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ÚVOD
Rok 2012 sme začínali s obavami. Ekonómovia, politici, klimatológovia a dokonca aj
rôzni prognostici predpovedali ťažký rok, plný problémov, katastrof.
Koniec mayského kalendára využili najrôznejší „veštci a jasnovidci“, ktorí celé mesiace
vopred hlásali na 21.decembra 2012 koniec sveta. Našťastie, ľudia u nás sú pragmatickí
a takýmto zaručene pravdivým správam neverili.
Vo svete naďalej robila problémy hospodárska kríza. Problémy s udržaním eura sa
Európskej únii podarilo zažehnať a finančná mena sa stabilizovala. Rok 2012 bol v mnohých
krajinách rokom prezidentských volieb. Nové hlavy štátov si volili aj dve najsilnejšie veľmoci
- Rusko a Spojené štáty americké(USA). K žiadnym zmenám však nedošlo, v Rusku opäť
zvíťazil Vladimír Putin a v USA Barack Obama.
Žiadne veľké prírodné katastrofy v priebehu roka ľudstvo neohrozili.
Športoví fanúšikovia si prišli na svoje v júli, keď sa konali XXX. letné olympijské hry
v Londýne. Celé sa uskutočnili na vysokej úrovni. Našim športovcom sa darilo zatiaľ
najhoršie v histórii letných hier. Jednu striebornú medailu získala strelkyňa Zuzana
Štefečeková, bronzové si priniesli strelkyňa Danka Barteková, vodní slalomári Michal
Martikán a súrodenci Hochschornerovci.
Ani na Slovensku sa počas roka nič mimoriadne zlé nestalo.
Najdôležitejšou udalosťou roka boli predčasné parlamentné voľby. Po páde vlády v októbri
2011 bol ich termín určený na 10.marca 2012. Podľa očakávaní jednoznačne vyhrala strana
Smer – sociálna demokracia so ziskom 44,41 % hlasov, získala tým aj väčšinu poslaneckých
mandátov. Predsedom vlády sa po necelých dvoch rokoch opäť stal Róbert Fico. Smer bez
problémov zostavil vládu, obsadil väčšinu kľúčových pozícií a držal v rukách prakticky
všetku moc v štáte. Názory na jeho vládnutie medzi občanmi boli samozrejme rôzne. Jednou
z najväčších výčitiek bolo zrušenie rovnej dane, zmeny v zákonníku práce, rekordný nárast
nezamestnanosti.
Problémová pravica odišla do opozície (viac o voľbách v časti Štátna správa).
Po celý rok postupne rástla nezamestnanosť, na konci roka dosiahla rekordné maximá
14,10%. To znamenalo, že 380 300 ľudí v produktívnom veku bolo bez práce. Ceny tovaru
a služieb rástli rýchlo a kúpyschopnosť obyvateľstva klesala.
Svoju nespokojnosť dávali občania najavo rôznymi spôsobmi a jedným z legálnych foriem
protestu bol štrajk. V minulom roku takto protestovali slovenskí lekári, v tomto roku to boli
učitelia. Dlhodobo sa cítili finančne podhodnotení a v spoločnosti nedocenení, preto pod
vedením školských odborov vyhlásili niekoľkodňový štrajk. Približne 80% škôl zostalo
zatvorených jeden až štyri dni. Protesty sa skončili neúspechom a požiadavky učiteľov vláda
splnila iba čiastočne.
Hladinu verejnej mienky na celom Slovensku vyvolal nečakaný krok Vatikánu, keď bol
odvolaný obľúbený arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Mons. Róbert Bezák. Dôvody boli
nejasné, na povrch sa dostávali rôzne podozrenia o finančných machináciách jeho predchodcu
Mons. Jána Sokola. Veriaci si arcibiskupa Bezáka zastávali, písali petície proti jeho odvolaniu
a dožadovali sa pravdivého vysvetlenia. Toho sa nedočkali a pravdou je, že v tejto kauze
katolícka cirkev značne utrpela, stratila dôveru mnohých.
V Trebaticiach uplynul rok celkom pokojne. Najväčším problémom samosprávy a aj
mnohých občanov bol nedostatok financií. Obec sa nepúšťala do žiadnych veľkých projektov,
ledva stačila splácať úvery z minulých rokov. Napriek tomu sa však podarilo zrealizovať
rekonštrukciu knižnice, materskej školy, zriadiť v Dome služieb klubovňu pre členov MO
JDS.
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Počet obyvateľov sa vďaka novopostaveným bytovkám zvýšil a po prvýkrát prekročil číslo
1 300. Nových obyvateľov bolo vidno na prechádzkach po dedine, na kultúrno-spoločenských
podujatiach, v kostole, v knižnici. Niekoľko detí pribudlo v materskej a v základnej škole.
Napriek tomu, že nezamestnanosť na Slovensku dosahovala rekordne vysoké čísla, v našej
obci sa až tak dramaticky neprejavovala. Samozrejme, že mnohým rodinám sa žilo ťažko,
hlavne tým s malými deťmi a tam, kde z rodinného rozpočtu vypadol jeden príjem.
Centrum dediny na Hlavnej ulici stále obdivujú mnohí návštevníci obce. Aj tu sa však
prejavuje rôzny prístup ľudí – niektorí sa o zelený ostrovček pred svojím domom starajú
vzorne sami, niektorí celú starostlivosť ponechávajú na zamestnancoch obce.
Celkovo pozorujeme, že v dedine ubudlo zelene. Vysoké smreky, ktoré rástli v mnohých
predzáhradkách sú povytínané, ovocné stromy zostali už len pred niektorými staršími
domami. Celé aleje stromov zmizli na okraji obce, keď sa budovali areály firiem a prístupové
cesty k nim.
Jednu zmenu je nielen vidieť, ale aj cítiť. Po rokoch, keď všetci ľudia túžili kúriť pohodlne
plynom, si v mnohých domoch začali stavať krby. Dôvodom je stále stúpajúca cena plynu,
mnohým nahnala strach plynová kríza, keď nám dodávatelia na Ukrajine zatvorili plynovod
no a samozrejme, hlavne romantické duše sa tešia z príjemnej atmosféry, ktorú vytvára vôňa
dreva a ohňa v dome. Vonku na ulici sa to prejavuje pribúdaním dymiacich komínov
a niekedy aj štipľavým dymom z nich.

