoľko sa neorganizovali ani oblastné výstavy.
V roku 2020 sa počet aktívnych členov nezmenil.
Naďalej pôsobil ako predseda spolku Jozef Mrišo, podpredseda a tajomník bol Jozef
Melicher.
Rovnako pretrvával nezáujem mladej generácie o chov drobných hospodárskych zvierat.
Poľovnícke združenie Bažant Trebatice
Počty členov ako aj funkčné obsadenie poľovníckeho združenia PZ Bažant Trebatice zostali
aj v roku 2020 nezmenené. Platnosť však vypršala nájomnej zmluve na poľovný revír, čo so
sebou prinieslo množstvo administratívnej práce navyše. Činnosť združenia v roku 2020
výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Boli zrušené akékoľvek spoločné výstavy,
poľovačky, schôdze či strelecké súťaže. V mesiaci júl, kedy prišlo k čiastočnému
uvoľňovaniu opatrení, trebatickí poľovníci uvarili výborný guláš, ktorý ponúkali formou
výdaja našim obyvateľom. Akcia sa stretla s veľkým úspechom a záujmom. Do troch hodín
poľovníci predali okolo 200 porcií kvalitného poľovníckeho gulášu. Spoločné poľovačky na
bažanta sa uskutočnili len 3, poľovačka na zajace bola zrušená z pandemických dôvodov.
Povolené však boli individuálne poľovačky, v rámci ktorých sa ulovilo 18 ks srnčej zveri, 6ks
diviakov, 37 ks bažantov, 9 líšok, 12 ks strák, 4 ks ondatry riečnej, 8 ks kačice divej.
Poľovnícke združenie aj tentokrát ďakovalo Obci Trebatice za poskytnutie grantu, z ktorého
bolo zakúpené jadrové krmivo pre zver.

TELOVÝCHOVA A ŠPORT
Stolný tenis
Pandémia koronavírusu spôsobila výpadok akejkoľvek aktivity aj v našich stolnotenisových
radoch. Boli prerušené súťaže, tréningy aj amatérske stretnutia. Jedným z mála svetlých
bodov v trebatickom stolnom tenise v roku 2020 bol prvý ročník turnaja s názvom Memoriál
Vincenta Ondačku, ktorý bol zorganizovaný ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu, 4.
januára , tímom nadšencov trebatického stolnotenisového klubu neregistrovaných hráčov pod
vedením Ondreja Macháča a v spolupráci so starostom obce Mgr. Jurajom Valom. Vincent
Ondačka bol trebatický športovec telom i dušou, futbalista a nadšenec stolného tenisu. Na
turnaji sa zúčastnilo veľa kvalitných hráčov, vrátane hostí z okolitých obcí či vietnamského
nadšenca, obľúbenca miestneho stolnotenisového kolektívu. Na turnaji mali svoje zastúpenie
aj dve ženy – Michaela Hornáková a Petra Dušičková. Na prvom mieste v kategórii
neregistrovaných hráčov skončil Jozef Jankech, na druhom mieste Ondrej Macháč a trojicu
najúspešnejších uzavrel Milan Ondačka, syn Vincenta Ondačku.
Stolný tenis sa medzi neregistrovanými hráčmi v Trebaticiach začína tešiť čoraz väčšej
obľube, v súčasnosti ho tvorí 25- členná základňa.
Automotoklub Trebatice
Pandémia koronavírusu zasiahla aj túto oblasť športu. V priebehu roka sa konali len dva
oficiálne preteky motokár na miestnej motokárovej dráhe, aj to s veľmi nízkou účasťou.
Domáci pretekár Marián Kollár sa z pochopiteľných príčin pretekov nezúčastnil.
Obecný futbalový klub Trebatice
Rok 2020 začal pre naše A-mužstvo tak, ako aj po minulé roky, prípravou na jarnú časť
2019/2020. Mužstvo počas prípravy kombinovalo tréningový proces na štadióne
v Krakovanoch na umelej tráve s domácim štadiónom v Trebaticiach. V rámci zimnej
prípravy od 13.1. do 9.3.2020 hráči spoločne absolvovali 22 tréningov a odohrali 5
prípravných zápasov s negatívnou bilanciou bez výhry. Pred jarnou časťou bol vytvorený
a pripravený káder tvorený 17 hráčmi: brankári Veselý a Palkech, hráči Kirka, Matyáš,
Klačman, Jakubek, Prosňanský, Masár, Hečko, Šurín, Filin, Macháč, Prvý, Miklovič,
Směřička, Vido, Mihálik. Pandemická situácia počas celého roka 2020 však zasiahla aj
amatérsky šport, futbal nevynímajúc. Hráči počas jarnej časti súťaže nakoniec neodohrali ani
jeden zápas. V príprave na nový súťažný ročník 2020/2021 sa hráči A-mužstva stretli
začiatkom júla. Postupne absolvovali 17 tréningových jednotiek, tri prípravné zápasy. Po
prvýkrát v histórii klubu hráči hrali aj predkolo Slovenského pohára s názvom SlovnaftCup
v Hornej Krupej. Po niekoľkomesačnej vynútenej prestávke sme konečne zaznamenali aj
výbornú tréningovú účasť a vhodne doplnený káder bez odchodov. Mužstvo doplnilo kvarteto
dorastencov končiacich juniorský vek z Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca – Samuel
Valo, Michal Blaško, Patrik Varga, Matej Puchý. Súpiska dospelých mužov reprezentujúcich
obec Trebatice v jesennej časti vyzerala nasledovne: 1. Ján Veselý, 2. Branislav Palkech,
3.Martin Matyáš, 4. Juraj Klačman, 5. Martin Prosňanský, 6. Michal Blaško, 7. Patrik Varga,
8. Michal Masár, 9. Martin Směřička, 10. Ondrej Hečko, 11. Matúš Bartošek, 12. Šimon

