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Úvod
Ďalší koniec roka, ďalšie bilancovanie, ďalšie hodnotenie splnených či nesplnených cieľov
nás čakalo na konci roka 2013.
Aj tento bol plný významných udalostí vo svete, na Slovensku a aj v našej obci.
SVET
Celú katolícku verejnosť, cirkevných predstaviteľov a aj bežných veriacich prekvapilo
februárové vyhlásenie pápeža Benedikta XVI., že odstupuje zo svojho postu. Už niekoľko
storočí sa nestalo, že by pápež sám odstúpil. Dôvodom tohto dôležitého rozhodnutia boli
zdravotné problémy súvisiace s pokročilým vekom – 85 rokov.
28. februára 2013 teda zostal svet bez pápeža. Voľba nového pápeža - konkláve sa začalo v
utorok 12.3. Hneď na druhý deň 13. 3. večer, tesne po 19.hodine, boli prerušené všetky
televízne noviny a moderátori oznamovali, že práve v týchto chvíľach ide z komína vo
Vatikáne biely dym, znak toho, že katolícka cirkev už má pápeža. Ešte v ten večer nový pápež
František I. vystúpil na balkón vo Vatikáne a dal svetu svoje prvé požehnanie Urbi et Orbi.
Pôvodným menom sa volal Jorge Maria Bergoglia, pochádzal z Argentíny a mal 76 rokov.
Bol veľmi skromným, pokorným Jezuitom, celý život pomáhal chudobným a chorým.
V podstate okamžite po svojom zvolení začal prekvapovať a robiť kroky, ktorými si získaval
sympatie veriacich.
Aj keď sa stal pápežom, namiesto pápežskej limuzíny sa do hotela, ktorý si sám zaplatil,
odviezol autobusom, nepotrpel si na oficiality a byrokraciu, namiesto luxusného apartmánu
v Apoštolskom paláci ostal bývať v hoteli Santa Marta. Jedával spolu s ostatným personálom
v tamojšej jedálni a omše slúži taktiež s radovými zamestnancami, neštítil sa umyť
a pobozkať nohy dvanástim mladým väzňom.
Svojej ochranke spôsoboval neustále problémy, odmietal sa totiž voziť v nepriestrelnom
„papamobile“ , počas audiencií často spontánne vystúpil, aby pozdravil dav alebo pobozkal
dieťa či chorého.
Vo všetkých činoch sa prejavovala jeho láskavosť, súcitnosť, pokora, okamžite si získal obdiv
a srdcia veriacich každého veku.
Z ďalších udalostí vo svete silno rezonoval obrovský pozdrav z vesmíru. Nad ruským mestom
Čeľabinsk v uralskej oblasti 15. februára explodoval asi 16-metrový meteorit vážiaci približne
11 000 ton. Následná tlaková vlna vybila okná stovkám budov a zranila viac ako tisíc ľudí.
Sila výbuchu bola 30 – krát silnejšia ako výbuch atómovej bomby.
Po prvýkrát v dejinách sa stalo, že pri páde meteoritu a jeho úlomkov bolo zranených toľko
ľudí a zničených toľko okien a budov. Pre obyvateľov tej oblasti to bol nepredstaviteľný šok,
netušili čo sa deje. Je prekvapivé, že napriek modernej vyspelej technike nikto o obrovskom
kameni letiacom smerom k zemi nevedel a vopred neinformoval.
Veľkým problémom vo svete bol stále terorizmus, naháňal strach a ničil ľudské životy.
Bombový atentát v Bostone počas maratónskeho behu, bomby v nákupných centrách, na
miestach, kde sa zdržiavalo mnoho osôb sa opakovali a pripravili o život desiatky nevinných
a nič netušiacich ľudí. Ani vojnovým konfliktom sa dnešný svet nevyhol. Boli síce od nás
ďaleko na Blízkom východe, ale utrpenie hlavne detí a žien, ktoré sme denne mohli sledovať
v televízii ani nás nenechávali chladnými.
SLOVENSKO
Rok 2013 na Slovensku plynul pokojne, ľudí však poriadne potrápilo počasie.
Zima bola dlhá, snehu si ľudia užili až nadmieru. Ani najstarší pamätníci si nespomínajú, že
by počas veľkonočnej šibačky na konci marca mohli dievky namiesto oblievania vyguľovať
a pováľať v snehu. Oneskorené bolo prebúdzanie sa prírody, neskôr sa rozbiehali práce
v záhradách i na poliach. V júni sa na Slovensko privalila veľká povodňová vlna z Nemecka
a Rakúska po rieke Dunaj. V Bratislave nespôsobila veľké škody hlavne vďaka kovovým
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ochranným bariéram zvyšujúcim hrádze rieky. Horšie na tom boli mestá, ktoré takéto
protipovodňové zábrany nemali. Voda zaliala tisícky hektárov územia, ohrozila obydlia ľudí,
našťastie si však nevyžiadala obete na životoch.
V lete zase ľudí morili horúčavy a sucho. Tí, ktorí majú teplo radi, si užili najslnečnejšie
mesiace od polovice 20. storočia, naopak, mnohým vysoké teploty dosahujúce 38ºC
spôsobovali zdravotné problémy. Je zrejmé aj podľa vedeckých správ, že svet sa otepľuje.
Hladiny morí v dôsledku roztápania ľadovcov stúpajú, pribúda extrémov a kalamít(viac
v časti Počasie).
Po prvýkrát sa terorizmus vo svete dotkol priamo Slovenska. Dvaja naši horolezci sa stali
obeťami teroristického útoku v Pakistane pod horou Nanga Parbat. Pre podozrenie zo
špionáže sa slovenskí občania dostali do väzenia v Iráne. V Afganistane na vojnových
misiách zahynuli traja slovenskí vojaci a šiesti boli zranení.
Na všetkých športových kanáloch a vo väčšine slovenských domácností sa v roku 2013
skloňovalo meno Peter Sagan. Tento mladý cyklista zo Žiliny spôsobil doslova ošiaľ a vďaka
nemu sa pre bežného Slováka nezaujímavá Tour de France zrazu stala dejiskom športovej
drámy, od ktorej nevedeli odtrhnúť oči. Práve tu, ale aj na iných cyklistických pretekoch vo
svete, často stál na stupni víťazov a pritom získaval sympatie ľudí svojím šoumenstvom.
Popularita cyklistiky vďaka nemu u nás podstatne vzrástla a malí chlapci mali nového hrdinu.

OBECNÁ SAMOSPRÁVA
Zloženie obecného zastupiteľstva
Starosta obce Mgr. Juraj Valo má za sebou už jedenásty rok vo svojej funkcii.
Zloženie obecného zastupiteľstva zostalo nezmenené, naďalej ho tvorilo deväť poslancov, z
toho dve ženy.
Bez zmien zostalo aj obsadenie funkcií zamestnancov obce na obecnom úrade i priamo v
teréne pri vykonávaní údržbárskych prác.
Ani zloženie komisií pri obecnom zastupiteľstve neprešlo žiadnymi zmenami.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2013
14.marec 2013
Jedným z prvých bodov, s ktorými sa obecné zastupiteľstvo (OZ) v tomto roku zaoberalo,
bolo prerokovanie programovej štruktúry a poplatku za káblovú televíziu v roku 2013.
Firma Dušan Sika - Stelar Čachtice poskytuje v obci káblovú televíziu už desať rokov. Jej
služby v obci využívalo v roku 2013približne 230 odberateľov. Počas rokovania s obcou sa
firma zaviazala v budúcnosti spustiť digitálnu prevádzku káblového distribučného systému,
ktorý umožní príjem až 30 programov. Dohodli, že v roku 2013 bude zachovaný balík
s ponukou 18 programov pri nezmenenom poplatku, a to:
•
minibalík 26,00 € (pri polročných splátkach 2 x 14,00 €)
•
základný balík 52,00 € (pri polročných splátkach 2 x 26,50 €).
Do rokovania medzi obcou vstúpila aj firma Lombard, s.r.o. Piešťany. Táto sa zaviazala, že
uskutoční čiastočnú rekonštrukciu káblových rozvodov inštalovaním zariadenia na spustenie
internetu. Dohodli taktiež, že v letných mesiacoch budú rokovať o postupnom položení
optických káblov v trase rozvodov káblovej televízie.
Spustenie obecného informačného kanála bolo naplánované v termíne do 30.6.2013.
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Je pravdou, že veľa ľudí káblovú televíziu zrušilo a využívajú radšej služby satelitných
poskytovateľov. Zaplatia síce vyššie náklady na inštaláciu satelitného kompletu, ale mesačné
poplatky už nie sú príliš vysoké a majú k dispozícii oveľa viac televíznych programov.
OZ prerokovalo a schválilo tiež výšku poskytnutých grantov miestnym organizáciám. Suma
9.829,00 bola prerozdelená takto: JDS 1.500 €, PZ Bažant 400 € a OFK Trebatice 7.929 €.
Na rokovanie bol prizvaný aj Ing.Ladislav Straka, ktorý informoval poslancov o hospodárení
Obecnej kanalizačnej, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom obecnej kanalizácie. Ing. Straka
upozornil poslancov, že obec nemá vysporiadaný hospodársky výsledok za rok 2012. Aby
obec dokázala hospodáriť bez dlhu, poslanci schválili zvýšenie stočného na jednu osobu za
rok o 2,50 €.
Starosta obce Mgr. Juraj Valo predložil plán investičných akcií na rok 2013. Obec sa bude
zameriavať na projekty, ktoré boli začaté už v predchádzajúcich rokoch a potrebujú
dofinancovanie.
Taktiež informoval o postupe príprav osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.
Podklady k monografii boli zaslané vydavateľstvu Tripsoft Trnava.
Občianske združenie Čango ponúklo obci prepravu účastníkov osláv historickým vlakom,
hovorili tiež o príprave pozvánok, reklamných predmetov.
OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Trebatice.
17.apríl 2013
V tento deň sa OZ stretlo na mimoriadnom zasadnutí. Hlavným dôvodom bolo vyhodnotenie
ankety Osobnosť obce Trebatice.
Táto anketa bola spustená ešte v roku 2012, informácie o nej boli publikované v Trebatickom
zrkadle. Na webovej stránke obce bol k dispozícii anketový formulár. Do stanoveného
termínu podalo svoj návrh 13 občanov. Niektoré navrhnuté osoby sa opakovali viackrát.
V súlade so Štatútom obce Trebatice starosta obce zvolal rokovanie poslancov OZ, ktorí
uznesením schválili udelenie jednotlivých druhov verejných uznaní.
Rozhodli, že v súlade s § 33 až § 35 Štatútu obce Trebatice obec Trebatice udelí ocenenia:
Čestné občianstvo obce Trebatice
Cenu obce Trebatice
Cenu starostu obce.
V kategórii Čestné občianstvo obce Trebatice schválili nasledujúce navrhnuté osoby:
Bernard Jankech - in memoriam, Ing. Jozef Ondačka st.- in memoriam, Mons. ThLic. Kamil
Jankech, Štefan Miklovič - in memoriam.
V kategórii Cena obce Trebatice poslanci schválili nasledujúce navrhnuté osoby:
JarolímTonkovič - in memoriam, Ján Kollár - in memoriam, Michal Valo - in memoriam,
Mgr. Antónia Babišová, Ján Sedlák, Anna Urbanová, Jozef Žák - in memoriam, Ján Karkuš,
Bartolomej Hornák, Jana Palkechová, Ján Jankech - in memoriam, František Jankech, Emil
Jankech - in memoriam.
V kategórii Cena starostu obce schválili nasledujúce osoby: Nikoleta Duchoňová – 1.
vicemiss Slovensko 2013 a Mgr. art. Martin Ševčovič – realizátor projektu YOUNG ART
SHOW, mladý výtvarník.
Starosta obce tiež informoval o kompletnom programe podujatia, zástupcovia Agentúry
DUNA potvrdili mená účinkujúcich. Ako sprievodné podujatie bude realizovaná výstava
fotografií zo života v obci Trebatice a výstava výtvarných prác oceneného umelca Mgr. art.
Martina Ševčoviča.
Poslanci sa tiež oboznámili s videoprojekciou "Vitajte v obci Trebatice", ktorú pripravil Juraj
Jankech a ktorej premietanie je naplánované na sobotňajší podvečer.
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25.apríl 2013
Knihovníčka obecnej knižnice Mgr. Antónia Babišová predniesla Správu o činnosti obecnej
knižnice za rok 2013.
Starosta obce informoval o stave prác na úpravách okolia nájomných bytových domov,
budovaní závlahového systému, chodníkov, trávnikov. Schválený bol tiež poradovník
náhradníkov - záujemcov o nájomné byty, pretože niektoré byty sa uvoľnili.
OZ prerokovalo odpredaj parciel firme Jozef Mrišo - Prefos. Ide o obecné pozemky v lokalite
Hospodárskeho dvora, ktoré mali v prenájme už spomínaná firma Prefos a firma Stavebniny
Na Lúke. Jozef Mrišosa zaviazal vybudovať do kúpeného areálu príjazdovú cestu
z Piešťanskej ulice.
V ďalšom programe poslanci opäť hovorili o prípravách osláv výročia písomnej zmienky o
obci. Pripravený bol už aj zoznam hostí, ktorým budú poslané pozvánky, oslovená bude
televízia Karpaty, aby pripravila o podujatí reklamný šot.
Podrobnosti o organizácii podujatia na svojich stretnutiach neustále riešila komisia pre tieto
účely vytvorená.
23.máj 2013
Schválený bol odpredaj parciel firme Jozef Mrišo - Prefos, firma Stavebniny na Lúke týmto
zanikla.
Okrem tohoto predaja OZ schválilo aj odpredaj ďalších parciel v lokalite Dolné záplotie.
Starosta opäť informoval o stave príprav blížiacej sa oslavy výročia prvej písomnej zmienky o
našej obci. Pripravené bolo mimoriadne vydanie Trebatického zrkadla, Agentúra DUNA
zabezpečila propagáciu podujatia v televízii STV 1 a Karpaty, inzerciu v lokálnych novinách.
K výstave fotografií zo života obce a prác výtvarníka Martina Ševčoviča po návrhu rodáka
obce Vojtecha Hornáka pribudla výstava jeho fotografií.
Ďalšími témami bolo vybudovanie odvodňovacieho kanála v areáli motokárovej dráhy,
oprava najviac poškodených častí ciest v obci, na ktoré obec získala finančné prostriedky z
ministerstva dopravy. V obecnej knižnici bol nainštalovaný počítač, ktorý bude zabezpečovať
prevádzku obecného informačného kanála, zatiaľ je v skúšobnej prevádzke.
4.júl 2013
Na tomto zasadnutí OZ riešilo hlavne Záverečný účet obce za rok 2012, čo je vlastne súhrn
údajov o rozpočtovom hospodárení za uplynulý kalendárny rok.
Po úprave bol rozpočet obce vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti vo výške 782 400 €.
Bežné príjmy:
621 981 €
Bežné výdavky:
605 040 €
Kapitálové príjmy: 154 444 €
Kapitálové výdavky: 104 186 €
Finančné operácie:
5 975 €
Finančné operácie:
73 174 €
Poslanci taktiež schválil grant vo výške 1 500 € OFK Trebatice na rozvoj mládežníckeho
futbalu v Centre futbalovej mládeže Jozefa Adamca.
Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebatice hodnotil starosta aj všetci
poslanci veľmi pozitívne. Splnili očakávania, zanechali v pozvaných hosťoch aj v domácich
obyvateľoch hlboké dojmy, o čom svedčili mnohé kladné vyjadrenia. Podrobne sa im budeme
venovať v časti Kultúra.
Starosta obce informoval poslancov o postupe obce pri získavaní grantov z prostriedkov
Európskej únie. Za týmto účelom bolo založené aj občianske združenie Podmalokarpatské
partnerstvo, o.z., ktoré však nesplnilo očakávania a preto poslanci schválil ukončenie členstva
v ňom. Zároveň však, aby obec neprišla o možnosť získavať finančné prostriedky z
eurofondov, výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou (MNH) navrhol založiť občianske
združenie verejno-súkromného partnerstva s pracovným názvom Holeška.
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Poslanci sa tiež venovali požiadavkám riaditeliek základnej a materskej školy na opravy
zariadení počas letných prázdnin. Najväčšou schválenou investíciou bola rekonštrukcia
nefunkčnej kotolne v základnej škole. Oboznámili sa tiež so stavom plánovanej výstavby
športového komplexu Matchpoint, po získaní právoplatného stavebného rozhodnutia investor
Erik Hochel začne s výstavbou. Pripravovanou akciou na najbližšie obdobie sú bežecké
preteky „Memoriál Petra Minárecha“ a v dňoch 16. – 18.8.2013 tradičné Trebatické hody.
4.október 2013
Riaditeľka miestnej základnej školy Mgr. Mária Gonová a riaditeľka materskej školy Jana
Palkechová členom OZ predniesli Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy v školskom roku 2012/13. Prerokúvali aj práce vykonané v školách
počas letných prázdnin, plánované činnosti a stav škôl na začiatku školského roka.
Poslanci prostredníctvom Dodatku č. 3 k VZN č. 9/2009 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Trebatice schválili
zvýšenie poplatku za stravovanie osôb v školskej stravovni, pretože nákupné ceny potravín
neustále stúpajú. Taktiež schválili režijný poplatok, ktorý bude využívaný na nákup nového
vybavenia stravovne. Schválená výška poplatkov bola:
Materská škola (desiata, obed, olovrant) : ......... 1,19 €
Základná škola I. stupeň (obed): ............................1,01 €
Základná škola II. stupeň (obed) : ....................... 1,09€
Zamestnanci (obed) : ....................................... .. 1,19€
Príspevok na úhradu režijných nákladov................2,00 €
V ďalšej časti zasadnutia sa poslanci venovali odpadovému hospodárstvu v obci. Obec
využila ponuku organizácie ENVI-PAK, ktorá jej pomohla vypracovať návrh VZN č. 2/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Trebatice. Podľa návrhu budú v dedine vytvorené zberné miesta, kde budú umiestnené
nádoby na zber skla, kovov, textilu, komunálneho odpadu. Novinkou bude zberná nádoba na
použitý jedlý olej, ktorá bude umiestnená pri obecnom úrade.
Obecný futbalový klub Trebatice a Mestský futbalový klub Vrbové založili združenie pod
názvom Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (CFM JA). Jeho cieľom a náplňou
činnosti bude kvalitná práca s mládežou, aktívne trávenie voľného času detí a mládeže,
rozvíjanie nadania talentovanej mládeže. V tom čase centrum združovalo viac ako 100
chlapcov a dievčat z Trebatíc, Vrbového a okolia združených do 6 družstiev. Výkonný výbor
CFM JA predložil samosprávam materských klubov požiadavku na delegovanie dvoch
zástupcov z radov obecných zastupiteľstiev do dozornej rady CFM JA. Starosta obce
predložil návrh, aby boli delegovaní Ing. Peter Kollár a Ing. František Herceg, poslanci tento
návrh schválili.
Starosta obce informoval poslancov o skutočnosti, že autori publikácie „História Trebatíc“,
vydanej v roku 2002 PhDr. Vladimíra Krupa a Marián Klčo sa domnievajú, že vydaním
monografie „900 rokov Trebatíc“ boli porušené ich autorské práva, nakoľko v nej bola
použitá aj ich práca. Rokovanie s nimi sa uskutoční v priebehu mesiaca októbra a o jeho
výsledku bude starosta obce informovať obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.
25.október 2013
Na tomto zasadnutí sa členovia OZ venovali hlavne zmenám rozpočtu obce a odpredaju
parciel v lokalite Dolné záplotie.
Starosta tiež informoval o možnosti získať finančné prostriedky na nákup multifunkčného
vozidla MUVO z prostriedkov Environmentálneho fondu. Tento dopravný prostriedok by
využívali na zametanie, zimnú údržbu ciest, polievanie. Ďalšou možnosťou získania
6