1. S A M O S P R Á V A

OBCE

Obecné zastupiteľstvo
Zloženie obecného zastupiteľstva (OZ) sa v roku 2012 nezmenilo.
Desiaty rok vo funkcii starostu obce má za sebou Mgr. Juraj Valo.
Funkcie poslancov zastávali Mgr. Antónia Babišová, JUDr. Vladimír Jankech, Mgr. Alena
Jankechová, Ing. Peter Kollár, Peter Líška, Ing. František Herceg, Miroslav Malina, Andrej
Varga a Ladislav Regina.
V kancelárii obecného úradu naďalej pracovali Ing. Janka Belicová, Monika Kollárová, Oľga
Mikušová, údržbárske práce vykonávali Boris Jankech, Pavol Pitoňák, Tibor Ilavský a
Jaroslav Radošinský. Upratovanie priestorov vykonávala Vladimíra Ferancová.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa na svojich zasadnutiach pravidelne venovalo kontrole finančného
rozpočtu obce a jeho úpravám, programovému rozpočtu, predaju a prevodu nehnuteľností
(hlavne v súvislosti s výstavbou na Dolnom záplotí), plneniu finančných záväzkov obce,
tvorbe a schvaľovaniu Všeobecne záväzných nariadení (VZN), uzatváraniu nájomných
zmlúv, správam hlavného kontrolóra obce, žiadostiam i sťažnostiam občanov a nevyhli sa ani
súdnym sporom.
Program zastupiteľstiev býval bohatý, niekedy aj 20 bodov, poslanci ich riešili do neskorých
večerných hodín.
Z najdôležitejších vyberáme:
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17.február 2012
Poslanci sa venovali hlavne schvaľovaniu dôležitých dokumentov – Plánu práce Obecného
zastupiteľstva v Trebaticiach v roku 2012, Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce, Návrhu programového rozpočtu obce na rok 2012, návrhu zmien a doplnkov
k Územného plánu obce v súvislosti s plánovanou výstavbou čerpacej stanice pohonných
hmôt a športového komplexu Matchpoint.
Na zasadnutie OZ boli prizvaní zástupcovia firmy STELAR – Dušan Sika, ktorá prevádzkuje
obecnú káblovú televíziu. Zástupcovia firmy predložili ponuku na zatraktívnenie programovej
štruktúry a za nezmenený poplatok bude štruktúra rozšírená o 3 programy. Poplatky pre rok
2012 zostávajú na úrovni roku 2011, a to:
Základný balík – ročný poplatok 52,- €, pri polročných splátkach: 26,50 €.
Minibalík – ročný poplatok 26,50 €, pri polročných splátkach: 14,- €.
Zaujímavou témou bolo prerokúvanie plánovanej oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky
o našej obci v Zoborskej listine z roku 1113. V súvislosti s tým obecné zastupiteľstvo
schválilo členov komisie, ktorá bude postupne zhromažďovať materiály na vydanie
monografie o Trebaticiach a bude spolupracovať na príprave osláv. Tie by sa mali niesť
v podobnom duchu ako veľké Stretnutie rodákov Trebatíc v roku 1971.
13. marec 2012 – mimoriadne zasadnutie
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh Záložnej zmluvy uzatvorenej medzi Štátnym fondom
rozvoja bývania SR (záložný veriteľ) a obcou Trebatice (záložca) a tiež Návrh Záložnej
zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
(záložný veriteľ) a obcou Trebatice (záložca).
Starosta informoval poslancov aj o plánovanom zbere bioodpadu na dni 16. – 17. marca 2012
a jarnom upratovaní obce, ktoré občania a zamestnanci obce spoločne zrealizujú 30. – 31.
marca 2012.
30.marec 2012
Poslanci sa zaoberali činnosťou Obecnej kanalizačnej s.r.o. Spoločníkmi v nej sú obce
Veselé, Rakovice, Trebatice, Borovce, Dubovany, Veľké Kostoľany a Pečeňady. Odbornú
spôsobilosť zastrešuje Ing. Ladislav Straka. Dôvodom rokovania bola finančná strata
spoločnosti vo výške 41 997,15 €, pričom podiel našej obce bol 6 442,17 €. Túto stratu obec
zaplatila poskytnutím dotácie v rámci obecného grantového programu. Aby sa predišlo
ďalšiemu schodku poplatok za stočné bol zvýšený na 1,08 € za m³.
V rámci grantového programu poslanci schválili nasledujúce rozdelenie finančných
prostriedkov:
OFK Trebatice – športová činnosť
7 290,- €
OFK Trebatice – stolnotenisový oddiel
600,- €
ZO SZCH – výstavy
400,- €
ZO JDS Trebatice – sociálne aktivity, šport
1.000,- €
ZO SZTPaPCCH Trebatice – činnosť ZO
0,- €
PZ Bažant Trebatice – revitalizácia poľov. revíru
400,- €
Starosta informoval poslancov o zámere spoločnosti MG Solutions, s.r.o. vybudovať ďalší
trojpodlažný bytový dom s 11 dvojizbovými bytmi v lokalite Dolné záplotie.
Poslanci definitívne schválili predaj pozemkov na mieste súčasného tréningového ihriska
pánovi Erikovi Hochelovi, ktorý má zámer na tomto mieste vybudovať športový komplex
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Matchpoint. Jeho súčasťou by mali byť tenisové kurty a športová hala.
Aj na tomto zasadnutí sa zastupiteľstvo venovalo oslavám výročia prvej zmienky o našej obci
a určili dátum ich konania na 8. – 9. 6.2013. Schválili tiež kalendár kultúrno- spoločenských
akcií na rok 2012.
3.máj 2012
Schválená na ňom bola zmluva o odpredaji majetku obce – pozemkov na výstavbu športového
komplexu Matschpoint Erikovi Hochelovi za kúpnu cenu 56 400 €.
Na rokovanie bol predložený tiež návrh na predaj nehnuteľnosti – parcely na výstavbu
čerpacej stanice pohonných hmôt, ktorú bude realizovať spoločnosť RAL group a o ktorej
poslanci rokovali už v minulom roku.
Dlhoročná knihovníčka obce Mgr. Antónia Babišová poslancom predložila správu o činnosti
obecnej knižnice za rok 2011. Pozvala poslancov na obhliadku zrekonštruovaných priestorov
knižnice, v ktorej je teraz vytvorené kultúrne a príjemné prostredie na posedenie pri knihách.
Veľmi dobrým nápadom bol návrh poskytnúť nevyužité priestory v Dome služieb miestnej
organizácii JDS, ktorí ich budú môcť využívať ako svoj klub namiesto malej zasadačky na
obecnom úrade. Návrh všetci poslanci podporili.
7.jún 2012
Okrem pravidelných kontrol plnenia rozpočtu, správy hlavnej kontrolórky obce Bc. Simony
Bičanovej, záujem vzbudila Správa o sociálnej politike obce, ktorú poslancom predniesol
starosta obce. Uviedol v nej, že ku dňu 31.12.2011 mali Trebatice k trvalému pobytu
prihlásených rekordne najvyšší počet obyvateľov – 1 310. Ich priemerný vek bol 38,67 roka,
najstaršou obyvateľkou bola Filoména Valková, narodená v roku 1917, najstarším mužom Vít
Trandžík, narodený v roku 1919.
Starosta informoval aj o celkovom dlhu obce, o dlhovej službe, okamžitej likvidite, o dlhu na
obyvateľa. Na webovom portáli je možné porovnávať medzi jednotlivými obcami a rokmi.
Údaje sú veľmi zaujímavé, napríklad dlh obce Trebatice k 31.12.2011 bol 21,09% (maximum
je 60%), dlh na jedného obyvateľa bol 81,- €.
Poslanci schválili VZN č.1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2009 o úhradách za
sociálne služby.
Svoj priestor opäť dostala príprava 900. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine.
Členom komisie vytvorenej pre túto príležitosť starosta rozdelil úlohy a témy na spracovanie
do publikácie o obci. Ich úlohou bude zhromaždiť čo najviac informácií, ktoré bude pani
Janka Pekarovičová spracovávať do monografie. Zároveň tiež dohodli spôsob, akým sa bude
vytvárať databáza rodákov obce, ktorí už v Trebaticiach nežijú a ktorých budú pozývať na
oslavu. Aby sa predišlo prípadným sporom, zapojená bude aj verejnosť. Občanov požiadali
prostredníctvom obecných novín a webovej stránky o pomoc pri zostavovaní zoznamu
pozvaných hostí a tiež ich vyzvali na zapojenie sa do ankety Osobnosť obce Trebatice.
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28.jún 2012
Poslanci si vypočuli Správu hlavného kontrolóra obce, schválili členov Komisie pre
vybavovanie sťažností, návrh na zmenu a doplnenie Nájomnej zmluvy o nájme nebytových
priestorov na futbalovom štadióne medzi vlastníkom priestorov – obcou a nájomcom - OFK.
OZ schválilo návrh na odpredaj pozemkov spoločnosti RAL group, s.r.o., ktorá by mala na
okraji obce smerom na Borovce, vedľa motokárovej dráhy, vybudovať čerpaciu stanicu
s autoumyvárňou.
Venovali sa tiež riešeniu žiadostí občanov o prenájom požiarnej zbrojnice na zriadenie
posilňovne, odpredaju pozemkov v Hospodárskom dvore Doprastav firme Nábytok Parama
a tiež začínajúcemu sporu o chodník cez pole do susednej obce Krakovany (viac v časti
Mimoriadne udalosti a zaujímavosti).
Starosta obce poslancov informoval o príprave bežeckých pretekov Memoriál Petra
Minárecha, stave rekonštrukčných prác na Dome služieb pri zriaďovaní klubu pre dôchodcov,
dokončovaní nových autobusových zastávok a tiež o havarijnej situácii v materskej škole, kde
po prasknutí prívodovej hadičky do WC zatopilo niekoľko miestností. Poslanci schválili
návrh, že ešte pred maľovaním priestorov počas letných prázdnin zabezpečí obec výmenu
druhej polovice okien na budove.
26.júl 2012
Finančná situácia obce bola veľmi zlá, a preto boli vítané všetky možnosti šetrenia. Z toho
dôvodu starosta obce navrhol na zrekonštruovanej časti Hlavnej ulice v neskorých nočných
hodinách vypínať každé druhé svietidlo. Poslanci návrh schválili.
Riaditeľky škôl predložili požiadavky na opravárske a rekonštrukčné práce na budovách škôl.
Určený bol aj dátum konania bežeckých pretekov MPM – nedeľa 29. júla 2012.
V plnom prúde bežali prípravy tradičných trebatických hodov, naplánovaných na 17. – 19.
augusta 2012. V spolupráci s Agentúrou DUNA, s.r.o. obec pripravovala bohatý program v piatok a v sobotu koncerty na ploche tréningového ihriska OFK Trebatice, v nedeľu tanečnú
zábavu v Areáli zdravia.
19.október 2012
Hneď po kontrole plnenia uznesení poslancom predniesli Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2011/12 riaditeľky základnej
a materskej školy.
Poslanci schválili VZN č.2/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 k
Územného plánu obce Trebatice, vypočuli si Správu o kontrole plnenia rozpočtu obce, riešili
otázky týkajúce sa odpredaja parciel v lokalite Dolné záplotie.
16.november 2012
Náplňou zasadnutia bolo predloženie Správy o stave plnenia nájmov podľa uzatvorených
nájomných zmlúv, Správy o priebehu a realizácii investičných akcií plánovaných na rok 2012,
Stav životného prostredia v obci, stavebná lokalita Dolné záplotie.
Zastupiteľstvo tiež schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trebatice č. 3/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Trebatice. V zmysle toho VZN sa na žiadosť občanov
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bývajúcich v novopostavenom bytovom dome mení názov časti Družstevnej ulice na ulicu
Dúhovú.
V závere zasadnutia sa poslanci oboznámili s pripravovanými podujatiami - Vianočné trhy
spojené s privítaním Mikuláša a uvítanie do života pre deti narodené v mesiacoch december
2011 až november 2012.
14.december 2012
OZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trebatice č. 4/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebatice a
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trebatice č. 5/2012 o miestnych daniach na
území obce Trebatice
Starosta informoval o stave príprav oslavy výročia prvej písomnej zmienky o obci. Členovia
komisie zasadali trikrát, materiály do publikácie odovzdali starostovi obce. Zostáva ešte
z veľkého množstva fotografií vybrať tie najvýstižnejšie a najzaujímavejšie.
Ďalej starosta obce predniesol správu o činnosti obecného úradu a vyhodnotil prácu obecného
zastupiteľstva a komisií. Ich prácu hodnotil veľmi vysoko a poďakoval im za ňu.
V závere ešte poslanci predĺžili nájomnú zmluvu Vladimírovi Reginovi, ktorý v miestnosti
Domu služieb už desiatky rokov prevádzkuje každú sobotu holičstvo.
Po skončení oficiálnej časti zasadnutia sa poslanci spolu s pozvanými riaditeľkami škôl
presunuli do reštaurácie Na lúke, kde mali pripravené predvianočné posedenie.
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisie pracovali v takom zložení ako v minulom roku. Boli pomocnou rukou obecného
zastupiteľstva, stretávali sa podľa potreby niekoľkokrát do roka, najčastejšie Komisia
školstva, kultúry, športu, mládeže.
Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže:
Predseda: Mgr. Alena Jankechová
Členovia: Mgr. Antónia Babišová, Peter Líška, Andrej Varga, Jana Palkechová, Mgr. Mária
Gonová
Finančná a podnikateľská komisia:
Predseda: Ing. František Herceg
Členovia: Miroslav Malina, Ladislav Regina
Komisia pre ochranu životného prostredia:
Predseda: Ing. Peter Kollár
Členovia: Jozef Vančík , Ján Bača, Ladislav Regina
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce:
Predseda: JUDr. Vladimír Jankech
Členovia: Ing. Peter Kollár, Ing. František Herceg, Rudolf Macháč a Ing. Ladislav Straka
Sociálna komisia:
Predseda: Viliam Jankech
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Členovia: Ing. František Herceg, Lýdia Matúšová, Marián Polčan, Ing. Janka Belicová
Komisia pre ochranu verejného záujmu:
Predseda: Mgr. Antónia Babišová
Členovia: JUDr. Vladimír Jankech, Ing. Peter Kollár

Výstavba a rekonštrukcie:
Finančná situácia obce, tak, ako všetkých ostatných na Slovensku, bola v dôsledku
hospodárskej krízy aj v tomto roku veľmi ťažká. Žiadne nové veľké projekty si obec dovoliť
nemohla.
Vykonané boli iba menšie rekonštrukcie, dostavby a opravy obecných budov, ktoré už by
všetky potrebovali dôkladné obnovenie.
Bytový komplex Dolné záplotie – v decembri roka 2011 boli dané do užívania dva nájomné
bytové domy s 22 bytmi. Počas prvých týždňov roka 2012 sa do nich nasťahovali noví
nájomníci, väčšinou mladí ľudia s deťmi, i bez nich. Niektorí bývali v Trebaticiach aj predtým
a zmenili iba ulicu, niektorí prišli z okolitých obcí. Postupne sa zabývali a začali sa zapájať do
života v našej dedine. Spolu s bytmi danými do osobného vlastníctva vo vedľajších bytových
domoch vyrástlo v bytovom komplexe 44 bytov. K nim koncom roka pribudol ďalší bytový
dom s 11 dvojizbovými bytmi. Na Dolnom záplotí tak vyrástlo „malé sídlisko“. Aby sa v ňom
obyvatelia cítili dobre, bude potrebné upraviť okolie a vysadiť zeleň.
Obecná knižnica – okná v miestnostiach knižnice boli vymenené už na konci roka 2011 a tiež
zatekajúca strecha, ktorá neraz ohrozovala knihy v knižnici, bola zrekonštruovaná. V januári
2012 boli priestory vymaľované, vymenená bola podlaha, natreté zábradlie na schodišti
a nemalú sumu venovala obec na zakúpenie nových kníh pre deti i dospelých. To všetko
prispelo k tomu, že sa v nej čitatelia cítili príjemne a pohodlne.
Materská škola – v budove materskej školy nastal 1.marca
praskla prívodová hadička do WC a striekajúca voda do rána
Bolo nevyhnutné ich dať vymaľovať a pri tej príležitosti
maľovaním vymeniť na budove druhú polovicu okien. Práce
prázdnin.

2012 havarijný stav. V noci
zatopila niekoľko miestností.
starosta obce navrhol pred
boli vykonané počas letných

Klub MO JDS – v budove Domu služieb boli už niekoľko rokov nevyužívané miestnosti na
prízemí – naposledy v nich bol obchod s potravinami. Tieto miestnosti zamestnanci obce
zrekonštruovali, vymaľovali, previezli do nich stoly, stoličky, nábytok do kuchyne a členovia
MO JDS si v nich zriadili svoj klub. Trávia v ňom veľa času, nacvičujú programy, organizujú
oslavy.