Šurín, 13. Samuel Valo, 14. Matej Puchý, 15. Ondrej Macháč, 16. Ľuboš Miklovič, 17. Matúš
Jorík, 18. Marek Mišák od šiesteho kola, 19. Jakub Filin do tretieho kola, 20. Matej Prvý do
druhého kola. Vysoké ambície sa však naplnili len čiastočne. Zaznamenali sme prehru
v Hlohovci 4:1, v Bánovciach nad Bebravou 6:0 a v Kvašove 2:0. V Trenčianskych
Stankovciach remízu 1:1, doma prehru s Jaslovskými Bohunicami 0:1, doma výhru 3:1
s Dolnými Vestenicami a prehru v Gbeloch 3:2. Medzi kvalitné zápasy isto patrili tieto: doma
výhra s Radimovom 7:2, doma bezgólová remíza s Lehotou nad Vtáčnikom a doma výhra
s Partizánskym 3:2. Počas jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 sa však kvôli pandémii
koronavírusu odohralo len desať súťažných kôl a od 11.10.2020 sa súťaž opäť prerušila
a neodohrané zápasy z jesene sa presunuli na neurčito do jarnej časti. OFK Trebatice
v neúplnej tabuľke štvrtej ligy severozápad riadenej Západoslovenským futbalovým zväzom
po odohraných 10 jesenných kolách v treťom roku pôsobenia zaknihoval najlepšie priebežné
umiestnenie.
Nadšenci futbalu sa určite stotožňujú so slovami „VIAC AKO FUTBAL”. Futbal je fenomén,
najmasovejší šport, životný štýl, je dokonca náboženstvom pre milióny ľudí, ktorí ho milujú.
Na prvom mieste je však ľudské zdravie . Pandemická situácia s koronavírusom naplno
zasiahla aj futbal. V tomto duchu sa odohrávala aj jesenná časť súťaže, v ktorej bolo
apelované na zodpovedné správanie hráčov, ľudí, fanúšikov, každého jedného
zainteresovaného. Takúto náročnú situáciu nikto z nás ešte nezažil, z čoho vyplynulo
jednoznačné posolstvo pre všetkých, že zdravie a bezpečnosť sú na prvom mieste. Tréner Amužstva OFK Trebatice, Mgr. Vladimír Hornáček zhrnul tie najzákladnejšie povinnosti v
zápasovom a tréningovom procese do pár viet, citujem: „ Na štadiónoch sme sa snažili
obmedziť verejnosť, rodičov, či prítomnosť iných osôb cez prevádzkovateľa štadióna , a to na
základe príslušných platných vyhlášok vydaných regionálnym úradom verejného
zdravotníctva. Do konca septembra bol režim upravený voľnejšie, ale opäť len podľa
pravidiel Úradu verejného zdravotníctva , hlavne prístup nepovolaných osôb sme redukovali
počas tréningového procesu na minimum. V zápasovom dianí to boli pravidlá, ktoré
prikazovali prítomným, okrem trénera a hráčov, mať povinne prekryté horné dýchacie cesty,
na povinnosť používať pitný režim výhradne z vlastných označených nádob, na povinnosť
mať v priestoroch štadióna k dispozícii nádobu s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu
rúk a na povinnosť prítomných divákov dodržiavať rozostupy v priestoroch areálu či na
tribúnach. Po prvom októbri sa pravidlá sprísnili, keď sa na zápasoch zakázala prítomnosť
divákov, zatvoriť sa museli aj bufety či občerstvenia. Avšak epidemiologická situácia sa
nezlepšovala, tak na celom území Slovenska amatérsky futbal v zápasových konfrontáciach
dostal k 12.10.2020 “stopku”. Tréningový proces dostal výnimku, mohol prebiehať, ale len za
veľmi prísnych opatrení, ale keďže sme chceli trénovať, boli sme nútení prispôsobiť sa,
spomeniem tie najdôležitejšie. Do zákazu vychádzania, t.j. do 19.12.2020, sme trénovali v
skupinách, kde skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmela v rovnakom
čase a rovnakom priestore športoviska presiahnuť 6 osôb, nemohli sa využívať vnútorné
priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia (výnimkou
bolo použitie WC), po skončení tréningu musela byť vykonávaná dezinfekcia všetkých
použitých tréningových pomôcok, dotykových plôch a hygienických zariadení.“
Hoci rok 2020 nebol z pohľadu pandémie koronavírusu ľahký ani pre našich futbalistov

a funkcionárov, mužstvo počas svojho pôsobenia vo vyššej súťaži zvládlo najťažšie prvé dva
roky, psychicky, herne a manažérsky porástlo.
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca
Rok 2020 začal pre všetky kategórie v polovici januára. Skupiny prípraviek využívali na
tréningový proces len prostredie vo viacúčelovej hale Matchpoint. Staršie kategórie žiakov
a dorastu svoj tréningový proces kombinovali vo vnútorných priestoroch haly Matchpoint
a Základnej školy v Trebaticiach s umelými trávnikmi v Krakovanoch a v Borovciach.
Celkovo v zimnom období centrum absolvovalo 280 tréningových jednotiek, 18 prípravných
zápasov a 28 halových turnajov vo viacerých mestách na Slovensku. Cieľom a ambíciou
v tomto roku bolo s dorastencami postúpiť do celoslovenskej súťaže – 2.ligy. Trénerský
kolektív doplnila nová trojica trénerov – Michal Beňo, Tomáš Mihálik a tréner brankárov –
Branislav Palkech. Rozsiahla štruktúra mládeže v CFM JA so šéftrénerom mládeže
s trénerským obsadením tak vyzerala nasledovne:
Dorast U19 – Mgr. Juraj Kuťka
Dorast U17 – Šimon Pažík
Žiaci U15 – Šimon Pažík
Žiaci U14 – Ľuboš Bališ
Žiaci U13 – Mgr. Miroslav Obuch
Žiaci U12 – Martin Ričány
Prípravka U11 – Michal Beňo
Prípravka U9 – Tibor Šurín
Prípravka U8 – Tibor Šurín
Predprípravka U7 – Tomáš Mihálik
Tréner brankárov – Branislav Palkech
Pandémia v roku 2020 však naplno zasiahla aj účinkovanie našich mladých a malých
futbalistov. Kolotoč tréningov a zápasov sa zrazu zastavil. Súťaže boli prerušené a sezóna sa
nedohrala. Napriek tomu sme však boli zaradení do druhej ligy, keďže sme v čase zrušenia
súťaže viedli 3.dorasteneckú ligu. V letnom období sa športový život opäť rozbehol. Niektoré
kategórie však zaznamenali slabú účasť na tréningoch , čo sa negatívne prejavilo na hernom
prejave. Zmeny nastali aj na trénerských postoch. Ľuboša Bališa nahradil Matúš Grivalský,
novou tvárou bol aj Martin Javorka. Aj v tomto roku vo výchove futbalistov v CFM JA
pomáhali materské kluby OFK Trebatice, FK Krakovany a ŠK Borovce.

SPOLUPRÁCA OBCE
V roku 2020 bol obec Trebatice aj naďalej členom viacerých združení obcí založených na
zabezpečenie výkonu jednotlivých oblastí spoločenského a hospodárskeho života obce.
Mikroregión nad Holeškou
Mnoho tradičných podujatí, ktoré sa v jednotlivých obciach každoročne konali pod záštitou
Mikroregiónu nad Holeškou, bolo z dôvodu šírenia koronavírusu a stanovených
protiepidemiologických opatrení zrušených. V roku 2020 sa stihli uskutočniť viaceré obecné
karnevaly, zabíjačky, plesy. Spomeňme aj úspešnú cyklistickú akciu Cykloholeška Tour či
predvianočný roznos Betlehemského svetla v rámci obcí Mikroregiónu nad Holeškou.
Cykloholeška tour
Keďže 1.9. nepriazeň počasia donútila organizátorov zrušiť tradičný prejazd obcami
Mikroregiónu nad Holeškou, 14. ročník Cykloholeška tour sa uskutočnil 05.09.2020 v
náhradnom termíne. Štart a cieľ bol v obci Šterusy s prestávkami vo Veľkých Kostoľanoch a
v Krakovanoch. Cyklistov vítali obecné rozhlasy, na ich bezpečnosť dozerala polícia ako aj
záchranári z firmy Event Medical Solutions a dobrovoľní hasiči z Rakovíc. Našťastie bolo
opäť potrebné ošetriť len zopár ľahkých odrenín.
Prejazdu sa zúčastnilo 302 zaregistrovaných cyklistov. Z toho 98 žien a 204 mužov, 72
mladých do 26 rokov. Účastníkov do 14 rokov bolo 38 a nad 60 rokov 29 cyklistov.
Zaregistrovaní cyklisti pochádzali zo 42 obcí a miest.
Najmladšími účastníkmi boli Alžbeta Bělská z Krakovian a Juraj Vittek zo Šelpíc vo veku 1
rok. Najstaršou účastníčkou bola Elena Michalíková z Veľkých Kostolian a najstarším
cyklistom bol Jozef Havlík z Piešťan. Do pedálov si šliapli aj starostovia z Rakovíc – Dušan
Daloš, Boroviec – Ivan Šiška, z Nižnej – Kamil Mikuš, z Trebatíc Juraj Valo a Veľkých
Kostolian Gilbert Liška.
V cieli na všetkých účastníkov čakal chutný guláš, alko i nealko občerstvenie. Cykloholeška
tour sa konala v čase, keď na Slovensku prišlo k miernemu uvoľneniu opatrení v súvislosti so
šírením nového koronavírusu a aj napriek tomu, že určité opatrenia bolo treba stále
dodržiavať, účastníci podujatia naň spomínajú s vďakou a radosťou, nakoľko bolo jedným
z mála podujatí, ktoré sa v roku 2020 uskutočnilo.