finančných prostriedkov je vypracovanie projektu na vybudovanie kamerového systému
v okolí kostola sv. Štefana, autobusových zastávok pri predajni COOP Jednota a v areáli MŠ
Trebatice.
Prerokovaná a schválená bola aj zmena zberného miesta na bioodpad. Doposiaľ využívaný
priestor pri cintoríne bol voľne prístupný a zneužívali ho aj cudzie osoby. Preto poslanci
schválili ako dočasné zberné miesto na bioodpad oplotený pozemok v susedstve obecného
úradu.
21.november 2013
OZ sa opäť venovalo odpredaju nehnuteľností, parciel v lokalite Dolné záplotie. Starosta
obce informoval poslancov o stave prác v tejto lokalite, práve v deň rokovania sa uskutočnila
kolaudácia novej trafostanice.
V rámci predĺženia Záhumenskej ulice sa realizovala výstavba niektorých sietí(vodovod,
kanalizácia), ukladajú sa siete verejného osvetlenia, rozhlas, káblová televízia, v budúcom
roku sa bude realizovať uloženie plynovodu.
Obec mala ku dňu rokovania OZ uzatvorených 21 zmlúv o nájme majetku obce s právnickými
a fyzickými osobami. Z uvedených prenájmov mala obec príjem 42 215,- € ročne. Dvom
nájomcom sa dňa 31.12.2013 nájomná zmluva skončila a požiadali o jej predĺženie. Ide o
firmu Stavoprac, s.r.o. Zákamenné – nájom miestností v Dome služieb a o Erika Žáka, bytom
Trebatice, ktorý má v prenájme časť požiarnej zbrojnice, kde má zriadenú posilňovňu.
Starosti obecnému zastupiteľstvu robilo aj financovanie miestnej základnej školy. Došlo v nej
k výraznému poklesu žiakov, v štyroch triedach ich bolo iba 36. Normatívne financovanie od
štátu, nastavené podľa počtu detí, nestačilo na pokrytie mzdových nákladov a obec ich musela
v mesiaci december financovať z vlastných zdrojov.
V ďalšej časti zasadnutia starosta obce informoval o pokračovaní rokovaní s autormi
publikácie „História Trebatíc“ PhDr. Vladimírom Krupom a Mariánom Klčom. Títo obci
navrhli pokus o zmier, požadovali finančnú náhradu vo výške 700,- € a uverejnenie
ospravedlnenia v periodiku Trebatické zrkadlo a Piešťanský týždeň. Poslanci tento návrh
dohody schválili.
Firma Marius Pedersen, a.s., Piešťany, ktorá zabezpečuje v našej obci vývoz komunálneho
odpadu, predložila na schválenie cenník služieb platný na rok 2014. Návrh sa zhodoval s
cenou za uplynulý rok - 20,44 € na jednu osobu za rok.
12.december 2013
V prvej, oficiálnej časti zasadnutia poslanci schválili zmenu rozpočtu, svoje súhlasné
stanovisko vyjadrila hlavná kontrolórka obce Bc. Simona Bičanová.
Poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Trebatice.
Starosta obce zhodnotil činnosť obecného zastupiteľstva a jeho komisií za končiaci sa rok
2013. Vyzdvihol aktivitu a prácu všetkých poslancov, členov komisie, ktorá zabezpečovala
organizáciu osláv 900.výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebatice i členov všetkých
ostatných komisií, zvlášť komisie školstva, kultúry, mládeže a športu, ktorá sa aktívne
podieľala na organizácii kultúrnych a športových podujatí v obci.
Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2013 doteraz zišlo na 7 riadnych a 1 mimoriadnom rokovaní.
Priemerné percento účasti predstavuje 86,11%, pričom poslanci Mgr. Babišová, Mgr.
Jankechová, Ing. Kollár a Peter Líška mali 100% účasť.
Taktiež zhodnotil aj prácu zamestnancov obecného úradu, všetkým sa za ich celoročnú prácu
poďakoval.
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Po skončení oficiálnej časti sa konalo malé neoficiálne posedenie v priestoroch reštaurácie Na
lúke.

Výstavba a rekonštrukcie v obci
Lokalita Dolné záplotie- vďaka dotáciám z Environmentálneho fondu Slovenskej republiky
boli vybudované inžinierske siete pre osem rodinných domov na Záhumenskej ulici,
zrealizovaná bola prekládka vysokého napätia.
Úprava okolia nových bytoviek - v okolí novovybudovaných bytových domov bola
dokončená úprava chodníkov, dobudované trávniky so samozavlažovacím systémom.
Osvetlenie na Družstevnej ulici - vymenené boli rozvody v zemi a staré lampy vymenené za
nové.
Autobusové zastávky - boli dobudované a upravené. Ich steny natreli okrovou farbou,
dokončili zastrešenie, osadené v nich boli nádoby s okrasnými rastlinami.
Čiastočná oprava ciest na vedľajších uliciach –z najviac poškodených miest na cestách
vedľajších ulíc bol odstránený pôvodný, výmoľmi poškodený asfalt a položený bol nový
asfaltový koberec.
Oprava terás na budove materskej školy –zrealizovaná bola dôkladná rekonštrukcia
vonkajších terás. Vykonala ju obec svojpomocne, práce vykonali zamestnanci obce.

Ďalšie aktivity obce
Odpadové hospodárstvo - naša obec pristúpila k zmenám v súlade s povinnou legislatívou.
Obec donedávna zabezpečovala okrem riadneho vývozu komunálneho odpadu zber papiera,
plastov, skla a šatstva. V priebehu roka organizovala zber elektroodpadu a bioodpadu. V roku
2013 boli v obci vytvorené štyri zberné miesta, na ktorých boli umiestnené kontajnery na
kovy, textil a sklo. Na zber skla okrem toho slúžilo ďalších 9 žltých kontajnerov
rozmiestnených po dedine. Pri obecnom úrade bol umiestnený kontajner na zber
opotrebovaného kuchynského oleja. Túto novinku si veľmi pochvaľovali všetky gazdinky.
Samozrejme v rodinách pokračoval zber plastov do plastových vriec, zber papiera do
modrých kontajnerov. V zbere bioodpadu došlo k zmene zberného miesta. Pretože doterajší
priestor pri cintoríne bol otvorený a zneužívali ho ľudia zo širokého okolia, obec rozhodla
o preložení zberného miesta na voľný pozemok pri budove obecného úradu. Tento priestor je
uzatvorený a kontrolovaný. Niektorým občanom sa miesto nepozdávalo, pretože je v strede
dediny, ale pravdou je, že bioodpad je na ňom vždy iba niekoľko dní v roku a od očí
obyvateľov a návštevníkov ho delí plot.
Opatrovateľská služba – v tomto roku sa traja opatrovatelia, prevažne rodinní príslušníci,
starali o troch starých občanov.
V rámci sociálnych služieb zamestnankyňa obce Margita Hadvigová roznášala obedy domov
šiestim starým a chorým obyvateľom.
Obedy naďalej varili v kuchyni Agro-družstva, prevážali do kuchyne kultúrneho domu
a mobilní dôchodcovia si ich tu preberali od zamestnankyne obce.
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Uvítanie do života – na sklonku roka, 11.decembra starosta obce privítal v sále kultúrneho
domu 12 nových, najmenších obyvateľov obce a ich rodičov. Od obce rodičia dostali
symbolický príspevok 30 € na nákup základných potrieb pre deti.
Trebatické zrkadlo – v tomto roku sa všetka pozornosť obce a aj veľké množstvo financií
určených na kultúru sústreďovalo na organizáciu a úspešný priebeh osláv 900.výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci. To bol hlavný dôvod, prečo v tomto roku vyšli dve pravidelné
čísla obecných novín a jedno mimoriadne, venované oslavám spojeným so stretnutím
rodákov. Decembrové číslo bolo obsiahle, malo rekordných 24 strán a v obsahu boli
zrekapitulované mnohé podujatia realizované počas roka.
Webová stránka a info-kanál –o zriadení obecného info-kanálu sa hovorí už dlhšiu dobu,
zatiaľ sa plán nepodarilo dotiahnuť do konca. Využívaný bol iba krátko po obecných
oslavách, kedy na ňom bolo nonstop premietané video z priebehu osláv.

Obecná matrika
Ku dňu 31.12.2013 žilo v Trebaticiach 1 333 obyvateľov s trvalým pobytom v obci.
Je to 11 viac ako pred rokom.
Z toho bolo 675 žien a 658 mužov.
Na úrade práce bolo evidovaných 25 nezamestnaných obyvateľov.
V roku 2013 sa v našej obci narodili:
1. Lukáš Dvorský
2. Dominika Drobná
3. Timea Hornáková
4. Sofia Káčerová
5. Diana Hermanovská
6. Karin Bublišová
7. Lenka Moravčíková
8. Timea Tonhajzerová
9. Marek Žák
10. Phu Duc Nguyen
11. Nina Krištofíková
12. Jakub Mentel
Navždy sa s nami rozlúčili:
1. Cibulka Daniel
2. Polčanová Oľga
3. Bobek Milan
4. Štefanka Viliam
5. Gorásová Alžbeta
6. Holcová Jaromíra
7. Ružičková Terézia
8. Potroková Jolana
9. Ježko Štefan
10. Moravanská Anna
11. Tonkovičová Helena
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12. Jankech Vojtech
Na spoločnú cestu životom sa vydali:
1. Abaz Tahirovič a Daniela Gabrišová
2. Juraj Pavelský a Andrea Doktorová
3. Juraj Hermanovský a Monika Hrabinová
4. Branislav Kuštán a Janette Kováčová
5. Marek Gloss a Zdena Urbanová
6. Miroslav Hudec a Júlia Tonkovičová
7. Ba Hao Nguyen a Thi Hoai Phuong Nguyen
Do obce sa počas roka prisťahovalo 34 osôb, naopak, odsťahovalo sa 25 ľudí.