Ďalšie aktivity obce:
–

jarné upratovanie obce, vďaka ktorému sa obec opäť zbavila prachu a štrku z ciest po
zimných posypoch,
– posedenie s pedagogickými zamestnancami základnej a materskej školy na Deň
učiteľov, tentokrát v reštaurácii Na lúke,
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–
–
–

–

–

uvítanie do života, ktoré sa uskutočnilo 12.decembra 2012, zúčastnilo sa ho 10 detí
narodených v mesiacoch december 2011 až november 2012. Rodičia dostali od obce
príspevok v hodnote 33,- €,
zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti občanom, o 4 opatrovaných sa starali 4
opatrovatelia, prevažne rodinní príslušníci, 8 obyvateľom zamestnanec obce – Margita
Hadvigová prinášala domov obed,
vydávanie obecných novín Trebatické zrkadlo, v tomto roku boli z úsporných opatrení
vydané len tri čísla. Obsahovo však boli bohaté, pravidelné rubriky spestrené
zážitkami z putovaní Trebatičanov po svete, riešili a vysvetľovali sa v nich viaceré
problémy a spory,
fara v Trebaticiach – viacerým obyvateľom sa nepozdávalo, že bez vedomia
Trebatičanov bola v minulom roku naša obec preradená do farnosti Borovce.
Navrhovali zriadiť farnosť priamo v Trebaticiach a tiež postaviť faru tu a nie v
Borovciach. Starosta obce v tomto smere viedol dlhé rokovania so zástupcami
Arcibiskupského úradu v Trnave, naklonený tomu bol aj pán farár PaedDr. Patrik
Katrinec. Konečné rozhodnutie arcibiskupského úradu však predsa len podporilo faru
v susednej obci, čo bolo mnohým veľmi ľúto.
súdne spory - aj v roku 2012 pokračoval súdny spor medzi navrhovateľom Jozefom
Vančom a obcou Trebatice.
Ešte v roku 2008 Okresný súd v Piešťanoch vydal platobný rozkaz na zaplatenie
sumy 250 000,- Sk spolu s úrokmi z omeškania vo výške 8,5% ročne a náhrady trov
konania vo výške 36 996,- Sk. Voči tomuto rozkazu obec podala odpor a na Okresnom
súde v Piešťanoch bolo vedené konanie vo veci samej.
Jozef Vančo požadoval od obce Trebatice vrátenie sumy, ktorú mal vraj poukázať obci
Trebatice ako zálohu za kúpu nehnuteľnosti - pozemku na Piešťanskej ulici
umiestneného za objektom spoločnosti OKE Plastic SK. Túto parcelu však v
skutočnosti obec ešte v roku 2006 predala spoločnosti Winhaus Trade. Na základe
uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi obcou Trebatice a spoločnosťou Winhaus Trade a
vyplatenej kúpnej ceny povolila v novembri 2006 Správa katastra v Piešťanoch
vklad v prospech spoločnosti Winhaus Trade.
S Jozefom Vančom obec Trebatice nemala nikdy žiaden zmluvný vzťah, dokonca v
danej veci s ním nikdy nerokoval ani štatutárny zástupca obce. Vzhľadom na to bola
uvedenému žaloba Jozefa Vanča na obec Trebatice neopodstatnená, čo potvrdil aj
Okresný súd v Piešťanoch. Následne však Krajský súd v Trnave zmenil Uznesenie
Okresného súdu v Piešťanoch a rozhodol v prospech navrhovateľa Jozefa Vanča.
Obec Trebatice v nadväznosti na Uznesenie Krajského súdu v Trnave podala
dovolanie na Najvyšší súd SR, ktorý v marci 2012 vrátil vec na opätovné konanie na
Krajský súd v Trnave. Samotné konanie v danej veci sa v roku 2012 zatiaľ nekonalo.

Obecná matrika
K 31.12.2012 mala naša obec rekordných 1322 obyvateľov.
Ich priemerný vek bol 39,25 rokov.
Detí do 15 rokov bolo 200.
Obyvateľov nad 60 rokov bolo 247, z toho 97 mužov a 150 žien.
Na úrade práce bolo evidovaných 21 ľudí bez zamestnania.
Počet domov – stavieb bol 539. Z toho 44 nebytových budov (priemyselné a iné stavby),
7 bytových domov a 488 rodinných domov.
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V roku 2012 sa v obci narodili:
1. Černek Tadeáš
2. Zbojan Martin
3. Nguyen Nam Cuong
4. Sučičová Lívia
5. Rizikyová Sára
6. Gloss Jakub
7. Čuridlo Damián
8. Kuštán Sebastián
9. Čelínová Eva
10.Šebest Paula
Navždy nás opustili:
1. Jurica Anton
2. Matúšová Johana
3. Buchelová Terézia
4. Reháková Katarína
5. Palkechová Lígia
6. Tonkovičová Mária
7. Hadviga Vít
8. Žažová Mária
9. Minarechová Mária
10.Urban Emil
11.Holec Michal
12.Jankech Anton
13.Balek Štefan
14.Tonkovič Jarolím
15.Valo Jaroslav
16.Puvák Peter
17.Lipka Ján
18.Ondřej Zdenko
Manželstvo uzavreli:
1. Dušan Čuridlo z Trebatíc a Iveta Duchoňová z Trebatíc
2. Michal Tonkovič z Trebatíc a Slávka Kravcová z Piešťan
3. Jozef Ondrejka z Piešťan a Mária Dubová z Trebatíc
4. Peter Jankech z Trebatíc a BlankaVančíková z Trebatíc
5. Ing. Marek Havala z Trebatíc a Mgr. Lenka Raušlová z Červeníka
6. Mgr. Juraj Takáč z Trebatíc a Barbora Hospůdková z Markušoviec
7. Peter Sučan z Nového Mesta nad Váhom a Mária Krištofcová z Trebatíc
8. Jaroslav Kalný z Trebatíc a Lenka Holecová z Trebatíc
Na trvalý pobyt sa prihlásili:
1. Bubliš Miroslav
2. Čík Ján
3. Hadvigová Soňa
4. Havalová Lenka, Mgr.
5. Kaffel Richard
6. Kalná Lenka
7. Kalný Jaroslav
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8. Magula Jozef
9. Magula Marek
10.Magulová Jana
11.Mentel František
12.Mentelová Laura
13.Mentelová Lucia
14.Miháliková Zdena
15.Miklíková Petra
16.Nguyen David
17.Nguyen Phuong Thao
18.Nguyen Thi
19.Nguyen Xuan Kien
20.Petruš Emil, Ing.
21.Sedlák Jozef
22.Serhan Houssam, Ing.
23.Takáč Juraj, Mgr.
24.Takáčová Hospůdková Barbora
25.Toman Dušan
26.Tomanová Andrea
27.Tomanová Lucia
28.Tonhajzer Marián
29.Tonhajzerová Veronika
Z trvalého pobytu sa odhlásili:
1. Urbančok Lukáš
2. Porubská Nikola
3. Rizikyová Sára
4. Šebest Paula
5. Radošinský Jozef
6. Hesková Michaela
7. Buzik Stanislav
8. Buziková Jenčová Barbora
9. Horváthová Viera

2. V O Ľ B Y
Po páde vlády Ivety Radičovej v minulom roku boli na deň 10.marca 2012 vyhlásené
predčasné parlamentné voľby.
Ich víťazom v rámci Slovenska sa stala strana Smer-sociálna demokracia so ziskom 44,41 %
platných hlasov a získala tým 83 poslaneckých mandátov zo 150. Smer získal väčšinu
v parlamente
a mohol
zostaviť
vládu
bez
pomoci
koaličných
partnerov.
Na druhom mieste sa umiestnila strana KDH so ziskom 8,82% hlasov, nasledovala strana
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti s 8,55% hlasov.
Z celkového počtu 4 392 451 oprávnených voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 2 596 443 ľudí,
čo znamenalo 59,11% účasť.
V našej obci sa z počtu 1 060 zapísaných voličov zúčastnilo 666, čo je 62,80% účasť.
Platných odovzdaných hlasov bolo 658.
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Okrsková komisia bola zložená z 11 členov a nemusela riešiť žiadne problémy, ktoré by
narúšali priebeh volieb.
Výsledky volieb v Trebaticiach:
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Politická strana
SMER - sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská národná strana
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Sloboda a solidarita
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická
strana
99%
Ľudová strana Naše Slovensko
Strana slobodné slovo – Nory Mojsevovej
Strana Národ a Spravodlivosť – naša strana
Zmena zdola –Demokratická únia
MOST - HÍD
Slobodné fórum
Strana zelených
Komunistická strana Slovenska
Právo a spravodlivosť
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko,
Strana demokratickej ľavice
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
Strana živnostníkov Slovenska
Zelení
NÁŠ KRAJ
Strana rómskej únie na Slovensku
+1HLAS
Obyčajní ľudia
Strana občanov Slovenska

3. P O D N I K Y

A

PODNIKATELIA

V

Počet
platných
hlasov
325
68
55
40
39

%
49,39
10,33
8,35
6,07
5,92

39
20
15
14
10
8
8
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

5,92
3,03
2,27
2,12
1,15
1,21
1,21
0,60
0,45
0,45
0,30
0,30
0,15
0,15
0,15
0
0
0
0
0
0

OBCI

Napriek pretrvávajúcej kríze si firmy v našej obci udržali prevádzky. Iba spoločnosť OKE
Plastic SK orientovaná na automobilový priemysel pocítila hospodársku krízu a po rokoch
prijímania zamestnancov bola nútená v tomto roku prepustiť zopár ľudí. Nešlo však o
hromadné prepúšťanie.
Firma Michal Hruška - MET AGRO pôsobiaca na okraji obce smerom na Vrbové rozšírila
prístavbou haly svoju prevádzku.
Na opačnom okraji obce, smerom od obce Borovce, nad motokárovou dráhou, by sa mala
začať výstavba čerpacej stanice pohonných hmôt s autoumyvárňou. Vybudovať by ju mala
12

spoločnosť- RAL group s.r.o., ktorá v roku 2012 so súhlasom obce vykúpila pozemky na
týchto parcelách.

Agro-družstvo Trebatice
Trebatické Agro-družstvo aj v roku 2012 viedol Jozef Galbavý, predseda a agronóm v jednej
osobe. Podpredsedom a mechanizátorom bol Ľuboš Palkech, hlavnou ekonómkou Kaja
Ševčovičová.
Zootechnik Ing. Miroslav Hudec k 30.10.2012 ukončil pracovný pomer. Od 1.11. 2012 na
jeho miesto nastúpil Ing. Ivan Kollár z Piešťan. So svojou novou prácou sa rýchlo zžil a s jeho
výsledkami bolo vedenie družstva spokojné.
Predstavenstvo malo 7 členov. Okrem predsedu a podpredsedu v ňom boli Zita Macháčová,
Ján Jankech, Miloš Palkech, Juraj Galbavý a Ladislav Galo. Členmi kontrolnej komisie boli
Mária Jankechová, Alojz Melicher a Ľubomír Regina.
V roku 2012 malo Agro-družstvo spolu 78 členov. Z tohto počtu bolo 24 činných členov, 8
činných zamestnancov a 46 dôchodcov.
V roku 2012 družstvo obhospodarovalo 913,71 ha pôdy.
Nosnými plodinami boli:
jačmeň pestoval sa na 293,29 ha,
výnos bol 5,19 t/ha,
pšenica 222,22 ha
5,00 t/ha,
kukurica na zrno 138,92 ha
11,60 t/ha,
cukrová repa 128,93 ha
66,89 t/ha, cukornatosť 17,1%,
zemiaky 9,10 ha
40,88 t/ha.
Repku poľnohospodári zasiali na 175,00 ha, zostalo z nej iba 15 ha. Dôvodom bolo
vymrznutie pri holomrazoch, keď teploty klesali na -10°C až -16°C.
Uplynulý rok bol pre poľnohospodárov na Slovensku celkovo ťažký a náročný. Počasie im
vôbec neprialo. Zima bola suchá, snehu minimálne, no mrazy bývali tuhé. Jar, obdobie, keď
všetky plodiny nutne potrebujú vlahu, pršalo minimálne. Svedčí o tom výška zrážok - za tri
mesiace marec, apríl, máj, padlo iba 38 mm zrážok. Pritom dlhodobý priemer na tieto tri
mesiace je 131 mm. Na sucho najviac doplatili pšenica ozimná, repka ozimná a jačmeň jarný.
Družstevníci sa nemohli spoľahnúť ani na závlahy. Závlahový systém z čerpacej stanice
Sĺňava je roky nefunkčný. Preto bola tohtoročná úroda jednou z najnižších v histórii družstva.
Neúroda v celej krajine mala za následok zvyšovanie cien komodít.
V súťaži Naj Naše pole v rámci celého Slovenska získali 1.miesto v pestovaní pšenice
ozimnej, 2. miesto v pestovaní kukurice na zrno a 3.miesto v pestovaní jačmeňa jarného.
Aj v roku 2012 sa podarilo obnoviť strojový park družstva. Zakúpili vyorávač zemiakov
Grime, sejačku cukrovej repy Monopil a osobné vozidlo Peugeot 3008.
Napriek slabším výsledkom si trebatické Agro-družstvo udržalo vysoký kredit v radoch
poľnohospodárov a ďalej šíri dobré meno našej obce.