POČASIE A JEHO OSOBITOSTI
Takmer každoročne sa v teplom polroku od apríla do septembra vyskytujú viac či menej dlhé periódy
sucha. Často nastupujú už v prvej polovici jari, kedy sú zrážky dôležité v čase začiatku vegetačného
obdobia a výrazne ovplyvňujú rast poľnohospodárskych plodín. Prší často doslova symbolicky. Deficit
vlahy sa dá pozorovať na celom území Slovenska, na väčšine pretrváva výrazné až extrémne sucho.
Zimy sú mierne, snehová prikrývka chýba nielen v nižších polohách, ale málo snehu býva aj na
horách, pričom vplyvom teplého počasia sa sneh začne topiť už skoro na jar. V minulosti sa sneh
udržal až do apríla či mája. Popri chýbajúcej vlahe z roztopeného snehu chýbajú aj zrážky. Zrážkové
úhrny sú len relatívne malé a priestorovo nerovnomerne rozložené. Navyše nadnormálne teplé počasie
zvyšuje výpar. Klíma v našej krajine čoraz viac nadobúda charakter, ktorý je typický pre oblasť
Stredomoria. Kým v minulosti boli najvyššie úhrny zrážok pozorované v lete, v súčasnosti je to v

septembri. Tento vývoj je dôsledkom klimatickej zmeny. Krajina sa bude aj v budúcnosti
pravdepodobne vysušovať a budú sa znižovať aj zásoby podzemných vôd.

Počasie v našej obci
Január bol nezvyčajný, úplne bez snehu. Vyskytovali sa len občasné prehánky a len vo forme dažďa.
Denné teploty sa pohybovali v rozmedzí 2-5º C, v noci takmer vždy primrzlo, 22.1. bola ráno dokonca
poľadovica. 26.1. sme zaznamenali inverzný charakter počasia, hmly pretrvávali celý deň. V závere
mesiaca sa začalo otepľovať. Denné teploty boli v rozmedzí 8-12 C, v noci nemrzlo.
Február priniesol so sebou dážď a najmä silný vietor na celom území Slovenska, na horách až orkán.
Vietor spôsobil na mnohých miestach materiálne škody, prevrátil kamióny, vyvrátil stromy a svoje
obete si vybral aj na ľudských životoch. Takýto silný vietor s rýchlosťou až do 100 km/h sa vo
februári opakoval viackrát. Počasie bolo v tomto mesiace premenlivé, aj slnečné, aj daždivé. Do rána
sem-tam primrzlo. Denné teploty sa pohybovali v rozmedzí 5 až 12 C. Deň s magickým dátumom
22.2.2020 bol slnečný, mnoho párov si ho vybralo ako svoj svadobný deň. Čo je však zaujímavé, ani
vo februári sme sa v našej obci nedočkali snehu.
Marec začal daždivými dňami, 2.3. do rána spadlo až 22 mm zrážok, 5.3. do rána po dlhej dobe slabo
primrzlo. Medzinárodný deň žien vyšiel na krásnu slnečnú nedeľu, ktorú mnohí ľudia využili na
prechádzky v prírode. Nad všetkými sa však už pomaly začal skláňať tieň pliagy menom koronavírus.
V tento sviatočný deň boli už aj v miestnom chráme urobené prvé opatrenia na zabránenie šírenia
koronavírusu – sväteničky boli bez svätenej vody, nepodávali sa ruky, kňaz si pred podávaním
sviatosti oltárnej vydezinfikoval ruky. Vzduch sa v marci pomaly začal otepľovať , mrzlo už len veľmi
málo alebo vôbec. Denné teploty sa pohybovali v rozmedzí 9 až 20 C, nočné klesali v priemere na 6
C. V prvý jarný deň sa vzduch ochladil z 20 C na 10 C, prišla zmena počasia. 22.3. do rána mrzlo, cez
deň bolo len 5 C a zaznamenali sme dokonca snehové prehánky. Ďalšie dni boli slnečné, jasné
a teploty sa postupne opäť šplhali vyššie na 15 až 19 C. Počasie ľudí vylákalo do záhrad, no ulice boli
prázdne. V závere mesiaca sa opäť ochladilo. V posledný deň do rána primrzlo až pri teplote -4 C.
Deň bol potom chladný, veterný, s teplotou 8 C, v popoludňajších hodinách boli dokonca zachytené aj
snehové prehánky.
V aprílových nociach zo začiatku ešte slabo primrzlo, no dni boli slnečné s teplotami do 14 C. Od
4.4. už v noci nemrzlo a aj denné teploty začali pomaly stúpať a vyháňať ľudí do záhradiek. Počas
slnečných dní sa teploty neraz vyšplhali až na príjemných 22 C. Bolo však sucho. V podobnom duchu
sa niesla aj Veľká noc. Na Veľkonočný pondelok 13.4. nočné teploty klesli na 6 C, denné sa vyšplhali
na 22 C. Poobede sa začalo mračiť, prišla búrka a na veľkú radosť všetkých po vyše mesiaci konečne
pršalo, jednorazovo spadlo takmer 10 mm zrážok. 14.4. sa náhle ochladilo, prišiel studený deň
s teplotou len 8 C. 15.4. do rána mrzlo na celom území republiky – skúška pre poľnohospodárov.
Druhá polovica apríla už bola ako na hojdačke, teplejšie dni ( max. 24 C ) striedali fázy ochladenia (
priemerne 14 C ) . Nočné teploty sa pohybovali v rozmedzí 6 až 11 C.
Máj začal v teplotnom rozmedzí 17 až 20 C cez deň a 6 až 10 C v noci, počasie bolo slnečné, sem-tam
prehánky. V dňoch ôsmeho až jedenásteho mája sa oteplilo, denné teploty sa vyšplhali na 23 až 25 C,
nočné klesli na 8 až 10 C. 12. mája Traja zamrznutí priniesli citeľné ochladenie na 14 C cez deň, do
rána len pár stupňov nad nulou. Pôda už bola extrémne suchá, na mnohých miestach popraskaná, na
niektorých miestach vysychalo obilie skôr ako vyrástlo. Prehánky však prichádzali len veľmi slabé.
V týchto dňoch parapetné dosky či autá poprášil aj prach zo Sahary. 15. máj priniesol vytúžený dážď.
Takmer celý deň z neba pršalo blahodarné zlato. Padlo 17 mm zrážok, záhrady a polia dostali toľko