VOĽBY V ROKU 2013
Samosprávny kraj, alebo vyšší územný celok (VÚC), alebo hovorovo župa– tri názvy má
najvyššia územná samosprávna jednotka na Slovensku. V jej pôsobnosti sú napríklad cesty II.
a III. triedy mimo obcí, stredné školstvo, zdravotnícka sústava, kultúrne inštitúcie a iné.
Najvyšším predstaviteľom je predseda, nazývaný aj župan, podľa počtu obyvateľov sa určuje
počet poslancov do zastupiteľstva VÚC.
Jedinými voľbami roku 2013 boli práve voľby županov a poslancov do týchto ustanovizní.
Prvé kolo sa konalo v sobotu 9.novembra 2013 od 7.00 do 22.00.
Účasť voličov bola na celom Slovensku veľmi nízka a v našej obci to nebolo inak.
Výsledky boli nasledovné:
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamov voličov..........................1097
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky......................................................103
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva.....................100
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu....................................93, t.j. 8,47 %
Najviac hlasov na funkciu predsedu získal kandidát Tibor Mikuš – 40,04 %.
V krajoch, kde žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičný počet hlasov sa konalo aj druhé
kolo, a to 23.11.2013. Uskutočnilo sa aj v našom Trnavskom kraji.
V Trebaticiach boli výsledky takéto:
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamov voličov..........................1098
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky......................................................113
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu..................................112, t.j.10,2%
Tak, ako v našej obci, aj v rámci celého trnavského kraja vyhral Tibor Mikuš, doterajší župan
so 60,3 % platných hlasov.
Členmi volebnej komisie na našom obecnom úrade boli:
Predseda – Božena Tonkovičová
Členovia – Monika Kollárová
PaedDr. Miriam Drobná
PhDr. Peter Hasa
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Eva Galbavá.
Zapisovateľom bola Ing. Janka Belicová.

PRIEMYSEL, POĽNOHOSPODÁRSTVO, OBCHOD, SLUŽBY
Firmám a podnikom sídliacim v obci sa počas roka darilo zachovať úspešne fungujúcu
prevádzku, nedošlo v nich k žiadnemu hromadnému prepúšťaniu zamestnancov.
K zmene došlo v lokalite Hospodársky dvor.
Firma Stavebniny na Lúke ukončila svoju prevádzku a pozemky na ktorých sídlila odkúpil
Jozef Mrišo– firma Prefos. Okrem tohto pozemku Jozef Mrišo kúpil aj susediacu parcelu,
zbúral starý dom na nej stojaci a dal vybudovať príjazdovú cestu z hlavnej cesty. Celý
pozemok firma upravila, ohradila a zriadila tu predajňu zatepľovacieho systému, maliarskych
a murárskych potrieb a doplnkov s názvom Univer Bau. Jej vedúcou bola Zuzana Mrišová.
Počas roku 2013 došlo k významnej zmene aj vo firme Dofa, s.r.o., zaoberajúcej sa výrobou
trafostaníc. Jej majiteľ Gerard Moravčík premiestnil administratívnu, obchodnú aj výrobnú
prevádzku firmy z Hornej ulice v našej obci na novú adresu na Priemyselnej ulici
v Piešťanoch.

Agro‐družstvo Trebatice
Agro – družstvo Trebatice patrí stále medzi významných zamestnávateľov v obci, o to viac,
že až na štyroch sú všetci obyvateľmi našej obce.
Vedenie Agro-družstva sa v tomto roku nezmenilo, na jeho čele stál naďalej predseda Jozef
Galbavý. K zmene došlo vo funkcii hlavnej ekonómky. Kaju Ševčovičovú po odchode do
dôchodku nahradila Ing. Zuzana Jurčová.
Agro-družstvo malo spolu 66 členov. Z tohto bolo 22 činných členov, 10 činných
zamestnancov a 44 dôchodcov.
V roku 2013 družstvo obhospodarovalo 906,36 ha pôdy.
Nosnými plodinami boli:
repka ozimná pestovala sa na 122,02 ha,
výnos bol
jačmeň jarný 220,33 ha,
pšenica ozimná 213,92 ha
kukurica na zrno 91,68 ha
zemiaky konzumné 9,33 ha
cibuľa siata 1,65 ha
cukrová repa 117,06 ha

3, 414 t/ha,
6,76 t/ha,
7,82 t/ha,
7,95 t/ha,
30,84 t/ha,
12,56 t/ha,
74,86 t/ha, cukornatosť
17,6%.
Úroda plodín bola síce vyššia ako v minulom roku, ale ceny komodít zase hodne nižšie.
Družstvo aj v tomto roku investovalo do obnovy strojového parku.
Zakúpili tri traktory značky New Holland rôznej veľkosti a špecializácie,
dva kusy veľkoobjemového návesu za traktor KRAMPE,
kŕmny voz SEKO pre živočíšnu výrobu,
utláčač silážnych a senážnych krmovín,
samozberací voz POTTINGERR FARO.
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Živočíšna výroba bola zameraná hlavne na výrobu mlieka a produktov hovädzieho mäsa. Ku
koncu roka 2013 boli stavy hovädzieho dobytka nasledovné:
dojnice - 131 kusov,
teľatá od 3 do 6 mesiacov - 104 kusov,
jalovice - 108 kusov,
býci na výkrm - 122 kusov.
Dojivosť oproti roku 2012 stúpla o 120 000 litrov, výkupná cena za jeden liter bola 0,309 €.
Cena za 1 kg hovädzieho mäsa bola 1,692 €.
Aj keď výkupové ceny komodít v živočíšnej výrobe zďaleka nedosahovali úroveň cien v
ostatných štátoch Európskej únie, vedenie družstva s ňou neplánovalo skončiť. Aj preto stavy
dobytka navýšili o 55 kusov.

ŠKOLSTVO
Základná škola
Budova základnej školy v roku 2013 oslávila 100. výročie od svojho otvorenia.
V duchu prípravy osláv tohto významného výročia sa v škole niesol celý prvý polrok
kalendárneho roka.
Oslavy výročia storočnice školy boli súčasťou veľkých osláv 900. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Trebatice (viac v časti Kultúra). Tie sa konali v dňoch 8. a 9. júna 2013
a oslave v škole bolo venované sobotňajšie dopoludnie.
Už v piatok 7.júna sa v škole zišli rodáci z Trebatíc, bývalí i súčasní učitelia školy
a obyvatelia obce, aby si prezreli výstavu nainštalovaných historických fotografií, krásne
trebatické kroje a dobové predmety, výstavu prác mladého trebatického grafika Martina
Ševčoviča a tiež umelecké fotografie Vojtecha Hornáka.
Samotná oslava výročia školy sa konala v sobotu. Riaditeľka Mgr. Mária Gonová na
slávnostnom stretnutí na dvore školy privítala vzácnych hostí – bývalých učiteľov i ostatných
zamestnancov školy, deti bývalého riaditeľa školy Štefana Mikloviča – Mgr. Martu Matulovú
a Ing. Dušana Mikloviča, školskú inšpektorku Mgr. Helenu Mihálikovú, súčasného starostu
obce Mgr. Juraja Valu, bývalého starostu Jána Sedláka, Vojtecha Hornáka, Martina
Ševčoviča, hostí zo zahraničia, poslancov obecného zastupiteľstva a tiež obyvateľov obce.
Všetkým zamestnancom riaditeľka školy odovzdala ďakovné diplomy a Pamätnicu 1913 –
2013, ktorú pre túto príležitosť zhotovili. V kultúrnom programe vystúpili žiaci školy
a zatancovali členovia folklórneho súboru Krakovienka. Po oficiálnej časti sa hostia presunuli
na malé občerstvenie do triedy školy. Oslavy školy mali veľký pozitívny ohlas, riaditeľka od
viacerých pozvaných hostí dostala ďakovné listy, poďakovanie dostala aj od starostu obce
a pochvalné slová zneli od všetkých zúčastnených. O oslave učiteľky napísali článok aj do
okresného periodika Piešťanský týždeň.
Školský rok 2013/14 slávnostne otvorila riaditeľka školy v pondelok 2. septembra 2013.
V kolektíve zamestnancov v porovnaní s minulým rokom nenastali žiadne zmeny. Škola
pracovala v nasledovnom zložení:
1. ročník – Mgr. Mária Gonová, 9 žiakov,
2. ročník – Mgr. Diana Otrubová, 8 žiakov,
3. ročník – Mgr. Katarína Zabadalová, 6 žiakov,
4. ročník – Mgr. Renáta Susová, 13 žiakov.
Spolu mala škola 36 žiakov, čo bol zatiaľ najnižší počet.
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Školský klub mal 28 detí a viedla ho Mgr. Dana Kováčiková.
Náboženstvo vyučoval PaedDr. Patrik Katrinec, farár našej farnosti.
Naďalej v škole pracovali aj záujmové krúžky. Počítačový viedla Mgr. Zabadalová, športovodopravný Mgr. Zabadalová, dramatický Mgr. Otrubová a anglickú konverzáciu Mgr. Susová.
V školskom vzdelávacom programe nedošlo k žiadnym zmenám. Učiteľky počas celého roka
pripravovali podujatia, ktorými dopĺňali a spestrovali vyučovací proces. V zime chodili
s deťmi korčuľovať, zorganizovali detský karneval v kultúrnom dome, boli na výlete v múzeu
Tutanchamona v Bratislave, v rámci ochrany prírody čistili futbalový štadión, zbierali papier
a vypočuli si prednášku o poľovníctve. Navštívili obecnú knižnicu, dopravné ihrisko vo
Vrbovom. Žiaci školy svoje schopnosti a zručnosti ukázali vo viacerých súťažiach
a olympiádach – Pytagoriáda, Trebatický slávik, Hollého pamätník. V športovej olympiáde
Sito pre talenty dosiahli malí trebatickí športovci vynikajúce výsledky a získali prvé miesto.
Privítali niekoľko divadelných súborov, ktoré im zahrali divadelné predstavenia, na nich sa
zúčastňovali aj deti materskej školy. Škôlkárov pozvali na prehliadku školy na začiatku
školského roka a tiež na Deň zdravia, počas ktorého žiaci školy vykonávali aktivity spojené so
zdravou stravou. Spoluprácu s rodinou upevňovali v rámci Medzinárodného dňa rodiny v
súťaži Najkrajší košík. S kultúrnym programom vystúpili na viacerých podujatiach – Deň
matiek, vystúpenie pre členov MO JDS, vianočná besiedka.
Najväčšou investičnou akciou v uplynulom roku bola rekonštrukcia kotolne, výmena
plynových kotlov a tiež oprava zábradlia v budove školy.

Materská škola
Roky, keď materskej škole hrozil nízky počet detí a prijímané boli aj deti z okolia sú už dávno
minulosťou. Trebatické deti plne stačia zaplniť maximálnu kapacitu zariadenia a dokonca šesť
detí zostalo neprijatých. Boli to deti trojročné, ktorých matky chceli po materskej dovolenke
nastúpiť do zamestnania a boli nútené si na opateru detí hľadať iné možnosti.
V roku 2013 navštevovalo staršiu triedu 23 detí vo veku 4 – 7 rokov, do mladšej triedy bolo
prijatých 20 detí, ich vek bol 2,5 – 4 roky. Jedno dieťa malo odklad povinnej školskej
dochádzky, dieťa so zdravotným znevýhodnením škôlku nenavštevovalo.
Kolektív zamestnancov nebol zmenený. Riaditeľkou bola naďalej Jana Palkechová, kolektív
pedagogických zamestnancov dopĺňali Drahoslava Líšková, Daniela Macháčová a Ivana
Pohubová. O poriadok a čistotu sa aj v tomto roku starali Jana Hermanová a Viera Kopálová,
v školskej jedálni pracovali Oľga Mikušová, Elena Reginová a Anna Jankechová, údržbu
a kúrenie mal na starosti Jaroslav Radošinský.
Akcie, ktoré materská škola počas roka pripravovala, vychádzali z Plánu práce školy a zo
Školského vzdelávacieho programu. Niektoré z nich už majú pečať tradičných aktivít, no
učiteľky vymýšľali a organizovali aj nové podujatia na spestrenie činnosti materskej školy.
Dlhoročne úspešné sú besiedky, návštevy divadiel, oslavy Dňa matiek, Dňa detí, Dňa otcov,
školské výlety, exkurzie, Dni otvorených dverí, „Škôlkárska maturita“, ... Vianočné trhy na
začiatku decembra boli aj vo svojom druhom ročníku mimoriadne úspešné nie iba pre veľmi
dobrý zisk, ale hlavne pre príjemnú predvianočnú atmosféru , ktorá na nich vládla.
Počas celého roka sa v škôlke snažili pripomínať deťom a realizovať s nimi najznámejšie
slovenské ľudové zvyky – vynášanie Moreny, jej pálenie a hádzanie do potoka, fašiangové,
veľkonočné, vianočné tradície. Popri tom stále viedli deti k ochranárskemu postoju k prírode,
k zdravému životnému štýlu, oboznamovali deti s históriou a súčasnosťou svojej rodnej obce.
Aj v tomto roku sa darilo malým škôlkárskym maliarom. Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami
detí bola úspešná Kristínka Gogolová, v súťaži Ovocie a zelenina, ktorú mám rád získali 1.
a 2. miesto v regionálnom kole Timea Bučková a Nina Trnková.
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Hneď na začiatku roku 2013 sa zo zisku z vianočných trhov materskej škole podarilo získať
modernú učebnú pomôcku – interaktívnu tabuľu. Toto digitálne zariadenie má veľmi veľa
využití vo výučbe.
V oblasti údržby a opráv bol na streche budovy materskej školy vykonaný ochranný náter
strechy, prerobené bolo zábradlie na vnútornom schodišti za bezpečnejšie a hlavne boli
dôkladne opravené a vymaľované obidve terasy. Všetky tieto práce zabezpečil zriaďovateľ –
obec, vykonali ich zamestnanci obce.
Treba pripomenúť aj oblasť spolupráce – materská škola spolupracuje s miestnou
organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska, so základnou školou, poradenskými
zariadeniami. Hlavne však spolupráca s rodičmi bola opäť v tomto roku na mimoriadne
dobrej úrovni. V škôlke sa vytvorila skupina rodičov, ktorí veľmi ochotne pomáhali pri
organizácii podujatí, založili si občianske združenie Trebatické deti, pod hlavičkou ktorého
získavali 2% z daní fyzických aj právnických osôb, organizovali akcie.

KULTÚRA
Obecná knižnica
I v kalendárnom roku 2013 v našej obci pravidelne pracovala vo vynovených veľmi pekných
a útulných priestoroch v kultúrnom dome obecná knižnica. Stále ju viedla Mgr. Antónia
Babišová.
V roku 2013 zaevidovala knižnica 207 čitateľov, z toho detí do 15 rokov bolo 107.
Je potešiteľné, že i v tomto roku najviac čitateľov opäť tvorili deti. Väčšina z nich pravidelne
týždenne navštevovala knižnicu, mnohé priviedli do knižnice za čitateľky aj svoje mamičky.
Knižnica zaevidovala v kalendárnom roku 2013 spolu 10 832 výpožičiek.
Z odbornej literatúry pre dospelých 307 výpožičiek, z krásnej literatúry pre dospelých 3 592
výpožičiek, z odbornej literatúry pre deti 427 výpožičiek, z krásnej literatúry pre deti 4 310
výpožičiek a 2 196 výpožičiek periodík – časopisov.
Do knižnice dochádzali pravidelne tieto periodiká: Život, Slovenka, Línia a Záhradkár.
Okrem nich si čitatelia mohli vypožičať z knižnice aj ďalšie, ktoré priniesli čitatelia: Plus
sedem dní, Ema, Eva, Átrium, Golf,...
V tomto roku pribudlo do knižnice po zakúpení iba 24 nových kníh v celkovej hodnote
203,50 €, pretože časť finančných prostriedkov z rozpočtu knižnice bola vyčerpaná na
zakúpenie okenných žalúzií.
V mesiaci knihy, v marci, navštívili knižnicu deti miestnej materskej i základnej školy.
U dospelých čitateľov najobľúbenejšími spisovateľmi boli Táňa Vasilková – Kelleová, Marta
Fartelová, Mária Hamzová a Dominik Dán.
Zápisné do knižnice pre deti a študentov bolo 0,30 €, pre dospelých 0,50€.
Knižnica bola otvorená v piatok od 16.00 do 18.00 a v sobotu od 17.00 do 19.00.