4. Š K O L S T V O
Základná škola
Kolektív základnej školy po celý rok aktívne pracoval vo svojich zabehnutých koľajach.
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Vo funkcii riaditeľky bola naďalej Mgr. Mária Gonová, ktorá zároveň pôsobila ako triedna
učiteľka prvej triedy. V tejto triede bolo 9 žiakov.
Triednou učiteľkou druhej triedy bola Mgr. Katarína Zabadalová, navštevovalo ju 6 žiakov.
Mgr. Renáta Susová pôsobila ako triedna učiteľka 13 deťom tretej triedy a Mgr. Diana
Otrubová viedla štvrtú triedu, v ktorej bolo 14 žiakov. Spolu navštevovalo základnú školu
v školskom roku 2012/13 42 žiakov.
Školský klub mal jedno oddelenie s 28 žiakmi. Vychovávateľkou bola Mgr. Dana
Kováčiková.
Prevádzkovými zamestnancami boli školníčka Anna Valková a v kumulovanej funkcii kurič –
údržbár – záhradník Jaroslav Radošinský.
V škole pracovali krúžky, ktoré viedli učiteľky školy – anglická konverzácia, dramatický,
počítačový, športovo-dopravný krúžok. Okrem nich ďalšie krúžky - výtvarný, tanečný, hra na
flaute, hra na klavír viedli učitelia Základnej umeleckej školy vo Vrbovom.
Počas roka škola pripravovala pre svojich žiakov množstvo zaujímavých a poučných podujatí
– výchovné koncerty, divadelné predstavenia, exkurzie do Coca Coly v Lúke nad Váhom, do
obecnej knižnice, Útulku opustených zvierat v Piešťanoch, školský výlet do vzdelávacieho
centra Atlantis a detskú farmu Humanita v Kráľovej nad Váhom, besiedky pre rodičov ku
Dňu matiek a pred Vianocami. Na futbalovom štadióne pozorovali sokoliarov s ich dravcami,
navštívili obecnú knižnicu v Trebaticiach, dopravné ihrisko vo Vrbovom, Strednú
záhradnícku školu v Piešťanoch.
Aktívne a úspešne sa zapájali do súťaží. V speváckych súťažiach sa najviac darilo Simone
Bardoňovej a Sáre Belanovej, ktoré postúpili v súťaži Putujeme za ľudovou piesňou a Slávik
Slovenska aj do okresného kola. Najúspešnejšími recitátorkami v školskom kole Hollého
pamätníka boli Lívia Milecová a Miroslava Mozoláková, vo výtvarných súťažiach sa darilo
Nine Ilavskej a Hane Puvákovej. Najväčšie úspechy však už niekoľko rokov škola získava
v športe. V Športovej olympiáde neplnoorganizovaných škôl okresu Piešťany získali opäť
prvé miesto, vo futbalovom turnaji žiakov 2. – 5. ročníka obcí MNH taktiež zvíťazili
a v súťaži Na bicykli bezpečne postúpili až do celoslovenského kola.
V tomto roku začala škola podávať informácie o činnosti na svojej webovej stránke.
Škola spolupracuje s Obecným úradom Trebatice, MO JDS Trebatice, CPPPaP v Piešťanoch,
OFK Trebatice, MŠ Trebatice, CVČ Piešťany a knižnicami v Trebaticiach i v Piešťanoch.
Začiatkom školského roka 2012/13 vedenie školy prostredníctvom anonymného dotazníka pre
rodičov zisťovalo názory rodičov na výchovu a vzdelávanie v tunajšej škole. Výsledkom bolo
zistenie, že takmer 95 % detí chodí rado do školy, že rodičia sú spokojní na 97% s kvalitou
poskytovaného vzdelávania, na 100% s mimoškolskou aktivitou a na 80% s riešením
výchovných problémov pedagógmi školy.
V škole pôsobí ako výchovný poradca Mgr. Renáta Susová, ktorá v rámci výchovného
pôsobenia a prevencie pred nežiadúcimi vplyvmi pripravila prednášky spojené s besedou
o hrozbách pre zdravie detí na verejnosti. Žiaci boli poučení ako sa zachovať pri stretnutiach
s neznámymi a nebezpečnými ľuďmi, ako odolávať nástrahám drog, šikanovaniu zo strany
spolužiakov a aké nebezpečenstvá im hrozia z internetu. Uvedené besedy boli spätnou väzbou
utvrdené formou výtvarných prác žiakov, ktoré zdobia priestory školy.

Materská škola
Kapacita materskej školy bola aj v tomto roku vyťažená na 100%, neprijaté nezostalo žiadne
dieťa.
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V mladšej triede bolo zaradených 20 detí. Je to najvyšší možný stav podľa predpisov
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vypočítaný podľa rozlohy triedy. Vek troch
rokov dosahovalo šesť detí až v priebehu školského roka, práca s nimi bola náročná.
Staršiu triedu navštevovalo 23 detí vo veku 4 – 7 rokov. Z tohto počtu mali dve deti odklad
povinnej školskej dochádzky, budúcich prvákov bolo iba osem.
Škôlku navštevovali dve deti z vietnamských rodín, o tri deti sa starali profesionálne matky –
sú to ženy, ktoré sú zamestnankyne Detského domova Opora Pečeňady a doma sa starajú
o zverené deti.
Kolektív zamestnancov sa nemenil. Riaditeľkou zostala Jana Palkechová, pedagogickými
zamestnancami boli Drahoslava Líšková, Daniela Macháčová a Ivana Pohubová. Všetky
učiteľky sa aktívne zapájali do organizovania podujatí materskej školy, ale i v rámci obce.
Prevádzkoví zamestnanci – Viera Kopálová, Jana Hermanová, zamestnanci školskej jedálne –
Oľga Mikušová, Elena Reginová a Anna Jankechová. Práce kuriča, údržbára a záhradníka
vykonával zamestnanec obce Jaroslav Radošinský.
Ani v tomto roku učiteľky materskej školy neupustili od organizovania množstva aktivít,
ktorými obohacovali život a skúsenosti detí najmladšieho veku. Venované boli témam
ekológie, podpore zdravia, spoznávaniu histórie a súčasnosti našej obce.
Veľmi dobrú spoluprácu mala materská škola s rodičmi detí. Pedagogickí zamestnanci
pripravili podujatia pre starých rodičov, Deň matiek, Deň otvorených dverí pre rodičov
a pedagogických zamestnancov ZŠ, po prvýkrát aj Deň otcov, rozlúčku s predškolákmi, výlet
na Včelársku paseku, Škôlkársku maturitu, vianočnú besiedku... Rodičia sa ich aktívne
zúčastňovali a podľa svojich možností pomáhali. Ich ochota a snaha pomôcť sa najviac
prejavili na najväčších podujatiach – detskom karnevale a prvých Vianočných trhoch v našej
obci, ktoré zorganizovali v kultúrnom dome a spojili ich s privítaním Mikuláša. Mamičky
a učiteľky pripravili široký výber vianočných ozdôb, pečiva, punč, kapustnicu,... ktoré si
počas nedeľného popoludnia mohli obyvatelia obce zakúpiť. Vďaka krásnemu zisku – viac
ako 1 600 € mohla materská škola zakúpiť vzácnu a hodnotnú didaktickú pomôcku –
interaktívnu tabuľu. Svoju spokojnosť s úrovňou materskej školy rodičia potvrdili
v anonymnom dotazníku, ktorý im zadáva zriaďovateľ . Ohodnotili ju na 97%.
Darilo sa aj malým výtvarným talentom. Martinka Baleková vyhrala prvé miesto
v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, Martinka Malinová a Nelka
Mešterová získali prvé dve miesta v súťaži Ovocie a zeleniny, ktoré mám rád.
Pokračovala aj spolupráca so SCŠPP, z ktorého chodila logopedička pracovať s deťmi priamo
do materskej školy, taktiež pracoval aj krúžok anglického jazyka. Obohatením bola aj
spolupráca s MO JDS, s obecnou knižnicou, základnou školou.
Počas roka sa vzhľad interiéru materskej školy viditeľne zlepšil. Najskôr v marci za peniaze
získané od sponzorov – Agro-družstva Trebatice, firmy Telux a z financií získaných z 2% z
daní zakúpili nové lehátka pre deti oboch tried. Obec k nim zakúpila nové sady paplónikov
a návlečiek.
Dňa 1.marca 2012 nastal v materskej škole havarijný stav. V noci praskla hadička na prívod
vody do WC v umyvárni na poschodí a do raňajšieho príchodu zamestnancov striekajúca voda
zatopila niekoľko miestností. Zo stien sa olupovala maľovka a bolo nutné ich vymaľovať.
Zriaďovateľ sa rozhodol ešte pre maľovaním vymeniť druhú polovicu okien, a preto počas
celých letných prázdnin bolo v škôlke rušno.
Po vymaľovaní stien si materská škola z financií získaných z 2% z daní zadovážila výmenu
šatňových skriniek, nový koberec v triede mladších detí, vymaľovanie stien detskými
motívmi. Všetky upratovacie práce zvládli zamestnanci škôlky, ktorí nastupovali do práce
vždy keď bolo treba a všetci rovnako sa pričinili o to, že po prázdninách sa deti vrátili do
krásnych čistých priestorov.
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5. K U L T Ú R A

A

SPOLOČENSKÝ

ŽIVOT

V

OBCI

Obecná knižnica
O bezproblémovú prevádzku a evidenciu kníh a výpožičiek sa naďalej starala Mgr. Antónia
Babišová.
V kalendárnom roku 2012 obecná knižnica zaevidovala 204 čitateľov, z toho 126 detí do 15
rokov. Výpožičiek bolo zaevidovaných 10 945.
Z odbornej literatúry pre dospelých obecná knižnica zaevidovala 280 výpožičiek, z krásnej
literatúry pre dospelých 3 485 výpožičiek. Z odbornej literatúry pre deti 459 výpožičiek
a z krásnej literatúry pre deti 4 438 výpožičiek.
Čitatelia prejavovali sústavný záujem aj o vypožičanie periodík. Knižnica zaevidovala 2 283
výpožičiek periodík.
Do knižnice dochádzali pravidelne tieto periodiká: Život, Slovenka, Línia, Záhradkár. Okrem
nich si čitatelia mohli vypožičať z knižnice aj ďalšie, ktoré priniesli jej čitatelia: Markíza, Plus
7 dní, Ema, Eva, OK, Golf, Átrium,...
Knižnica bola od 23. januára do 9. februára 2012 zatvorená z dôvodu rekonštrukcie jej
vnútorných priestorov. Zamestnanci obce vymenili podlahu a svietidlá, priestory knižnice boli
vymaľované, natreté bolo zábradlie na schodišti.
V kalendárnom roku 2012 do knižnice pribudlo 48 nových kníh v celkovej hodnote 199 €.
V mesiaci marec knižnicu opäť navštívili deti z materskej školy, ktoré so svojimi učiteľkami
pripravili v jej vynovených priestoroch výstavku výtvarných prác na tému Moja obľúbená
rozprávka. Knižnicu tiež navštívili žiaci základnej školy, ktorí priestory knižnice, hlavne stoly
a okná obohatili výtvarnými prácami na tému Moja obľúbená kniha a tiež projektami
spisovateľov pre deti. Výstavky prác si prezrelo 70 čitateľov.
V knižnici boli k dispozícii 2 počítače, ktoré mohli bezplatne využiť čitatelia knižnice, ak
hľadali informácie na internete.
Medzi deťmi a mládežou bol najväčší záujem o vedecko-fantastickú literatúru a moderné
dievčenské romány. Veľkej obľube sa tešili aj ženské romány od súčasných slovenských
autoriek a detektívky.
Zápisné do knižnice na rok 2012 bolo 0,50 € pre dospelých a 0,30 € pre deti a mládež.
Priestory knižnice boli otvorené každý piatok od 16.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 17.00
do 19.00 hodiny.