potrebnú dávku vlahy. Denná teplota vystúpila len na 10 C, nočná klesla na 4 C. Od 17. Do 22.5. sa
oteplilo na slnečných 20 C. 23.5. prišlo opäť ochladenie a počasie bolo ako na hojdačke, často pršalo.
Hoci sem-tam vyšlo aj slnko, pocitovo bolo chladno s dennými teplotami 16 až 18 C. Posledný
májový deň sa ochladilo ešte viac, pri dennej teplote 13 C niektoré domácnosti dokonca prikúrili.
Jún bol už teplejší , slnečnejší, hoci stále veterný s dennými teplotami do 22 C, nočnými teplotami
okolo 8 C. 5.6. prišli prehánky a prechodné ochladenie na 16 C cez deň. Na ďalší deň už bolo opäť
slnečno, 26 C. Medard priniesol prvé kvapky. V ďalších dňoch teploty postupne stúpali až do 30 C
cez deň a 16 C v noci. Bývalo veľmi dusno a prehánky boli na dennom poriadku. 22.6. bol po dlhej
dobe deň bez akéhokoľvek mrholenia, prehánok, búrok. V závere júna už padali tridsiatky, dni boli
horúce, zväčša jasné a slnečné. Za jasných teplých večerov lietali chrústy, v povetrí voňala lipa
a dozrievajúce obilie.
Júl a jeho prvá dekáda predstavovali tropické dni s maximom 35 C dňa 10. júla. Nočné teploty boli
v priemere 18 C. 11.7. sa náhle ochladilo o 15 C, nastala zmena počasia, prehánky. Nasledujúce dni
boli pocitovo príjemné s teplotami 22 až 28 C, v noci klesla teplota na 12 až 15 C. Väčšina júla nebola
tropická, často sa vyskytovali dažde, prehánky. Takéto počasie komplikovalo žatvu. 28.7. už bolo
mimoriadne teplo, do 36 C. Družstevníkom sa podarilo ukončiť žatvu, obrovské kombajny sa
presunuli do iných oblastí. Celý záver júla už atakoval tridsiatky, svietilo slnko.
August a jeho prvé dni dosahovali teploty 29 C, občas sa zamračilo, občas svietilo slnko. 4.8. sa
ochladilo na 24 C, prišli prehánky. Leto bolo celkovo iné ako po minulé roky, častejšie pršalo, teploty
neboli extrémne vysoké. Neskôr dozrievala aj úroda. Až v tomto období sa dala konzumovať doma
vypestovaná kukurica, dozrievali rajčiny, slabšia bola aj úroda paprík. 6. – 11. 8. boli dni horúce,
slnečné s teplotným maximom 34 C, nočné teploty klesali na 18 C. Tradičné hody priniesli aj slnko, aj
prehánky s dennými teplotami okolo 29 C. 19.8. sa ráno vyskytla hmla. V poslednej augustovej
dekáde denné teploty opäť stúpali a šplhali sa na maximálne 33 C. Počasie bolo slnečné, no často sa
vyskytovali aj prehánky a búrky. Posledný augustový deň priniesol ochladenie s teplotami do 20 C.
September začal chladnejším počasím a intenzívnymi zrážkami. Postupne sa však otepľovalo a 5.9.
teplota vystúpila na slnečných 30 C. Ďalšie dni sa už teploty pohybovali v rozmedzí 23. až 28 C. 14. –
16. 9: slnečné dni ešte poslednýkrát v roku atakovali tridsiatky. Ďalší týždeň počasie síce zostávalo
slnečné, no pri teplote maximálne 25 C. 24.9. sa ráno objavila prvá poriadna hmla. Od 25. 9. Denné
teploty dosahovali 15 až 18 C, v noci sa ochladilo na 8 C.
Október vo svojom úvode priniesol chladnejšie počasie ( deň – 16 C, noc – 11 C ) , avšak 3.10. ešte
teplota vystúpila na polooblačných 25 C. 9.10. sme prežívali babie leto s pavučinami a poslednými
relatívne hrejivými lúčmi slnka. Hoci rána boli chladnejšie a sem-tam sa vyskytla aj hmla, dni boli
príjemné s teplotami do 20 C, noci s teplotami okolo 8 C. Od 11.10. sa postupne ochladzovalo ( až na
7 C cez deň 13.10. ), veľmi často pršalo. Výdatný dážď spôsobil veľké úhrny zrážok. Na poliach
i v záhradách stála voda. Potok Holeška bol na pokraji vyliatia. Mnohé toky na Slovensku to nezvládli
a vyliali sa, spôsobili povodne. 20.10. sa na oblohe konečne objavilo slnko, denná teplota vystúpila na
15 C, nočná klesla na 6 C. Do konca októbra už prevládalo väčšinou zamračené počasie, občas
vykuklo slnko pri stabilných denných teplotách do 16 C.
November a najmä tradičné Dušičky boli toho roku upršané s dennými teplotami do 15 C. 5.11. sme
si po dlhej dobe opäť užívali slnečný deň. 6.11. Piešťany hlásili prvý ranný slabý mráz a aj u nás to
bolo dovtedy najchladnejšie ráno. Dni však boli slnečné , do 11 C. 9.11. sa už ráno oškrabovali čelné
sklá automobilov. Martin síce na bielom koni neprišiel, ale počasie už bolo citeľne chladnejšie. Ďalšie
novembrové dní už prevládalo typické jesenné počasie. Tmavé, ponuré a usmoklené dni veľmi

sporadicky preťali dni so slnečnými lúčmi. Od druhej novembrovej dekády sa častejšie vyskytovali
slabé nočné mrazy s následnými dennými teplotami 4 – 6 C.
December pokračoval zamračeným počasím, s prehánkami, nie však snehovými. 5.12. po mnohých
tmavých dňoch svietilo slnko. Hoci bolo veľmi veterno, oteplilo sa na 11 C. V noci však nemrzlo
takmer vôbec. 15.12. denné i nočné teploty ostávali stabilne na 2-3 C. Zazrieť slnečný lúč v tieto dni
bolo v našej obci raritou. 24.12. celý deň pršalo, v noci stále nemrzlo, boli to čierne Vianoce počasím
aj obmedzeným stretávaním. 25.12. po mnohých dňoch vyšlo slnko a deň bol konečne svetlý, slnečný
a farebný. Do tohto vianočného rána dokonca primrzlo a v noci bolo po dlhej dobe vidno mesiac
a hviezdy. 26.12. a 27.12. do rána mrzlo a denné teploty dosiahli maximum 4 C . 28.12. však už opäť
nemrzlo, fúkal veľmi silný vietor a večer sa pridal aj dážď. 29.12. nás rozveselil nádherný slnečný deň
s teplotou 6 C. Chorvátsko zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 6,2 Richterovej stupnice, jeho
epicentrum bolo lokalizované neďaleko Záhrebu. Otrasy bolo cítiť aj na západnom Slovensku, pocítili
ich najmä obyvatelia výškových budov, boli však neškodné. Rok 2020 sa teda lúčil otrasmi Zeme,
veľkým dažďom a teplom. Stále sa len čakalo na vpád skutočnej zimy.
Mesačný úhrn zrážok nameraný na Záhumenskej ulici:
Január – 13 mm
Február – 41,5 mm
Marec – 43 mm
Apríl – 15 mm
Máj – 46,5 mm
Jún – 76,5 mm
Júl – 64,5 mm
August – 51 mm
September – 119 mm
Október – 151,5 mm
November – 16,5 mm
December – 41,5 mm
Ročný úhrn zrážok nameraný na Záhumenskej ulici v Trebaticiach tak predstavoval 679,5 mm.

MIMORIADNE UDALOSTI
1.1. - významný rodák z Trebatíc, vdp. Mons.ThLic. Kamil Jankech sa dožil vzácneho
životného jubilea – 80 rokov. V čase vydania tejto kroniky sa pastoračne staral o obyvateľov
penziónu v Bardejove.
17.7. – v poli za Agro-družstvom došlo k havárii na skorodovanom vodovodnom potrubí.
Rozmočená pôda spôsobila zapadnutie dvoch kombajnov. Oprava trvala niekoľko dní
a vyžadovala si čiastočnú odstávku vody nielen v našej ale i blízkych obciach.