Detský karneval
Kultúrny dom v našej obci ožil v sobotu 26.1.2013 detským karnevalom. Organizovalo ho
Rodičovské zduženie pri Základnej škole v Trebaticiach. Sálu pestrofarebnými papierovými
reťazami, drakmi, šaškami vyzdobili žiaci so svojimi učiteľkami.
Nevýhodou obdobia, v ktorom sa karnevaly konajú, býva zvýšená chorobnosť detí. Tá sa
prejavila aj teraz, masiek bolo menej ako po iné roky, zato boli veľmi nápadité a zaujímavé.
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Takmer hodinu deti zabával kúzelník z Bratislavy. Po jeho vystúpení sa deti začali zabávať,
vytancovali sa pri hudbe, ktorú púšťal diskdžokej, vyskákali a vybláznili sa do sýtosti.
Pretože deti radi súťažia, učiteľky školy pre ne pripravili zábavné súťaže. Zapájali do nich
malé i staršie deti aj s ich rodičmi. Radosť všetkým urobila bohatá tombola, do ktorej prispeli
rodičia žiakov. Bolo v nej 113 cien, prvou bol malý LCD televízor.
Mamičky pre všetkých napiekli veľa zákuskov, okrem toho predávali pizzu, chlebíky, víno,
džúsy pre deti,... Každý si mohol nájsť niečo pre seba, pochutnať si a zabaviť sa.

10. ples športovcov
Netradične už v piatok, nie v sobotu, sa 8.februára konal 10. ročník reprezentačnej zábavy
trebatických športovcov. Organizátori – OFK Trebatice ho hodnotili ako jeden
z najúspešnejších. Vynikajúca atmosféra, chutné jedlo kuchára Jozefa Valku, kvalitné nápoje
a skvelá hudba skupiny DISK boli zárukou spokojnosti všetkých hostí. Čerešničkou na torte
boli hodnotné ceny v tombole, najštedrejším sponzorom bola firma J.M.L.I. s.r.o. , ktorá
darovala televízor.
Zisk z podujatia bol vysoký, výbor OFK ho plánuje využiť na rekonštrukciu dorasteneckých
kabín, rozhlasovej miestnosti a kuchynky.

Deň matiek
Počasie zamiešalo karty organizátorom tradičnej oslavy Dňa matiek. Pôvodné miesto – Areál
zdravia nahradila sála kultúrneho domu, kam sa všetci schovali pred dažďom a chladom.
Svoje mamičky a babičky prišli v deň ich sviatku pozdraviť deti miestnej materskej
a základnej školy a tiež starosta obce Mgr. Juraj Valo. Ten vo svojom úvodnom príhovore
poďakoval všetkým matkám za ich obetavosť pri udržiavaní tradičných hodnôt rodiny
a zaželal veľa radosti zo svojich detí.
No a potom už patrilo javisko deťom. Najskôr trojroční škôlkari a malé gazdinky v modrožltom oblečení smelo zaspievali a zatancovali pre svoje mamičky tie najmilšie pesničky, po
nich starší škôlkari v bielo-červených srdiečkových tričkách zatancovali moderné tančeky
a zahrali na nástrojoch. Školáci zo základnej školy mamičkám predviedli pásmo poprepletané
básňami, piesňami, tancami a hrou na flautách.
Sála bola plná, na svoje deti boli zvedavé nielen mamičky a babičky, ale i oteckovia.
Organizátori pre nich pripravili malé občerstvenie, pri ktorom si chvíľku posedeli
a porozprávali sa.

Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebatice
Toto podujatie si svojím významom a veľkosťou zaslúži veľkú pozornosť v našej kronike
a podrobný opis jeho príprav i priebehu. V časti Obecná samospráva – Zasadnutia obecného
zastupiteľstva sme postupne informovali o priebehu prípravy osláv z hľadiska schvaľovania
postupu obecným zastupiteľstvom, na tomto mieste by sme však chceli všetky informácie
zhrnúť do jedného celku.
O význame osláv a začiatku príprav sme písali v kronike už v minulom roku, preto len stručne
uvedieme, že oslavy v našej obci a aj v mnohých iných v širokom okolí sa konali na základe
prvej zmienky o našej obci v zachovaných Zoborských listinách z roku 1113.
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Pretože naša obec chcela pripraviť dôstojné, veľkolepé podujatie spojené aj so stretnutím
rodákov, ich príprava začala ešte v lete 2012. V prvom rade bol vybraný vhodný termín – 8.
a 9. júna 2013.
Jednomyseľne sa všetci zainteresovaní zhodli na tom, že organizácia podujatia týkajúca
kultúrneho programu a prípravy miesta osláv, bude zverená agentúre DUNA, s ktorou mala
obec veľmi dobré skúsenosti z organizovania hodov. Vybraní zástupcovia obce boli poverení
prípravou podujatia v oblasti pripomínania si histórie obce, príprave monografie, ocenenia
osobností, výstave fotografií,....
Za miesto konania osláv bola vybraná plocha v areáli Automotoklubu (AMK) za dedinou
smerom na Borovce.
Pod vedením starostu Mgr. Juraja Valu bola vytvorená komisia, ktorej úlohou bolo podieľať
sa na príprave osláv práve v oblastiach, ktoré mala na starosti obec.
Jej členmi boli: Mgr. Juraj Valo, Mgr. Antónia Babišová, Mgr. Alena Jankechová, Mgr.
Mária Gonová, Ján Sedlák, Jana Palkechová, Andrej Varga, Peter Líška, Juraj Jankech, Ing.
Peter Kollár a zástupkyne MO JDS Anna Jankechová a Lýdia Matúšová.
Prvou veľkou úlohou členov komisie bolo rozdeliť si témy na spracovanie do obsiahlej
monografie o obci, zhromaždiť čo najviac informácií a fotografií o nich. Dohodli, že obsah
monografie budú tvoriť tieto časti - 1. časť: História Trebatíc – skrátená forma publikácie
autorov Mariana Klču a Vladimíra Krupu, 2.časť: Trebatice v treťom tisícročí s kapitolami
Obyvateľstvo a sídelná štruktúra, Školstvo, Cirkevný život, Spoločné hospodárenie roľníkov,
Podnikateľské prostredie, Kultúra, Spoločenské a záujmové organizácie, Športový život,
Významné osobnosti, Samospráva, Pamiatky v obci, Historické pozoruhodnosti.
Publikáciu vydalo vydavateľstvo Tripsoft Trnava, ktoré vydáva aj obecné noviny Trebatické
zrkadlo.
Druhou úlohou bolo spracovanie zoznamu – databázy hostí, rodákov obce zo zahraničia,
z blízkeho okolia i z ďalekých končín Slovenska. Tejto úlohy sa zhostil Ján Sedlák, ktorému
výdatne pomáhala Anna Urbanová (za slobodna Devanová).
V obecných novinách a na webovej stránke obce boli odvtedy zverejňované výzvy k občanom
o pomoc pri hľadaní dávnych rodákov Trebatíc, starých zaujímavých fotografií a tiež
o návrhy na udelenie ocenení významným osobnostiam obce. V novinách na pokračovanie
vychádzali tiež články o dávnej histórii obce, o význame Zoborských listín, spomienky na
Stretnutie rodákov v roku 1971.
Členovia komisie sa postupne stretávali stále častejšie. Vyberali vhodné fotografie,
kontrolovali spracované témy, schválili názov a obálku monografie – „900 rokov Trebatíc“.
Obecný fotografista Juraj Jankech preskenoval všetky staré albumy nachádzajúce sa na
obecnom úrade, fotografie od občanov a vytvoril množstvo záberov zo súčasnosti našej
dediny. Rozdelil ich podľa určených tém podobne ako v monografii a veľmi výstižne
poprepájal fotky z minulosti s tými zo súčasnosti, všetko podfarbil výstižnou pôsobivou
hudbou a vytvoril 30 minútové video. Vzniklo tak DVD s názvom „Vitajte v obci Trebatice“,
ktoré približuje našu obec postupne od dávnych čias až po súčasnosť. Nielen súčasníkom, ale
ešte aj nasledujúcim generáciám priblíži krásu a zmeny našich Trebatíc za viac ako 100
rokov.
Tesne pred oslavami vyšlo mimoriadne číslo Trebatického zrkadla venované oslavám. V ňom
boli predstavení účinkujúci na oslavách a tiež presný program na obidva dni.
Asi 10 dní pred oslavami bola doručená monografia na obecný úrad, vydaných bolo 1000
kusov. Určená bola aj jej predajná cena – 11 €.
Taktiež DVD o histórii obce boli pripravené v počte 500 kusov, predávalo sa za 2 €.
V stredu a vo štvrtok pred oslavami členovia komisie Mgr. Alena Jankechová, Juraj Jankech,
Mgr. Antónia Babišová, Jana Palkechová spoločne s členkami MO JDS nainštalovali v jednej
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triede základnej školy výstavu starých fotografií, krojov a starých predmetov. Snáď
najvzácnejší bol zdravotnícky kufrík pani Anny Radošínskej, ktorá dlhé roky pôsobila v okolí
ako babica a pomohla na svet dvom tisíckam novorodencov. Poctivo si ich aj s menami
rodičov, ich mier pri narodení zapisovala do dvoch knižôčok. Prvá bola dokonca ešte
v maďarčine. Mnohí Trebatičania si našli v nich zápis o svojich predkoch, tí starší o sebe,
mnohým to vtislo slzy do očí.
V druhej triede po prvýkrát v Trebaticach vystavoval svoje grafiky Martin Ševčovič. Tento
mladý výtvarník má za sebou už množstvo úspešných výstav na Slovensku i v zahraničí
a konečne mohol predstaviť svoje diela aj vo svojej rodnej obci.
V tretej triede boli vystavené umelecké fotografie Vojtecha Hornáka, rodáka z našej obce
momentálne žijúceho v Piešťanoch. Fotografie pána Hornáka mnohých prekvapili, ani
netušili, že vytvára také krásne diela.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo v piatok podvečer. Už tu sa Trebatičania po
prvýkrát stretli s rodákmi z Kanady, z Austrálie. Vrelými stiskami rúk, objatiami ale i slzami
dojatia sa vítali dávni kamaráti, spolužiaci. Atmosféra bola plná radosti a potešenia.
Z tých najvzdialenejších miest prišli do Trebatíc Emilia Knazko, rodená Jedenásta z Austrálie,
Emily Wolf z Kanady s rodinou. O výstavu prejavilo záujem aj veľa, veľa Trebatičanov.
Všetci mali možnosť zapísať svoje dojmy do Pamätnej knihy.
Sobotňajší program začínal v dopoludňajších hodinách slávnostným stretnutím v základnej
škole, pri príležitosti osláv 100. výročia otvorenia budovy súčasnej školy (viac sme písali
v časti Školstvo – Základná škola).
Hneď po nej, s veľkou nervozitou, sa organizačný tím vybral do areálu AMK, kde už boli
pripravené veľké stany a pódium, aby otvorili to, na čo sa dlhé mesiace pripravovali. Obloha
spočiatku zamračená sa vyjasnila, ustal vietor .
Areál sa postupne začal zapĺňať, prichádzali dávni rodáci zo zahraničia, zo vzdialených miest
Slovenska a samozrejme i Trebatičania. Bolo skutočne dojímavé pozorovať, ako sa po prvom
prekvapujúcom pohľade postupne spoznávali, objímali, neskutočne sa tešili zo stretnutia. Veď
sa mnohí nevideli i viac ako 50 rokov.
Hlavný program, ktorý zostavila agentúra Duna bol prispôsobený téme oslavy, teda hlavne
dychové hudby, folklórne súbory. V sobotu sa ako prvý účinkujúci návštevníkom predstavil
Art Music Orchestra.
Po niekoľkých úvodných skladbách sa slova ujal starosta obce Mgr. Juraj Valo a slávnostne
otvoril toto veľké podujatie. Vo svojom príhovore vyjadril obrovskú radosť z prítomnosti
rodákov až spoza oceánu i z mnohých kútov Slovenska, srdečne privítal aj súčasných
obyvateľov obce. Priblížil historický význam dnešnej oslavy, cieľ priblížiť sa veľkému
Stretnutiu rodákov 1971 a všetkým prítomným úprimne zaželal, aby sa počas oboch dní cítili
príjemne, nadviazali na dávne priateľstvá a uchovali si čo najviac krásnych dojmov z nich.
Nasledoval krst monografie „900 rokov Trebatíc“. Krstiteľom bol vzácny hosť, kňaz Ján
Sucháň, ktorý pôsobil v našej obci dlhé roky. Pomáhal mu spolumajiteľ vydavateľstva
Tripsoft Ivan Pekarovič. Krstili, ako inak, nastrúhanou kapustou, ktorú priniesli dve krojované
dievčatká. Hlavne Ján Sucháň, v Trebaticiach stále veľmi obľúbený, pohladil duše
prítomných hlbokými, múdrymi slovami.
Potom sa predstavila dychová hudba Tatrachemka no a po nej nadišla chvíľa nášho
Folklórneho súboru Kapustár. Vyparádení v tradičných trebatických krojoch nadviazali na
Stretnutie rodákov 1971 a ukázali opäť trebatickú svadbu v prekrásnych krojoch,
v trebatickom nárečí, s mladými svadobanmi, svadobnými zvykmi a piesňami.
Povesť o vzniku Trebatíc rozpovedala žiačka miestnej školy Hanka Puváková, po nej zahrala
dychová hudba Lieskované.
Po zotmení si po prvýkrát všetci účastníci osláv mohli pozrieť premietnuté video „Vitajte
v obci Trebatice“. Vtedy celý areál stíchol, dojímavé bolo pozorovať reakcie ľudí, keď na
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fotografiách spoznávali staré známe miesta a ich premenu, svojich blízkych, rodičov či
starých rodičov, ktorí už dávno nie sú medzi nami. Mnohým sa od dojatia tlačili slzy do očí.
Záver sobotňajšieho večera patril opäť dychovej hudbe Lieskované.
Celý program uvádzal moderátor z rádia Regina v Banskej Bystrici.
Podľa odhadov bolo v tento večer v areáli asi 1000 ľudí.
Pozdĺž stanov pre hostí bolo množstvo stánkov ponúkajúcich občerstvenie a v jednom z nich
si hostia mohli zakúpiť monografiu „900 rokov Trebatíc“ , DVD „Vitajte v obci Trebatice“ a
propagačné materiály so znakmi našej obce.
Sprievodnou akciou sobotňajšieho dňa bola možnosť povoziť sa na dobovom vláčiku
z Piešťan do Vrbového. O túto atrakciu sa postaralo združenie Čango a jeho predseda
Vladimír Vacula. Aj tu si ľudia mohli nostalgicky zaspomínať na to, ako do školy, či do práce
cestovali malým červeným vláčikom.
Nedeľa začala slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Štefana kráľa. Celebroval ju biskupský
vikár vdp. Róbert Kiss, prítomný bol aj Mons. ThLic. Kamil Jankech a náš kňaz PaedDr.
Patrik Katrinec. Kostol bol krásne vyzdobený, vpredu boli vystavené obecné symboly, ktoré
boli počas omše vysvätené.
Priestor zaplnili prekrásne trebatické kroje, do ktorých sa počas takýchto veľkých slávností už
neobliekajú iba staré ženy, ale vídavať v nich aj mladých ľudí a deti. Trebatice tak majú veľkú
nádej, že naše staré ľudové tradície tak skoro nezaniknú.
Z kostola sa pozvaní hostia presunuli do sály kultúrneho domu na slávnostný obed. Bolo ich
približne sto a boli medzi nimi rodáci, ktorí pricestovali zďaleka, traja kňazi, ktorí slúžili
svätú omšu, poslanci obecného zastupiteľstva a významní obyvatelia obce.
Po obede sa cez Areál zdravia vydal po dedine slávnostný sprievod. V jeho čele kráčal Milan
Pekarovič so zástavou obce, vedľa neho obecný hlásnik oblečený v dobovom kostýme.
Za nimi vyhrávala dychová hudba Inovčanka z Banky, rezko so spevom vykračovala
krojovaná skupina starších i mladých Trebatičanov, no a po nich mnoho ľudí z obce
a pozvaných hostí. Sprievod sa postupne zastavoval pri významných budovách a miestach na
najstaršej ulici dediny. Pri každom hlásnik zabubnoval a z pripraveného zrolovaného
zažltnutého hárku papiera prečítal hosťom o minulosti a súčasnosti miesta (podrobný popis aj
s textami je uvedený v časti Zaujímavosti z histórie obce).
Ako sprievod za veselej hudby kráčal po dedine, postupne sa pridávalo čoraz viac ľudí, slnko
svietilo, všetci sa usmievali, pospevovali si a vytvorili neopakovateľnú atmosféru.
Sprievod prešiel cez celú dedinu až k areálu AMK. Tam na pódiu už vyhrávala ďalšia
dychová hudba – Borovienka.
Hlavným bodom nedeľného programu bolo slávnostné udeľovanie ocenení obce.
Ceny starosta obce Mgr. Juraj Valo a zástupca starostu Ing. Peter Kollár udeľovali v troch
kategóriách.
Čestné občianstvo obce Trebatice bolo udelené:
Bernardovi Jankechovi, in memoriam, Ing. Jozefovi Ondačkovi, in memoriam, Štefanovi
Miklovičovi, in memoriam, Mons. ThLic. Kamilovi Jankechovi.
Cena obce Trebatice bola udelená:
Jánovi Sedlákovi, Jarolímovi Tonkovičovi, in memoriam, Jánovi Kollárovi, in memoriam,
Michalovi Valovi, in memoriam, Jozefovi Žákovi, in memoriam, Jánovi Jankechovi, in
memoriam, Františkovi Jankechovi, Emilovi Jankechovi, in memoriam, Anne Urbanovej,
Jánovi Karkušovi, Mgr. Antónii Babišovej, Jane Palkechovej, Bartolomejovi Hornákovi.
Cena starostu obce bola udelená:
Mgr. art. Martinovi Ševčovičovi a Nikolete Duchoňovej.
Pri odovzdávaní cien sa objavili aj slzy dojatia, hlavne keď manželky, alebo deti preberali
ocenenia za svojich už nežijúcich otcov. Všetci, ktorí ocenenia prevzali, sa podpísali do
Pamätnej knihy obce Trebatice. V nej bolo uvedené aj zdôvodnenie získaného ocenenia.
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Po tejto slávnostnej chvíli nastalo uvoľnenie, hostia si vychutnali tance Folklórneho súboru
Trnafčan, piesne dychovej hudby Nadličanka a humorné rozprávanie ľudovej rozprávačky
Ozefy Omáčkéch z Krakován.
Vtedy sa už ale areál zaplnil do prasknutia, odhadom prišlo asi 3000 ľudí. Všetko sa už
pripravovalo na vyvrcholenie večera, spoločné vystúpenie skupiny Desmod a orchestra
Cigánski Diabli. Chýr o ich úžasnom programe ich predstihol, preto boli na nich zvedavé
masy ľudí. A treba povedať, že sa bolo na čo pozerať a hlavne počúvať. Spojenie rockovej
hudby s husľovým a cimbalovým majstrovstvom svetoznámeho orchestra bolo
neopakovateľným zážitkom a skutočne dôstojnou bodkou za celými oslavami.
Ešte dlho potom v ušiach hostí zneli úplne posledné, záverečné a stručné slová unaveného, ale
spokojného starostu obce: „Dámy a páni, s úctou obec Trebatice“. Nimi povedal všetko.
Všetko, o čo sa dlhé mesiace organizačný výbor snažil. Cieľ pripraviť dôstojnú oslavu
výročia, možnosť stretnúť sa s rodákmi, bol do poslednej bodky splnený.
Dozvukmi osláv bolo množstvo pochvalných slov, ďakovných listov, pozitívne ohlasy bolo
počuť zďaleka. Okolité nie len dediny, ale aj mestá Trebaticiam závideli, že takéto niečo
dokázali zorganizovať nadšení ľudia v malej dedinke, že náš starosta dokáže posúvať svoju
obec stále vpred, dedina žije a stále sa v nej niečo deje. A náš starosta ukázal svojmu dedkovi
Michalovi Valovi, organizátorovi Stretnutia rodákov 1971, že sa v organizovaní podujatí
podal na neho a môže byť právom na neho hrdý.
Je pravdou, že sa našli aj ľudia, ktorí neboli spokojní so všetkým. Tak to však býva, vždy sa
nájdu takí, ktorí sa prácou nepričinia, ale kritikou áno. Nedopatrením sa stalo, že v monografii
neboli napriek celoročným výzvam k občanom, uvedené všetky informácie tak, ako si niektorí
občania predstavovali. O nápravu sa obec postarala zverejnením ospravedlnenia a uvedenia
informácií v najbližšom čísle obecných novín.
Ani to však nezatienilo obrovský pocit spokojnosti, úľavy a zadosťučinenia všetkých, ktorí sa
na príprave osláv podieľali a všetkých, ktorí na nej prežili neopakovateľné, šťastné chvíle.