Detský karneval
Tohtoročný detský karneval organizovalo v sobotu 4. februára 2012 Rodičovské združenie pri
Materskej škole Trebatice. Bolo to vlastne prvé podujatie vo vynovenej, vymaľovanej sále
kultúrneho domu. Hostia prichádzali do čistučkých priestorov, v ktorých veselá karnevalová
výzdoba a približne osemdesiat nápaditých masiek vytvorilo pravú fašiangovú atmosféru.
Pri organizácii detského karnevalu vždy hrozí, že deti využijú príležitosť a veľký priestor sály
na bezcieľne naháňanie. Tomu sa podarilo zabrániť premysleným programom, v ktorom mali
deti stále zabezpečenú zábavnú organizovanú činnosť - cvičenie detskej zumby, spoločné
tance na detské piesne a zábavno-športové súťaže. V tombole v závere bolo vyžrebovaných
takmer 70 hodnotných cien. Celú organizáciu karnevalu zabezpečovali zamestnanci materskej
školy v spolupráci s ochotnými rodičmi. Aj vďaka ich materiálnej pomoci bol zisk
z karnevalu veľmi dobrý a použitý bol na nákup nových ležadiel pre deti materskej školy.
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9.reprezentačná zábava OFK Trebatice
Termín okolo sviatku zaľúbených – na Valentína, na organizovanie zábavy futbalistov už
futbalistom zostal. Tentokrát sa v sále kultúrneho domu zišli netradične, už v piatok
10.februára 2012.
Počet zabávajúcich sa v tomto roku mierne poklesol. Výhodou bolo, že zostal dostatok miesta
na tancovanie.
Zárukou dobrej zábavy bola tentoraz hudobná skupina Trend z Červeníka, ktorá dokázala
prostredníctvom známych piesní vtiahnuť do zábavy hostí všetkých vekových kategórií.
Potešila i skutočne bohatá tombola, do ktorej prispelo množstvo sponzorov z obce i z okolia.
Chutnú stravu pre všetkých pripravoval kuchár Jozef Valko so svojimi pomocníkmi. K dobrej
nálade prispelo niekoľko druhov kvalitného vína i iných alkoholických nápojov.
Týmto podujatím si organizátori pod vedením Ing. Jozefa Svetlíka zabezpečili slušný zisk,
ktorý OFK potrebuje pre svoju ďalšiu činnosť.

Deň matiek
Úctu a lásku svojím matkám, mamičkám, maminkám vyjadrili najmenší obyvatelia našej obce
v nedeľu 13.mája 2012 v Areáli zdravia.
Slávnostné popoludnie otvoril príhovorom starosta obce Mgr. Juraj Valo. Hneď po ňom na
javisko areálu nesmelo vyšli trojročné deti materskej školy. Milé básne a piesne pre maminky
boli premiešané úsmevmi, mávaním aj slzičkami strachu. Starší škôlkári rezko zatancovali
country tance a boli k nim aj primerane oblečení. Školáci základnej školy sa predstavili
spevom, prednesom básní pre mamy, ale najväčší potlesk získali modernými tancami, ktoré
nacvičili na tanečnom krúžku v škole.
Deti vystriedala dychová hudba Borovienka. Tradičné ľudové piesne dopĺňali skladby
súčasné, zopár párov neodolalo a pustilo sa do tanca.
Nevedno či chladnejšie a veterné počasie, či futbalový zápas v neďalekých Veľkých
Kostoľanoch, alebo iný program trebatických rodín boli dôvodom, že v hľadisku sedelo oproti
ostatným rokom málo žien a aj tie sa po programe rýchlo rozpŕchli.

Deň detí
V piatok 1.júna, vo sviatok všetkých detí, poriadne zaúradoval zákon schválnosti. Celé týždne
predtým nepršalo a práve v deň oslavy sa spustil dážď a vietor. Organizátori – obec a miestne
školy zvažovali, či termín nepresunúť, ale držala ich mimoriadna aktivita – Rodinný futbal.
A tak sa o 16.00 hodine nesmelo začali na futbalovom štadióne schádzať deti so svojimi
rodičmi. Tak, ako aj v minulom roku, učiteľky škôl pre nich prichystali zábavné a športové
aktivity, k dispozícii mali skákací hrad, občerstvenie. Povinnú účasť však mali hlavne tí, ktorí
sa prihlásili do súťaže Rodinný futbal. Išlo o grantový program Západoslovenskej energetiky,
a.s., člena skupiny E.ON. Súťažilo sa v kopaní jedenástok do otvorov v pripravenej bráne,
prihlásiť sa muselo minimálne 32 trojčlenných rodinných družstiev. Tie súťažili o vecné ceny
a hlavnú cenu – 90 dní dodávky plynu od ZSE Energia zadarmo. Obec tým, že splnila
podmienku pre udelenie podpory grantu na rozvoj mládežníckeho futbalu, mohla podať
žiadosť o grant až do výšky 2500 €. Snažili sa všetci – deti, ocinovia, deduškovia, mamičky
i babičky, ale hlavnú výhru si zaslúžene odniesli deti z Detského domova Opora – rodinnej
bunky v našej obci.
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Počasie nakoniec vydržalo, program prekazila iba jedna spŕška dažďa. Tá ale nezabránila
večernej opekačke pri vatre, deťmi obľúbenému hľadaniu pokladu za tmy pri baterkách
a v závere krásnemu ohňostroju.
Záverečné obavy organizátorov tak vystriedala spokojnosť a úľava.

Trebatické hody
Tretí, a pravdepodobne aj posledný krát sa tradičné trebatické hody v piatok a v sobotu konali
na ploche tréningového ihriska na futbalovom štadióne. Ich termín bol určený na 17. –
19.augusta 2012.
Aj teraz obec využila služby agentúry Duna, ktorá zabezpečila výstavbu veľkého pódia, stanu
pre návštevníkov, celé občerstvenie a hlavne účinkujúcich. V piatok podvečer program začal
vystúpením kapiel Signature, Wada a Grexabat. Húfy ľudí sa k pódiu hrnuli pred vystúpením
známeho speváka Richarda Mülera a rekordnú návštevnosť malo vystúpenie jednej
z najúspešnejších súčasných slovenských skupín – IMT Smile. Tisícky divákov natlačených
na sebe spievali ich piesne spolu s Ivanom Táslerom a atmosféra, ktorá vznikla, bola
strhujúca. Posledným účinkujúcim piatkového večera bola skupina Metropolis.
V sobotu bolo hostí menej. Zabávali ich skupiny Fluenz, Siempre, Arzén, AYA, Smola
a hrušky a The Rockefellars. Očakávaná, takmer domáca skupina Slniečko tentokrát do
Trebatíc nezavítala.
Podľa odhadov sa počet návštevníkov za tieto dva večery vyšplhal k 5000. K pravej hodovej
atmosfére prispel dostatok stánkov s občerstvením, široký sortiment jedál a nápojov i hodové
atrakcie, ktoré sa rozložili v tesnej blízkosti postavených stanov. Dobrý chýr o našich hodoch
aj teraz zaletel ďaleko. Dokonca na poli pri štadióne si po prvýkrát rozložili mladí ľudia z
okolia stany, aby nemuseli medzi koncertami cestovať domov.
Nedeľný hodový program začal tradične svätou omšou a pokračoval popoludní futbalovými
zápasmi. Podvečer sa hudba rozoznievala z Areálu zdravia, kde do tanca vyhrávala skupina
Disk. Počet tancujúcich aj neskorý nočný čas ukončenia zábavy svedčili o spokojnosti
všetkých hodárov. Prispelo k tomu aj počasie, bolo jasno a horúco.

Kapustové hody
Päť týždňov po tradičných, sa konali hody kapustové. Ich organizáciu mala v réžii opäť MO
JDS v spolupráci s obcou a MNH. Areál praskal vo švíkoch, účasť sa odhadovala na 1900
hostí.
Už od 14.00 hodiny popoludní sa z Areálu zdravia niesli rezké tóny dychovej hudby
Drietomanka, rozváňala kapustnica, stánky boli plné tradičných jedál z kapusty, na zapitie
dobre padol burčiak.
6. ročník podujatia sa niesol v znamení vystúpenia folklórneho súboru Kapustár, tentoraz
s témou V Trebatici na krščení. Milé pásmo plné vtipných dialógov, ľudových zvykov
a piesní napísal a s dôchodcami nacvičil prísny režisér Milan Pekarovič. Je o ňom známe, že
si potrpí na detaily, všetky stužky a „grgule“ musia byť uviazané a nasadené akurátne, aby
„herečky“ nerobili hanbu sebe, ani ostatným členom. Na harmonike súbor doprevádzal pán
Jozef Drlička z Piešťan.
Do súťaže vo varení kapustnice sa zapojilo 7 obcí Mikroregiónu nad Holeškou – Veselé,
Borovce, Nižná, Ostrov, Rakovice, Veľké Kostoľany a trebatické družstvo. To naše bolo
zložené z mladých odvážnych gazdiniek – Petra Reginová, Lenka Reginová a Lucia
Potroková.
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Porota za najchutnejšiu označila kapustnicu veselského družstva. Chutili však aj tie ostatné,
predala sa všetka a zisk v sume 524 € starosta obce odovzdal predsedníčke MO JDS Trebatice
Anne Jankechovej.
Odmenu si dôchodcovia plne zaslúžili. Organizácia takéhoto veľkého podujatia, príprava
jedál pre stovky ľudí, nacvičovanie folklórneho pásma, výzdoba priestorov areálu, to všetko
stojí skutočne veľkú námahu a obyvatelia obce i jej vedenie sú si toho vedomí a vďační.

Vianočné trhy a vítanie Mikuláša
Vianočné trhy sú podujatím, ktoré pripravuje veľa miest a obcí v predvianočnom období, ale
v tej našej sa doposiaľ ešte nekonali. Napraviť to, poskytnúť Trebatičanom príležitosť
posedieť si v príjemnej atmosfére a zároveň si nakúpiť ozdoby i jedlá patriace k Vianociam sa
rozhodli mamičky detí materskej školy v nedeľu 9.decembra 2012.
Spolu s riaditeľkou a učiteľkami sa s nevídaným nadšením niekoľko týždňov pred termínom
pustili do zhotovovania krásnych ozdôb určených na predaj, tesne pred trhmi napiekli
vianočné oblátky, medovníky, suché pečivo, zákusky, gaštany, pripravili vianočný punč,
varené víno, kapustnicu,... Obyvatelia boli zvedaví na nové podujatie a hneď popoludní začali
zapĺňať sálu kultúrneho domu. So záujmom si prezerali a nakupovali výrobky, ochutnali
zákusky, kávičku, punč i všetky ponúkané produkty.
Na spríjemnenie popoludnia vystúpili členovia MO JDS s pásmom Vianočné čaro, v ktorom
mladým i starším priblížili tradičné vianočné zvyky. Bolo veľmi pekným gestom dôchodcov,
že boli ochotní na tomto podujatí vystúpiť. Po nich na javisku zaspievali koledy deti
materskej školy.
O 17.00 hodine sa všetci spoločne pobrali do Areálu zdravia privítať Mikuláša s čerticou. Aj
teraz postavu Mikuláša vynikajúco stvárňoval Milan Pekarovič, čerticu robila Petra
Hornáková. Za básničky a pesničky dostali deti skutočne bohaté balíčky sladkostí. Keďže
mráz -8º C poriadne zachádzal za nechty, po polhodinke sa všetci vrátili do sály, aby
vyžrebovali výhercov troch veľkých vianočných cien.
Prvé vianočné trhy dopadli veľmi dobre. Priniesli do Trebatíc krásnu atmosféru blížiacich sa
Vianoc, návštevníci boli spokojní, takmer všetok tovar sa predal a zisk z nich využila
materská škola na zakúpenie elektronickej digitálnej pomôcky – interaktívnej tabule pre deti.