19.9. – Pozdĺž našej obce opäť prechádzal pelotón cyklistov v rámci cyklistických pretekov
Okolo Slovenska. Milý zážitok malo viacero našich obyvateľov , ktorí sa v sobotné poludnie
rozhodli ísť cyklistov povzbudiť. Na radosť prítomných detí sprievodné autá vyhadzovali
letáky, sladkosti a rôzne propagačné materiály.
Priebeh pandémie koronavírusu vo svete v roku 2020
Pandémia koronavírusu zmenila celý svet. 15. júna tento patogén potvrdili vo všetkých
krajinách zemegule a na všetkých kontinentoch s výnimkou Antarktídy. Tesne pred
Vianocami potvrdili tento patogén aj v Antarktíde. Novým vírusom sa nakazili milióny ľudí
v celom svete, veľké množstvo z nich nákaze aj podľahlo. Hoci spočiatku išlo najmä o starých
a chronicky chorých pacientov, postupne dochádzalo aj k prípadom, kedy si nákaza novým
koronavírusom vyžiadala aj oveľa mladšie obete. SARS-CoV-2 spôsobil začiatkom roka 2020
epidémiu, ktorá zasiahla predovšetkým mesto Wu-Chan v provincii Chu-pej v Číne. Od
marca 2020 počet nakazených osôb v Číne klesol a ohniskom nákazy sa stala hlavne Európa
(hlavne západná Európa a Rusko) a nasledovne USA, Brazília a ďalšie americké štáty, neskôr
tiež India. Prvý prípad koronavírusu v Európe sa objavil už 24. januára. Začiatkom marca
2020 naopak nastal pokles počtu nových prípadov v Číne a vo viacerých krajinách
juhovýchodnej Ázie, niekde len prechodný. V októbri 2020 bol referovaný denný počet novo
infikovaných osôb vo svete nad 300 000, v Európe nad 100 000. Celkový počet nakazených
osôb vo svete sa od jesene 2020 počíta na desiatky miliónov a počet obetí presiahol milión.
Pandémia spôsobila globálne spoločenské a ekonomické narušenie vrátane najväčšej
globálnej recesie od veľkej hospodárskej krízy. Viedla k odloženiu alebo zrušeniu väčšiny
športových, náboženských, politických a kultúrnych udalostí, rozsiahlych nedostatkov
potravín zapríčinených panickým nakupovaním. Zároveň sa v roku 2020
znížili emisie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov.

Priebeh pandémie koronavírusu na Slovensku v roku 2020
Hrozba koronavírusu zasiahla celý svet a neobišla ani naše malé Slovensko. Medzi základné
charakteristiky nového koronavírusu patrili aj tieto:
Vírus sa najčastejšie šíri blízkym fyzickým kontaktom. Šíri sa vzduchom, predovšetkým
malými kvapôčkami alebo aerosólmi, keď infikovaná osoba dýcha, kašle, kýcha alebo
rozpráva. Môže sa taktiež prenášať cez kontaminované povrchy. Čas medzi nakazením a
prepuknutím choroby je obvykle 5 dní, ale môže trvať dva až štrnásť dní. Od infikovanej
osoby sa môže zdravá osoba nakaziť až dva dni pred prejavením príznakov choroby, zároveň
sa môže nakaziť aj od asymptomatických osôb, ktoré sú infekčné. Ľudia, ktorí sa ochorením
nakazia sú pri stredne závažných prípadoch infekční po dobu 7 až 12 dní a až dva týždne pri
závažných prípadoch ochorenia. Medzi najčastejšie symptómy patrí horúčka, kašeľ, únava,
ťažkosti s dýchaním a strata čuchu. Medzi komplikácie patrí zápal pľúc a akútny respiračný
distresový syndróm. Inkubačná doba je zvyčajne 5 dní, ale môže sa pohybovať od jedného do
14 dní. V súčasnosti je k dispozícii viacero vakcín od rôznych výrobcov, ktoré sa postupne od
decembra 2020 distribuujú do celého sveta, pri závažných príznakoch sa používa liek
Remdesivir vpichom do žily. Naďalej však zostáva primárna liečba symptomatická. Medzi
odporúčané preventívne opatrenia patrí časté umývanie rúk mydlom, zakrývanie si úst pri
kýchaní alebo kašľaní, fyzický odstup, nosenie rúška na verejnosti, častá ventilácia a

filtrovanie vzduchu v miestnosti, dezinfekcia povrchov a monitorovanie a izolácia osôb, ktoré
boli vystavených chorým alebo majú symptómy ochorenia.
Pandémia ochorenia COVID-19 na Slovensku bola súčasťou celosvetovej
pandémie infekčného ochorenia COVID-19, ktoré spôsoboval vírus SARS-CoV-2.
23. januára bol úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prvýkrát informovaný o
výskyte vírusovej pneumónie v meste Wu-chan v Číne. 30. januára bol Svetovou
zdravotníckou organizáciou vyhlásený stav globálnej zdravotnej núdze. 28. februára bola na
letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade zavedená celoplošná kontrola pasažierov meraním
telesnej teploty. 6. marca bol potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19 na území
Slovenska. Jednalo sa o 52-ročného muža z Bratislavského kraja, ktorý sa nakazil
sekundárnym prenosom ochorenia. Muž nemal cestovateľskú anamnézu, avšak jeho syn bol v
polovici februára v Benátkach v Taliansku. Konalo sa zasadnutie krízového štábu, kde sa
prijali opatrenia, ktoré zakázali návštevy v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb a
väzniciach a zakázané boli aj všetky školské zahraničné exkurzie. Občanom bolo odporučené,
aby podstúpili dobrovoľnú karanténu a nenavštevovali verejné podujatia, nákupné centrá či
bohoslužby. 11. marca bola vo svete vyhlásená pandémia koronavírusu. 15. marca bol na
Slovensku vyhlásený núdzový stav, ktorý sa týkal 22 štátnych zdravotníckych zariadení. 16.
marca boli zatvorené všetky materské, základné a stredné školy a univerzity. Pôvodne mali
byť zatvorené len na 14 dní a študenti sa mali do škôl vrátiť 30. marca. Zatvorené boli aj
všetky voľnočasové zariadenia a priestory. Zavedená bola povinná 14-dňová karanténa pre
všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Na územie Slovenska sa mohli dostať len obyvatelia,
ktorí mali na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za
nerešpektovanie nariadenia mohla byť občanovi uložená pokuta až do výšky 1 659 €.
Zakázaný bol maloobchodný predaj a predaj služieb vo všetkých prevádzkach okrem predajní
potravín, lekárni a drogérií. Od 25. marca na základe prijatých opatrení Úradu verejného
zdravotníctva bolo povinné nosenie rúšok mimo bydliska a v radoch museli byť rozostupy
minimálne 2 metre. 30. marca zomrel 60-ročný muž pozitívne testovaný na ochorenie
COVID-19, len 2 hodiny po prepustení z nemocnice. Stal sa tak prvou obeťou ochorenia
COVID-19 na Slovensku. Na základe prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva sa vo
všetkých nemocniciach, fabrikách a obchodoch začala merať telesná teplota na čele. V
priebehu marca 2020 výrazne vzrástol záujem občanov Slovenska žijúcich alebo
nachádzajúcich sa v zahraničí o návrat na Slovensko, najmä v dôsledku nárastu nakazených a
rušenia cestovných liniek, či leteckých alebo cestných a železničných. Vláda SR preto na
rokovaní 15. marca 2020 rozhodla o ich repatriácii na Slovensko zabezpečenej štátom.
Občania vracajúci sa skupinovo zo zahraničia museli povinne ísť do štátnej karantény v
zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na 14 dní. Jedno
z karanténnych centier sa nachádzalo aj v blízkych Piešťanoch. V apríli sa začala prvá fáza
uvoľňovania opatrení, v ktorej sa otvorili maloobchodné prevádzky a služby. Povolené
činnosti: obchody do 300 m², dlhodobé ubytovanie, vonkajšie bezkontaktné športy, predaj áut,
otvorené trhy. Minister školstva oznámil, že sa v školskom roku 2019/2020 ruší maturitná
skúška. Maturitné vysvedčenie bolo spravené na základe priemeru predošlých známok z
maturitných predmetov. Maturitu absolvovali len študenti, ktorí s priemerom známok
nesúhlasili. V máji sa začala druhá a zároveň tretia fáza uvoľňovania opatrení. Povolené
činnosti: krátkodobé ubytovanie bez reštaurácií alebo stravovanie v spoločných priestoroch,
pedikúra a manikúra, turistika v prírode, taxislužba, služby a svadby, masáže, múzeá, galérie,
knižnice, výstavné siene. 20. mája sa začala štvrtá fáza uvoľňovania opatrení. Koncentrácia
ľudí vo vnútri obchodov sa zvýšila z 1 osoby na 25 metrov štvorcových na 1 osobu na 15
metrov štvorcových. Otvorili sa divadlá a kiná. Boli povolené podujatia s menej ako 100
účastníkmi. Opäť boli otvorené nákupné strediská. Pre členov športových klubov sa otvorili
bazény a telocvične. Masky na tvár už neboli povinné, ak vzdialenosť medzi ľuďmi bola