Tradičné trebatické hody
Od veľkých osláv výročia prvej zmienky o našej obci uplynulo niekoľko týždňov a Trebatice
čakalo ďalšie veľké podujatie presahujúce ďaleko za hranice obce. O našich hodoch vedeli
dokonca na celom Slovensku. Bolo to vďaka agentúre DUNA, ktorá zabezpečila upútavky na
hodové koncerty v televíznych staniciach TA3, Markíza, STV. Miesto na motokárovej dráhe
sa počas osláv osvedčilo, postavenie stanov pre hostí a veľkého pódia pre účinkujúcich bolo
veľmi podobné. Trebatické hody sa pozvoľna menili na malý festival modernej hudby.
Piatkový program bol zostavený ideálne. Začiatok patril skupine Wild People, pokračovali
Zóna A, TheParanoid, Bank of Joe, Konflikt, Karpina. Najviac ľudí sa tešilo na takmer
domácu skupinu Slniečko, vyvrcholením boli známe skupiny Polemic a Horkýže Slíže.
V sobotu bolo ľudí o niečo menej. Na pódiu sa predstavili skupiny OFF, Grobiani, Slobodná
Európa, Bijouterrier, speváčka Zuzana Smatanová a opäť populárne skupiny Desmod,
Gladiátor a poslednou bola skupina Dorian Grey. Keďže hostia boli práve v najlepšom,
odchádzať sa im nechcelo a zabávali sa ešte niekoľko hodín pri diskotéke.
Kvalita a počet známych účinkujúcich na hodoch z roka na rok stúpa a zvyšuje sa aj počet
návštevníkov zo širokého okolia. Na tréningovom ihrisku vzniklo malé stanové mestečko, tu
prenocovali mladí ľudia z piatku na sobotu.
Agentúra DUNA zabezpečila dostatok stánkov s občerstvením, napriek tomu, že ľudí bolo
približne 5 000, nevznikali dlhé rady. Vstupenka na hody na obidva dni stála tento rok
v predpredaji 5 €, priamo na mieste 6 €.
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V sobotu sa návštevníkom koncertov naskytol nevšedný pohľad, z ktorého však nemali radosť
naši družstevníci. V blízkosti futbalového štadióna horel stoh slamy. Zasahovali tu hasiči
z Piešťan, horiaca slama sa však už zachrániť nedala. Prišli tiež policajti zisťovať vinníka.
Predpokladá sa, že slamu zapálili mladí hodári stanujúci na ihrisku.
Priestor na motokárovej dráhe vyhovoval aj tradičným „kolotočárom“. Hlavne deti využili
blízkosť týchto hodových zábav, aj keď treba povedať, že obsadenosť na kolotočoch bola
malá, lístky boli drahé. Keby boli aspoň o niečo lacnejšie, určite by ich využilo viac ľudí
a prejavilo by sa to na ziskoch ich majiteľov.
Hodová nedeľa tradične začína slávnostnou svätou omšou a tak to bolo aj teraz. Kostol bol
krásne vyzdobený symbolmi žatvy, bohatej úrody zo záhrad, rozkvitnutými slnečnicami.
Tieto dekorácie už tradične zhotovuje Adriana Kováčová – predajňa dekoračných predmetov
Kvietok. Krojovaní členovia MO JDS priniesli nádherný dožinkový veniec, predseda Agrodružstva dal zhotoviť bochník chleba vyzdobený tradičnými kresťanskými symbolmi
vyrobenými z vizovického cesta. Tie vytvoril mladý výtvarník Martin Ševčovič.
Popoludnie patrilo futbalovým zápasom. Naše A – mužstvo sa stretlo s mužstvom z Veľkých
Kostolian a vyhralo 2 : 1, keď dostalo gól v poslednej minúte zápasu.
V podvečer sa hudba niesla z Areálu zdravia. Vyhrávala tu obľúbená hudobná skupina DISK
a zabávali sa mladšie i staršie manželské páry.
Počasie ani tento rok nesklamalo. Bolo teplo, 31 º C, bez vetra, vonku sa sedelo veľmi
príjemne a nikto sa domov neponáhľal.

Kapustové hody
V sobotu 21.septembra Trebatičania hodovali opäť. Už po siedmykrát naši členovia JDS
pripravili obľúbené podujatie typické pre Trebatice – Kapustové hody.
Na svoje najvýznamnejšie podujatie v roku sa zodpovedne pripravili. Nachystali množstvo
chutných jedál typických pre Kapustárov - – kapustné perky, guľky, kapustníky, štrúdle,
kapustnica, kysnuté koláče, zákusky,.... Ponúkali dobrý burčiak, ktorého sa predalo viac ako
500 litrov.
O veselú náladu sa už od druhej hodiny starala dychová hudba Nedanovčianka. Náš Folklórny
súbor Kapustár sa predstavil s pásmom Trebatická svadba, po nich zaspieval Folklórny súbor
Kuklované.
Bez chutnej kapustnice Kapustové hody nemôžu byť. O tú sa aj tento raz postaralo 5 obcí
Mikroregiónu nad Holeškou (MNH). V súťaži o najchutnejšiu z nich veľkú radosť domácim
urobili mladé Trebatičanky Lenka Reginová, Petra Reginová a Lucia Potroková, ktoré získali
skúsenosti už v minulom roku a tentoraz zvíťazili. Okrem nich sa do súťaže zapojili obce
Veselé, Rakovice, Borovce, Ostrov a šieste družstvo vytvorili starostovia obcí MNH.
Jediným negatívom podujatia bolo počasie. Tentokrát nevyšlo tak, ako by si organizátori
želali a aj zaslúžili. Dopoludnia pršalo a hoci sa popoludní oblaky popretŕhali, bolo chladno
a ľudí bolo menej ako po iné roky. Napriek tomu sa však všetky výrobky predali, kapustnica
tak isto a zisk z predaja – 436 € organizátorom pomôže pri organizovaní ďalších ich aktivít.

Vianočné trhy a vítanie Mikuláša
Vianočné trhy sa v našej obci konali po prvýkrát v minulom roku. Mali veľký úspech, a tak sa
občianske združenie Trebatické deti, ktorého členmi sú rodičia detí materskej školy, podujali
ich zorganizovať opäť.
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Niekoľko týždňov pred nimi usilovné mamičky a učiteľky materskej školy zhotovovali
vianočné ozdoby, piekli vianočné oblátky, pečivo, nacvičovali program s deťmi, ...
V nedeľu 8.decembra sa sála plnila už dlho pred začiatkom trhov. Po minuloročnej skúsenosti
už ľudia vedeli, že ak chcú sedieť, musia si miesto dopredu obsadiť. Sála bola celá vyzdobená
bielymi snehovými vločkami, obláčikmi, vianočným stromčekom. Mamičky aj oteckovia
s mikulášskymi čiapkami na hlavách ochotne ponúkali tovar, obsluhovali, usmievali sa
a vytvárali príjemnú vianočnú náladu. V ponuke bola okrem vianočných ozdôb aj medovina,
med, množstvo zákuskov, pečené gaštany, horúca čokoláda v čokoládovej fontáne, vianočný
punč, kapustnica, hranolky, ....
Tú skutočnú vianočnú atmosféru vytvorili deti materskej školy, keď v bielych košieľkach s
krídielkami vyšli na javisko a predviedli scénku o anjelikoch. Boli milí, nežní a mali veľký
úspech.
Krátko po nich javisko patrilo členom MO JDS, ktorí prítomným hosťom priblížili zvyky pri
páraní peria, spojené so spevom ľudových piesní a kolied. O piatej hodine sa sála vyprázdnila,
všetky deti aj s rodičmi odišli vítať Mikuláša do Areálu zdravia. Postavu Mikuláša stvárnil
Martin Rulák z Boroviec, postavu čertice vynikajúco zahrala Martina Hornáková. Spoločne si
vypočuli básne od detí, rozdali im balíčky a rozsvietili stromček. Záver podujatia opäť patril
žrebovaniu výhercov vianočných cien.
Vianočné trhy teda dopadli aj tento rok veľmi dobre a priniesli do Trebatíc typickú vianočnú
atmosféru.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
Trebatičania si už zvykli na to, že odkedy patria do farnosti Borovce a ich kňazom je PaedDr.
Patrik Katrinec je cirkevný život v obci pestrejší, bohatší na rôzne podujatia. Niektoré z nich
sú venované dospelým, niektoré mladým ľuďom a mnohé z nich deťom. Touto formou sa
mladý kňaz snaží pritiahnuť do kostola a k viere hlavne mladšie generácie.
Počas roka pre veriacich celej farnosti so skupinou ochotných pomocníkov zorganizoval:
- fašiangové posedenie v kultúrnom dome v Borovciach, na ktorom vystúpil FS
Kapustár,
- 1. ročník Farského turnaja v hode šípok, ktorý sa konal v sále kultúrneho domu
v Trebaticiach,
- púť do Šaštína,
- farský ples v kultúrnom dome v Borovciach,
- procesia ku kaplnke v poli za trebatickým Agro-družstvom,
- nočná odprosujúca pobožnosť,
- Sviatok Božieho tela,
- slávnostná svätá omša pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Trebatice,
- farská púť k Panne Márii Kráľovnej,
- hodová svätá omša v Trebaticiach,
- Šarkaniáda pre deti aj rodičov,
- lampiónový pozdrav do neba svätým,
- predaj vianočného pečiva,
- Svätý Mikuláš v kostole v Borovciach aj v Trebaticiach,
- Betlehemské svetlo,
- Jasličková pobožnosť,
- rozlúčka s rokom na Silvestra v Borovciach.
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Výstavba novej fary v Borovciach
Bývalá borovská fara mala mrazivú minulosť. V noci zo 7. na 8. októbra 1987 v nej bol
umučený kňaz Štefan Pollák. Od toho dňa bola budova opustená, nik nemal chuť ju opraviť
a bývať v nej. Postupne chátrala a nakoniec ju museli zbúrať.
V roku 2012 sa začalo s výstavbou novej fary. O jej výstavbu, financovanie sa veľkou mierou
zaslúžil kňaz PaedDr. Patrik Katrinec organizovaním najrôznejších podujatí, veriaci oboch
dedín darovaním milodarov a štedrí sponzori. Pred koncom roka sa do nej mladý kňaz
nasťahoval, oficiálne, slávnostné otvorenie fary však bude až v budúcom roku.