6. C I R K E V N Ý

ŽIVOT

Život vo farnosti
Po priradení Trebatíc k borovskej farnosti v minulom roku bol cirkevný život v obci úzko
spätý s aktívnou činnosťou mladého ambiciózneho a veľmi príjemného kňaza PaedDr. Patrika
Katrinca.
Svojím priateľským prístupom si získal hlavne deti a mladých ľudí. Do kostola a k viere sa
ľudí snažil pritiahnuť organizovaním mnohých podujatí:
- posvätenie základného kameňa nového farského úradu v Borovciach. Kameň požehnal
biskup Mons. Dominik Tóth,
- misijná púť do Rajeckej Lesnej,
- prvý ročník farského plesu v kultúrnom dome v Borovciach,
- procesia ku kaplnke v poli za Agro-družstvom,
- Noc kostolov,
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- slávnosť prvého svätého prijímania,
- sviatok Božieho tela,
- nočná odprosujúca pobožnosť,
- farská púť k Panne Márii Kráľovnej,
- lampiónový sprievod,
- Mikuláš v kostole,
- Betlehemské svetlo,
- Jasličková pobožnosť .
Kostolníčkou v našom kostole bola pani Mária Žalská.
Vydanie CD Všetko je dar
Veľmi aktívne sa PaedDr. Patrik Katrinec pričiňoval o výstavbu novej fary v Borovciach.
Snažil sa získavať peniaze organizovaním podujatí, od sponzorov. Jednou z foriem finančnej
pomoci, ktorú mu ponúkli občania z našej obce, bolo vydanie a predaj hudobného CD.
Spevácka skupina St.Stephen's Band vznikla pod vedením organistky Ingrid Urbanovej v roku
1988 pod názvom Diamant. V súčasnosti má desať členov, pravidelne spieva na liturgických
slávnostiach nielen v našom kostole, ale i za hranicami farnosti. Koncom roka skupina vydala
hudobné CD Všetko je dar, ktoré malo byť predovšetkým darom všetkým tým, ktorí prispeli
na výstavbu fary, zisk z jeho predaja bude použitý práve tam.
Dohady o výstavbe fary v Trebaticiach
Pravdou je, že obyvatelia našej obce neboli príliš nadšení z pridruženia k farnosti Borovce,
ktoré sa udialo celkom bez ohľadu na ich názor. Dlhé roky finančne prispievali na opravy,
údržbu fary a farského kostola v Krakovanoch a teraz sa od nich automaticky očakávalo, že
začnú pomáhať pri výstavbe novej fary v Borovciach. Navyše, pán farár v tom čase býval
v Borovciach iba v provizórnych a nedôstojných podmienkach a v Trebaticiach mu obec
ponúkla slušné bývanie. Medzi veriacimi u nás v Trebaticiach sa cítil dobre, tešil ho záujem
a aktivita našich ľudí v cirkevnom živote.
Preto niektorí občania prišli s nápadom vybudovať u nás samostatnú farnosť. Obecnému
zastupiteľstvu sa tento návrh pozdával, prišli s viacerými konkrétnymi návrhmi.
Rokovania starostu Mgr. Juraja Valu na Arcibiskupskom úrade v Trnave o tejto téme však
zrazu vyburcovali predstaviteľov Boroviec a konečný verdikt arcibiskupského úradu znel –
stavať sa bude predsa len v Borovciach.

7. R E G I S T R O V A N É

STRANY

Jediným registrovaným členom politickej strany Národ a spravodlivosť bol v Trebaticiach pán
Jarolím Tonkovič. Po dlhých rokoch verného členstva v SNS v minulom roku pre nesúhlas
s politikou SNS prestúpil do podobnej strany NaS. Okolo neho sa združovalo niekoľko
sympatizantov strany. Pán Tonkovič nás však na jeseň roku 2012 navždy opustil (viac v časti
Telovýchova a šport). Tým zaniklo aj zastúpenie strany v našej obci.
Medzi sympatizantmi strany KDH nenastali v roku 2012 žiadne zmeny.
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8. M I E S T N E

ORGANIZÁCIE

A

SPOLKY

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Napriek veku mali trebatickí dôchodcovia stále dostatok elánu a nápadov do ďalšej
svojej činnosti.
V roku 2012 mala ich organizácia 86 členov. Predsedníčkou bola naďalej Anna Jankechová,
jej veľkou pomocníčkou a kronikárkou Lýdia Matúšová, zapisovateľkou Emília Surovčíková.
Novou funkciou – správcom novootvoreného klubu sa stal Viliam Mucina.
Kalendár aktivít MO JDS je skutočne husto zaplnený. Z tých najvýznamnejších vyberáme:
- v jarných mesiacoch sa 45 členov zúčastnilo brigády na miestnom cintoríne,
- odmenu za prácu si pripravili vo forme výletu na výstavu kvetov v Nitre,
- 10.mája Folklórny súbor Kapustár vystúpil na oslave Dňa matiek vo Veselom,
- upravili kaplnku v poli za Agro-družstvom, ku ktorej sa 27.5. konala procesia pod vedením
PaedDr. Patrika Katrinca,
- 1.júna vystúpili v programe Noc kostolov v kostole v Borovciach,
- hneď 2.júna sa zúčastnili sprievodu v rámci otvorenia kúpeľnej sezóny v Piešťanoch,
- radi navštevovali kúpalisko Vincov les,
- v areáli drobnochovateľov si zorganizovali letnú „gulášpárty“,
- 8 členov oddychovalo v krásnom prostredí Liptovského Jána,
- 22.septembra najväčšia a najnáročnejšia akcia – Kapustové hody (viac o nich v časti
Kultúra),
- 18.októbra odmena za prácu pri organizovaní Kapustových hodov – posedenie Na lúke,
- 26.októbra ďalšia brigáda na cintoríne,
- 28.októbra sa takmer 70 dôchodcov zišlo v sále kultúrneho domu, kde im k ich sviatku
vyhrávala dychová hudba Dubovanka a s programom vystúpili žiaci ZŠ,
- 5. november bol slávnostným dňom. Starosta obce odovzdal dôchodcom do užívania „klub“
v upravených priestoroch na prízemí Domu služieb,
- 15.novembra sa odviezli na Moravu, kde si pri ľudovej hudbe Mistříňanka zatancovali
i zaspievali,
- 9.decembra v rámci Vianočných trhov vystúpili v kultúrnom dome s pásmom Vianočné čaro
a pán Milan Pekarovič opäť vynikajúco zvládol úlohu Mikuláša,
- deťom materskej i základnej školy babičky v klube ukázali, ako sa vyrábajú vianočné
oblátky,
- koniec roka oslávili na vianočnom posedení.
Práca MO JDS výrazne oživila kultúrny a spoločenský život v obci. Patrí im za to uznanie
a vďaka.

Poľovnícke združenie Bažant
PZ Bažant malo v roku 2012 18 členov. Výročnú členskú schôdzu si zorganizovali v sobotu
23.februára 2012 v zasadačke obecného úradu.
Predseda PZ Ján Bača v správe o činnosti poľovníckeho združenia zhodnotil vykonanú prácu
ako aj udalosti, ktoré sa udiali počas roka 2012.
Najväčšími problémami, ktoré trápili poľovníkov, boli výrub stromov v povodí Dudváhu, kde
aj bezmála rok po vyťažení drevnej hmoty zostalo veľa odpadu zachyteného vo vode. Ďalším
problémom bol fakt, že niektorí spoluobčania sa neštítili spred klubu poľovníkov vyrezať pred
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Vianocami dve strieborné jedličky no a mladí chlapci, ktorí sa bezohľadne premávali po revíri
na motorkách či štvorkolkách.
Výbor PZ pracoval v pôvodnom zložení. S členmi v zimných mesiacoch chodili vo zvýšenej
miere prikrmovať zver. V jarných mesiacoch v rámci revitalizácie a obnovy revíru vysádzali
stromčeky a kríky a podľa veterinárnych nariadení vykonali dezinfekciu kŕmnych zariadení,
ako aj ich opravu a natretie ochranným náterom.
V mesiaci apríl bolo kúpených na zazverenie poľovného revíru 20 ks sliepok a 8 ks kohútov
bažanta, ktoré boli vypustené do revíru podľa plánu v roku 2012. V mesiaci máj a jún, kedy
prichádza k liahnutiu a vodeniu mláďat, sa zameriavali na ochranu zveri. Ochranu prírody
v tomto období propagovali aj formou násteniek v obci.
V rámci spoločenských podujatí sa zúčastnili výstavy trofejí zveri ulovenej v poľovníckej
sezóne za rok 2011 v okrese Piešťany, ktorá sa konala v Kultúrnom dome v Hubine a
streleckých pretekov o Putovný pohár predsedu Mikroregiónu nad Holeškou na strelnici vo
Veselom.
V roku 2012 bolo celkovo ulovených: bažant 29 ks, zajac 45 ks, srnčia zver 20 ks, diviak 6 ks,
líška 10 ks, kuna skalná 4 ks, straka 10 ks.
Ján Bača konštatoval, že v posledných rokoch sa poľuje na diviakov viac ako kedysi, čo
znamená, že táto zver sa zdržuje v našom revíri vo väčšom počte. To má pravdepodobne za
následok úbytok malých zajacov či bažantov.

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
ZO SZCH má za sebou veľmi ťažký rok. Spomedzi ich radov navždy odišiel
dlhoročný obetavý funkcionár Štefan Balek. Po smrti Emila Jankecha v roku 2009 zastával
funkciu predsedu organizácie. Strata dvoch významných členov v rozpätí troch rokov mala na
organizáciu tvrdý dopad. Napriek tomu sa im darilo zachovať tradíciu nedeľných burz
drobného zvieratstva, výstavy už neorganizovali.
Jedinou spoločnou aktivitou bolo letné posedenie pre členov a ich rodinných príslušníkov
v areáli drobnochovateľov.
Funkciu predsedu sa podujal zastávať Róbert Štefanka, tajomníkom bol Jozef Melicher.
Napriek problémom organizácie sa jednotliví členovia aktívne zúčastňovali výstav so
svojimi zvieratami a z mnohých si priniesli čestné ocenenia. Boli to výstavy v Sobotišti, vo
Veľkých Kostoľanoch, v Trnave, v Novom Meste nad Váhom, v Prietrži, Šenkviciach, na
Myjave a vo Veľkých Pavloviciach.
Chovu holubov sa úspešne venovali Ivan Ďurišek, Ing. Martin Ďurišek, Alexander Kuchar,
Milan Ševečka, Vladimír Slávik, Emil Lipka a Róbert Jankech.
V chove hydiny a králikov sa darilo Róbertovi Štefankovi, Róbertovi Jankechovi,
Alexandrovi Kucharovi a Ladislavovi Gaurovi.

Základná organizácia Slovenského
a postihnutých civilizačnými chorobami

zväzu

telesne

postihnutých

Aj táto organizácia prešla v roku 2012 náročným obdobím. Pretože členovia boli
vyššieho veku a s ťažkými zdravotnými problémami, činnosť sa vždy musela prispôsobiť ich
obmedzeným zdravotným možnostiam.
24. apríla sa stretli na výročnej členskej schôdzi. V zložení výboru nedošlo k zmenám.
Predsedom bol naďalej Marián Polčan, podpredsedníčkou Mária Tomašíková, tajomníkom
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Jozef Kostúr, pokladníčkou Mária Jankechová. Revíznu komisiu tvorili Terézia Cibulková,
Oľga Urbanová a Terézia Palkechová.
29. novembra 2012 si zorganizovali posedenie, na ktorom bolo odsúhlasené dôležité
rozhodnutie. Nakoľko sa zmenila a značne skomplikovala legislatíva pre takéto organizácie,
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav sa členovia zhodli na tom, že by neboli schopní ju
striktne dodržiavať, a preto činnosť organizácie ukončia. Schválené teda bolo, že od 1.
januára 2013 ZO SZTPaPCCH v našej obci zaniká.
Členovia, ktorí majú záujem, budú naďalej spolupracovať s MO JDS Trebatice.