najmenej 5 metrov. 1. júna boli otvorené materské školy a prvý stupeň základných škôl s
dobrovoľnou dochádzkou. Žiaci druhého stupňa a stredných škôl sa naďalej vyučovali
dištančne. 14. júna sa skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený 15. marca. 22. júna sa na
posledný týždeň školského roka otvorili školy aj pre študentov druhého stupňa základných
škôl a stredných škôl. Dochádzka žiakov bola dobrovoľná. 11. augusta po zasadaní
Pandemickej komisie SR potvrdil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí druhú vlnu
pandémie na Slovensku. Komisia na zasadnutí schválila Pandemický plán. Súčasťou
pandemického plánu bol aj tzv. semafor, varovný systém, ktorý pomocou troch farieb,
zelenej, oranžovej a červenej, zjednodušoval sledovanie epidemiologickej situácie a opatrení.
22. septembra pribudol nový rekord v dennom prírastku nakazených, kedy počet nových
prípadov prvý raz prekročil 300 (338). 1. októbra bol vyhlásený núdzový stav na dobu 45 dní
na celom území Slovenska. Zároveň vstúpili do platnosti nové opatrenia týkajúce sa
cestovania, nosenia rúšok a hygienických opatrení pre prevádzky. 7. októbra bola prvýkrát
prekonaná hranica tisíc pozitívnych prípadov za deň, kedy pri 9 518 testoch bolo odhalených
1 037 pozitívnych prípadov. 12. októbra bolo prerušené školské vyučovanie prezenčnou
formou na všetkých stredných školách. Školy prešli na distančný spôsob vzdelávania. Do
konca roka 2020 sa už prezenčná forma vyučovania neobnovila. 15. októbra bola prvýkrát
prekonaná hranica dvetisíc pozitívnych prípadov za jeden deň, kedy pri 14 010 testoch bolo
odhalených 2 075 pozitívnych prípadov. 24. októbra začal na celom území Slovenska platiť
zákaz vychádzania s výnimkou cestovania do práce, na testovanie a zabezpečenia
nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Zákaz vychádzania platil do 1.
novembra. Za druhý deň pilotného testovania Oravy a okresu Bardejov otestovali 59 613 ľudí,
z ktorých bolo 2 207 pozitívnych. 25. októbra pribudlo 3 042 pozitívne testovaných ľudí na
ochorenie COVID-19 pri 16 048 testoch. Najviac pozitívne testovaných bolo v Žilinskom
kraji, kde bolo až 803 pozitívnych osôb. Prvýkrát od začiatku pandémie na Slovensku
prekročil počet pozitívnych testov 3 000 za jeden deň. 26. októbra boli zatvorené všetky školy
okrem detských jaslí, materských škôl a prvého stupňa základných škôl, ktorý prešiel na
dištančnú výučbu. 28. októbra bol predĺžený zákaz vychádzania od 5:00 do 1:00
nasledujúceho dňa na území Slovenska do 8. Novembra. 31. októbra sa konal prvý
deň celoplošného testovania, za ktorý bolo otestovaných 2 581 113 ľudí, z ktorých bolo 25
850 pozitívnych. 1. novembra sa konal druhý a zároveň posledný deň celoplošného
testovania, za ktorý sa prišlo otestovať 1 044 219 ľudí, z ktorých bolo 12 509 pozitívnych.
Spolu bolo v celoplošnom testovaní otestovaných 3 625 332 ľudí, z ktorých bolo 38 359
pozitívnych. 9. novembra sa zmenili výnimky zo zákazu vychádzania, ktorý trval do 14.
Novembra. Česko zaradilo Slovensko medzi rizikové krajiny. Boli zriadené mobilné odberné
miesta pre bezplatné testovanie antigénovými testami vo všetkých 25 zelených okresoch. 11.
novembra bol vládou predĺžený núdzový stav z 1. októbra o ďalších 45 dní.16. novembra sa
zmenili opatrenia a otvorili sa prevádzky umeleckých predstavení, fitnescentrá, plavárne a
kostoly, pod podmienkou dodržiavania prísnych hygienických pravidiel. Do škôl sa mohli
vrátiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak nemali prístup k dištančnému
vzdelávaniu. Zmenil sa režim na hraniciach.
17. novembra sa konali vo viacerých mestách na Slovensku protesty proti opatreniam a vláde
Igora Matoviča. 26. novembra presiahol celkový počet pozitívne testovaných osôb PCR
testami hranicu 100 000. 7. decembra pribudlo 22 úmrtí na následky COVID-19, čím celkový
počet úmrtí prekročil tisíc. 16. decembra bola nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad
Váhom, ako prvá nemocnica na Slovensku, pretvorená na nemocnicu čisto pre pacientov s
ochorením COVID-19. Pre odľahčenie situácie v najviac postihnutom Trenčianskom
kraji tam pre pacientov vyhradili 60 lôžok. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo COVID
automat, podľa ktorého bude informovať o aktuálnej epidemiologickej situácii a o rizikovosti
regiónov a celého Slovenska. Automat má sedem fáz, od zelenej po čiernu, pomocou ktorých