Spevácka skupina St. Stephen´s Band
Už v minulom roku spevácka skupina St. Stephen´s Band vydala svoje prvé CD. V roku 2013
sa im podarilo vydať ďalšie, s názvom Vianočný čas, na ktorom boli piesne s vianočnou
tematikou. Jeho cena bola 7 € a zisk z predaja bol venovaný na potreby farnosti.
Spevácka skupina mala až 16 členov, prevažne dievčat a mladých žien, muž bol iba jeden –
Marián Polčan. Vedúcou skupiny bola Ingrid Urbanová, organistka trebatického kostola.
St. Stephen´s Band počas roka vystupovali na Vianočných trhoch v Piešťanoch, v Dolnom
Lopašove, pravidelne spievali v kostole nielen v našej obci, ale i v okolí.

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
MO JDS je už niekoľko rokov našou najväčšou a jednoznačne najaktívnejšou organizáciou.
Vo vedení združenia od minulého roku nedošlo k zmenám, predsedníčkou bola naďalej Anna
Jankechová.
Dôchodcovia sa počas celého roka pravidelne stretávali každú prvú stredu v mesiaci vo
svojom klube v budove Domu služieb. Bývalo im veselo, často si zaspievali pri harmonike,
zagratulovali jubilantom. Ich činnosť bola počas roka bohatá, každý mesiac organizovali
väčšie či menšie podujatie.
Na januárovom stretnutí si vytvorili plán práce, podľa ktorého celý rok postupovali.
V mesiaci február usporiadali fašiangové stretnutie členov pri hudbe a občerstvení.
Výročnú členskú schôdzu zorganizovali 7.marca 2013 a spojili ju s oslavou MDŽ. Pri tejto
príležitosti muži odovzdali darčeky ženám a popriali im veľa šťastia a zdravia. V tomto
mesiaci sa vybrali na výlet do rakúskeho mesta Kittsee. Návšteva bola spojená s nákupom
cukroviniek. Po ceste domov navštívili Červený Kameň so zaujímavou prehliadkou hradu.
V apríli zorganizovali brigádu na cintoríne. Spoločný kríž vymaľovali, opravili, miesto okolo
vyčistili.
Pekné chvíle prežili v júni na návšteve Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci. Aktívne sa
zapojili do prípravy osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Anna
Jankechová a Lýdia Matúšová spolupracovali na tvorbe monografie „900 rokov Trebatíc“,
niekoľko členiek sa podieľalo na príprave výstavy krojov a starodávnych predmetov v triede
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základnej školy a FS Kapustár vystúpil v programe na oslavách s tradičnou trebatickou
svadbou v našich prekrásnych krojoch a v typickom nárečí.
V auguste sa usilovne pripravovali na Kapustové hody, ktoré sú najvýznamnejším podujatím
organizácie (viac sme o nich písali v časti Kultúra).
V mesiaci september sa členovia JDS zúčastnili vystúpenia hudobnej skupiny Duo Yamaha
v obci Krakovany. No a opäť úspešne zvládli organizáciu Kapustových hodov.
V októbri, pred Sviatkom všetkých svätých opäť vyčistili cintorín..
11.11. o 11.00 hodine vzdali úctu padlým vojakom vo všetkých svetových vojnách a uložili
vence ku krížu pri kostole.
December bol mesiacom s vianočným posedením pri kapustnici a koláčoch.
Folklórny súbor Kapustár vystupoval a zúčastnil sa rôznych podujatí,v roku 2013 to bolo až
sedemnásťkrát.
Aj v tomto roku sa zúčastnili členovia kúpeľnej liečby, dvaja v Turčianskych Tepliciach
a dvaja v Bardejove.
ZO JDS úzko spolupracovala hlavne so starostom obce Mgr. Jurajom Valom, ktorému boli
povďační za všestrannú pomoc. Peknú spoluprácu si udržiavali aj s miestnou základnou
a materskou školou a tiež zamestnancami obecného úradu.

Poľovnícke združenie Bažant Trebatice
V uplynulom roku 2013 malo združenie 19 registrovaných členov.
V zložení výboru nedošlo k žiadnym zmenám, predsedom bol naďalej Ján Bača.
Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 23.2.2013 boli schválené stanovy domáceho
poriadku Poľovníckeho združenia.
Zima bola v tomto roku dlhá, snehová pokrývka pretrvávala s prestávkami až do konca apríla.
To všetko malo vplyv na poľnú zver. Pri jarnom sčítaní sa potvrdilo, že početnosť zajaca
poľného má stále klesajúcu tendenciu, vysoká úmrtnosť bola zapríčinená hlavne neskorým
príchodom jari. Od mája do konca novembra zase diviačia zver, ktorá na naše polia
prichádzala z blízkych lesov, plienila malých zajacov, bažantov a jarabice.
V júni 2013 sa konala schôdza združenia OKO Slovenského poľovníckeho združenia
Piešťany, na ktorej boli udelené medaily za zásluhy a rozvoj poľovníctva. Z trebatických
poľovníkov získali ocenenia Štefan Bača a Jozef Remiš – bronzová medaila, Róbert Štefanka
ml. – strieborná medaila, Róbert Štefanka st. – zlatá medaila.
V ďalších aktivitách sa členovia PZ zúčastnili 5. ročníka streleckých pretekov O putovný
pohár Mikroregiónu nad Holeškou na strelnici vo Veselom, umiestnili sa na 6. mieste. Na
okresných majstrovstvách streleckých pretekov v disciplíne Trap – 50 v Jaslovských
Bohuniciach skončili na peknom 3. mieste.
Spoločné poľovačky a aj odchyt zajacov na predaj boli z dôvodu nízkych stavov zrušené.
V roku 2013 bolo ulovených 47 bažantov, 14 kusov srnčej zveri, 5 diviakov, 29 kačíc divých,
6 líšok, 4 kuny skalné a 15 strák.

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
V uplynulom roku tvorilo členskú základňu organizácie 31 členov. Predsedom bol Róbert
Štefanka st., tajomníkom Jozef Melicher, hospodárkou Mária Štefanková.
Táto naša, v minulosti najpočetnejšia, organizácia sa už niekoľko rokov borí s problémami.
Mladí členovia nepribúdajú a tí starší už nevládzu organizovať podujatia tak, ako pred rokmi.
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V minulosti chovatelia dlhé roky pripravovali špecializované výstavy králikov, holubov alebo
hydiny. Nedostatok financií a tiež slabá aktivita mnohých členov boli príčinou ich zrušenia.
V obci i v jej okolí je množstvo chovateľov exotického vtáctva, no tí o vstup do organizácie
nemali záujem.
Trebatickí chovatelia sa naďalej zúčastňovali rôznych klubových výstav v oblasti, z viacerých
si priniesli čestné ocenenia.
Aj tohto roku v mesiaci jún pripravili tradičné posedenie členov s rodinnými príslušníkmi.
Naďalej pokračovali v pravidelnom organizovaní nedeľných stretnutí chovateľov. Počas nich
bolo možné predať, kúpiť alebo vymeniť dochované zvieratá, prípadne dokúpiť alebo predať
kŕmne zmesi. Túto možnosť využívali aj trebatickí členovia.
Zisky z týchto nedeľných doobedňajších stretnutí chovateľov boli rozhodujúcim zdrojom
príjmov organizácie a preto sa rozhodli v nich pokračovať aj v nasledujúcom roku.

ŠPORT
Obecný futbalový klub
A – mužstvo začalo jarnú prípravu pod vedením trénera Andreja Koprnu. Odohrali počas nej
sedem prípravných zápasov, dva z nich vyhrali a päť prehrali. Vstup do sezóny sa im vydaril,
keď v prvom majstrovskom zápase v Petrovej Vsi vyhrali 2 : 0. Na konci sezóny mohli byť
s umiestnením mužstva spokojní. Skončili druhí, len tri body za postupujúcou Modrankou.
Malý bodový odstup od postupujúceho však mrzel všetkých, ktorí sa na organizovanom
futbale v Trebaticiach zúčastňujú. Po mnohých rokoch tu bola opäť šanca vrátiť trebatické Amužstvo do IV.ligy.
Pred začiatkom jesennej časti súťaže trénera Andreja Koprnu vystriedal Martin Javorka.
Mužstvo doplnili nové posily. Cieľom hráčov i výboru bolo hrať o popredné priečky tabuľky
a svojou hrou pritiahnuť na štadión viac divákov. Tento zámer sa futbalistom podarilo na sto
percent vyplniť. Po jesennej časti súťaže mužstvo viedlo tabuľku V. ligy západ
s desaťbodovým náskokom. Ani jeden zápas neprehrali, tri remizovali. Futbalový štadión
zapĺňalo oveľa viac fanúšikov ako v minulých ročníkoch, kvalitnú hru všetci oceňovali.
Tréner i výkonný výbor prejavili nadmernú spokojnosť s hrou hráčov i s umiestnením
v tabuľke. Veľkú pochvalu si zaslúži brankár Marek Valovič, ktorý v deviatich zápasoch
jesennej časti súťaže neinkasoval gól. Najlepším strelcom s trinástimi gólmi bol Dušan Klas.
Dorast sa pustil do zimnej prípravy v prvý februárový deň pod vedením trénera Martina
Trnku. Chlapci sa nakoniec umiestnili na 6.mieste oblastných majstrovstiev, keď získali 24
bodov za 8 víťazstiev.
Žiacke zlúčené mužstvo trénoval tréner Karol Herceg, chlapci trénovali na umelej tráve
v Krakovanoch. Počas zimnej prípravy boli na štvordňovom sústredení na Výtokoch.
Opätovne po roku sa zlúčenému mužstvu žiakov z Trebatíc a Krakovian podarilo súťaž
oblastných majstrovstiev vyhrať.
Výročná členská schôdza – v poslednú februárovú sobotu sa konala v sále kultúrneho domu
volebná členská schôdza OFK Trebatice. Za prezidenta klubu bol na ďalšie štyri roky zvolený
doterajší prezident Ing. Jozef Svetlík. Viceprezidentom sa stal opäť JUDr. Igor Horanský. Za
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členov Výkonného výboru boli zvolení Jozef Blaško, Igor Kučavík, Peter Líška, Ján Maco,
Ing. Jozef Ondačka, Bernard Palkech a Andrej Varga.
Medzi investičné zámery výboru patrili dobudovanie tréningovej plochy na futbalovom
štadióne, osadenie zábran na zachytávanie lôpt a namontovanie umelého osvetlenia. Na konci
roka mohli konštatovať, že sa podarilo založiť nový trávnik a do zeme uložiť elektrické
vedenie budúceho umelého osvetlenia. V budúcom roku plánujú osadiť zábrany na
zachytávanie lôpt a dokončiť výstavbu umelého osvetlenia osadením stožiarov s reflektormi.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca
Deň 6. jún 2013 bol dňom vzniku Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca.
Je to záujmového združenie právnických osôb – Obecného futbalového klubu Trebatice
a Mestského futbalového klubu Vrbové. Za svoj cieľ si dali vytvoriť centrum futbalovej
mládeže pre oblasť mikroregiónu a sústrediť futbalové talenty do Trebatíc a Vrbového.
Záštitu nad celým projektom prevzal bývalý úspešný slovenský futbalový reprezentant
a tréner slovenskej reprezentácie, rodák z Vrbového, Jozef Adamec.
Materiálne i finančne združenie podporovali samosprávy Trebatíc a Vrbového, pravidelné
príspevky platili rodičia a štedrí sponzori.
Združenie malo svoj výkonný výbor, dozornú radu, vytvorených šesť mládežníckych
mužstiev a v nich 121 detí. Viedol ich tím kvalifikovaných trénerov – Mgr. Juraj Kuťka, Mgr.
Tomáš Andrísek, Martin Směřička a šéftréner Mgr. Vladimír Hornáček. Predsedom
výkonného výboru bol Ing. Jozef Svetlík, podpredsedom Marián Adamec. Členmi výboru
boliMgr. Valo Juraj, Varga Andrej, Ing. Jánoška Ján a Ing. Tomčík Jaroslav.
Deti i dorastenci združení v CFM JA naďalej pôsobili pod hlavičkou OFK Trebatice a MFK
Vrbové a mimoriadne dobre sa im darilo, umiestňovali sa na popredných miestach.

Stolno – tenisový oddiel
V stolnotenisových oddieloch došlo k výmene vedúcich. Vladimír Regina bol dlhodobo
zranený a preto prešiel do B – mužstva, vedúcim A – mužstva sa stal Ján Maco.
A – mužstvo sa po skončení ročníka 2012 – 2013 pripravovalo na barážové stretnutie
o udržanie sa v 6. lige. Vďaka presunom v skupine nakoniec v tejto lige zostali.
Z B – mužstva sa do „áčka“ prebojovali Ján Maco, Juraj Valo, zostali v nej Ladislav Regina
a Ondrej Macháč. Podľa potreby ho dopĺňali aj ďalší hráči, najmä Juraj Hesko.
Súťaž začali v druhej polovici septembra a na konci kalendárneho roka boli na peknom 5.
mieste.
B – mužstvo hralo v 7.lige v zostave: Rastislav Jankech, Jozef Polčan, Stanislav Urban, Juraj
Hesko, Miroslav Hubač. Zo siedmich zápasov v súťaži štyri vyhrali a tri prehrali, umiestnili
sa na 7. mieste.
Okrem organizovaných stolných tenistov sa čoraz väčšej obľube teší amatérska hra
pingpongových nadšencov. Stretávali sa dvakrát v týždni v utorky a štvrtky počas zimných
mesiacov. Hrali pre radosť, k starším hráčom sa pripájali i mladší, často hrali otcovia s deťmi.
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Tri stoly v miestnosti na poschodí futbalového štadióna boli počas týchto večerov stále
obsadené.