9. T E L O V Ý C H O V A

A

ŠPORT

Obecný futbalový klub
Prezidentom OFK Trebatice bol aj v roku 2012 Ing. Jozef Svetlík.
A – mužstvo trénovalo pod vedením trénera Andreja Koprnu. Zimnú prípravu začali už 10.
januára a odohrali počas nej 11 zápasov. 5 zápasov vyhrali, 3 remizovali a 3 prehrali. Do
jarnej časti súťaže vykročili víťazstvom a skončili ju na peknom 5.mieste. Jesennú časť
súťaže začali 5.augusta a po jej skončení boli s výsledkami spokojní hráči i funkcionári. 2.
miesto v tabuľke 5.ligy Západ prekonalo ich očakávania. Najlepším strelcom bol Peter
Hornák, ktorý prišiel na hosťovanie z PFK Piešťany.
Dorast odohral jarnú časť súťaže tak ako v minulom roku – spojený s mužstvom TJ Slovan
Ostrov. Darilo sa im dobre, v tabuľke sa umiestnili na peknom 2.mieste. Do nového ročníka
v jesennej časti súťaže nastúpili už ako samostatné mužstvo. V tabuľke sa držali v popredí, po
7 výhrach a 4 prehrách skončili na 4. mieste. Najúspešnejšími hráčmi boli brankár Erik Žák a
strelec Matej Jankech. Neľahkú prácu s mladými chlapcami stále úspešne zvláda tréner
Martin Trnka.
Žiacke mužstvo zlúčené s družstvom Krakovany vyhralo oblastné majstrovstvá, skupinu B
s veľkým náskokom. O celkového víťaza oblasti zabojovali s víťazom skupiny A – Suchou
nad Parnou a jednoznačne zvíťazili. Veľký podiel na úspechu má tréner Karol Herceg
a najúspešnejší hráči – Denis Štefanka, Adrien Kľúčovský, Juraj Štefanka a Tomáš Mihálik.
Prípravka pod vedením trénera Petra Macháča vyhrala svoju základnú skupinu turnajovým
spôsobom. Jesennú časť súťaže už hrali dlhodobo a darilo sa im naďalej veľmi dobre. 6
zápasov vyhrali, 1 remizovali a 2 prehrali. Naši najmenší futbalisti vytvorili spolu s Veľkými
Kostoľanmi najlepší útok v súťaži, najúspešnejším strelcom bol Denis Minárik.
Po dlhoročnom pôsobení vo funkcii hospodára OFK sa Bernard Palkech rozhodol ukončiť
svoju činnosť, nahradil ho nový obyvateľ obce Igor Kučavík.

Trebatice hostili futbalistov z americkej univerzity
21.júna 2012 sa na našom štadióne odohral nezvyčajný a výnimočný futbalový zápas. Štyrom
futbalovým nadšencom pod vedením Petra Majerského v spolupráci s Obcou Trebatice a OFK
Trebatice sa podarilo zorganizovať zápas medzi americkým univerzitným tímom Colorado
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College Tigers a mužstvom zloženým zo slovenských futbalových osobností, trebatických
hráčov a piešťanských dorastencov. Takto neobvykle namiešané mužstvo pod vedením
bývalého reprezentačného trénera Jána Kociána dokázalo zápas ukončiť remízou 2 : 2
a o víťazovi rozhodli penalty. V nich sa viac darilo hosťom, ale výsledok v tomto prípade ani
nebol dôležitý. Dôležitejšia bola propagácia futbalu, atmosféra na štadióne, záujem
a spokojnosť divákov. Mladých prekvapených Američanov privítali naše dôchodkyne
v krojoch chlebom, soľou a štamperlíkom slivovice, vytancovali ich pri ľudových piesňach.
Hostia odchádzali spokojní a plní dojmov zo srdečného privítania v našej malej slovenskej
obci.

Memoriál Ing. Jozefa Ondačku st.
Už XII. ročník memoriálu sa konal v sobotu 14.júla. Okrem nášho mužstva sa ho zúčastnili
hráči FK Krakovany a treťoligové mužstvá z Piešťan a Vrbového. Trebatickým futbalistom sa
darilo a turnaj vyhrali. Druhé skončili Krakovany a s rovnakým počtom bodov sa o
zostávajúce miesta delili Piešťany a Vrbové. Bez štedrého sponzora by sa takéto podujatie
nedalo zabezpečiť. OFK tentokrát finančne pomohol Jozef Mrišo, ktorý sa postaral o ocenenia
víťazného mužstva a o cenu pre najlepšieho strelca.

Vybudovanie alternatívy k tréningovému ihrisku
V budúcom roku je naplánovaná výstavba športového komplexu Matchpoint, ktorý sa bude
rozprestierať na ploche terajšieho tréningového ihriska. Priestor na trénovanie by však
futbalistom chýbal, preto sa obec a OFK pustili do svojpomocnej úpravy trávnatej plochy
tesne pri štadióne. Vďaka dobrovoľným brigádnikom tu vznikla plocha s automatickým
zavlažovaním, ktorá poslúži ako alternatíva k doterajšiemu tréningovému ihrisku.

Stolno – tenisový oddiel
A – mužstvu sa v jarnej časti súťaže nedarilo tak, ako by si želali, skončili na 10. mieste v
6.lige. Vedúci mužstva Vladimír Regina svoju nespokojnosť vyjadroval aj prostredníctvom
obecných novín, vyzýval hráčov k pravidelným účastiam na tréningoch a k vyššej aktivite.
Po odchode dvoch hráčov z Piešťan sa otvoril priestor pre mladých domácich hráčov. Jesenná
časť súťaže bola úspešnejšia. Z 12 mužstiev sa naši stolní tenisti umiestnili na peknom 5.
mieste.
B – mužstvo trénoval naďalej Ján Maco. Aj on očakával lepšie výsledky. Po skončení jarnej
časti súťaže 7.ligy si vyslúžili taktiež 10. miesto v tabuľke. Svoj záväzok – zlepšiť sa o 2 – 3
miesta splnili a jesennú časť súťaže ukončili na 4. mieste.
Na radosť všetkých sa v zimných mesiacoch opäť rozbehla aj amatérska súťaž.
Neregistrovaných hráčov sa každý utorok a štvrtok na futbalovom štadióne stretávalo
približne 8 – 10. Pribudli aj noví mladí hráči, ktorí si chodili zahrať pre radosť z pohybu
a chuť urobiť niečo pre svoju kondíciu.
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Memoriál Petra Minárecha
Po dvojročnej prestávke, ktorá bola vynútená rekonštrukciou Hlavnej ulice a následne
finančnými problémami obce sa v nedeľu 29.júla 2012 Trebatice opäť stali miestom zrazu
vytrvalostných bežcov zblízka i zďaleka. Naša obec organizovala 4.ročník bežeckých
pretekov Memoriál Petra Minárecha.
Pretekalo sa v niekoľkých kategóriách.
Prvé sa na štart pred obecným úradom postavili deti narodené najneskôr v roku 2002, čiže
desať a menej ročné. Zaregistrovaných ich bolo 19. Mali pred sebou 500 m dlhú trať, ktorú za
milého povzbudzovania zvládol aj najmladší, dvaapolročný účastník Damián Drahovský.
Najrýchlejším dievčatkom bola Nina Ilavská z Trebatíc a najrýchlejším chlapcom Matúš Valo
tiež z našej obce.
Starších žiakov vo veku jedenásť až pätnásť rokov sa na štart postavilo 13, bežali trať dlhú
1000 m. Najrýchlejšie ju prebehol Tadeáš Drahovský z Piešťan, z dievčat to bola Zuzana
Karabová z Bojničiek.
V hlavnej kategórii na 10 000 m bolo prihlásených 84 pretekárov. Z našej obce sa do boja
s kilometrami pustil doposiaľ najvyšší počet bežcov - Peter Líška, Miloš Potrok, Peter Kollár,
Peter Herceg, Lukáš Vavrinec, Pavol Puvák, Matej Pažík, Lukáš Jankech, Filip Mosný a Filip
Galbavý.
Do cieľa prvý s časom 0.34:46 dobehol Milan Fedák z AK Martin. Najrýchlejšou ženou bola
Ľubomíra Maníková z AK Spartak Dubnica s časom 0.39:36. Z Trebatičanov bol najrýchlejší
Peter Líška na 40. mieste, na 43. dobehol Miloš Potrok a na 50. Peter Kollár.
Je potrebné povedať, že bežci boli s podmienkami a organizáciou pretekov naozaj spokojní.
Tých, ktorí potrebovali, z Piešťan priviezol i odviezol autobus, všetky dôležité úkony –
prezentácia, štart, cieľ, vyhlasovanie výsledkov, žrebovanie tomboly, občerstvenie boli
sústredené v minimálnych vzdialenostiach od seba v centre obce a veľmi si pochvaľovali aj
možnosť osprchovať sa v neďalekej škole. Výsledky boli spracované v rekordne krátkom čase
a tešil ich aj záujem našich obyvateľov, ktorí ich na trati povzbudzovali a podávali vodu.
Dobrý chýr o našom memoriáli sa medzi pretekármi rýchlo rozniesol, a tak o rok bude
očakávaný ešte vyšší záujem z ich strany.

Rozlúčka s Jarolímom Tonkovičom
Na konci októbra 2012 zasiahla nielen fanúšikov športu, ale všetkých obyvateľov obce
smutná správa o úmrtí Jarolíma Tonkoviča. Pán Tonkovič bol celým svojím srdcom
zanieteným dlhoročným funkcionárom OFK Trebatice, poslancom obecného zastupiteľstva
a hlavne čestným chlapom na správnom mieste. Svojím autobusom roky obetavo vozil
futbalistov na zápasy, deti materskej i základnej školy na výlety či do divadla, dôchodcov na
dovolenky a výlety. Česť jeho pamiatke!

10. S P O L U P R Á C A

OBCE

Mikroregión nad Holeškou
MIKRO 2012 - žiacky futbalový turnaj obcí Mikroregiónu nad Holeškou pre žiakov 2. – 5.
ročníkov základných škôl sa konal 2.marca 2012 vo Veľkých Kostoľanoch. Zúčastnilo sa ho 9
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futbalových družstiev, zvíťazili naši malí futbalisti. Najúspešnejším strelcom bol Samuel
Valo.
Cyklo Holeška Tour – 6. ročník podujatia Cyklo Holeška tour mal štart a cieľ vo Veľkých
Kostoľanoch. Zúčastnilo sa ho 113 účastníkov všetkých vekových kategórií. Najstarším bol
cyklista narodený v roku 1940 z Veľkých Kostolian, najmladší mal štyri roky.
Kapustové hody – 7 trojčlenných družstiev z obcí MNH súťažilo o najchutnejšiu kapustnicu
aj na tohtoročných Kapustových hodoch. Porote zloženej zo zástupcov jednotlivých obcí
najviac chutila kapustnica družstva z Veselého.
4. ročník streleckých pretekov na asfaltové holuby – sa konal 29.septembra na strelnici vo
Veselom a zúčastnili sa ho aj trebatickí poľovníci. Najpresnejšiu mušku mali tentokrát strelci
z Voderád.

11. P O Č A S I E

A

JEHO

OSOBITOSTI

Séria najteplejších rokov pokračovala aj v roku 2012. Podľa meteorológov bol 4. najteplejším
za posledných 140 rokov.
V roku 2012 bolo podľa meteorológov na Slovensku až 48 tropických dní s teplotou nad
30°C.
Úhrn zrážok v našej obci síce o niekoľko milimetrov prekročil dlhoročný priemer, ale toto
číslo je zavádzajúce. Zrážky v jednotlivých mesiacoch boli nevyrovnané. V mesiaci marec,
keď by ho bolo treba pri zakladaní novej úrody spadlo iba 3,20 mm, apríl deficit nevyrovnal
a máj bol opäť veľmi suchý. Oproti tomu v letnom mesiaci jún napršalo takmer 150 mm.
Najviac vody za jeden deň spadlo vo štvrtok 21.júna, až 52,50 mm.
Podľa meraní v trebatickom Agro-družstve u nás padlo v roku 2012 nasledovné množstvo
zrážok (v mm):
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
SPOLU:

rok 2012
64,00
38,30
3,20
24,60
9,90
149,90
92,10
8,30
43,20
87,00
21,70
48,30
590,50 mm

rok 2011
33,60
7,80
31,50
23,70
100,70
96,50
173,70
27,70
16,50
33,90
00,00
39,00
584,60 mm