sa posudzuje situácia na Slovensku. 18. decembra bol pozitívne testovaný na koronavírus
premiér Igor Matovič, minister obrany Jaroslav Naď a ministerka investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Testy postupne podstúpili všetci členovia vlády,
ktorí boli s premiérom v kontakte.
19. decembra začal na Slovensku platiť zákaz vychádzania s viacerými výnimkami, počas
vianočných sviatkov sa mohli stretnúť 2 domácnosti, ktoré neboli v kontakte s inou
domácnosťou, mohli sa vytvárať tzv. bubliny.
21. decembra Európska komisia schválila na základe odporučenia Európskej liekovej
agentúry podmienečnú registráciu prvej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, Comirnaty, od
konzorcia Pfizer a BioNTech.
26. decembra prišlo na Slovensko do Fakultnej nemocnice v Nitre prvých 10-tisíc
dávok vakcíny proti chorobe COVID-19 Comirnaty, ktorá je vyrábaná
spoločnosťou Pfizer a BioNTech. Ako prvý bol proti koronavírusu zaočkovaný Vladimír
Krčméry, ktorý prvú dávku vakcíny dostal vo večerných hodinách pred médiami vo Fakultnej
nemocnici v Nitre. Zaočkovaní boli aj epidemiológovia z konzília odborníkov, minister
zdravotníctva Marek Krajčí a hlavný hygienik Ján Mikas. 27. decembra bola v Univerzitnej
nemocnici v Bratislave v Ružinove zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 prezidentka a
ministri. 29. decembra vláda na online rokovaní predĺžila núdzový stav o 40 dní. 30.
decembra ministerstvo zdravotníctva nariadilo fakultným, univerzitným a všeobecným
okresným nemocniciam poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť do 31. januára
2021.Za posledný deň roka 2020 sa situácia v našej krajine výrazne zhoršila. Na Slovensku za
tento deň pribudlo 4 965 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 4 891 pozitívne
testovaných antigénnymi testami. Testy sa vykonávali výterom z nosohltana. Spolu to bolo
takmer 10-tisíc nových prípadov.Bolo to 30,13 % z 16 479 ukončených RT-PCR vyšetrení a
7,62 % z 64 172 antigénnych testov. V nemocniciach bolo k poslednému dňu roka 2020
hospitalizovaných 2 896 pacientov, z nich potvrdené ochorenie malo 2 650 ľudí. Na JIS bolo
198 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebovalo 226 osôb.Počet potvrdených
úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol o 112 prípadov. Celkový počet úmrtí "na Covid"
bol k tomuto dňu 2 250 a celkový počet úmrtí "s Covidom" 569. Pribudlo 1 219 vyliečených
pacientov, celkovo sa z ochorenia zotavilo 127 190 ľudí. Celkový počet ukončených
laboratórnych PCR testov ku dňu 31.12.2020 bol 1 445 486, pričom takto bolo pozitívne
testovaných 184 508 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov bol 1 766 851, z čoho bolo
pozitívne testovaných 101 366 osôb.
Bol to iný Silvester, osamelý, možno pokojnejší. Záchranné zložky zaznamenali menej
výjazdov k tradičným silvestrovským úrazom, tých „covidových“ však bolo viac ako dosť.
Priebeh pandémie koronavírusu v našej obci.
V marci 2020 sa život radikálne zmenil aj pre obyvateľov našej obce. Dovtedy veselá dedinka
plná života a zvukov náhle stíchla. Naši obyvatelia ani netušili, že ich čakajú udalosti a s nimi
spojené pocity a obavy, aké nezažil nik zo žijúcich Trebatičancov. Opatrenia, ktoré mali
zabrániť šíreniu nového koronavírusu, vo veľkom zasiahli aj Trebatice. Na každom kroku na
nás vyskakovali upozornenia, čo robiť, čomu sa vyhýbať, opatrenia o dodržiavaní odstupov,
nosení rúška či umývaní rúk. Ľudia mohli vychádzať von len v nevyhnutných prípadoch.
Viacerí Trebatičania preto určite ocenili fakt , že bývanie na dedine väčšinou v rodinnom

dome malo v týchto prípadoch viacero výhod. Dvory a záhrady, ako aj okolitá príroda – to
boli miesta, ktoré poskytovali útočisko mnohým Trebatičanom. Jar so sebou okrem
koronavírusu priniesla aj mnohé slnečné dni. Ulice našej obce však boli vyľudnené, prázdne.
Po cestách chodilo minimum áut. Čo je zvláštnejšie, prázdnotou zívala aj blízka diaľnica.
Ľudia mali prikázané ostať doma. Zrazu mali všetci čas. Čas, ktorý každému tak chýbal
a zrazu bolo ťažko hľadať, ako ho vyplniť. Nik sa nemohol navštevovať, rozprávať osobne,
všetko sa riešilo telefonicky a cez sociálne siete. Svet sa pomaly menil. A Trebatice s ním.
Okolité firmy pracovali viac-menej v normálnom režime. No takmer všetky ostatné inštitúcie
prešli zmenami. Miestny obchod COOP Jednota Slovensko – jediný obchod s potravinami
v obci – fungoval stále na plné obrátky, hoci v obchode mohol byť len obmedzený počet
zákazníkov s rúškami na tvárach a rukavicami na rukách. Mnohí ľudia budú možno časom
s úsmevom spomínať na to, aké ťažké bolo otvoriť mikroténové vrecko na pečivo
v mikroténových rukaviciach bez možnosti do neho fúknuť, nakoľko rúško takýto úkon
znemožňovalo. Pred obchodom sa často tvorili dlhé rady, predavačky sa museli obracať, tovar
sa rýchlo míňal. Aj v našej obci si ľudia často kupovali pre každý prípad tovar do zásoby.
Predavačky boli už častokrát unavené, no stále nestrácali úsmev a vedeli v tejto neľahkej
situácii aj požartovať. Susedné pohostinstvo tiež asi prvýkrát vo svojej histórii zívalo
niekoľko dlhých týždňov prázdnotou. Opustená bola aj ďalšia dôležitá inštitúcia v našej obci
– kostol. Základná a materská škola boli vyľudnené, brány zamknuté. Oznam na nich
každému sprostredkoval informáciu, že sú až do odvolania zatvorené. Deti sa učili doma
pomocou počítačových technológií. Veľkou ranou pre deti všetkých vekových kategórií bolo
aj zatvorenie Areálu zdravia. Celý priestor bol ohradený páskou, zabraňoval tak vstupu detí na
húpačky, šmýkačky a iné atrakcie. Bol to veľmi smutný pohľad.
Sviatky Veľkej noci akoby ani neboli. Sväté omše a akékoľvek obrady sa nemohli konať za
účasti verejnosti. Hoci sme si v tomto čase mohli užívať ukážkové počasie, ulice obce boli
takmer prázdne. Naši ľudia však na sviatky nezanevreli. Gazdinky aj tak upratovali, piekli,
veľkonočná výzdoba zdobila nejeden dom. Chýbal však veselý výskot dievčat, žien, smiech
mužov a detí, ľudská vrava, ktorá sa len sporadicky ozývala z ktoréhosi dvora či domu.
Najbližšie rodiny sa stretali s rúškami, väčšinou na dvore a užívali si každú minútu
pohromade. Po zistení nákazy v obci ostali všetci ešte opatrnejší. Ľudia žili v neistote,
obavách, strachu, nevedeli, čo ich čaká, čo bude, ako to zvládnu. Nádej však zomierala
posledná.
Niekedy v polovici apríla 2020 stále nie je vyhraté. Na sociálnych sieťach sa objavuje výzva,
ktorej cieľom je aspoň záujmom podporiť unavených zdravotníkov a ľudí z prvej línie. Vždy
večer v presne určenú hodinu ľudia vychádzajú na terasy, balkóny a tlieskajú. Zapájajú sa aj
viacerí občania našej obce. Slzy do očí vháňa tleskot rúk, ktorý sa nesie aj našou dedinou
počas tmavých večerov do prázdnych ulíc. Je cítiť spolupatričnosť z mnohých domov v tejto
neľahkej situácii, kedy sme si všetci rovní. Mnohé podniky sa dočasne zatvárajú, knižnica je
mimo prevádzky, obľúbené nedeľné futbalové zápasy sú zrušené. Reštaurácie fungujú len na
princípe odovzdania jedla. V tomto čase sa po dlhej nútenej odmlke otvára miestne
železiarstvo KPS za sprísnených hygienických podmienok. Obecný úrad má taktiež
obmedzené stránkové hodiny, preferuje sa telefonický kontakt. Pracovníkom obecného úradu
ako aj pánovi starostovi však pribúdajú nové, dosiaľ nepoznané povinnosti aj v súvislosti
s postupujúcou pandémiou koronavírusu. Ľudia aj v našej obci si pomáhajú, svojpomocne