Memoriál Petra Minárecha
Už piaty, veľmi úspešný ročník bežeckých pretekov
Memoriál Petra Minárecha
zorganizovala obec pre bežcov zblízka i zďaleka v nedeľu 28.júla 2013.
I napriek vysokým teplotám, ktoré sa šplhali na 36ºC, bola účasť na pretekoch vyššia, než
minulý rok. Prekonaný bol rekord novodobej trate v ženskej kategórii z minulého roku,
celkový traťový rekord Ondreja Puškára z roku 2008 32:18 min. zostal neprekonaný.
Ako prvé sa na štart opäť postavili deti narodené v rokoch 2003 – 2007. Bolo ich 15,
väčšinou z našej obce. Ich trať merala 500 metrov a ako prvá ju prebehla sedemročná Viktória
Trgová z Bratislavy v čase 1:50 min.
Starších žiakov bolo o niečo menej – deväť a mali pred sebou trať dlhú 1000 metrov. Aj
v nastupujúcich horúčavách ju zvládli veľmi dobre, najrýchlejším bol Marek Jankovič z Rače
s časom 3:02 min. Druhým chlapcom bol náš Samko Valo.
V hlavnej kategórii bolo zaregistrovaných 92 bežcov. Z nich bol iba jeden obyvateľ Trebatíc
– Pavol Puvák a jedna budúca Trebatičanka Lenka Rácová.
Desaťkilometrovú trať najrýchlejšie prebehol Imrich Magyar zo Šurian s časom 0:33:39 hod.
Najrýchlejšou ženou bola Ľubomíra Maníková z Dubnice.
Počasie počas tohtoročných pretekov bežcov poriadne potrápilo. Vysoké horúčavy a žeravé
slnko zapríčinili, že dvakrát museli zasahovať záchranári, našťastie však, nebolo to nič vážne.
Obyvatelia obce pretekárom pomáhali ako sa dalo. Podávali im vodu, ovlažovali hadicami,
rosili asfalt. Napriek tejto neovplyvniteľnej skutočnosti, boli atléti s úrovňou pretekov
nadmieru spokojní. Rýchla registrácia aj vyhlásenie oficiálnych výsledkov, možnosť
osprchovať sa, občerstviť sa a aj tombola v závere boli plusovým bodom pre trebatických
organizátorov.

Trojkráľový mariášový turnaj
Termín 13. ročníka Trojkráľového mariášového turnaja bol presunutý na termín, kedy sa
nehrá slovenská liga mariášu, a preto sa konal až 19. januára 2013.
Presunutie termínu sa odzrkadlilo na počte hráčov, prišlo ich 66, čo je zatiaľ najvyšší počet.
O víťazstvo bojovali traja hráči, ktorí nahrali rovnaký počet bodov a tak o víťazovi rozhodla
najvyššia suma nahraných peňazí.
Na prvom mieste skončil Miroslav Petruš zo Starej Lehoty so 66,35 €, na druhom mieste
František Hnát z Novej Dubnice, tretí bol Dušan Mitana z Trenčína. Z Trebatičanov si
najlepšie počínal Jozef Vančík, nahral 17 bodov a 51,60 €.

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU
Združenie obcí rozprestierajúcich sa okolo potoka Holeška malo aj v tomto roku 13 členov.
Predsedom bol naďalej starosta obce Rakovice Dušan Daloš, podpredsedmi náš starosta Mgr.
Juraj Valo a Ing. Mária Múdra, riaditeľka Strednej odbornej školy v Rakoviciach.
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Činnosť združenia smerovala k plneniu pôvodných cieľov – podporovať rozvoj mikroregiónu,
aktivity v oblasti cykloturistiky, nadväzovanie priateľských vzťahov medzi obyvateľmi obcí
mikroregiónu, ochrana životného prostredia.
MIKRO 2013 – v prvý marcový deň sa stretli v telocvični základnej školy vo Veľkých
Kostoľanoch žiaci základných škôl ročníkov 1. - 5., aby si zašportovali a okrem iného v rámci
tradičného futbalového turnaja – MIKRO 2013 získali nových priateľov, nadviazali nové
kontakty. Turnaja sa zúčastnilo osem mužstiev - Trebatice, Veľké Kostoľany, Dolný
Lopašov, Rakovice, Krakovany, Ostrov, Borovce a Dubovany. Celým turnajom ako jediní
prešli bez prehry naši žiaci z Trebatíc a získali zaslúžené víťazstvo. Na druhom mieste
skončili žiaci z Veľkých Kostolian a tretie miesto obsadilo mužstvo Dolného Lopašova.
Medzi najlepších strelcov turnaja patrili školáci z našej obce Denis Minárik a Matúš Valo,
podarilo sa im streliť po 14 gólov. Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Matúš
Moravčík, taktiež náš mladý futbalista. Takže malí trebatickí futbalisti boli jednoznačne
najúspešnejší a urobili všetkým veľkú radosť.
Cyklo Holeška tour – už po siedmykrát sa v sobotu 31. augusta o 09.00 hod. stretli na štarte
v Chtelnici milovníci cyklistiky z obcí mikroregiónu. Je ich z roka na rok viac, pridávajú sa
účastníci všetkých vekových kategórií. Naša obec mala tiež bohaté zastúpenie, veľký záujem
prejavili aj deti a mládež. Za krásneho slnečného počasia prešli trať dlhú 42,594 km všetci
spoločne, prežili spolu veselé chvíle a opäť urobili niečo pre svoje zdravie.
Kapustové hody – sprievodnou akciou trebatických Kapustových hodov bolo aj v tomto roku
súťažné varenie kapustnice obcí MNH. Okrem Trebatíc sa do varenia pustili trojčlenné
družstvá obcí Veselé, Rakovice, Borovce, Ostrov, šieste družstvo vytvorili starostovia obcí
MNH. Členom poroty najviac chutila kapustnica domáceho, trebatického družstva (viac
v časti Kultúra).
5.ročník streleckých pretekov na asfaltové holuby – na strelnici vo Veselom sa opäť stretli
fanúšikovia streľby na asfaltové holuby v súťaži O putovný pohár predsedu Mikroregiónu nad
Holeškou. Trebatickí poľovníci sa umiestnili na 6. mieste.

POČASIE
Rok 2013 Svetová meteorologická organizácia zaradila medzi desiatku najteplejších rokov od
začiatku meteorologických meraní, ktoré sa začali vykonávať v roku 1850.
Aj na Slovensku pribudlo teplotných rekordov, letné horúčavy poriadne potrápili všetkých.
Zima na začiatku roka 2013 priniesla snehovú kalamitu. Jej zvláštnosťou bolo, že sneh padal
častejšie na západe Slovenska ako v horách. Podľa meraní Slovenského
hydrometeorologického ústavu, ak by sa hneď neroztopil a jednotlivé vrstvy by sa spočítali,
v Bratislave by ho bolo 148 cm.
Leto prinieslo zase veľké povodne. Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla rekordné hodnoty.
Obrovským škodám zabránila nedávno vybudovaná protipovodňová ochrana, ktorú naše
hlavné mesto vyskúšalo po prvý krát. Nebyť jej, boli by mnohé časti mesta zaliate vodou.
Úhrn zrážok v našej obci podľa meraní na Agro-družstve za rok 2013 bol vyšší ako dlhoročný
priemer. Najdaždivejší bol netradične mesiac august, najsuchší mesiac júl.
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Mesiac

Rok 2013

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

62,20
83,40
66,70
15,60
64,90
69,90
11,20
103,30
74,10
39,40
64,50
16,30

38-ročný priemer
v mm
38,94
32,94
34,41
37,29
56,91
71,52
67,44
54,45
53,50
43,63
46,91
46,94

Úhrn zrážok za celý rok 2013 bol 671,50 mm.
Oproti tomu ročný priemer za 38 rokov bol 584,88 mm.
Priemer za mesiac v roku 2013 bol 55,96 mm.
Mesačný priemer za 38 rokov bol 48,74 mm.
Počasie v Trebaticiach v roku 2013
Počasie na začiatku roka bolo ako na hojdačke. Snehu padalo dosť, ale nevydržal a rýchlo sa
roztopil, teploty veľmi kolísali.
Sneh a dážď boli príčinou záplav na mnohých miestach. U nás sa až po okraj naplnil potok
a aj sa začal vylievať do kanála ku Šebestovcom. Na poliach stáli obrovské súvislé plochy
vody, najmä na západnej strane cesty smerom od firmy Rhenus Logistics k Vrbovému.
14. a 15. marca sa zo západnej Európy k nám privalil silný vietor, víchrica, ktorú možno
prirovnať k tej v roku 2004, keď zničilo veľkú časť Vysokých Tatier. U nás len veľmi silno
fúkalo, ale to, čo sa dialo v polovici marca na východnom a južnom Slovensku zaskočilo
všetkých. Silný vietor spolu so snežením vytvárali obrovské záveje, cesty prakticky
neexistovali, po odhrnutí ich v okamihu zavialo. Desiatky áut uviazlo na mnoho hodín
v snehu, prevracalo autá, kamióny, uviazol aj vlak. Zasahovali hasiči, vojaci s ťažkou
technikou, veľa ciest bolo neprejazdných, pováľané stromy na cestách, zatvorené školy,
tisícky domácností bez elektriny. Ľudí vojaci prevážali do najbližších dedín, kde im v školách
a v kultúrnych domoch poskytli prístrešok.
Zima nie a nie skončiť. Na Veľkú noc v posledný marcový víkend pršalo, v nedeľu popoludní
sa dážď začal meniť na sneh. Zároveň sa večer ochladilo, takže sneh sa aj udržal, stromy,
strechy boli biele zasnežené. Bolo to krásne, ale predsa len – bola už Veľká noc.
Takúto Veľkú noc, keď šibači chodili po snehu, si nepamätajú ani starší ľudia. Následné
oteplenie a výdatné dažde spôsobili na mnohých miestach povodne. Povodne na južnom
Slovensku si vyžiadali dve obete. U nás Dudváh tiekol po okraj naplnený, vylial sa do kanála
pri dome Šebestových.
Zima bola zvláštna. Prúdenia vzduchu zapríčinili, že na západe Slovenska snežilo viac ako na
východe. Snehu na západnom Slovensku bolo najviac od roku 1951. Svojou dĺžkou a silnými
mrazmi ešte v marci bola tohtoročná zima rekordná.
Aj začiatok apríla bol studený. Kvety, ktoré v tomto čase inokedy pomaly odkvitajú, ešte ani
nerozkvitli. Až druhý aprílový týždeň sa postupne začalo otepľovať, bolo daždivo. Okolo 15.
apríla sme videli prvé lastovičky a až vtedy začali kvitnúť stromy a narcisy, konečne prišli
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teploty nad 20º C. Na konci mesiaca už vyskakovali teploty takmer na 30º C, príroda
dobiehala zameškané, všetko rástlo a odkvitalo veľmi rýchlo.
Máj bol studený a hlavne mokrý. V záhradách všetko rástlo pomaly, ale výhodou bolo že
nebolo treba takmer vôbec polievať. 27.mája bolo iba 13º C , ľudia v domoch prikurovali.
Prikurovať neprestali ani na začiatku júna, čo bolo veru naozaj nevídané. To už bolo obdobie,
v ktorom sa rozbiehali letné akcie, oslavy, všetko komplikovalo zlé počasie. Z neustále
zamračenej oblohy už boli ľudia nešťastní. Pôda bola po týždňoch častých dažďov premočená
a preto letné búrky s výdatným dažďom narobili na mnohých miestach záplavy, nám sa však
našťastie vyhli.
Najhoršia situácia bola v povodí Dunaja, ktorý k nám priniesol prílivovú vlnu zo západnej
Európy. Tohtoročné povodne narobili obrovské škody nielen v okolí Bratislavy, ale ešte
horšie to bolo v Čechách, v Nemecku.
Úplným zázrakom sa preto javí počasie počas veľkých osláv 900. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Trebatice v dňoch 8. a 9. júna. Ešte týždeň pred oslavami bolo ledva 15 º C,
každý deň pršalo, boli búrky. Ba aj v piatok počas otvárania výstavy v základnej škole sa
pustil hustý dážď. V sobotu a v nedeľu sa zrazu vyčasilo, oteplilo, nefúkalo, jednoducho
ideálne počasie. A hneď v pondelok a utorok opäť dážď. Asi sa Trebatičania za pekné počasie
naozaj poctivo modlili.
V druhej polovici júna sa leto ukázalo v plnej paráde. Postupne sa otepľovalo, ustálené
a suché počasie pokračovalo aj v júli a na začiatku augusta. Aj v tieni teploty vyskakovali až
na 36 º C - 38 º C, dokonca v noci z 28. júla na 29.júla v Piešťanoch meteorológovia
zaznamenali absolútny teplotný rekord, keď teplota v noci neklesla pod 27,3 º C.
Ľudia sa trápili a chránili, ako sa dalo. Cez obed nevychádzali von, v školách mali deti
skrátené vyučovanie, v mnohých podnikoch skrátenú pracovnú dobu, tí, ktorí mohli utekali
k vode. Čoraz viac firiem, ale aj domácností si dalo nainštalovať klimatizáciu, ktorá aspoň vo
vnútri poskytla príjemný chlad. Trápila sa aj príroda a zvieratá, bolo mimoriadne sucho.
Zem bola vyprahnutá, polievanie zďaleka nestačilo. Ešte 8.augusta bolo hneď skoro ráno 27 º
C, cez deň 38 º C, 10. augusta sa po silnej nočnej búrke konečne ochladilo a zem sa konečne
napila vody. Osvieženie s veľkou úľavou privítali všetci – ľudia aj príroda. Počas tradičných
trebatických hodov 17.8. – 18.8. bolo ideálne. Teploty okolo 30 º C, nefúkal žiadny vietor,
takže hodári sa mohli pokojne venovať zábave na veľkých hodových koncertoch. Celkovo
bolo leto v tomto roku najslnečnejšie od polovice 20.storočia, bolo nadpriemerne horúce
a mimoriadne suché.
Po nástupe školského roka už začalo bývať chladnejšie, častejšie pršalo, poklesy teplôt bolo
cítiť hlavne v noci, čo však ľuďom vyhovovalo, lepšie sa spalo. Aj Kapustové hody v sobotu
22.septembra po rokoch pokazilo počasie. Chlad, zatiahnutá obloha a mrholenie mnohých
návštevníkov odradili od posedenia na tomto obľúbenom podujatí. Studené noci, ale aj dni na
konci septembra zaskočili aj záhradkárov. Napriek skorému dátumu rýchlo zberali úrodu,
takže záhrady osireli v tomto roku skôr, ako inokedy. Na začiatku októbra sa ráno dokonca
zjavila aj biela námraza, nebola to však predzvesť začiatku zimy, skôr naopak. Počasie sa
ustálilo, dokonca aj v októbri vystupovali teploty nad 20 º C. Jeseň akoby sa rozhodla
pobudnúť u nás hodne dlho. Nehrozilo, že zmrznú chrizantémy na cintorínoch počas Sviatku
všetkých svätých, v záhradách rozkvitli fialky, stále bolo dosť slnečného svitu. Až záver
novembra sa niesol v znamení ochladenia. Silný severák privial slabý poprašok snehu,
primrzlo, avšak iba nakrátko. Nasledujúce týždne až do konca roku zase pripomínali sychravú
jeseň. Veľmi často bola inverzia, hmly, slniečko sme videli veľmi málo, často fúkal silný
vietor, mrholilo. Po mraze a snehu ani chýru. A nie iba u nás na nížine, ale ani v horách
nenapadol sneh a keď, tak iba veľmi málo. Na túto ročnú dobu bolo teplo, pomýlené boli opäť
zvieratá. Vianoce boli upršané, na Silvestra sa ľudia tešili z rozkvitnutých sirôtok v záhrade.
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Aspoň že hmla sa počas Silvestrovskej noci aj tentokrát rozplynula, aby sme si mohli
vychutnať nádherné pestrofarebné a trblietajúce sa ohňostroje.