Priemer zrážok za 37 rokov je 584,73 mm za rok.
Mesačný priemer za tieto roky je 48,73 mm.
Mesačný priemer v roku 2012 vychádza 49,21 mm.
Január
Začiatok roka bol teplý, až +9°C. Mierne sa ochladilo v strede mesiaca, najchladnejšie bolo
na jeho konci, v noci -10°C, cez deň však vôbec nemrzlo. Snehu bolo málo, aj ten čo napadol
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sa vždy roztopil v priebehu pár hodín. 5. – 6. januára sa zo západnej Európy prihnal orkán
Andrea. Mali sme šťastie, vybúril sa už pred príchodom na Slovensko. Aj tak však na horách
dosahovala rýchlosť vetra až 130 km/h a husto snežilo. U nás bolo nepríjemne veterno
a pršalo, škody však nevznikli žiadne.
Február
Február bol naopak, mrazivý. V noci bývalo až -16°C, cez deň -8°C. Zamrzli rieky, potoky,
ľudia sa korčuľovali na priehradách, v Piešťanoch na Váhu. Mrzla voda v potrubiach. Takmer
tri týždne teplota nevystúpila nad 0°C. Oteplenie prinieslo sneženie, ani teraz sa však sneh
neudržal. Celkovo bolo túto zimu snehu veľmi málo.
Marec
Marec bol už skutočne jarným mesiacom. Teploty v prvý jarný deň sa dostali až na 21°C.
Zaujímavosťou je, že od tohto roku sa prvý jarný deň presúva na 20.marca. Dôvodom je, že
už v tento deň nastáva jarná rovnodennosť.
Slnko síce tešilo, ale starosti robilo veľké sucho, podľa meteorológov to bol najsuchší marec
za posledných 142 rokov. Záhradkári a poľnohospodári siali plodiny do prachu, pri silnejšom
vetre vznikali prašné víry.
Apríl
Sucho sčasti zmiernili slabé aprílové dáždiky, bolo ich však žalostne málo. Občas sa ešte
zjavili prízemné mrazy, ale denné teploty stúpali k 18°C. Koniec mesiaca zaskočil prírodu aj
ľudí. Pri silnom vetre sa teploty vyšplhali až na 30°C, padli dlhoročné teplotné rekordy.
Máj
Začiatok mája priniesol ochladenie na 20°C a vytúžený dážď, aj keď len necelých 9mm.
Potom však až do 29.mája nepršalo vôbec. Ochladenie na 15°C priniesli „zmrzlí páni“, zjavil
sa dokonca aj slabý prízemný mrazík. Celkovo patril máj k tým chladnejším, čo by bolo
dobre, keby všetko netrpelo strašným suchom.
Jún
Ako naschvál sa poriadne rozfúkalo aj rozpršalo presne v Deň detí. Oslavu to však
nepokazilo, z dažďa sa ľudia tešili. To bol začiatok najdaždivejšieho mesiaca roka, v ktorom
napršalo v Trebaticiach približne 150 mm. Teploty postupne stúpali na horúcich 33°C
v dňoch 19. - 20.júna. 21. v noci sa prihnali silné búrky, ktoré priniesli výdatný dážď. Na pár
dní sa ochladilo na príjemných 24°C.
Júl
Júlové teploty boli trápením pre všetkých. Od 1.7. až do 12.7. stúpali denné teploty na 35°C
až 37°C. V rozpálených budovách sme sa neochladili ani v noci pri 24°C. Čoraz viac ľudí si
dávalo do domov a bytov nainštalovať klimatizáciu. 13. júla teploty prudko klesli na 15°C
a potom sa až do konca mesiaca pohybovali do 30°C, často pršalo.
August
August bol teplotne priemerný, suchý. Najteplejšie bolo práve počas našich tradičných hodov.
V dňoch 17. – 19. 8., svietilo slniečko a teploty stúpali na 30°C - 34°C.
September
Prvý jesenný mesiac bol typický chladnými ránami a stále horúcimi dňami. Tri dni boli
dokonca ešte s teplotou 30°C. V predchádzajúcom mesiaci sa znova prejavilo sucho, preto
poľnohospodárov veľmi tešili slabé dažde, ktoré boli veľmi prospešné pri zakladaní novej
úrody. Počas Kapustových hodov v sobotu 22. septembra bolo 18°C, zamračené a chvíľami
dážď len tak visel. Našťastie však do kapustnice nenapršalo a lejak sa spustil až večer o 20.00
hodine. Škoda, hostia by sa pri kvalitnej ľudovej hudbe zabávali omnoho dlhšie.
Október
Teploty cez 20°C pokračovali aj na začiatku októbra. V druhom týždni sa začalo ochladzovať,
9.10. sme začali prikurovať, často pršalo. Netrvalo to však dlho a užili sme si aj krásne babie
leto. Zlom nastal 28. 10., ochladilo sa na 4°C cez deň a v noci na 0°C. O deň neskôr výdatne
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snežilo a konáre listnatých stromov ešte s neopadaným lístím sa ohýbali pod ťažkou bielou
perinou.
November
Príchodu skutočnej zimy sme sa v novembri nedočkali. Občas pršalo, často fúkal silný vietor,
ale po snehu a mraze nebolo ani stopy.
December
S príchodom posledného mesiaca roka sa to zmenilo. Začalo mrznúť, v nedeľu 9.12. počas
vianočných trhov biely poprašok a mráz -12°C v noci a -4°C cez deň vytvorili pravú vianočnú
atmosféru. Zato na počasie počas Vianoc sme hromžili úplne všetci. 23.12. padal dážď, ktorý
počas noci začal primŕzať. Na Štedrý deň sa vytvorila poľadovica, najväčšia za uplynulých
niekoľko rokov. Hrubá vrstva ľadu na cestách, chodníkoch, strechách, parapetných doskách
ohrozovala zdravie a pri padaní zo striech i životy ľudí. Ďalšie dni boli hmlisté, teploty sa
pohybovali od -2°C do +2°C. Hustá hmla prikryla krajinu aj na Silvestra, ale večer sa
rozplynula. A tak našťastie tisícky vianočných ohňostrojov nevyšli navnivoč.

12. Z A U J Í M A V O S T I Z O Ž I V O T A V O B C I
Chodník „cez pole“ do Krakovian
Na dva tábory rozdelil občanov Trebatíc chodník „cez pole“ do Krakovian.
V susedstve katastrálneho územia Trebatíc, pri cintoríne, pred niekoľkými rokmi vyrástla na
pôde katastrálneho územia obce Krakovany priemyselná zóna. Jednou z firiem, ktoré tu sídlia
je spoločnosť Inalfa Roof Systems Slovakia, s.r.o. Táto sa rozhodla rozšíriť svoju výrobu,
vystavať ďalšiu halu a práve tu sa začal problém, okolo ktorého sa viedli rozhovory, hádky
i spory.
Aby mohla Inalfa halu rozšíriť, bolo potrebné preložiť chodník vedúci krížom cez pole z našej
obce do obce Krakovany. Tento chodník nikdy nebol komunikáciou v pravom slova zmysle,
bol to iba udupaný, vyšľapaný chodník, ale bol denne využívaný. Po desaťročia, možno
stáročia, si po ňom obyvatelia oboch obcí skracovali cestu.
Spoločnosť Inalfa sa zaviazala, že chodník nezruší, ale ho presunie k suchému korytu potoka
Holeška, rozšíri ho, vydláždi, vybuduje oddychové ostrovčeky, osvetlenie. S presunutím však
nesúhlasili viacerí občania Trebatíc i Krakovian, z iniciatívy Petra Hornáka a Ing. Pavla
Moravčíka spísali petíciu za zachovanie chodníka a odovzdali ju na obecnom úrade
v Krakovanoch.
Problém sa riešil aj na stránkach Trebatického zrkadla, vyjadroval sa k nemu starosta obce
Krakovany PaedDr. Vladimír Mihálik, starosta obce Trebatice Mgr. Juraj Valo i iniciátor
petície Peter Hornák.
Argumentami petičiarov bolo, že o zámere preložiť chodník sa verejnosť dozvedela neskoro,
že ak chodník povedie okolo zarasteného bývalého koryta potoka, stane sa nebezpečným
miestom hlavne v nočných hodinách, lavičky, osvetlenie budú zdevastované, lepšou variantou
by bol chodník vedúci povedľa hlavnej cesty.
Starostovia oboch obcí sa zhodli na tom, že keďže chodník vedie katastrom obce Krakovany,
občania Trebatíc nemajú právo zasahovať do ich rozhodnutí, je predčasné „strašiť“ občanov,
že chodník bude neudržiavaný, to bude plne v kompetencii obce Krakovany a hlavným
argumentom bol vznik nových 140 pracovných miest pre obyvateľov nielen Krakovian, ale
i Trebatíc.
Ako si občania na nový chodník zvyknú a ako bude vyzerať, ukáže už blízka budúcnosť.
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Príprava osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci
Naša obec, tak ako mnohé ďalšie v okolí, sa v roku 2012 začala pripravovať na veľkú
a významnú udalosť, ktorá nás čaká v roku 2013. Oslávime v ňom 900. výročie prvej
písomnej zmienky o našom rodisku.
Po prvýkrát sa Trebatice spomínajú v jednej zo Zoborských listín.
Zoborské listiny sú najstaršie a najcennejšie písomnosti na Slovensku.
Prvá z nich pochádza z roku 1111. Je to vlastne rozsudková listina týkajúca sa sporu
o vyberanie mýta a desiatok medzi zoborským kláštorom sv. Hypolita a kráľovskými
vyberačmi mýta. Kráľ Koloman v nej potvrdzuje právo zoborského opátstva na majetky
poddaných na území terajšieho západného a stredného Slovenska. Tieto majetky dostali
zoborskí benediktíni od kráľa Štefana I. a vyberači daní túto ich výsadu spochybňovali.
Listina je napísaná na žltkastom pergamene rozmerov 560 x 320 mm a je takmer neporušená.
Pokračovaním udalosti spomínanej v prvom dokumente je Zoborská listina z roku 1113. Táto
je napísaná na pergamene s rozmermi 460 x 620 mm, ten je však na mnohých miestach
stmavnutý a zhnednutý, pravdepodobne od požiaru, niektoré časti sú takmer nečitateľné.
Listina je v podstate súpisom majetkov Zoborského opátstva ležiaceho od Komárna až po
Kláštor pod Znievom, v Požitaví, v Považí, až po Turiec.
Trebatice sa v nej spomínajú pod názvom villa Trebeta, pričom pojem villa znamenal dedina.
Podľa toho už v roku 1113 boli Trebatice dedinou.
Obe listiny sú uložené v Nitrianskom biskupskom archíve.
Naša obec si chce toto významné výročie uctiť dôstojne a slávnostne, a preto prípravy začali
viac ako rok dopredu. Vzorom a „odrazovým mostíkom“ pre organizáciu osláv bolo veľké
Stretnutie rodákov obce Trebatice, ktoré sa uskutočnilo v roku 1971.
Ešte na jar roku 2012 starosta obce vytvoril komisiu, ktorú tvorili členovia Komisie školstva,
kultúry, športu, mládeže Mgr. Alena Jankechová, Mgr. Antónia Babišová, Mgr. Mária
Gonová, Jana Palkechová, Peter Líška, Andrej Varga, ďalej bývalý starosta obce Ján Sedlák,
zástupcovia miestnych organizácií – Anna Jankechová, Lýdia Matúšová, Ing. Peter Kollár a
obecný fotograf Juraj Jankech,
Týmto členom rozdelil na spracovanie témy z histórie i súčasnosti obce, ktoré budú
zapracované do pamätnej monografie o Trebaticiach. Presne určený bol aj termín osláv na 8.
a 9. júna 2013.
V obecných novinách začali postupne vychádzať informácie o Zoborských listinách, o vzniku
našej obce, o jej symboloch. Taktiež v nich redakčná rada vyzývala občanov na zapojenie sa
do ankety o osobnosť obce Trebatice.
Členovia komisie do konca roka zhromaždili informácie o zadaných témach, spracovali
a odovzdali ich starostovi obce. Nazberali aj veľké množstvo dobových fotografií, ktoré Juraj
Jankech postupne upravoval. Z nich budú vybrané tie najvhodnejšie, ktoré budú uverejnené
v monografii.
Ján Sedlák spolu s pani Annou Urbanovou (za slobodna Devanovou) spracúvali zoznam hostí,
ktorých bude obec na oslavy pozývať.
Zamýšľali sa tiež aj nad programom, dohodnuté bolo, že opäť, tak ako na hody, obec využije
služby agentúry Duna.
Otázkou na vyriešenie bolo aj miesto konania osláv. Areál zdravia má výbornú polohu, ale na
takéto podujatie je malý, na ploche tréningového ihriska sa v čase osláv už bude budovať
športový komlex. Preto sa jediným riešením javila plocha motokárovej dráhy na okraji obce.
Želaním všetkých organizátorov bolo, aby sa im podarilo podujatie pripraviť aspoň na takej
úrovni, ako našim spoluobčanom v roku 1971.
Jana Palkechová
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