šijú rúška, nakupujú starým ľuďom. Autobusy premávajú v prázdninovom režime a zadarmo,
nastupuje sa zadnými dverami. Aj v Trebaticiach sú viacerí ľudia, ktorí pracujú v zahraničí
a po návrate domov musia byť dva týždne v karanténe. Zdravotníci, šoféri, krajčírky,
predavačky – to sú teraz potrebné profesie. Ľudí teší aspoň fakt, že v dôsledku karantény
miliónov osôb po celom svete sa zlepšilo životné prostredie, znížili sa emisie až o 40 percent,
do Benátok sa vrátili ryby. Zastavila sa letecká doprava, kvalita ovzdušia je viditeľne lepšia.
Po ťažkej jari prišlo o čosi lepšie leto, kedy sa situácia ohľadom pandémie koronavírusu
mierne zlepšila, opatrenia sa sčasti uvoľnili. No i napriek tomu boli všetky tradičné kultúrne,
spoločenské a športové podujatia v našej obci zrušené. Nedeľným popoludniam sa aspoň
sčasti vrátili futbalové zápasy, ktoré sa však smeli konať len za prísnych hygienických
pravidiel. Odvážlivci mohli navštíviť aj tradičný hudobný festival počas trebatických hodov.
Deti si opäť mohli zašportovať a využívať atrakcie obľúbeného Areálu zdravia. Nad všetkým
však stále akoby visel pomyselný meč koronavírusu, ktorý ľuďom zabraňoval naplno sa
uvoľniť a nadýchnuť sa, vydýchnuť si od strachu o seba a svojich blízkych.
Prišla jeseň a s ňou druhá vlna pandémie koronavírusu, ktorá nás naplno zasiahla. Nakazení
obyvatelia pribúdali aj v malých Trebaticiach. Kým dovtedy mnohí obyvatelia sotva poznali
niekoho, kto prekonal koronavírus, odteraz sa prípady začínali rýchlo množiť. Ľudia sa báli
choroby, smrti, no v tomto období už akoby začal pretekať ich pohár trpezlivosti. Začali mať
plné zuby opatrení, zákazov. Mnohým chýbal sociálny kontakt, dlhú dobu pracovali
z domáceho prostredia, staršie deti sa stále vyučovali dištančnou formou. Iní boli naopak
vyčerpaní z neustálej práce a nasadenia v prvej línii. Ľudia sa dostávali do psychicky
náročných životných situácií. Počas dvoch víkendových dní na prelome októbra a novembra sa celé
Slovensko namiesto návštev cintorínov presunulo do testovacích stredísk. Nie každý bol testovaním
nadšený. Niektorí sa dali testovať iba kvôli certifikátu, ktorý umožnil voľnejší pohyb, iní boli zvedaví,
či náhodou nie sú pozitívni, napriek tomu, že nemajú žiadne príznaky. V 1. kole sa na testovaní na
Slovensku zúčastnilo 3 625 332 ľudí, pozitívny výsledok malo 38 359 ľudí, čo je 1,06 %.Testovanie
prebiehalo aj v našej obci. Aj keď na jeho prípravu nebolo veľa času a každú chvíľu prichádzali nové
informácie, nakoniec sa všetko podarilo včas zabezpečiť. O zdarný priebeh celej akcie sa pričinili
zdravotníci (dvaja lekári, zdravotná sestra, študent medicíny), vojak, dvaja príslušníci PZ, 4
administratívne pracovníčky a v neposlednom rade pracovníci obecného úradu na čele s pánom
starostom. V sobotu 30.10.2020 o 7.00 hodine sa mohlo aj u nás otvoriť testovacie stredisko v
kultúrnom dome. Kultúrny dom zažil celodenný nápor, pred obecným úradom sa tiahol dlhý rad, ktorý
končil až pred kostolom. Tí, čo nechceli dlho čakať, mohli sledovať dianie pomocou web-kamery a
využiť chvíľu, kedy sa počet čakajúcich znížil. Naši občania túto aktivitu veľmi ocenili. V nedeľu bola
situácia už oveľa pokojnejšia, ľudia nemuseli dlho čakať. Počas soboty sa dalo otestovať 842 a v
nedeľu 149 ľudí, z tohto počtu bolo 7 ľudí pozitívnych. Náklady obce na testovanie činili 1 509,41 €.

V decembri bol v areáli materskej školy rozsvietený obrovský vianočný stromček, ktorý nám
závideli všetky okoloidúce autá, ktoré ho videli až z hlavnej cesty. Na vrchu stromčeka žiarila
obrovská hviezda a jeho vetvy boli obsypané množstvom maličkých svetielok. Stromček
žiaril doďaleka, bolo ho vidno až z cintorína, ľudia sa pri ňom s obdivom fotili. Najmenším
deťom rozžiaril očká a dospelým dal v ťažkých časoch pandémie, práve v predvianočnom
období, nádej, že nejaké Vianoce predsa len budú, hoci práve vtedy neistota gradovala vo
všetkých sférach života.

Vianočné sviatky trávili obyvatelia Trebatíc, ako aj zvyšok Slovenska, skromne, netradične, v rámci
svojich rodinných bublín, kedy sa mohli stretávať členovia maximálne dvoch domácností.

Nech už skončí. Nech už ide preč...aj to boli slová mnohých obyvateľov nielen našej obce,
keď sa lúčili so starým rokom 2020 a ako nádej vítali nový rok 2021. Hmlistá silvestrovská
noc priniesla napriek mnohým obmedzeniam súkromné ohňostroje, ktoré si, ako už je
tradične zvykom, púšťali mnohé rodiny či tzv. rodinné bubliny aj v našej obci.
Pozitíva roku 2020
- Ozónová diera nad Antarktídou sa uzavrela
- Slovenský test na COVID-19 zaradili medzi najlepšie
- V Británii sa vírusom HIV nakazilo najmenej ľudí v histórii
- Čína sa ako najväčší znečisťovateľ ovzdušia na svete zaviazala dosiahnuť nulové
emisie do roku 2060
- Počet obetí terorizmu klesol piaty rok po sebe
- V roku 2020 ľudia zachránili až 48 druhov pred vyhynutím
- Vedci objavili 20 nových rastlín a živočíchov. Narazili aj na tie, o ktorých si mysleli,
že vyhynuli
- Populácia slonov v Keni sa zdvojnásobila
- Dopyt po rope po prvý raz v dejinách klesol, Dánsko navyše prisľúbilo ukončenie jej
ťažby
- V Afrike sa podarilo úplne vyhubiť detskú obrnu
- Vakcína proti COVID-19 sa stala najrýchlejšie vyvinutou vakcínou v dejinách

Zapísala: Mgr. Jana Žáková
Zápisy do kroniky za rok 2020 prerokovali členovia Komisie kultúry, školstva, mládeže a
športu dňa ........
Schválené boli na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach dňa .......... uznesením
číslo ...............