ZAUJÍMAVOSTI Z HISTÓRIE OBCE
Počas veľkých osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebatice, v nedeľu
popoludní, prechádzal dedinou slávnostný sprievod, na čele ktorého išiel bubeník – herec
z divadla, ktorého zabezpečila agentúra Duna, pán Milan Pekarovič s obecnou zástavou,
dychová hudba Inovčanka z Banky, krojovaná skupina mladých i starších žien a mužov, no
a za nimi dlhý zástup Trebatičanov a hostí zďaleka i zblízka.
Sprievod sa zastavil pri významných miestach v obci, bubeník zabubnoval a pevným
zvučným hlasom všetkým predstavil minulosť i súčasnosť toho konkrétneho miesta.
Na tomto mieste v kronike vám predstavujeme text v takom znení, ako ho bubeník prednášal.
1. Areál zdravia
Na tomto mieste bola do roku 2007 iba trávnatá plocha, ktorú využívali deti na športové hry.
Využívaná bola počas osláv Dňa detí, keď sa tu organizovali opekačky, na počesť vzniku
samostatnej Slovenskej republiky sa tu pálili vatry zvrchovanosti. V pravej časti bolo
niekoľko hojdačiek a kolotoč pre deti.
Od 10. júna 2007 má toto miesto celkom inú tvár, v tento deň bol slávnostne otvorený Areál
zdravia, ktorý sa stal športovo-spoločenským centrom obce. Od prvého dňa je využívaný
v lete či v zime takmer nepretržite. V jednej časti je detské ihrisko s novými preliezačkami
a atrakciami pre deti, doplnené lavičkami, na ktorých každý deň oddychujú mamičky so
svojimi malými deťmi.
Na opačnej strane je oplotená plocha multifunkčného ihriska určená na športovanie i na
tancovanie.
V týždni i počas víkendov sa po nej preháňajú za loptou malí i starší futbalisti, hokejbalisti,
tenisti, v zime korčuliari. Vďaka nej trebatické deti netrávia všetok čas za počítačmi, ale pri
športe, takmer každý malý Trebatičanec sa vie korčuľovať.
Počas kultúrno-spoločenských podujatí odstránením plota sa plocha mení na tanečnú sálu, na
javisku vystupujú umelci rôznych žánrov. Areál býva miestom konania osláv Dňa matiek,
našich obľúbených Kapustových hodov, nedeľných hodových zábav, vítame na nej Mikuláša.
Toto miesto je jedným z tých, na ktoré sú Trebatičania právom hrdí.
2. Starý hostinec – „šenk“
Dom na čísle 356 bol kedysi „šenk u Kollárov“. Bola v ňom malá sála na tancovanie, neskôr
obchod priemyselného tovaru a v súčasnosti v ňom sídli firma VALO. Na ceste pred šenkom
bývali dlhé roky rozložení „kolotočári“ počas augustových trebatických hodov.
Dom oproti, s číslom 56 bol „obchod – sklep u Kollárov“. Predávali v ňom rozličný tovar.
Smerom na horný koniec dediny by sme sa dostali k domu číslo 37, kde býval Gašpar Lipka
a kde sa zastavil v roku 1934 indický maharadža s bratmi Winterovcami. Trebatická mládež
mu v ňom ukázala tradičnú veľkonočnú šibačku, ktorá sa vzácnemu hosťovi veľmi zapáčila.
Ďalej, za domom číslo 24 sa nachádzal známy mlyn na potoku Holeška. Jeho majiteľom bol
Pavol Mosný.
Ešte ďalej na čísle domu 5 bola kedysi slávna trebatická kapustáreň na spracovanie
kapusty. Spracovanie zabezpečovala firma TREKAP, jej majiteľom bol Rudolf Moravčík.
Dnes je tu sídlo firmy Ing. Gerarda Moravčík DOFA.
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Na samom konci dediny je kaplnka v detskom cintoríne, je to najstaršia budova v obci, ktorá
slúžila pôvodne ako kostolík. Vedľa je veľký cintorín, ktorý bol rozširovaný pri výstavbe
domu smútku v rokoch 1982 -83.
Pod betónovým krížom na križovatke pri starom šenku v roku 2010, počas rekonštrukcie
Hlavnej ulice objavili vzácny nález – zachované mince z rokov 1939 až 1946. Mince boli
mosadzné, medeno-niklové a strieborno-niklové. Ich nominálna hodnota v čase vydania bola
10 a 20 halierov, 1, 10 a 20 korún slovenských. Doteraz sú uložené na obecnom úrade. Na ich
miesto pod betónovú dosku starosta obce spolu s kronikárkou vložili súčasné mince – eurá,
spolu s odkazom pre nálezcov – budúce generácie Trebatičanov.
3. Obecný úrad a kultúrny dom
Budova sa skladá z dvoch častí. V prednej sú kancelárie obecného úradu, v zadnej je sála
kultúrneho domu s kuchyňou, barom, na poschodí je umiestnená knižnica.
Tento kultúrny dom bol slávnostne otvorený v roku 1942 ako jeden z prvých v okolí. Vysvätil
ho Msgr. Žilinčan, prítomní boli vzácni hostia z okresu Piešťany. Postavený bol z peňazí,
ktoré obec získala z predaja mlynu.
V prednej časti bolo umiestnené Potravné družstvo – obchod s potravinami a s bytom pre
„obchodvedúceho“ a tiež obecná úradovňa .
V zadnej časti bola veľká sála s divadelným javiskom. Tá v nasledujúcich rokoch slúžila
obyvateľom ako skutočný kultúrny stánok. Trebatickí ochotníci v nej odohrali množstvo
divadelných predstavení, tanečných zábav, akadémií, prednášok, besied, výstav, cvičenia v
nej mávala TJ Sokol. Hneď od jej otvorenia sa v nej začali premietať filmy. Kino tu s malými
prestávkami fungovalo až do mája 1976.
Rekonštrukcie boli vykonané postupne v rokoch 1957, 1969, javisko sa premiestňovalo
z jednej strany na druhú. V roku 1978 bola dokončená prístavba kultúrneho domu, vtedy bola
vybudovaná časť dnešnej kuchyne, bar, svoje miesto tu našla obecná knižnica.
Posledné veľké opravy budovy boli vykonané v roku 2011, keď bola vymenená strecha, okná,
vnútorné priestory boli vymaľované.
V roku 2011 obec odkúpila susediaci pozemok a plánuje tu v budúcnosti rozšíriť priestory
obecného úradu. Na tomto pozemku bola kedysi malá drevená trafika. Takéto trafiky boli po
vojne prideľované ako výpomoc vojnovým invalidom. Táto patrila babke „Sochronéch“ .
Tí, ktorí chodili do práce alebo do školy v Piešťanoch, si pamätajú na dlhé čakania či
dobiehania na autobusovú zastávku, ktorá tu bola až do roku 2011.
4. Kostol
Trebatický kostol bol postavený v roku 1851 o čom svedčia dátumy na veži.
Zasvätený je sv. Štefanovi.
Renovovaný bol po prvýkrát v roku 1908. V roku 1989 bola vymenená krytina na kostolnej
veži za medený plech, v roku 1996 bol vymaľovaný interiér kostola.
Po roku 2000 sa na kostole rozbehli ďalšie veľké práce. Vybavoval a riadil ich dlhoročný
kostolník Bartolomej Hornák. Pristavená bola väčšia sakristia, vymenený krov a strešná
krytina spolu s odkvapovým systémom, okná a kostol dostal novú fasádu.
Konečný vonkajší vzhľad dostal kostol v roku 2010, vtedy bolo v rámci rekonštrukcie
Hlavnej ulice upravené okolie, vybudovaná bola oddychová zóna s lavičkami. Kostol sa stal
dôstojným centrom obce. Krásny je vo dne, ale snáď ešte krajší v noci pri umelom osvetlení,
ktoré z neho robí tajomné a historicky zaujímavé miesto.
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V rožnej budove číslo 70, oproti kostolu, bola od roku 1870 prvá škola. Dovtedy chodili deti
z Trebatíc do školy v Krakovanoch. Sprvoti mala len jednu triedu. Prvým učiteľom bol Ján
Kováčik.
V roku 1893 pristavili druhú triedu a učiteľský byt. Dnes je to dom vzadu, č. 71. Tretia trieda
pribudla v roku 1942. Jej priestory však nevyhovovali hygienickým požiadavkám, v triedach
sa tlačilo 70 až 90 žiakov, a preto župný úrad školu zatvoril. Obec bola nútená postaviť novú
školu a tak sa v roku 1913 žiaci z tejto budovy odsťahovali.
V dome č.71 neskôr bývala rodina Štefana Devana, ktorý bol kováčom. Dnes patrí jeho dcére
pani Anne Urbanovej, ktorá celý svoj život zasvätila práci na úrade v Trebaticiach. Dom č. 70
patrí rodine Štefankovej.
Ulička oproti kostolu sa doteraz nazýva „Na výhone“. Viedla na nádražie, cez železnicu,
povedľa budovy na spracovanie uhoriek do polí. V minulosti a ešte aj v súčasnosti je jediným
miestom, kde sa deti môžu sánkovať z kopca.
5. Dom služieb
Dom služieb bol otvorený v roku 1967. Umiestnená v ňom bola Štátna sporiteľňa, jedna trieda
materskej školy, knižnica, holičstvo, pošta, služobné byty, v zadnej časti ordinácia lekára.
Odvtedy sa jeho využitie niekoľkokrát menilo. Otvorená tu bola predajňa potravín, výrobňa
sviečok, kaderníctvo. V súčasnosti sú na poschodí dva nájomné byty a holičstvo, na prízemí je
pošta a od minulého roku v ňom majú zriadenú svoju klubovňu členovia našej najaktívnejšej
organizácie - Jednoty dôchodcov Slovenska.
Budova dnešnej základnej školy oslavuje v tomto roku svoje 100. výročie. Učiť sa v nej
začalo 11.novembra 1913. Mala tri triedy a v zadnej časti učiteľský byt. Boli roky, keď do
nej chodilo aj 150 detí. Ročníky boli pospájané, učilo sa doobeda aj poobede. Jej súčasťou
bola v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia aj jedna trieda materskej školy.
Budova najskôr patrila obci, v roku 1945 bola poštátnená a v roku 2002 sa jej zriaďovateľom
opäť stala obec.
Prvou generálnou opravou škola prešla v roku 1956. Najväčšia rekonštrukcia bola vykonaná
v roku 2009. Pôvodné múry museli byť kvôli bezpečnosti staticky zaistené, budova bola
zateplená, vymenené boli okná a pristavené boli ďalšie miestnosti. Vtedy dostala školu svoju
novú, modernejšiu tvár.
V súčasnosti je školou štvortriednou, chodí do nej 42 žiakov.
Od školy smerom na dolný koniec dediny, po pravej strane cesty bol „šenk u Blahu“ - dom
č.236, terajší Kovošrot. Sem sa chodilo na čierne pivo do kanvičky.
Po ľavej strane na čísle 123 bola trafika u Palkechov. Preto im aj zostala prezývka
Trafikantéch. Dnes tu sídli autoservis Drahovský.
6. Pusté
Ulici po pravej strane odjakživa hovoríme Pusté, pretože v ňom neboli žiadne domy. To sa už
dnes začína meniť.
Na konci ulice je od roku 1981umiestnená materská škola a za ňou smerom k Agro-družstvu
sa rozprestiera lokalita Dolné záplotie. Na nej od roku 2011 k dvom starším bytovkám
pribudli tri nové trojposchodové bytové domy s 55 bytmi. Aj vďaka nim počet obyvateľov
Trebatíc po prvýkrát prekročil hranicu 1 300.
Vedľa bytoviek je naplánovaná výstavba novej ulice s rodinnými domami. Túto lokalitu
uzatvárajú areály dvoch firiem – spoločnosť Telux, ktorá vyrába elektrosúčiastky a pred
otvorením je firma IMPP zaoberajúca sa strojárskou činnosťou.
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Pri odbočke na Pusté, v dome číslo 139, bol obchod – „sklep u Pekarech Víta“, predával sa
v ňom rozličný tovar.
Z druhej strany cesty, na čísle 222 bola pekáreň „Štefankových – Kubalech.“. Jozef
Štefanka bol jedným zo zakladateľov futbalu v Trebaticiach.
7. pri dome Ondačkových
Tu na dolnom konci v dome číslo 211 býval a pracoval šuster Ľudovít Buchel.
Druhý kováč v obci býval a pracoval na č. 205 – Jozef Dohnanec. Vyučil sa u Štefana
Devana. Na jeho mieste dnes stojí novopostavený dom.
Zbúraný je aj dom druhého šustera– obuvníka Michala Bučku. Jeho dom č.203 stál
v medzere medzi domami č. 204 a 202.
8. Potok Holeška
Popod most, pri ktorom stojíme, kedysi tiekol potok Holeška, presnejšie jeho mlynský náhon.
Naň si spomína ešte i stredná generácia obyvateľov. V lete sa na ňom člnkovali na starých
drevených korytách, v zime robili prvé pokusy na korčuliach – kvintákoch.
Koryto je už zasypané, obyvatelia si ho premenili na záhrady.
Pôvodná cesta viedla cez dedinu, obchvat obce bol postavený v roku 1976. Zbúrané tu boli
dva domy. Obchvat významne pomohol odbremeniť obec od hustej dopravy.
Ešte počas Stretnutia rodákov v roku 1971 stála na štadióne drevená tribúna. Na jar v roku
1975 sa v akcii „Z“ Trebatičania pustili do výstavby novej budovy so sociálnymi
zariadeniami, kabínami a tribúnou. Dokončená bola v rekordne krátkom čase a už v lete 1976
ju začali využívať.
Pred dvomi rokmi prešla tribúna rekonštrukciou, pod trávnik bol vložený samozavlažovací
systém.
Plochu pôvodného tréningového ihriska čaká v najbližších týždňoch výstavba veľkého
projektu – športového komplexu Matchpoint, ktorého súčasťou budú tenisové kurty
a športová hala.
Oproti štadiónu sídli firma P + J Trans – autobusová doprava.
Na štadióne občerstvenie ponúka reštaurácia Na lúke.
V lokalite za štadiónom sídli nemecká firma OKE Plastic Sk, s.r.o., ktorá vyrába komponenty
pre automobilový priemysel. Z opačnej strany cesty je firma RSP autolakovňa, spol. s.r.o.
Po pravej strane futbalového štadióna sa rozprestiera Hospodársky dvor Doprastav. V ňom
majú svoje sídla domáce firmy Parama – výroba nábytku, Classic – výroba autoplachiet,
ELKO – výroba elektrorozvádzačov, firma J.M.L.I. tu má predajňu stavebných zmesí, časť
svojich priestorov tu má nemecká logistická spoločnosť Rhenus Logistics, s.r.o.
Na mieste, kde dnes oslavujeme výročie prvej písomnej zmienky o našej obci, bolo
v minulosti prvé futbalové ihrisko a úspešne tam pracovala obecná teheľňa. Z tehál v nej
vypálených je postavená väčšina domov na dnešnej Štúrovej ulici. Jej činnosť bola ukončená
v roku 1963.
Opustené miesto v „hlinníku“ ľudia začali nekontrolovateľne zavážať smeťami až do roku
1984, keď na ňom Trebatičania vybudovali motokárovú dráhu známu aj v zahraničí. Dodnes
sa na nej konajú republikové i medzinárodné preteky motokár.
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